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Recenzja
rozprawy doktorskiej zatytułowanej: ,,Rekonstrukcja i krytyczna ana|iza poglądów
filozoficznych Nlariana Smoluchowskiego'o, napisanejprzez Panią mgr Małgorzatę
Stawarz pod kierunkiem Pana dra halr. Pawla Polaka na Wydziale Filozofii UPJP2
lv Krakowie, w 2016 roku

liczy 252 strony, 7, azego na jej właścirł,yzrąb przypada 20]
stron (lvliczając w, to ,,Bibliografię"). Pozostałe ok. 50 stron zajmują aneksy. statlorviace
opracowane przęz p. Strł,arz trzy niepublikowane rękopisy rł,ybitnego polskiego fizyka M.
Slnoluchor.vskiego. Rozprar,va podzie|ona jest na 5 roz,działclw, z czego drva pierwsze został,v
clkreśłoneprzez Autorkę rł,e ..Wstępie" jako ,,o charakterze ,nvprorvadzającym" (s. i0).
Poswięcotre są one najpierw przeglądowi dotychczasowych opracorvań aspektór.l.
{ilozoticznych lnyśliSmoluclror,vskiego, a następnie historycznemLl tłu naukowenru i
lllozotlcznellltr działalnościbadawczej polskiego ftzyka. Pozostałe trzy rozdziały grupują
lvątki jego rel'leksji metanaukowo-filozoflcznej r,v ramach trzech tradycyjnyclr subdyscyplin
tllozofli: episternologii, or'tologii i lilozof-ii (i metodolo_uii) nauki. Na bazę zródłową rozpre\\iy
składa się: l5 prac publikorł,anych Snlolucholvskiegcl. jego 8 prac niepublikorvanych oraz 4
inlre prace niepr-rblikowallc, ale zaltczclnę przę7_ p. Stawarz do ,,pomocniczych 1]rac
zródłowych". Przy czym nic jest zbyt jasrre rozdzielenie rv ,,Bibliografii" obydwu ostatnich
wymienionych tutaj grup prac nieopublikowanyclr polskiego fizyka, nawet w sytuacji, jeśli
Autorka rozprawy do prac z tej ostatniej grupy,odrł,ołuje się w srroilll opracowaniu rzadktl
Recenzor.vana rozprawa

albo r,r,ogóle (choćby rv celu oparcia dla r.vłasnyclłr.vyrł,odiir.v).
Rozprarł,ę rozpoczyna pytanie o slalu:; quaestitlłli,s dotychczasowych badań nad rnirślą
tilozoliczną (metarlar,rko\\,ą) M. Snroluchor.l,skiego. Należy od razu zauważyc. że klł,estia
po_elądórł, lilozoficzrlych polskiego uczonego liie jest sprawą bynajmniej oczyr,vistą,
7,\\"aż!-wszy na to, że byl on przede u,szystkim

fizykiem, sam nie ur,vazał się za Illozofa, nie
upublicznił żadnej obszerniejszej pracy, którą by urvazał za typol1,o tjloz_oficzną (r.i, nlyśl
sposobórv uprar,r,iania 1llozofii w XIX i na początkLr XX wieku), a tyrn bardziej nie dązył do
zbudtlwania jakiegoś systelnu filozoflcznego. A nrinro to Smoluchorvskiemu przypisu_je się
,,posiadanie" poglądórv filozof'icznych, głównie związ,anych z aktualnym za jego zycia stanen,l
fizyki, jej problernami, celanli i wynikanri. Autorka rozprawy w jej pierwszynr roz,dziale
z,atlyvaża zarówno dotyclrczasor,vą, co prawda dośćskromną jeszcze tradycję myślo*ą
(sięgającą lat 30. XX w. i jednej z prac J. Nletallrrlana), przypisLrjącą Srrroluchowskiernu
posiadanie takich poglądóu,, jak rówlrież przekonująco * jak się wydaje - uzasadnia tezę

lllcta1llozoficzną. zgodnie

z kiórą

1aktyczrlie \Ą, przynajmrriej niektóryclr pracach

Stnoluchoi.vskiego (głór.vnie o charaktet,ze popularnym, przeglądowym, polemicznynr) takie
poglądy (wyrażone implicile lub explicite) rnożna dostrzec, prześledzić, co rł,ięcej dokonać

