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EWOLUCYJNA TRANSFORMACJA CZASOPISMA.
CZĘŚĆ 2
Celem Redakcji Prac Komisji Historii Nauki PAU jest zbudowanie nowoczesnego cza
sopisma z zakresu szeroko pojętej historii nauki, które z właściwym szacunkiem odnosić
się będzie do dokonań zarówno polskich, jak i zagranicznych.
Istotnymi zmianami mającymi na celu podniesienie poziomu merytorycznego i ran
gi czasopisma są:
– utworzenie międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma,
– rozpoczęcie procesu umiędzynarodowienia składu Redakcji czasopisma,
– poszerzenie i umiędzynarodowienie tematyki czasopisma,
– otwarcie czasopisma na publikacje autorów niezwiązanych z Komisją Historii Nauki
PAU,
– techniczne unowocześnianie periodyku.
Od 2013 roku Prace Komisji Historii Nauki PAU są pierwszym polskim czasopismem
otwartego dostępu z zakresu historii nauki. Przyjmuje ono tzw. brylantowy model otwartego dostępu, tzn. otwarty i darmowy dostęp bez embarga czasowego.
Jego wersją podstawową jest wersja elektroniczna. Wersja papierowa pełni rolę po
mocniczą i jest przeznaczona głównie dla bibliotek i autorów artykułów czasopisma.
W poprzednim tomie zapowiedzieliśmy, że w celu zwiększenia otwartości czasopi
sma, w 2015 roku dokonamy zmiany jego tytułu z zachowaniem ciągłości wydawniczej
i tematycznej. Jednak ze względów organizacyjnych wprowadzimy tę zmianę dopiero
w następnym roku. Dlatego niniejszy tom (XIV) ukazuje się jeszcze pod starą nazwą:
Prace Komisji Historii Nauki PAU. Kolejny tom (15) będzie nosił nazwę Studia Historiae
Scientiarum i od tego też tomu numeracja ta będzie zapisywana liczbami arabskimi, a nie
rzymskimi (jest to podyktowane kwestiami technicznymi).
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Piotr Łozowski
Edyta Podolska-Frej
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Od niniejszego tomu w pełni uprawnionymi językami publikacji są język polski i ję
zyki kongresowe (wśród tych ostatnich preferowany jest język angielski).
Zostaje poszerzony profil czasopisma – Redakcja przyjmuje do druku niepublikowa
ne wcześniej teksty naukowe1 z następującego zakresu tematycznego:
a) ogólnej historii nauki i jej związków z innymi działami kultury (filozofią, religią,
sztuką, techniką) oraz innymi dyscyplinami naukoznawczymi (filozofią nauki, so
cjologią wiedzy naukowej, naukometrią, bibliometrią etc.);
b) historii dyscyplin szczegółowych (teorii naukowych, obrazów świata, uczonych oraz
instytucji naukowych);
c) historii organizacji instytucji naukowych zajmujących się badaniami historii nauki;
d) metodologii i nauczania historii nauki.
Czasopismo szczególną wagę przywiązuje do tematyki:
a) wkładu Polaków do nauki;
b) wzajemnych oddziaływań nauki polskiej i nauki zagranicznej;
c) współpracy międzynarodowej w zakresie historii nauki;
d) „Otwartej Nauki” w dziedzinie historii nauki (włącznie z problematyką bibliotek
cyfrowych), w aspekcie zarówno międzynarodowym, jak i krajowym;
e) krytycznej refleksji bibliometrycznej czynionej z perspektywy historii nauki i his
torii nauk szczegółowych.
Działy czasopisma:
a) Od Redakcji.
b) Opracowania badawcze (źródłowe, koncepcyjne oraz przeglądowe), dotyczące:
(b.1) genezy, treści i recepcji wytworów naukowych, np. teorii i instrumentów na
ukowych;
(b.2) uczonych i instytucji;
(b.3) warsztatu historyka nauki;
(b.4) nauczania historii nauki.
c) Omówienia i recenzje.
d) Dyskusje, polemiki.
e) Informacje i sprawozdania konferencyjne.
f) Varia (m.in. wywiady, wspomnienia, przekłady, przedruki).
g) Listy do Redakcji.
h) Sprawozdanie z działalności Komisji Historii Nauki PAU.
i) In memoriam.
Czasopismo jest aktualnie zarejestrowane w następujących bazach indeksujących
i katalogach o globalnym zasięgu:
– ERIHPLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences;
1
Wyjątek stanowią przekłady i przedruki wybitnych tekstów lub tłumaczenia wybra
nych tekstów, której ukazały się pierwotnie w naszym czasopiśmie w języku polskim.
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– Index Copernicus:
1. Journal Master List 2013 – Index Copernicus Value = 4,82 (najwyższa ocena
z przyznanych polskim czasopismom poświęconym historii nauki);
2. Journal Master List 2014 – Index Copernicus Value = 64,29 (wartość znormalizo
wana 6,50; najwyższa ocena z przyznanych polskim czasopismom poświęconym
historii nauki);
– BazHum;
– Polska Bibliografia Naukowa;
– POL-index;
– ARIANTA Polish Scientific and Professional Electronic Journals;
– The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH);
– Google Scholar;
– EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (Universi
tät Regensburg);
– Centrum Otwartej Nauki – CeON.
BAZHUM, w swoim własnym zakresie, zdigitalizowała tomy 1–8 naszego czasopi
sma i udostępniła wszystkie tomy (1–13) w swych zbiorach internetowych „do wykorzy
stania w ramach dozwolonego użytku”. Oto link do tego zasobu: http://bazhum.muzhp.pl/
czasopismo/451/.
Zgodnie z uzyskanym z MNiSW zapewnieniem, przy zmianie nazwy czasopisma za
chowana będzie ciągłość punktacji nadana przez MNiSW w 2015 r. (ostatecznie 9 pkt.).
Wszystkie informacje na temat czasopisma podane są na stronie internetowej: http://
pau.krakow.pl/index.php/Prace-Komisji-Historii-Nauki-PAU.html. Czytelnik może tam
znaleźć również „Indeks autorów” i „Indeks tematyczny” oraz wyjaśnienie kluczowych
kwestii, takich jak m.in.: „Ochrona praw autorskich i dozwolony użytek”, „Polityka archi
wizowania”, „Zagadnienia etyczno-prawne”, „Przeciwdziałanie błędnym interpretacjom
bibliometrii”, „Procedura recenzyjna” oraz „Wskazówki dla Autorów”.
Zapraszamy do współpracy z naszym czasopismem autorów interesujących arty
kułów, autorów i wydawców wartościowych książek (chodzi o rozwijanie działu recenzji
i omówień) oraz wnikliwych recenzentów, zależy nam bowiem na wydawaniu bardzo do
brych tekstów z szeroko pojętej historii nauki.
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EVOLUTIONARY TRANSFORMATION OF THE JOURNAL
PART 2
The goal of the Editorial Board of the “Proceedings of the PAU Commission on the
History of Science” is to build a modern journal in the field of broadly understood histo
ry of science, which will refer to both Polish and foreign achievements with appropriate
respect.
We have introduced significant changes aiming at raising the professional level as
well as the rank of the journal, such as:
– establishing an international Scientific Council of the journal,
– starting the process of internationalization of the Editorial Board,
– broadening and internationalizing the subject matter of the journal,
– opening the journal to publications of authors not associated with the PAU Commis
sion on the History of Science,
– introducing technical improvements to our periodical.
Since 2013 “Proceedings of the PAU Commission on the History of Science” been the
first Polish journal on the history of science with an open access. It assumes the so-called
diamond open access model, ie. an open and free access without embargo time.
The journal is published primarily in an electronic version; while its paper version
plays an auxiliary role and is mainly intended for libraries and authors of journal articles.
In the previous volume we communicated that in order to develop the open status of
the journal further, in 2015 we would change its title, but keep the publishing and themat
ic continuity. However, for organizational reasons, we will introduce this change next year.
The present volume (XIV) is thus still issued under the old title, namely the “Proceedings
of the PAU Commission on the History of Science”. The next volume (15) will be called
“Studia Historiae Scientiarum”, and beginning with this volume the numbering will be
recorded in Arabic, not Roman numerals (this is dictated by technical issues).
Beginning with the present volume, Polish and the so-called congress languages are
fully eligible languages of the publications (however English is preferred).
The scope of the journal is extended – the Editorial Board accepts for print unpub
lished scientific texts2 of the following thematic scope:

2
Translations and reprints of outstanding publications as well as translations of texts
previously published in Polish in the Journal are to be considered as exceptions to the rule.
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a) general history of science and its relationships with other domains of culture (philos
ophy, religion, art and technology) and other meta-sciences (philosophy of science,
sociology of the scientific knowledge, scientometrics, bibliometrics etc.);
b) history of specific disciplines (scientific theories, world views, scientists and scientif
ic institutions);
c) history of scientific institutions conducting research into the history of science;
d) methodology and teaching of the history of science.
The following are of particular importance:
a) the Polish contribution to science;
b) mutual interactions between Polish science and foreign science;
c) international collaboration regarding the history of science;
d) open science regarding the history of science (including digital libraries) both on
a national and international level;
e) critical appraisal of bibliometrics in the light of the history of science and the history
of specific disciplines.
Sections of the journal:
a) Editorial;
b) Research papers (based on sources, conceptual or surveys) concerning:
(b.1) Origins, contents and the reception of scientific “products”, e.g. theories or sci
entific instruments;
(b.2) Scientists, scholars, and institutions;
(b.3) Tools and techniques used in research in the history of science;
(b.4) Teaching history of science.
c) Reports and reviews;
d) Discussions and polemics;
e) News and conference reports;
f) Varia (among others: interviews, recollections, translations, reprints);
g) Letters to the Editor;
h) Report on the activity of the Commission of the History of Science, Polish Academy
of Arts and Sciences;
i) In memoriam.
The journal is currently registered in the following indexing databases and directo
ries of global scope (this list is being gradually expanded):
– ERIHPLUS European Reference Index for the Humanities and Social Sciences;
– Index Copernicus:
1. Journal Master List 2013 – Index Copernicus Value = 4.82 (the highest score
among Polish journals devoted to the history of science);
2. Journal Master List 2014 – Index Copernicus Value = 64.29 (normalized val
ue 6.50; the highest score among Polish journals devoted to the history of science);
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– BazHum (a bibliographic database of Polish academic journals from humanities and
humanistic social studies);
– Polish Scholarly Bibliography (PBN);
– POL-index;
– ARIANTA Polish Scientific and Professional Electronic Journals;
– The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH);
– Google Scholar;
– EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek/Electronic Journals Library (Universi
tät Regensburg);
– Centre for Open Science – CeON.
BAZHUM, in its own, has digitalized volumes 1–8 of our journal and provided all
the volumes (1–13) in their online collections “to use under fair use”. Here is the link to
this resource: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/451/.
According to the obtained assurance from the from the Polish Ministry of Science
and Higher Education, during the change of the name of our journal the continuity in
journal scoring given by the ministry in 2015 (i.e. 8 scores) will be maintained.
All the information about the journal are to be found on its website: http://pau.kra
kow.pl/index.php/Prace-Komisji-Historii-Nauki-PAU.html, as well as the “Index of Au
thors” and “Subject index” and the explanation of crucial issues such as, among others,
“Copyright and fair use”, “Archiving policy”, “Ethical and legal issues”, “Counteracting
erroneous interpretations of bibliometrics”, “Peer Review procedure” and “Guidelines for
Authors”.
We would like to extend our invitation of collaboration to all authors of engaging ar
ticles, to authors and publishers of valuable books (a development of the section of reports
and reviews has been planned) as well as insightful reviewers. We deeply care for quality
texts from a broadly understood history of science.

OPRACOWANIA BADAWCZE
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LEONHARDI EULERI OPERA OMNIA:
EDITING THE WORKS AND CORRESPONDENCE
OF LEONHARD EULER1
Abstr ac t
The paper gives an overview on the history and present state of the edition of the
complete works of Leonhard Euler (1707–1783). After several failed initiatives in the 19th
century, the project began in 1907 with the edition of Euler’s printed works. The works
were divided into three series: I. Mathematics (29 volumes); II. Mechanics and Astrono
my (31 volumes); and III. Physics and Miscellaneous (12 volumes). After several ups and
downs due to two World Wars and economic problems, the publication of the printed
works with a total of 72 volumes is nearly finished. Only two volumes on perturbation
theory in astronomy are still missing.
The publication of series IV (manuscripts and correspondence) started in 1967 as
a joint project of the Swiss and the Soviet academies of sciences. The manuscript edition
was postponed, and the project focussed on Euler’s correspondence which contains ap
proximately 3000 letters, 1000 of them written by Euler. The correspondents include fa
mous mathematicians of the 18th century like d’Alembert, Clairaut and the Bernoullis, but
also many less-known people with whom Euler corresponded on a great variety of subjects.
A major problem is to find and to finance appropriate editors who are able to read
French, Latin, and the old German handwriting, and who are acquainted with history,
culture and science of the 18th century. During the last 50 years, the editors gathered
copies or scans of most of the preserved Euler’s letters. The original letters addressed to
Euler were made available to the editorial group in Switzerland by the Russian Academy
of Sciences before World War I, and before their restitution in 1947 the editors made fair
ly good photographs that are now an important part of the material basis of the edition.
Redaktor wydawnictwa
Piotr Łozowski
Edyta Podolska-Frej

