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WYJAŚNIENIE

W związku ze spraw ozdaniem  z Sym pozjum  filozoficznego na tem at 
analizy p u nk tu  w yjścia kinetycznego i teleologicznego argum entu  na 
istn ienie B o g a1, R edakcja S tudia Philosophiae C hristianae o trzym ała od 
Prof. dr J. Jan ika  uczestnika wspom nianego Sym pozjum  następujące 
sprostow anie jego wypowiedzi i bliższe w yjaśnienia, które niniejszym  
zamieszcza.

  jestem  zdania, że fizyka prow adzi do in teresu jącej in te rp re tac ji
arystotelesow skiej hipotezy hylem orfizm u. Znane jest m ianow icie w  dzi
siejszej fizyce pojęcie kw azi-cząstek, w prow adzanych zwłaszcza w  opisie 
zjaw isk związanych z kryształam i. W krystałach albo precyzyjnej w  t. zw. 
sieci krystalicznej atom y tw orzą pew ną „konstrukcję arch itek ton iczną”, 
w której możliwe jest w ystąpienie drgań, przenoszących się w  postaci 
przez cały kryształ. K ażdą taką falę można trak tow ać jako coś analogicz
nego do cząstki w  próżni — m ianow icie przypisać tem u obiektow i pew ną 
lokalizację, pęd, spin itp. Fizycy nazyw ają ten  obiekt kw azi-cząstką, 
w  tym  konkretnym  przypadku — fononem. W ydaje się, że gdyby rozpa
tryw ać uproszczony obraz św iata jako zbudowanego tylko z jednego ro 
dzaju obiektów , a m ianow icie fononów, to w  stosunku do tych obiektów  
sieć krystaliczna, jako m ateria lne podłoże w  którym  pow stają drgania 
i fale utożsam iane z fononam i, stanow iłyby coś analogicznego do arysto
telesowskiej m aterii pierw szej.

Można przypuszczać, że podobna sy tuacja istn ieje dla dowolnych 
obiektów  fizycznych, które w  nom enklaturze fizycznej nazyw am y czą
stkam i. Coraz więcej fizyków jest zdania, że należy cząstki trak tow ać 
raczej jako kw azi-cząstki pewnej przestrzeni fizycznej, k tó ra  stanow iąc 
m ateria lne podłoże zaburzeń (cząstek) jest arystotelesow ską m aterią 
pierwszą.

To co napisałem  powyżej stanow i obszerną dygresję na m arginesie 
dyskusji o fizycznym i filozoficznym pojęciu ruchu. W dygresji te j cho
dziło mi o zwrócenie uwagi na fak t, że arystotelesow ska koncepcja m a
terii pierw szej i form y je st adekw atna do dzisiejszych poglądów fizyka 
na m aterię.

Chciałbym  teraz  zwrócić uwagę na inny fak t, a m ianowicie, że w pro
wadzone powyżej (przykładowo, dla usta len ia uwagi) fonony stanow ią 
elem ent ruchu  w prow adzony do kryształu. Można z pew nym  przybliże
niem powiedzieć, że stan  t. zw. podstaw owy kryszta łu  stanowa n ie ru 
choma „konstrukcja arch itek ton iczna” atomów, natom iast stany w zbu
dzone, t. zn. stany kryształu, do którego w prow adzono elem ent ruchu, to 
są stany o pew nej liczbie fononów, tym  większej im większy stopień

1 For. Studia Phil. Christ. 4(1968)2, 225—70.
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wzbudzenia. Oczywiście wzbudzenie może nastąpić tylko w  ten  sposób, 
że jak iś ob iek t zew nętrzny, posiadający energię czyli ruch, spowoduje 
kreację  pew nej liczby fononów. W zbudzenie więc kryszta łu  czyli w pro
w adzenie doń ruchu  następuje istotnie „ab alio”.

W ydaje mi się, że te rozw ażania m ożna uogólnić na inne obiekty fi
zyczne, przy czym wniosek, że wzbudzenie tych obiektów , czyli w prow a
dzenie do nich ruchu następuje „ab alio” pozostaje słuszny.”

J. Jan ik

O ZMARŁYCH

Georges G urvitch

G. G urv ith  urodził się w  1894 r. w  Rosji. Z m arł we F rancji 12 grudnia 
1965 r. S tudia rozpoczął w  Rostowie. Jako  młody naukow iec w ykładał 
w  różnych  uniw ersytetach rosyjskich. Po roku 1928 przybył do Paryża, 
gdzie objął w ykłady z zakresu niem ieckiej filozofii współczesnej. Szcze
gólnie jednak  zwłaszcza w  latach późniejszych in teresow ał się zagadnie
niam i z dziedziny socjologii. P raca pt. „L’idée du droit social” sta ła się 
podstaw ą do objęcia w ykładów  rów nież na uniw ersytecie w  S trasburgu. 
Z tego okresu pozostawił szereg publikacji m iędzy innym i o D urkheim ie, 
o raz o L evy-B ruhl autorze słynnej pracy pt. „Philosophie d’A uguste 
Com te”, La m orale et la science des m oeurs”. W 1939 r. G. G urvith  zo
sta je  powołany do s.użby w ojskowej. Odwołany z niej w 1940 r. udaje się 
do Stanów  Zjednoczonych, gdzie najp ierw  obejm uje w ykłady w  jednej 
ze szkół francuskich  w  Nowym Jorku , a następnie na uniw ersytecie H ar
vard. Do F rancji w raca w 1948 r. i obejm uje funkcję profesora Sorbony.

G. G urv ith  charak teryzuje się nie tylko pracą naukow -dydaktyczną, 
lecz także organizacjęjną. T alent o rganizacjąny w yrażał się najczęściej 
w  organizow aniu zjazdów i kongresów  socjologicznych, zakładaniu  sto 
w arzyszeń socjologicznych, urządzaniu laboratoriów  itp. Jak  dalece był 
znaw cą swej dziedzinją świadczyć może zaproszenie go do Związku R a
dzieckiego celem opracow ania podstaw  socjologicznych w ielkiej rew olu
cji październikow ej. Z prac naukow ych opublikow anj'ch na szczególną 
uw agę zasługują następujące: „Philosophie p lu raliste  du d ro it” „La 
sociologie au X X  siecle”, La vocation actuelle de la sociologie”, „D éter
m inism es socieaux et liberté  hum aine”, „T raité de sociologie” „Dialec
tique et sociologie”.

A ndré Louis Leroy

A ndré Louis Leroy urodził się w  Rainey w 1892 roku, w  miejscowości 
oddalonej 37 km  cd Pontoise. Zm arł w  dniu 7 m aja 1967 roku. Należy on