ich mozlirvie u.iednoliconej rekonstrukcji. .Iak się również okazuje, czyjeśpo_elądy, rł, drodze
ich otlarviania, tnożna także zlnanipulorvać. Tak też stało się w znacznyn1 stopliitl \\
przypadku prezentacji filozoficznych poglądów Smoluchowskie_co w duchu materializtnu
dialektycznego lv latach 50. XX wieku pfz,e7, W. Kapuścińskiego i W. Krajervskiego.
Odnosząc się do dotychczasowyclr opracor,vań poglądciił, filozoficznycłl
Stnoluchorł,skiego p. Star,ł,arz skoncentror,ł,ała się głównie (rra ok. 20 stronach pracy) na ich
r,iykładni wzg|ędnie interpretacji dokonanej rł, połowie lat 50. przez W, Kra.jewskiego \\
.ieciynej juk ciotącl ksiązce (Swiatopoglc1d Mariana Smolrtc,holt,skiego) pośrvięcontj
zaangazowaniotlr lilozoticznynr polskiego fizyka. Wykazała przy tym przekonująco, że minro
pewnych zalet tej pracy (m.in. ,.wyłowienia" ważniejszych tenlatów filozoficznych \\,
pisrnaclr Srnoluclrowskiego), z punktu r,ł,idzenia zasady bezstronności analiz, opracorłanic
poglądórł, filozoticznych polskiego |1zyka \Ąr i,vydaniu Krajei,vskiego, niejako na siłę
rltłaczające poglądy Snloluchou,skiegcl \\ ralny ilaterializtnu dia|ektycznego. nit, tlla
rviększego pokrycia r,r, jego pislnach i faktycznych zaangażow,aniaclr filozoficznych, Prz5,,
okaz,ji zainteresowań SnrolucItclrvskim ze strony Krajer.vskiego należy dcldac, ze p. Stau,arz
nie r.łspomniała rł, swqej rozprar.ł,ie (nawet rv ,,Bibliografii") o krótkirn. rzetelnynr i
pozbawionynr iuż jakichkolwiek naclryleń w stronę nraterializnru eseju tegoż \,Ąl.
Krajervskiego (Marian Smolttc,hol,vski A F'orenłnner of the Chaos Theory,) z_ 2001 rol<u. rl

ktćlrym sędziwy polski f-ilozol' w interesujący sposób portiwlruje lvkłaci dc,
drvudziestowiecznej teorii tzw. chaosu deterltlinistycznego ze stron}/ niektórych prac

lnatcnlatycznych Poincarego i teorii fluktuacji Stnoluclrorł,skiego. Mozna równiez trochę
załor,vać, ze Autorka rozprawy nie odniosła się znacz-nie szerzej do krótkiego, aczkolrł,iek
pisancgil jeszcze w nadal niełatr.vytn dla humanistyki polskiej okresie rozpo\ł,szechnienia
fllozolli nraterialistyczllej, opracorł,ania autorstwa lzydory Dąrnbskiej z l919 roku
pośrvięconegow częścipoglądorrr tilozoficzriym Smoluclrowskiego. Pisana \\i duchu
niczalezności ideologicznej, otrvartości na pluralizlri paznawczy i metodologicznei rzetelności
praca Dąrnbskiej stała się takze niewątpliwie przykładeni dla zbliżonych w duchu opracowań
poślvięconych rnyślifllozoficzrrej Srncllr-rchowskiego, które w ostatnim dziesięcioleciu rvyszły
spod pióra autorów należących do grupy krakowskich historykói,v f'ilozofii nauki i filozo{ri
przyrody z {Jniwersytetu Papieskiego Jana Pawła lI (K. Starzec, P. Polak, .l. Mączka), rł,tylli
samej Autorki recenzowanej rozprawy.
W druginl rozdziale srvojej rozprawy p. Star.varz podjęła kwestię zarysor,vania ,,tia
historycznego" dla iilozoficznej retleksji SIrrolucholvskiego..,Tłem historyczłrym" b5,ła
najpierw dla Autorki, zaryscli.vana krótko, sytuacja fizyki,,Ila przełoInie XIX iXX,,viekLr". ll.
Star,ł,arz przedstawiła wątki tej sytuacji, kollcentru.|ąc się prawie rł,yłącznie na aspektach
tizvcznych i lllozof'icznych ,,sporu o budowę rnaterii", tĄ,szczególności zaśna recepc.ji
poglądów atonristycznyclr rł, zadanytrr okresie. Należy strvierdzic, że nierł,ątplirł,ie z duźą
erudycją, a zwlaszcza posiłkując się fragmentami tekstów samego Smoluchowskiego, ALllorce
l,ozprawy udało się r,r,prowadzić rł, klinlat ór,vczesnej problematyki fizycznej oraz tilczących
się sporórł, i polernik (atomizm vs. anty-attlmizln pozytywistów i .,energettkórłr'").
Przedstaw,ienie tej problematyki nriało na celu takze wprowadzenie do, podjętych przez p.