Skład i łamanie
Agata Gruszczyńska / Pracownia Register

This paper is a revised and enlarged version of Kleinert and Mattmüller 2007. Previ
ous and partly outdated descriptions of the Euler project are Engelsman 1990 and Fellmann
and Im Hof 1993.
1
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Each volume of the letter series (VIA) contains Euler’s correspondence with one or more
of his contemporaries, presented in a chronological order. Up to the present day, four
volumes of the correspondence have been published, in addition to an inventory of all
known letters to and from Euler, including short summaries and useful information about
the date, language and location of the existing copies, and former publication. Four more
volumes are in progress and will be published in 2016 or 2017. The remaining letters that
are not intended for publication in the printed volumes are planned to be made available
in an online edition.
Keywords: Leonhard Euler, complete works, correspondence, editing policy
1. Introduction
The edition of the works of Leonhard Euler, entitled Leonhardi Euleri Opera omnia,
is a monument of scholarship known to most historians of science and certainly to every
historian of mathematics. This is the dust cover of the most recent volume, published in
2015.

Fig. 1. Dust cover of volume IVA/4, part 1 (Basel 2015)

2. Remarks on Euler’s biography2
Leonhard Euler was born in Basel on April 15th, 1707, as the son of a protestant
minister. He studied mathematics with Johann I Bernoulli at Basel University. In 1727,
Euler followed an invitation to the newly organized St. Petersburg Academy of Sciences.
He never returned to Switzerland, not even for a visit. In 1741 he moved to Berlin where
he became director of the class of mathematics of the Prussian Academy. 25 years later, in
1766, he returned to St. Petersburg as a full member of the Russian Academy of Sciences.
He held this position until his death on September 18th, 1783.
2

Concerning Euler’s biography, cf. Fellmann 2007.
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3. Euler’s writings
During his lifetime, Euler published about 560 writings; most of them were articles
scattered in various periodicals and collective volumes. Shortly before he died, he predict
ed that it would take at least twenty years for the Petersburg Academy to publish all the
manuscripts he would leave behind.3 It turned out that this prediction was too optimistic:
only in 1830 was the stock of unpublished Euler manuscripts exhausted. Until that year
the number of Euler’s publications had increased to 756.
In 1844, Euler’s great-grandson Paul-Heinrich Fuss found another 61 manuscripts,
which his brother Niklaus Fuss published in 1862.4 In the early twentieth century, the
Swedish mathematician Gustav Eneström compiled the standard inventory of Euler’s
writings. This inventory, which is generally referred to as the Eneström Index, was pub
lished between 1910 and 1913.5 The 866 publications listed by Eneström include a certain
amount of correspondence published in the 19th and early 20th century that was actu
ally not Euler’s printed publications. When we omit this correspondence, the number of
Euler’s printed publications amounts to about 850.
After the publication of the Eneström Index, only few more printed publications by
Euler have been identified – including an anonymously published paper that had escaped
the attention of the Swedish mathematician and that could be identified on the basis of
the correspondence.6
4. Prehistory: Euler’s editions of the 19th century7
The first attempts to publish Euler’s complete works go back to the 1830s. Two such
initiatives were launched simultaneously. One of them was started by Euler’s great-grand
son Fuss, who was the permanent secretary of the Petersburg Academy. Although Fuss
was encouraged by many prominent mathematicians and strongly supported by Carl Gus
tav Jacobi, the project was finally abandoned when it turned out that it would exceed the
financial capacities of the Academy’s budget. The only result of Fuss’s and Jacobi’s initiative
was the publication, in 1849, of two volumes of Commentationes arithmeticae (Papers on
Arithmetic) which included 94 articles that had already been published, and five unpub
lished manuscripts.
At the same time (1830s), a group of Belgian mathematicians was undertaking an
identical project. They were more fortunate than the Russians in so far as five volumes
of this edition came out of press. This edition was sharply criticized because of its bad
quality.8
3
4
5
6
7
8

Cf. Bernoulli 1780, p. 13.
Euler 1862.
Eneström 1910–1913.
De causa gravitatis, cf. section 12.
To this section cf. Biermann 1983.
Cf. Bosmans 1909.
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These early editors of Euler’s works had one thing in common: their intention was
to make Euler’s works accessible to contemporary scientists, and in particular to mathe
maticians. The editors believed that Euler’s writings would still stimulate mathematical
research, and that mathematicians should study his works with unbroken intensity, ac
cording to the famous words of Laplace “Read Euler, read Euler, he is the master of us
all.”9 This was also the reason for the Jesuit Johann Georg Hagen to publish a new, but still
incomplete bibliography of Euler’s writings in 1896.10
At the beginning of the 20th century, the Russian Academy of Science launched
a new initiative for the publication of Euler’s complete works. In consideration of the
failure of all previous attempts, the Russians looked for allies with whom they could share
the work and the expenses, and an evident ally with regard to Euler was of course the
Prussian Academy of Science in Berlin, where Euler had served for 25 years. Initially, the
Berlin academicians were quite enthusiastic about this plan, but when it turned out that
the Russians wanted to divide the task so that they would publish the mathematical works,
whereas the publication of the physical writings would be left to the Germans, the Berlin
Academy asked the most distinguished physicist among its members for his advice. This
was Max Planck, and in a famous statement Planck argued that the publication of Euler’s
physical writings was “not in the interest of physics as a science of our time”.11 As a result
of this statement, the Prussian Academy declined to participate in funding the project.
Since the whole enterprise was too expensive for the Russian Academy, this initiative also
ended with a failure.
5. The printed works (series I–III)
In 1907, Ferdinand Rudio, a professor of mathematics at the Zürich Polytechnic (now
Swiss Federal Institute of Technology), started an initiative that ultimately turned out to
be successful. On the occasion of the commemoration of Euler’s 200th birthday in the
city of Basel, Rudio delivered a thrilling speech in which he appealed to Swiss patriotism
and international solidarity in favor of an edition of Euler’s complete works. He addressed
his words in particular to the members of the Swiss Society for Natural Science (SCNAT)
(Schweizerische Naturforschende Gesellschaft (SNG), now Swiss Academy of Science), and
to the representatives of the Academies of Berlin and Saint Petersburg, who attended the
ceremony.
Rudio’s speech culminated in the words:
Switzerland will always be grateful to the academies of Berlin and Saint Petersburg for
having given our Euler, to whom his native country was too small, the opportunity to
perform his outstanding work.12
The quote is reported in Libri 1846, p. 51.
Hagen 1896.
11
Biermann 1963, p. 239.
12
“Die Schweiz wird der Petersburger und der Berliner Akademie stets das Gefühl der
Dankbarkeit bewahren, dass sie unserm Euler, für den das eigene Vaterland zu klein war, ein
9
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These were the right words on the right occasion. The SNG decided that the edition
of Euler’s work was a duty of honor (Ehrenpflicht) for its members, and appointed a com
mittee (Euler-Kommission) that was in charge of executing the project.13
The first step that was taken by the Euler committee was a fundraising effort. So -called Zeichnungsscheine (declarations of donation) were sent to public institutions, en
terprises, business companies and individuals. The addressees of these Zeichnunsgscheine
were requested to indicate the amount of their possible donation, and it was said that it
depended upon the total amount of money that would be promised by the donors, wheth
er the society would eventually start with the project or not.

