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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
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do tych m yślicieli i uczonych, którzy zm uszeni byli brać udział w  kam 
panii pierw szej w ojny św iatow ej. Podczas w ojny oznaczony został między 
innym i orderem  Legii Honorowej. Po odsłużeniu służby w ojskow ej kon
tynuu je  swoje studia w  Amiens, Lille oraz w  Collège Saisson. W łaściwą 
sobie karie rę  naukow o-dydaktyczną rozpoczął jako nauczyciel w  Avesnes. 
Od 1938 do 1955 w ykładał filozofię w  Collège C haptel a od 1955 do 1958 
roku  w  Liceum  Lacavel. W ykłady z zakresu filozofii angielskiej p ro 
w adził rów nież w  Sorbonie. Od 1961 roku sta je  się stałym  profesorem  
tej uczelni. W la tach  od 1956 do 1958 w ykładał rów nież filozofię na f a 
kultecie teologii protestanckiej jednej z uczelni p ro testanckich  w  P a ry 
żu. W ielokrotnie b ra ł udział w  zjazdach i kongresach filozoficznych, o rg a
nizowanych przez różne stow arzyszenia naukow e. W yjeżdżał także z w y
kładam i gościnnym i do Londynu, Los Angelos oraz Belgii. Gdy chodzi 
o zainteresow ania filozoficzne Leroy pośw ięcił swoje życie szczególnie 
dziejom i osiągnięciom  filozofii angielskiej. Jako w ażniejsze publikacje  
z te j dziedziny wylicza się tak ie  jak : „La critique et la  religion chez
D. H um e”, „L ettre sur l’enthousiasm e chez Lord S haftesbury”, „La phi
losophie anglaise clasique” (za tę publikację Leroy o trzj'm al nagrodę 
A kadem ii N auk M oralnych i Politycznych) „Les grandes penseurs”. 
Leroy napisał rów nież pracę o Locku, i W hiteheadzie. Dokonał rów nież 
szeregu przekładów  dzieł H um e’a oraz Berkleya. Przez długi czas pełnił 
funkcję sekretarza generalnego „Revue Philosophique”.

M. K arw ow ska