Starł'arz, dalsz,vch

- już,bardz,iej szczegółolvych

-

analiz poglądów filozoficznych polslticucl
tlzyka. zrc-f-eror,r,anych w trzech ko ej n y c h r ozdział ach rozprawy.
Jakkolwiek zawęzenie zainteresclwań Autorki do okresu przełomu XIX i XX rł,ieku,
ccl więcej, przedstawienie aspektów fizycznych i f-ilozoficznych ,,sporu o budowę materii"
(spcltl<anie tęorii kinetycznej gazór,v z tennodynamiką f-enomenologiczrrą) rvidzianych oczanli
Stnoluchow,skiego jest zrozutniałe, a nar,vet poządane, nie wykluczało ono włączerrie dcl tegcl
l'oz,działu (np. lv lbrrnie pierr.vszego podroz,rJzittłu) choćby zarysu głównyclr problelnórł
1

fizyki. takze tl,ch interpretacyjno-filozoficznyclt rv ciągu całego wieku XlX, a przyna.;lnni._j
jego drugie.i połowy. Wszakże to ich konsekwencją i na ich przedłużeniu porł,stałynor,vc
zagadnielria, spory idyskusje, przypisane prl,ęz Autorkę rozprawy przełolnorł,iwieku XtX i

XX

oraz dociekanionr Srnoluchor,vskiego. Notabene właścilr,ieprzez całą pracę p. Sta\ĄAfz \\,
zaclnytn nriejscu nie pośr,vięciłatej szerszej perspektywie dziewiętnastor,viecznej r.l,ięi<szcli
ulr,,agi. wielokrotnic 1,11l,,^,,11112ając wyrazenie: .,przełorn XIX i XX wieku". E{iktem tcgti
Pewnego braku jest np. całkowite pominięcie rł, omawianym rozdziale chocby nazrł,iska .l.f,_].
Maxri,'ella (pojarvia się ono tylko raz w cytacie z innego autora, s. 67), nie lnówiąc już o A.K,
Krónigu czy lviedeńcz,yku.I. Loschrnidcie, a więc współtu,órcach teorii kirretycznc.i, .Iak
r,viadolno od połor.vy XIX i,ł,ieku rł, fizyce ,.pano\\ial5l" trzy niespójne ze sobą teorie:

clektromagnetyczna, tennodynalłiczna Qraz nrechanika klasyczna (newtonorvska). W
szczególłlclŚci meclranika klasyczrla cały ten okres kontynuowała roszczenia do objęcia
srvoim zakresetn oborł,iązywalnclści(praw,a, zasady, nlodele) całą fizykę i zaraz,en caIa
przyrodę (rnechanistyczny obraz przyrody). Napięcia, które narastały w tizyce prz,ez drugą
Połow'ę XIX rł'ieku i rł, końcu zacz.ęły przynosić z jednej strony nor,ł,e koncepcje Iizyczne (\\r
tyl'n statystyczna interpretacja ternrodynarniki rvg [-. Boltztnanna), z drugiej stopniorve
załamywania się rlechanistycznej v,izji przyrodv, fbktycz-nie przypadły - jak pisze p. Starł,arz
- na,.przełorn XIX iXX rł,ieku"..Iak się wydaje, w tej (poszerzonej!) perspektywie klr,estia
atotnizmu stanowiła §,azną, ale nie jedyną ,,\\,arst\Ą,ę sporną" icj w.izji. Oprócz nir,i
rnielibyŚnry jeszcze, r.vspomnian ą .ittż kr,vestię zakresu oborviązyrvainości Iłłecllarrii{,i
klasycznej. a także rł,ynikającą z niej koncepcję prawa przyrody (oraz storvarz.yszone l ]ego
charakteretn kwcstie detertninizmu czy prz,yczyno\Ęości). Te ostatnie zagadnienia Autorka
rOZPraWY Poruszyła, w odniesieniu do poglądów Smoluchorvskiego, głcirł,niew jej trzecirłl
roz,dziale.