Fig. 2. Declaration of donation (Zeichnungsschein)

The response to this fundraising campaign was fantastic. 100,000 Swiss francs were
offered by donators in Switzerland, 30,000 francs by donators of other countries. In Ro
mania, money was even collected from school children in the gymnasia.14 A great num
ber of individuals subscribed to the edition in advance, and each of the three Academies
of Berlin, Paris and Saint-Petersburg signed a subscription for 40 copies. The amount
of money coming from subscriptions was nearly three times as much as the donations,
i.e. about 300,000 francs. With a total of nearly half a million francs, a medium-term
financing was guaranteed.
Money alone is not the only precondition for realizing such a project. What is also
needed are qualified people who are able and willing to do the work. In this respect, the
Euler committee was equally successful.
Twenty mathematicians of international reputation spontaneously agreed to serve as
editors of one or more volumes, including Jacques Hadamard from Paris, Gustaf Eneström
grösseres geboten und ihm die Möglichkeit bereitet haben, in ungetrübter Schaffensfreudig
keit sein grosses Lebenswerk zu vollenden“ (Rudio and Schröter 1907, p. 541).
13
Rudio and Schröter 1907, p. 543.
14
Rudio 1911, p. XXVIII.
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from Stockholm, Tullio Levi-Civita from Padova, Gerhard Kowalewski from Prague and
Heinrich Weber from Strasbourg, the editor of the first volume, published in 1911.
When the edition started, the committee optimistically promised that a single vol
ume would not cost more than 25 francs, that the total number of volumes would be about
40, and that the edition would come to an end within 12 years.15 A few years later, after
the publication of the Eneström Index, it turned out that the Euler committee had consid
erably underestimated the size of Euler’s written legacy. In 1913, the estimated number
of volumes was increased to 66. Within the following years, the number of volumes for
Euler’s printed works was raised to 72 – that is where we are now.
The edition of Euler’s printed works is divided into three series:
I. Mathematics (29 volumes)
II. Mechanics and Astronomy (31 volumes)
III. Physics and Miscellaneous (12 volumes)
In a paper of 16 printed pages, the committee defined the guidelines and require
ments that should be followed by the different editors.16 I will just mention some import
ant points:
1. The edition will include the works of Euler’s son, Johann Albrecht, as far as they have
been suggested or revised by Leonhard Euler. This principle has been followed up
to the present day; the last volume of series III (No. 10), published in 2004, includes
eleven papers by the father and four by the son.
2. Every text will be reprinted in its original language, including archaic spelling. Only
evident printing errors will be silently corrected.
3. A somewhat curious rule was established for the footnotes: they should be written in
the same language as Euler’s text, which implies that Latin texts have to be comment
ed in Latin.
The first volume was published in 1911; it was Euler’s Vollständige Einleitung zur Algebra. Until the outbreak of World War I, 12 volumes had been published. The distribution
of the following volumes over the years is shown in fig. 3.
Leonhardi Euleri opera omnia, Series I–III
1911 – 1912: 12 volumes
1915 – 1919: 2 volumes
1920 – 1927: 8 volumes
1928 – 1931: – – – – – –
1932 – 1940: 4 volumes
1941 – 1946: 4 volumes
1947 – 1960: 21 volumes (1956: I/29 = last volume of series I)
1961 – 1979: 16 volumes
Rudio and Schröter 1909, p. 475; p. 479.
A copy of this Redaktionsplan für die Eulerausgabe, signed by Adolf Krazer and Paul
Stäckel, is preserved in the Bernoulli-Euler-Zentrum, University Library of Basel.
15
16
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1980 – 1990: – – – – – –
1990 – 2004: 3 volumes (2004: III/10 = last vol. of series III)
2016 (?): 2 volumes (II/26 et II/27)
Fig. 3. The publication of Euler’s printed works (series I–III) from 1911 to the present

