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przyczyniłoby się do pewnego zamieszania pojęciowego. Dla nich znaczyłoby 
to powrót, w taki czy inny sposób do dawnych koncepcji“ (s. 177).

Książka Ludwika Kostro jest unikalną w skali światowej pracą poświęconą 
historii Einsteinowskiej koncepcji eteru. Oparta jest na bogatym, a w wielu przy
padkach trudno dostępnym, czy też wręcz nieznanym (nie opublikowane dotąd 
prace Einsteina) materiale źródłowym. Autor poddał ten materiał wszechstron
nej analizie, a oryginalne teksty cytowane w pracy umieścił w obszernym anek
sie. Jest to bardzo dobry pomysł podnoszący walory naukowe książki, umożli
wiający czytelnikowi głębiej zainteresowanemu jej problematyką bezpośredni 
kontakt z oryginalnymi źródłami, na podstawie których autor formułuje wnios
ki przedstawione w książce. Wnioski te są trafne i dobrze uzasadnione. 
Szczególnym walorem książki jest to, że dzieje i istota Einsteinowskiej koncep
cji nowego eteru zostały w niej przedstawione w szerokim kontekście nauko
wym i filozoficznym. Ów kontekst jest wartością samą w sobie. Zawiera wiele 
interesujących analiz i faktów, często mało znanych, a bardzo ważnych zarówno 
dla fizyki, jak i filozofii.

Autor adresuje swą pracę do fizyków i filozofów zajmujących się problema
tyką czasu i przestrzeni. Ale jego książka będzie cenną i inspirującą lekturą 
również dla historyków nauki, naukoznawców i wszystkich czytelników zainte
resowanych specyfiką twórczości intelektualnej Einsteina oraz wkładem, który 
wniósł on do fizyki i filozofii XX wieku.

Stanisław Butryn 
(Warszawa)

William H. B r o c k : Historia chemii. Przełożył Jerzy Kuryłowicz. Warsza
wa 1999 Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 488 s., ilustr.

Zanim ukazało się wydanie polskojęzyczne Historii chemii W.H. Brocka, 
czytelnicy „Kwartalnika Historii Nauki i Techniki“ (nr 2/1998 s. 163-166) mog
li zapoznać się z recenzją angielskiego oryginału tego dzieła z 1992 r., a także 
z niemieckim jego przekładem, który ukazał się w Brunszwiku w 1997 r. Auto
rem recenzji wzbogaconej o porównanie tego wydania z londyńskim pierwo
wzorem z 1992 r. był Roman Mierzecki*. On też wziął na siebie odpowiedzial
ność za merytoryczną poprawność polskiej edycji książki Brocka. Przekładu na

* Sądząc na podstawie recenzji opublikowanej na łamach „Kwartalnika Historii Na
uki i Techniki“, jej autor posługiwał się angielskojęzycznym wydaniem książki W.H. 
Brocka: The Fontana History o f Chemistry. London 1992. Niemieckojęzyczne wydanie 
tej książki nosi tytuł: Viewegs Geschichte der Chemie. Braunschweig 1997 -  Red.
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język polski natomiast dokonał znany z licznych publikacji, bardzo doświadczo
ny tłumacz literatury naukowej i technicznej -  Jerzy Kuryłowicz.

Historia chemii Williama H. Brocka jest syntetycznym ujęciem wybranych 
zagadnień, składających się na zaproponowany przez autora obraz wiedzy o prze
mianach materii. Cechą, która różni tę książkę od większości opracowań dotycz
ących rozwoju nauki jest przesunięcie akcentu z chronologicznego przedstawia
nia i komentowania wydarzeń na ukazanie przede wszystkim sposobów i oko
liczności dochodzenia do odkryć oraz teoretycznych uogólnień, pozwalających 
na wyjaśnianie zjawisk i procesów chemicznych. Napisana barwnie i błyskotli
wie, zawierająca wiele oryginalnych spostrzeżeń i refleksji, posiada przy tym 
bogatą obudowę źródłową i bibliograficzną. Umieszczony na końcu Esej biblio
graficzny stanowi przegląd i omówienie literatury przedmiotu oddzielnie dla 
każdego z rozdziałów.

Obok wszelkich znamion opracowania naukowego książka ta posiada także 
walor dydaktyczny. Uczy rozumieć czym jest dzisiejsza chemia, jak się tworzyła 
i jak płynąca z obserwacji i doświadczeń obszerna wiedza przekształcała się 
w prawa i teorie naukowe. Nie jest to lektura łatwa dla czytelnika całkiem z che
mią nie obeznanego. Można sądzić, iż pisana była z myślą o studentach, ucz
niach, a zwłaszcza nauczycielach, dla których mogłaby okazać się zarówno po
mocą, jak i źródłem inspiracji. Wydaje się również, że adresowana była do od
biorców z kręgu kultury anglosaskiej, ponieważ autor, wbrew tytułowi pozwa
lającemu domyślać się, iż mowa będzie o historii powszechnej, skupił się niemal 
wyłącznie na tradycjach nauki brytyjskiej. Czytając dzieło Brocka, odnosi się 
wrażenie, że zasługa stworzenia naukowych podstaw chemii przypada w przewa
żającej mierze Brytyjczykom i ewentualnie Niemcom. Wrażenie takie zostało 
osiągnięte przez sam dobór treści, gdyż opracowanie to jest w gruncie rzeczy opi
sem rozwoju niektórych kierunków badawczych nowożytnej chemii oraz metod 
nauczania tego przedmiotu w Zjednoczonym Królestwie, z uwzględnieniem wza
jemnych powiązań placówek naukowych brytyjskich i niemieckich.