podrozdział dcltyczący znaczenia środorł,iskanaukow.ego wiednia koricór.vki xlx
rł'ieku dla kształtow,ania się poglądórv 1llozoflczłrych (ale przede wszystkirn naukor,ł-oPrzyrodniczycht) Smoluchowskiego porusza niezwykle ciekarvą klvestię dla biograiistl,ki
naukorvej tego tlz,yka i wart jest rricrvątp|irvie osobnego, w,nikliwszego opratcorł,ania
(analogicznego choĆby do niedarvnej pracy p. A. Brożęk, Kazimierz Tw,ardoltski w,LI/ię,rlnitł.
W-l,'u'a 20l0). Jak się wydaje, p. Starvarz udało się w tvm lragtrrencie pracy pokazać suoistą
rĆlll'llolvagę w dorclbku nlyślorvytn Smoluchclwskiego. który, clroc niewatplirvie znajclclrł,ał się
Pod łvpływenr srvoiclr naLlczycieli i ttlistrzclrł, naukorł,ych, a także,.krązących po Wiedniu'"
idci fllozoflcznych. zaclrclwał minro t<l nieza|eżlrośćintelektualną opartą głównic na własn1,,nr.
rzetelnytn warsztacie badawczym fizyka (rygor matematyczności i eksperymentu). Z tcj
rzetclnoŚci i refleksji wynikało zwłaszcza .jego krytyczne nastawienie w,obec u,ielu
Ór,r,czesnych radykalnych poglądów fllozoficznyclr (lenclrnenalizrn. antyrealiznl). Jeclnzrk rr
zrviązku z krvestią roli środowiska rviedeńskiego ujętej r,l, rozprarł,ie tnożna by miec drł,ie

uwagi. Pierrvsza dotyczy, nielnal zupełnie pominiętego ptze7, je.i Autorkę" wątku edukacji
Snroluclrorvskiego rv Akademii Terezjańskiej oraz roli jego nauczyciela Aloisa Hóf'lera (drl
którego r.ł, l9l5 r. pisał Slnoltrchowski: ..clzięki l'obie nauczyłem się (..) czcić tizykę.
matematyką itilozofię jako najmilsze przedmioty"). Jest to bardzo waż,na postać ze rvzględu
rla .ie,j wykształcenie oraz koneksje intelektualne i organizacyjne w órvczesnynr WiedniLr.
tlijl]er sam był studenteln .I. Stet-ana i Boltzlrranna, ale rniał także dobre kclntakty, z l\,
Meinongiem i F. Brentaneln . Poza tyln obclk Smoluchowskiego. jako swojego
,,najnajlepszego" (ullerbe,stel,) ucznia, Hófler lvvróżrliał takze kolegę polskiego fizyka Kazimięrza Tr.vardowskiego. W końcu Hóf-ler był współzałożycielem i wieloletniln prel,esem
l-olvarzystrva Filozoflcznego działające_eo przy Unir,versytecie Wiedeńskim, na którego fbrum
swoje ref-eraty wvgłaszali w iataclr 90. XIX r,vieku Tlvardowski i Srnoluchowski, ir rl
picrrł,szyclr dekadach XX rvieku coraz częściej występowali przedstarviciele póznie_jszegrl
neclpozytylvistycznego Koła Wiederiskiego. Druga Ll\\laga dotyczy postaci naucz,vciela iiz1.,ki
Slrroluclrowskicgo na Uniw,cl,sytecie Wiedeńskilrr - Franza S. Exnera (I849-1926), |<tóry
rór,vniez nie krył swoich poglądów fllozof-iczlrych, a był znany nr.in. z przekonania o
.,prarvidłorvościacłlirrdeternrinistycznych" leżących u podstar,v rzeczyrł,istościiizl,czncj
(asystentem Exnera był pózniej E. Schr()dinger, który sw,oją drogą bardzo cenił pt,ace
Slnoluchowskiego). O tym fizyku i filozofie także rrie wspomina Autorka rozprawy.
W zrviązku z powyż,sz,izrni uwagami i drugim rozdziałeln recenzor,vanej rozpra\\,y
Ilasuwa się takze jeszcze jedna ogólno-tecliniczna. Chodzi o to, ze p. Stawarz jakośnie
skorzystała choćby rł, skromnynl zakresie z obszernej już literatury historycnlej (z historii
nauki i historii filozolii), ełównie anglojęzycznej. dotyczącej ollrarvianego p1,7,ez siebie okresu
(,,przełorn XIX i XX rvieku"). Nie clrodzi przy tyllr o jakieśrozbudowane odniesienia do tej
literatury, ale choćby o syntetyczne dopełnienia r,vłastrego tekstu (dotyczące np. prlstlci
bliskich Strloluchorvskiemu" jak }{óller czy Exner), które rnogłyby ubogacić perspekt.v-rłę
wyr,vodórv Autorki. Jednocześnie dopełnienia te zapew,ne .jeszcze bardziej uwyrazniłybv
nastar.vienia filozoficzne SmoIuchowskiego. Można tutaj tylko przykładolł,o lv1,,mienic
opracowania poglądólv t1loz,otlcznych Macha, Boltzlnanna i Exnera ptzez, J, Blackmore'a" M,
Stóltznera czy C. Clercignaniego. Dodatkorł,o lva,Żną rzęcz,ąjest 1o" że rv tych pracach istnic.il]
takze odniesienia do dorobku Snloluchorvskiegcl.