Many ups and downs accompanied the history of the edition in the 20th century.
The continuous publication of the Euler volumes was slowed down by the effect of two
World Wars and by the necessity to find new publishers for political and financial rea
sons. Until 1935, the Euler volumes were published by the prestigous scientific publisher
Teubner (Leipzig). From 1935 to 1950 Teubner was joined by Orell Füssli (Zürich). As
the cooperation with a publisher in the German Democratic Republic grew more and
more difficult, the publication was entrusted exclusively to Orell Füssli between 1952 and
1974. Since 1975, the Euler volumes are published by Birkhäuser (Basel), which became
Springer (Basel) in 2014.
A real disaster occurred in 1931: the private bank Christ-Paravicini, where the Euler
committee had deposited its funds, went bankrupt and the Euler committee lost 80,000
francs.
However, there were not only political and economic obstacles. In the second half of
the 20th century, it became more and more difficult to find qualified editors. Mathema
ticians who were able to read Latin texts were a kind of disappearing species, and for the
volumes that were published after 1960, mathematicians and physicists had to be replaced
as editors by professional historians of science.
The consequence of this shift was a quite different philosophy of editing. For the
founders of the Euler edition and for the first generation of editors, the main purpose
of the edition had been making the original texts widely available with commentaries
restricted to a minimum. In a paragraph of the editorial outline of 1910, it was clearly said
that the annotations should not degenerate into long historical treatises. This sound prin
ciple was increasingly abandoned when historians of science replaced scientists as editors.
Some of them used this occasion as an opportunity for presenting all their knowledge
and erudition, and there is even a volume of more than 400 pages that does not include
a single line by Euler. It is just an historical treatise on the history of elastic bodies between
1639 and 1788.17 Generally speaking, it can be said that the more recent volumes are char
acterized by deeper introductions and more extensive footnotes and commentaries.
Along with the arrival of a new generation of editors, the edition began to focus on
a different target group of readers. Since the majority of modern scientists is no longer able
to read texts written in Latin, German and French, an edition that makes Euler’s works
available to scientists worldwide would need an additional English translation, which is
indeed realized with the last published volume, which was considered to be of special
interest for modern mathematicians working on number theory.18 While the importance
17
18

Volume II/11.2 (1960), by Clifford Truesdell.
Volume IVA/4 (correspondence Euler-Goldbach).
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of the edition for mathematicians diminished, it became an extremely valuable tool for
historians interested in science and its social and political context in 18th century Europe.
as a result, historians, and in particular professional historians of science, have taken over
the place of mathematicians, both as readers and in the function of editors.
Now (in 2015), the edition of Euler’s printed works is nearly finished. The two mis
sing volumes of series II (II/26 and II/27) will include Euler’s papers on perturbation the
ory in astronomy. We are optimistic that these volumes will be published in 2016 and 2017.
6. The correspondence and manuscripts (series IVA and IVb)
Euler’s extant correspondence contains approximately 3100 letters exchanged with
nearly 300 correspondents; about 1000 letters are by Euler. Most of the letters are from
the time when Euler lived in Berlin (1741–1766). The languages of the letters are Ger
man, French, and Latin; only a few letters are in Russian. Among the correspondents with
whom Euler exchanged more than 100 letters, we find (the numbers in parentheses are the
extant letters written by/addressed to Euler): Daniel Bernoulli (19/81), Christian Gold
bach (102/94), Pierre Louis Moreau de Maupertuis (124/5), Gerhard Friedrich Müller
(111/101), Johann Daniel Schumacher (176/131) and Johann Andreas Segner (0/159).
Only three of these are of interest to historians of mathematics because of their mathe
matical or scientific content: Bernoulli, Goldbach, and Segner. The remaining three letters
and a lot of other correspondence of smaller size deal with academy business matters.
Schumacher and Müller were officials of the Petersburg Academy and Maupertuis was the
president of the Prussian academy.
Already in the first plan of 1910, it was mentioned that Euler’s scientific correspon
dence should be included in the publication of Euler’s Opera omnia. But priority was given
to the publication of Euler’s printed works.
The first 20th-century initiatives to publish parts of Euler’s correspondence were
independent from the Euler project of the Swiss Academy. They were by no means related
to the Opera omnia edition, but were the result of a cooperation between the Academy
of Science of the Soviet Union and the Academy of Science of the German Democratic
Republic, which considered itself the legal successor of the Prussian Academy. On the
occasion of Euler’s 250th anniversary, the two academies decided to publish all the Euler
letters that were related to their cooperation in the 18th century. The resulting three vol
umes, with more than 600 letters, were published by Adolf P. Juškevič and Eduard Winter
between 1959 and 1976 under the title Die Berliner und die Petersburger Akademie der
Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard Eulers.19
In 1965, the same editors republished the correspondence between Euler and Chris
tian Goldbach,20 which had already been printed by Paul-Heinrich Fuss in the 19th centu