Dodajmy na marginesie, że w polskiej literaturze naukowej tego rodzaju 
podejście, prowadzące siłą rzeczy do wytworzenia obrazu o tendencyjnie za
chwianych proporcjach, miejscami wyraźnie przerysowanego w celu podkreśle
nia własnych narodowych osiągnięć, byłoby nie do przyjęcia przez laytykę i opatrzo
ne etykietką „polonocentryzmu“.

Zarówno elementy dydaktyczne, jak też odwoływanie się do narodowych 
tradycji naukowych może sugerować, iż książka Brocka powstała jako pokłosie 
jego wykładów z historii i dydaktyki chemii prowadzonych w Uniwersytecie w Lei- 
cester. Wrażenie takiej właśnie proweniencji opracowania pogłębia jego stylisty
ka, charakterystyczna dla wielu podręczników, a zwłaszcza zamieszczenie na 
końcu każdego rozdziału krótkich podsumowań, mających ułatwić czytelnikowi 
przyswojenie najważniejszych konkluzji. Trzeba przyznać, że o ile niektóre treści
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zawarte w tekstach rozdziałów nie zawsze są w swej wymowie konsekwentne i 
mogą wzbudzać wątpliwości (np. szermowanie pojęciem „rewolucji“ w chemii), 
to podsumowania nierzadko wręcz uderzają oryginalnością i trafnością. Przy
toczmy tu dla ilustracji zdanie z Podsumowania rozdziału Reguły anałizy sub
stancji organicznych: „Historycy chemii poświęcili zbyt wiele uwagi roli 
pojęciowych nieporozumień i trudności dotyczących nomenklatury i ciężarów 
atomowych, witalizmu i modeli organicznych w trudnym okresie rozwoju che
mii organicznej przed sformułowaniem teorii strukturalnej; natomiast za mało 
uwagi poświęcono olbrzymim trudnościom związanym z zanieczyszczeniami 
badanych substancji, brakiem przyrządów i odczynników oraz technicznymi 
problemami analizy“ (s. 142).

Historia chemii W.H. Brocka w polskiej wersji językowej została poszerzo
na o dodatkowe przypisy od Redakcji oraz Aneks poświęcony rozwojowi chemii 
i przemysłu chemicznego w Polsce. Jest sprawą dyskusyjną, czy ta ingerencja 
w tekst Brocka ma dostateczne uzasadnienie. Zwłaszcza Aneks, w którym na 
niespełna 8 stronach przedstawiono nasz dorobek łącznie w zakresie nauki i prze
mysłu, od epoki brązu po dzień dzisiejszy, w przykry sposób kontrastuje z ob
szerną i miejscami niewolnąod narodowej megalomanii książką Brocka. Oczy
wiście zamiarem autora Aneksu była relacja możliwie najbardziej skrótowa, to
też tekst przypomina raczej hasło encyklopedyczne, jest zbitką informacji za
czerpniętych z różnych opracowań i zestawionych zgodnie z przyjętym podzia
łem na okresy chronologiczne. Trudno winić autora za to, że takie zestawienie 
bardziej odzwierciedla nie najlepszy stan i poziom naszej historiografii niż hi
storię nauki. Na przykład fragment zatytułowany Wiek XVIII i początek X IX  wie
ku zaczyna się stwierdzeniem, że w Polsce ... „nie prowadzono żadnych badań 
chemicznych...“. Na szczęście następne zdania temu przeczą.

W tym samym fragmencie, mimo oszczędności formy, znalazło się jednak 
miejsce na dość oryginalną dygresję, że chociaż „osiągnięcia naukowe Jędrzeja 
Śniadeckiego, trzeba to przyznać, nie były szczególnie wybitne, uznawany był 
... za ojca chemii polskiej“.

Ten krótki zwięzły Aneks zawiera w innym miejscu informację, że „najobszer
niejszy, siedmiotomowy podręcznik chemii oparty na własnych doświadcze
niach wydał samouk, generał Wojsk Polskich hrabia Aleksander Chodkiewicz“. 
Nazwanie Chodkiewicza samoukiem brzmi humorystycznie. Równie dobrze 
można by tym określeniem obdarzyć Roberta Boyle’a lub Henry’go Cavendisha 
- jed n ak  W.H. Brockowi taki pomysł, jak widać, nie przyszedł do głowy.

Dobrze się stało, że Historia chemii W.H. Brocka została wydana w języku 
polskim, gdyż ukazuje inny pod wieloma względami niż przywykliśmy sposób 
patrzenia na historię nauki. Być może i u nas spełni przypisane jej funkcje, czy
li będzie równocześnie źródłem wiedzy i inspiracji.

Halina Lichocka 
(Warszawa)