Zgodnie z tym, co Autorka rozpralvy sygnalizowała sama zaraz na jej początkLr"
picrrł,sze dwa rozdz,iały, c,lotyczące stanu badań nad filozoficznynli aspektami inysii
Strloluchorł,skiego oraz, mozliwego wpływir na j"j kształt ze strony intelektualnego
środowiskaWiednia końca XIX wieku, miały charakter wprowadzający do procesll
rekonstrukcji i krytycznej analizy poglądór,v fllozoficznych polskiego fizyka podiętych lr.
ostatnich trzech rozd,zlałach
.Iuz na przysłowiowy ,.pierwszy rzut oka" (biorąc pod u\Ą,agę zbiorczo wszystkie trzy
clstatnie rozdz,iały recellzou anej roztrrraivy) zaznajonlionego z problematyką filozoficzrlq

czyteinika, może rł,prarvić rv pe\Ą,lle zakłopotanie podział podjętych w nich zagadIlień, F]o oto
Irajpieru, mamy zapowiedz omólvienia ,,rr,ątków epistemologicznych" \,v pislnacłl
Snloluclrowskiego. następnie ,,zagadnień ontologicznych", by na końcu przejśćdo kw,cstii z
zakrcsu ,.filozofii nauki i metodologii". W efekcie wygląda to trochę tak, jakby zagadnicnia z
filozotli nauki zakresowo dopełniałyproblenlatykę epistelnologiczną i orltologiczną. Cióy
ty1-1,}czaseln, zgodtrie z klasycznylll podziałem sLlbdyscyplin filozoficznych, nadrzędna

pl)\vinna b_v. rr,łaśllietllozofla naltki, lvypełlli<lna problenlatyką episterlologiczną i
ontologiczllą (dla kolllpletności również al<sjologiczną). Z innej strony posługując się
klasycznyrn pojęcienr epistemologii narrki i zakładając, ze nauka jest przede lł,szl,stkim
szcze_uólną lbrrną poznania świata, można w,paśćz kolei w ,,pułapkę" objęcia ninr lvłaściu.,ic
całokształtu problematyki filozoficznej dcltyczącc-i nauki (nic dzir.vnego, ze u fiankotbnrirl
zakres tcnninlt epistelnrllogie pokryrł,a się z anglojęzycznym philosophv af',tcience), 'Trudito
się zresztą ternu dziwic, gdyż choćby klasyczna telnatyka episternologiczna w zakresie tzr.,,"
zródcł poznania, uszczegółorviona do opozycji apriaryztrr-aposterioryzm - w. przypaciku
rozprawy p. Star.varz będzie wyrażałasię w rozkładzie akcentórł, w poglądach
Smoluclrclrvskiego na naukę kładzionych bądź, to na spekulację (omawianą przez Autorkę
rozpra\\ly w paragrafie 5.1. dotyczącylrl hipotez naukowych), bądź, na poznanie zmv_qłoi.ł,e
(doświadczenie). Z kolei typowo epistemologiczne zagadnienie przedmiotu poznania
t-tszczegciłclwione rł, opclzycji rcaliznr-antyrealiznl - w przypaclku recenzowanej rozprawy
ztlstało ulokor,l,ane rł paragralie.ł.1. dotyczącym,,istlrienia światazewnętrznego" (i realności
lnolekuł). W końcu mamy nawet zagadnienie epistemologiczne dotyczące roli podlniotlt lv
naucc (poznaniu naukorvynr), rozważane krótkcl r,v parirgratie 5.3.), Podobnych odniesień do
problematyki episterntllogicznej, rozproszonyclr rł, róźnych miejscach trzech końcorł,vcir
rozdz i ałciw. rozpra\ł.y, m ożna pr z.y to czy c wi ęcej .
W Świetle po\Ąlyzszych urvag, taki a nie