19
20

Juškevic and Winter 1959–1976.
Juškevic and Winter 1965.
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ry.21 Furthermore, the Soviet Academy of Sciences published two more volumes of Euler’s
correspondence22 and an inventory with summaries of all Euler’s letters preserved in its
Leningrad Archive.23
Encouraged by these Soviet and East German activities, the Swiss Euler Committee
finally decided in 1967 to start an additional series of the Opera Omnia, which was to
contain Euler’s correspondence and unpublished manuscripts. It was planned that this
series IV should be divided into two sub-series: IVA for the correspondence and IVB for
the manuscripts. The first decision of the newly-created editorial board of series IV was
to postpone the publication of the manuscript series and to focus on the correspondence.
The correspondence series was planned as a joint project of the Swiss and the Soviet Acad
emies, and its first editorial committee was composed of four members from the USSR
and four from Switzerland. This committee, which was to be exclusively responsible for
Series IVA, was chaired by Walter Habicht until 1985. Habicht was followed by Emil Fell
mann, who was also the director of the Euler Archive in Basel. In 2006, the author of this
article succeeded Fellmann as the general editor of series IVA.
The following guidelines were set up for the publication of Euler’s correspondence:
1. The correspondence is not published in a general chronological order; instead
every volume will include an exchange of letters with one or more correspondents.
2. Earlier decisions, in particular concerning the scientific or non-scientific character
of the letters, were revised; it was decided that all the letters to and from a certain corre
spondent will be edited if the correspondence is published.
3. For each volume, a “working language” is determined for the introduction, foot
notes and commentaries. As a general rule, this will be the language of the majority of
the letters in the respective volume. German was consequently chosen as the working
language for volumes 2, 3 and 8 and French for volumes 5, 6 and 7. For volume 9, which
contains mostly letters written in Latin, the working language will be Italian, which is the
native language of the editor Antonio Moretto.
4. The text of the letters will be published completely (including the civilities at the
beginning and at the end, which were often omitted in former editions) and in the original
language. Only letters in Latin will additionally be translated into the working language
of the volume.
Two exceptions were made for volumes IVA/3 and IVA/4. In volume IVA/3, the
letters exchanged between Euler and Daniel Bernoulli, written in a strange mixture of
German, French, and Latin, will be translated into modern German, in addition to the
original text. As for the Euler-Goldbach correspondence (vol IVA/4), the editorial board
was convinced that these letters include so many ideas and suggestions that are of interest
for modern mathematicians (in particular regarding number theory) that they ought to
be accessible to a worldwide community of scientists and not only to historians of science.
21
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Fuss 1843.
Кладо et al. 1963; Grigorian and Youschkevitch 1968.
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Hence, it was decided to choose English as the working language for this volume and to
translate all the letters into English, in addition to the original text, which is either Latin
or a mix of German, Latin and French.
This is an overview of the published and forthcoming volumes of the series IVA. The
working language is given in parentheses:
Series quarta A: Commercium epistolicum
(Correspondence: 9 volumes in 11 parts)
1. Descriptio commercii epistolici. Beschreibung, Zusammenfassungen der Briefe und
Verzeichnisse. Edited by Adolf P. Juškevič, Vladimir I. Smirnov and Walter Habicht
(German). 1975.
2. Briefwechsel von Leonhard Euler mit Johann I Bernoulli und Niklaus I Bernoulli.
Edited by Emil A. Fellmann and Gleb K. Mikhajlov (German). 1998.
3. Briefwechsel von Leonhard Euler mit Daniel Bernoulli, 2 parts (German). Planned for
2016.
4. Correspondence of Leonhard Euler with Christian Goldbach. 1st part: Introduction,
original texts. 2nd part: Translations, indices. Edited by Franz Lemmermeyer and
Martin Mattmüller (English). 2015.
5. Correspondance de Leonhard Euler avec A. C. Clairaut, J. d’Alembert et J. L. Lagrange.
Edited by Adolf P. Juškevič and René Taton (French). 1980.
6. Correspondance de Leonhard Euler avec P.-L. M. de Maupertuis et Frédéric II. Edited
by Pierre Costabel, Eduard Winter, Ašot T. Grigorijan and Adolf P. Juškevič (French).
1986.
7. Correspondance de Leonhard Euler avec L. Bertrand, Ch. Bonnet, M.M. Bousquet,
J. de Castillon, G. Cramer, Ph. Cramer, G. Cuenz, G. L. Lesage, J. M. von Loen, J. C. Wettstein (French). In preparation.
8. Briefwechsel von Leonhard Euler mit T. Abbt, B. Brauser, J. P. Eberhard, A. von Haller,
F. C. Jetze, W. J. G. Karsten, C. A. Körber, C. G. Kratzenstein, J. G. Krüger, J. J. Lange,
J. A. Osiander, J. E. Philippi, J.H. Schulze, J.A. von Segner und J.W. von Segner (Ger
man). In preparation.
9. Carteggio di Leonhard Euler con M. Knutzen. Edited by Antonio Moretto (Italian).
In preparation.
The first volume of series IVA was published in 1975. It is an inventory of all the
letters to and from Euler known at that time. For each letter, it gives a short summary and
information about the date, the language, the existing copies, the place where the original
is located and whether it has already been published.
Five years later, the first “proper” correspondence volume appeared: volume IVA/5
includes Euler’s correspondence with Clairaut, d’Alembert and Lagrange, edited by René
Taton and A.P. Juškevič. In 1986, Pierre Costabel, Eduard Winter, A.T. Grigorjan and A. P.
Juškevič published Euler’s correspondence with Maupertuis and Frederick II (volume
IVA/6) and in 1998 volume IVA/2 presented Euler’s correspondence with Johann I and
Niklaus I Bernoulli, edited by Emil Fellmann and Gleb K. Mikhajlov.

Leonhardi Euleri Opera omnia: editing the works and correspondence of Leonhard Euler

23

Due to problems with funding and the recruitment of qualified editors, no further
volume of series IVA was published between 1998 and 2015, the year of publication of
volume IVA/4.
7. The material basis of the correspondence edition
Since the beginnings of the Euler Edition, the Euler Archive in Basel, which is now
part of the Bernoulli-Euler-Zentrum located in the Basel University Library, has gathered
copies of the extant Euler letters spread in libraries, archives, and private collections all
over the world. As for the letters addressed to Euler, they are mostly preserved in the
archive of the St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian Academy of Sciences
(SPbB ARAS). In the 19th century, a small part of the Euler correspondence was trans
ferred to the manuscript department of the University Library of Tartu (Estonia); all these
letters to and from Euler are now accessible online.24
When the project started in 1907, the cooperation between the Swiss Euler Com
mittee and the Russian Academy was excellent, and before World War I, the complete
collection of Euler papers was transferred to Switzerland as a deposit, in order to promote
the edition of Euler’s works.25 Only at the end of the 1930s, the Soviet Academy of Sci
ences claimed them back, but due to political difficulties (Switzerland had no diplomatic
relations with the Soviet Union before 1946), the negotiations lasted until the outbreak of
World War II, and again it was impossible to bring the Euler papers back to Russia. Only
in 1947, they were finally restituted to their legal owners and transferred to Leningrad.

Fig. 4. Photographs of letters to Euler, preserved in the Bernoulli-Euler-Zentrum in Basel

DSpace Repository at University of Tartu 2002–2015.
An inventory of Euler’s letters and manuscripts is given in Eneström 1913, pp.
197–205.
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As long as the Euler papers were in Switzerland, the Euler committee was allowed
by the Petersburg archive to make copies (photographs) of all the documents, including
Euler’s correspondence. These photos are the basic material of the editorial work done in
Basel. They are of fairly good quality. Only sometimes did the photographer omit a page
of a letter or the camera was held in a bad positon, so that parts of the margin are missing.
In such exceptional cases, the Petersburg archive provided scans of high resolution.
8. Recruiting and financing qualified editors
Since its beginnings the edition has never been sufficiently funded. The funds gath
ered at the beginning of the 20th century, coming from the occasional donations, the
revenue from the sales of the printed volumes and from the contributions of the Leonhard
Euler-Gesellschaft, a society of mainly private supporters of the edition, were not intended
for salaries. Their purpose was to cover the printing costs and the expenses connected
with the gathering of the material: travels to archives, microfilms, photocopies, scans, and
renting the rooms where the Euler Archive was located in Basel until 2012. But nobody
was ever paid for the work they were doing as editors. The editors of series I–III were
mostly mathematicians who had stable positions as researchers or university professors
and who considered it a great honor to contribute to the prestigious Euler Edition.
The correspondence series was conceived according to the same system: university
professors who were more than 60 years old and who were financially independent were
asked to serve as unpaid editors.
But even among professors of mathematics, physics or other scientific disciplines, it
became more and more difficult to find fully qualified editors. There are simply not so
many people around who possess the special skills required for this work. The ideal editor
should be familiar with the mathematics, physics and/or astronomy of the 18th century,
have a solid knowledge of Latin, French and German and be able to read 18th-century
German handwriting, which is often a challenge in itself.
It turned out that most of the editors (including the author of the present paper)
and collaborators of the correspondence volumes were indeed retired professors. Many of
them began cooperating with the Euler Committee shortly before their retirement, hop
ing that they would soon be free from other obligations and able to concentrate on this
work. In principle, this is a good concept, because such people have long experience with
such matters and are financially independent. The major disadvantage of this principle,
however, is that the Euler Committee has virtually no leverage in motivating them to fin
ish their work within a reasonable amount of time, and regrettably many of them passed
away before the work was done (cf. fig. 5).
A typical example is illustrated by the history of volume IVA/7, which was delayed
by a long series of misfortunes. More than 25 years ago, I was asked by the editors Ad
olf P. Juškevič and René Taton to take care of the nine letters of Euler’s correspondence
with the Geneva physicist Georges-Louis Lesage. I submitted the manuscript in 1992. At
that time, Pierre Speziali, a retired mathematician and historian of mathematics at the
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University of Geneva, was working on the correspondence with Gabriel and Philibert
Cramer. In 1993 Juškevič died, and at the request of René Taton, I was named co-editor of
the whole volume. Speziali died in 1995 and Taton, who was taking care of several items
of correspondence of that volume, passed away in 2005, not to mention other deceased
collaborators like Mirko Grmek, Roselyne Rey and Pierre Costabel, who all left piles of
unfinished manuscripts behind.
Pierre Costabel
Adolf P. Juškevič
Pierre Speziali
Roselyne Rey
Mirko Grmek
René Taton
Judith Kopelevič
Emil A. Fellmann