inlly q,ybór podziału telnatycznegtl osta.tnicll

trzech roz,clziałow rozprawy tlokonany pr7,ezjcj Autorkę. wydaje się co najlnniej intrygujący.
cłroc nie lnozna go też urvazać za z gruntu błędny. Należy ptzyznac, że omalł,iając
pclszczególne rvątki problematyki 1rlozof-iczrrej rv poglądach Snioluclror.r,skiego p, Statłarz
zadała sclbie wiele trudu, by zilustrowac je odpowiednimi cytatani i zaopatrzyć lv konrentarze

(choćby znakolnite paragrafy rozprawy poświęconeobiektywności praw przyrody

i

obiektyivizacji przypadku w pracach naukor,vych i tilozoficznych polskiego f'izyka), którc są
dobrze przemyślane od strclny analitycznej i lnetodologicznej. Pozostaie tylko klł.estią
Pono\\nego przemyŚlenia, r.ł, przypadku elr,,entualnego planu w-ydania recenzo\ł,anej rozprarr;,
drukiem, rozkładu zagadnicń i Irrateriału utnieszczonego w jcj ostatnich roz,dztałach.
Na zakończenie tcj receIlzji jeszcze jedIla szersza u\Ą,aga zwiazana z dośćwaznynl"
jeŚli w ogóle nie kluczor,vym zarólvno dia omawiane.| rozpralvy, jak ipoglądóiv liiozoficznych
Slnoluchowskiego, zagadnienietn poruszonym w rozdziale trzecim, poświęcon;-,lł
epistetno|ogicznełnu wymiarowi lny-'ślipolskiego {tą,ka, Według P. Starvarz polski uczolly
Prze.jął od G.R. Kirchholla iE. Macha konccpcję lnaksynralnie prostegc,l opisu;,jarłisk
(Kirchho11)" rugując z dyskursu fizyki wszclkie odniesienia do wyjaśnień przyczynorłych.
trŁrkto\\janych jako przejarv ludzkich nasta\ł,ień subiektyrł,istyczriych, Opis ten miał przyjąc
1brmę ,.związku funkcyjnego" (Mach), inaczej rnówiąc ujęcia w postaci ścisłychfbrmuł
lnatematycznych. .Iednak podczas gdy Kirchhoff i Mach reprezentowali rv tych poglądach
coŚ, co ll1ozna nazr,vać pozytyrvizmenr radykalnym (l'enomenalizlnem), dla Snloluchorvskiego
pozytyrvizln ten miał głów,nie charakter tlletodologiczny i nie wykluczał istnicrlia
rzeczyr,vistości ukrytej poza poz()rną grą doznań znrysłow,lrch. Z jednej strony nrórł,ił cln o
obiektyw,nych prarvidłowościachodkryrvanych w śrvieciezjarvisk jako o przednriocie
zainteresor,vań fizyki (wymiar clnto|ogiczlly z dalszych wywodów, Autorki rozprau,y), t
drugicj o nlo]ekułacłl, rv szczególności atonrach składających się na teksturę przyrody (ri
rclzprarvie - obiektyrł,ne istnierrie elenrent(lr,v śrł,iata).Wywód ten mclżna - jak się rvydajc