† 1989
† 1993
† 1995
† 1995
† 2000
† 2005
† 2009
† 2012

Fig. 5. Former collaborators of the correspondence series.

The Euler Committee finally decided to charge two young scholars, a PhD student
and a postdoc, with the task on the basis of limited half-time paid positions in Basel. Find
ing qualified candidates and acquiring the money for paying them was, however, not an
easy endeavour. But the work is going on, and the publication for this volume is planned
for 2017.
9. Volume IVA/9: The Euler-Knutzen correspondence
A fortunate coincidence enabled the Euler Committee to include into series IVA
correspondence of particular interest for the history of philosophy. Antonio Moretto,
professor emeritus of philosophy at the university of Verona, accepted to serve as editor
of Euler’s correspondence with the Königsberg professor Martin Knutzen (1713–1751).
Knutzen died at a young age, and apart from his publications we have very few original
sources or documents about him. However, as a professor of philosophy at the University
of Königsberg, Knutzen was one of the most influential academic teachers of Immanuel
Kant and, as far as we know, it was through Knutzen that Kant became familiar with
Newtonian physics and with the philosophy of Leibniz. The topics of his letters to Euler
include physics, astronomy, philosophy and also details about Knutzen’s private life and
various events at the university of Königsberg. The correspondence consists of 72 letters
from Knutzen and two letters from Euler.
10. Perspectives for the future
The Swiss National Science Foundation will no longer finance classical printed edi
tons. So the edition of Series IVA will stop with the publication of the volumes listed above.
There will definitely be no complete printed edition of the total Euler correspondence.
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This is very regrettable in view of the vast amount of letters which are still unpub
lished and which include real treasures. Here are some examples of Euler’s correspon
dence that will not be included in series IVA.
Total number
of letters of the
correspondence

Number of letters
from Euler

Jean de Condorcet (Paris, mathematics)

6

2

Joseph Jérôme de Lalande (Paris, astronomy)

15

0

Giovanni Jacopo Marinoni
(Vienna, astronomy )

22

4

Giovanni Poleni
(Prof. university of Padova, mathematics)

25

10

Karl Gottlieb Ehler (Gdansk, mathematics)

20

6

Heinrich Kühn (Gdansk, mathematics)

24

2

Name

Our plan is to continue the publication of Euler’s correspondence as an online edi
tion in open access, following such examples as the Bernoulli project in Basel26 and the
Swedish Linné project.27 In the best case, we would like to make all the material available
online, including the original manuscripts, transcriptions and commentaries. But this can
only be realized in cooperation with the Petersburg archive that owns most of the original
documents.
11. Two Euler correspondents related to the history of science in Poland28
Among Euler’s correspondents listed above, whose letters will not be included in the
series IVA, we find two mathematicians connected to the history of science in Poland:
Carl Gottlieb Ehler (1685–1753) and Heinrich Kühn (1690–1769). Both were mathemati
cians in Gdansk; Ehler was mayor of Gdansk from 1740 to 1753, and Kühn was professor
at the Akademisches Gymnasium.
A famous issue in their correspondence with Euler is the problem of the seven
bridges of Königsberg (see fig. 6). On March 9th, 1736, Ehler mentioned the problem
in a letter to Euler, who had never visited Königsberg, and asked him, also in the name
of Kühn, for a solution. He certainly knew that Euler had tackled the problem already
a year before, and that he had presented a paper on this topic to the Petersburg Academy

26
27
28

Universitätsbibliothek Basel 2015.
Linné Project 2003–2015.
On Euler’s relations to Poland, cf. Czerniakowska 2006.
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on August 26, 1735.29 The paper was published in 1741 and is now considered as the
foundation of topology and graph theory.30

Fig. 6. The problem of the 7 bridges of Königsberg (Euler to Ehler, March 9th, 1736):
find a walk through the city that would cross each bridge once and only once.
The starting and ending points of the walk need not be the same.

12. The significance of the Euler edition for the history of 18th century science
At the end of this presentation, I will give some examples of the significance of the
Euler edition for historical research into the 18th century science. It is in particular the
correspondence that provides new insights into the every-day science business of that
time. Euler’s letters are also a rich source of information on various aspects of Euler’s life
and work. An exhaustive scientific biography of Euler still does not exist, and it cannot be
written as long as Euler’s letters are not available.
Volume IVA/8 (Euler’s correspondence with Johann Andreas Segner and other mem
bers of the university of Halle) will bring to light a vast amount of details about how this
university functioned, namely how professors were selected and appointed, how they ne
gotiated their salary, what the intellectual level of the students was, what topics in mathe
matics and the sciences were presented in the classes, what the significance of experiments
in the chemistry and physics lectures was, which instruments were included in the private
instrument collection of Christian Wolff and other professors, etc.
Let me give one example that shows how we can learn more about Euler’s science
from his correspondence. Like many of his contemporaries, Euler was strongly opposed
to Newton’s theory of gravitation as an action-at-a-distance phenomenon, and he was one
of those who desperately searched for a mechanical explanation of attraction and gravity.
29
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Eneström 1911–1913, p. 13.
Euler 1741.
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This was a very controversial issue, because all attempts to find such a mechanical cause
of gravitation (in the spirit of Descartes’s subtle matter) had failed, and that was probably
the reason why Euler in 1743, when he had just arrived in Berlin, published a paper on the
theory of gravitation anonymously (fig. 7).31