z dyskursu fizYki PrZYcZYnY Q
nawet wzmocnic. sugerując, że choć polski uczony, rugorł,a,l
fizycz,nych, jak chocby atomy
statusie metatlzryczn|l,, .topu szczaljednak istnienie przycz,yn
anty-Machizm Smoluchorł,skir-go
(a oclrzucalije zarowno Kirchhoft, jak Mach), Paradoksalny
z jego Poradnika dla samoLtkou,,
r,v tylrr przypadku widoczny jest chocby rł,e fragnrencie
prarvidłowościzjawisk clremicznych i
cytowanyn 1 przez p. Stawarz (s. 85): .,z rożnych
j.R.] o istnieniu atomórli', Jest to z koiei rrkłrltl
lizycznych rł,nosimy |czytaj: r,vnioskujemy nie traktował attłmó\r,
smoluchowskiego rł, stronę filozolri Boltzmanna, który bynajmniej
atomy tizyczne były rac!ą
niczym tlailvny realista, ale jako fealista krytyczny. Po prostu
ślvięciezjawisk" (dziśo tym typie

rvyjaśniającą obserworvane prarviclłorvosci ,,w
lub retrodukcyjnynl io ostatn;c
rozulTlowania powiedzielibyśmy jako tzw. redukcyjnym
roz_pra\\y, wśród ..ilnienrrych słór,ł
rrarviązuje do nryśliC.S. Peirce,a). Notabene, Autorka
nazwisko Boltzmanna, I druga Spra\\ra,
klrtczor,r,,ych,, sr,vojej pracy powinna unrieścic także
7 pracy Smoluchowskiego ć)
ilustrorvana inrrym cytowanym fiagmenteln (s. 82), tytT} razem
być tyiko obrazern modelellr tego, ct,l
tetlrittc1,1 elekrryczllosc,i: ,,teorye nasze ftzyczne rrrają
omórł,iła fbrmi, ujęć
dzieje się tv naturze". Pod koniec swojej rozprawy p" Staw-arz
(hipotezy, modele, tcorie1"
tcgrctycznych rv fizyce rozróżniane pyzę7, polskiego uczonego
języku fizyki sięgają \v xlx
Należy przy tylT zauważyc, iż koncepcje nrodeli iobrazow n,
Bild-theorie), choĆ one takze
rvieku ro7,ważańMaxwella i zncxvu Boltzrnanna (jego koncepcja
_ .., 11,yclaje Się Zrozulniałe _ nie uzyskały poklasku zwłaszcza w,oczach Macha, Z ko]'ęt
rozważań poincarego (choćby z
krvęstia hipotetyczrrości tych ujęć sięga zw,łaszcz,a słynnych
i,v srł,oje pracy.
|,łattki i llipcltezv,),o czym Autorka szeroko rvspomina
zgłoszonych porvy,ze_i
kończąc ocenę rozprawy p. star,r,arz rraieży podkreślic, ze mimo
szczerych iżyczliwych, dzieło rł,_iej
u\\,ag, sLtgestii, chlvilanri filoze nawet nazbyt ostrych, ale
na uznanie, Szczególnie rvartc
rvyl<onaniu jest niezwykle ciekarve, oryginaltle i zasługujące
tnateriału źródłor,r,egt,l,
poclkrcślenia jest ulniejętne wykorzystanie prz,ez Autorkę obszernego
jak i tych pozostających
sięgającego zaro\\rno clo prac Slnolucho,uvskiego publikowanych,
jest tynl samyn1 cenne nie tylko dla f-ilozofa przyrod,v i
clotąc1 w rękopisach. Dzieło p. stawarz
trzyki w Polsce, A urł'agi
tllozota rrauki" ale takze dla wszystkich zainteresowanych historią
z nlyśląo potencjalnynr (i
zc strony recenzenta w rł,iększościzostał5, stbrlnułowane po części
by mozna było uśrvietnic
rychłynl) przekształcetliu rozprawy w, monografię książkową, którą
fizyka,
zblizające się obchody setnej rocznicy śmiercirvielkiego polskiego
'l
ym samynl rekomenduję przyjęcie recenzor,l,anej rozpra\\ry Pani mgr Małgorzatv
dotyczących rladallitt
Starvarz jako spełniającą rvynrogi aktuahrycli zapisów Llstawowych
stopnia naukor,ł,ego doktora oraz dopuszczeniejej do publicznej obrony,
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