Fig. 7. Euler’s anonymous paper on gravitation

Euler later came back to this topic in his Letters to a German Princess32, but he was re
luctant to publishing his ideas in scientific periodicals or in the proceedings of an academy.
As a result, this article is a key document for anybody who is working on Euler and
gravitation theory.33
But how do we know that Euler was the author of this paper that is missing in the
Eneström Index? We could identify Euler as the author of De causa gravitatis on the ba
sis of his unpublished letters.Volume IVA/7 will include the letters that Euler exchanged
with the Geneva physicist Georges-Louis Lesage. Lesage had proposed a kinetic theory of
gravity, which offered a mechanical explanation of Newton’s force equation. According
to Lesage, gravity was caused by the collision of matter, i.e. by a special kind of particles,

31
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Euler 1743.
Euler 1768, letter 54–57.
On Euler’s theory of gravitation, cf. Kleinert 2015.
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which he called particules ultramondaines, because they were originating from beyond our
known universe.34
With the zeal of a missionary, Lesage tried to persuade the scientists of his time to
convert to his theory, and one of the victims that he bombarded with letters was Leonhard
Euler. Euler responded politely, but he made clear that he did not share Lesage’s view, and
that he would explain gravitation in a different manner. In one of the letters (of August 9,
1765), Lesage not only insists on the superiority of his theory, but he also demonstrates
a contradiction in Euler’s theory of the ether which is, according to Euler, the medium
that explains the propagation of light and the effects of gravitation. In this context, Lesage
refers to Euler’s “Mémoire anonyme imprimé dans le 7e tome des Mélanges de Berlin”, i.e.
the anonymous paper printed in volume 7 of the Miscelanea Berolinensea. One month lat
er, Euler’s response arrived in Geneva. Far from denying that he was the author of the in
criminated article, Euler frankly admitted his authorship, and that he had made a mistake:
I agree that you have thoroughly refuted the explication of gravity by which I once haz
arded to deduce it from a decrease of the elasticity of the ether in the proximity of matter:
and you have convincingly demonstrated that the elasticity of the ether, that I attributed
to it as a consequence of the speed of light, would be too small for producing the effect
of gravity.35

With these lines, Euler clearly outed himself as the author of the gravitation paper of
1743, and so the editors of the Opera Omnia were provided with a justification for reprint
ing it in Volume 31 of the 2nd series, published in 1996, as one of the very few papers not
listed in the Eneström Index.
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SUMMARY
The edition of the works of Leonhard Euler, entitled Leonhardi Euleri opera omnia,
is a monument of scholarship known to most historians of science and certainly to every
historian of mathematics.
Born in Basel in 1707, Euler studied mathematics with Johann I Bernoulli at Basel
University. In 1727, he followed an invitation to the St. Petersburg Academy of Sciences.
In 1741, he moved to Berlin where he became director of the class of mathematics of the
Prussian Academy. 25 years later, in 1766, he returned to St. Petersburg as a full member
of the Russian Academy of Sciences. He held this position until his death in 1783.
During his lifetime, Euler published about 560 writings. Until 1830, nearly 200 more
papers were published from the stock of unpublished manuscripts he had left behind. In
1862, another 61 papers were published under the title Opera postuma mathematica et
physica.
Between 1910 and 1913, the Swedish mathematician Gustav Eneström compiled the
standard inventory of Euler’s writings, the Eneström Index. According to this inventory,
the total number of Euler’s printed publications amounts to about 850.
In the 19th and early 20th century, several attempts were made to publish an edition of
Euler’s complete works. For financial and organizational reasons all these initiatives ended
with a failure, including the project of a common publication by the Petersburg and the
Berlin Academies of Sciences, launched by the Russian Academy in 1903.
In 1907, on the occasion of Euler’s 200th birthday, the Swiss Society for Natural Sci
ence started the initiative that ultimately turned out to be successful. The task of realizing
the project was assigned to a permanent committee (Euler-Kommission). In a worldwide
fundraising campaign and through subscriptions by the leading European academies the
society collected nearly half a million Swiss francs in order to guarantee medium-term fi
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nancing of the project. Mathematicians of international reputation spontaneously agreed
to serve as editors of one or more volumes, and the first volume of the edition appeared in
1911. Until the outbreak of World War I, 12 volumes were published.
When the edition started, the total number of volumes was estimated to about 40,
and the duration of the project to approximately 12 years. Within the following years, the
number of volumes was raised to 72. Euler’s printed works should be arranged within the
three series: I. Mathematics (29 volumes), II. Mechanics and Astronomy (31 volumes),
and III. Physics and Miscellaneous (12 volumes).
During the 20th century, the edition passed through different ups and downs, includ
ing the bankruptcy of the bank where the Euler committee had deposited its funds. In the
second half of the 20th century, it became more and more difficult to find qualified editors
among mathematicians and physicists, because most of them were no longer capable of
reading and commenting Latin texts. After 1960, scientists were increasingly replaced as
editors by professional historians of science.
Along with the arrival of a new generation of editors, the edition began to focus on
a different target group of readers. Its promoters in the early 20th century intended to make
Euler’s works accessible to mathematicians, which is no longer possible with texts written
in Latin, German and French. While the importance of the edition for mathematicians di
minished, it became a useful tool for historians interested in science and its social and po
litical context in the 18th century Europe. Today, historians and, in particular, professional
historians of science have taken over the place of the mathematicians both as readers and
in the function of editors.
Now (in 2015), the edition of Euler’s printed works is nearly finished. The two miss
ing volumes of series II (II/26 and II/27) which include Euler’s papers on perturbation
theory in astronomy, will hopefully be published in 2016 and 2017.
In 1967, the Euler committee decided to enlarge the edition by a forth series that
should contain Euler’s correspondence (series IVA) and unpublished manuscripts (series
IVB). Series IVB was postponed and the publication of series IVA started in 1975 with an
inventory of approximately 3,000 letters from and to Euler that were known at that time.
The descriptions of the items include indications of the libraries or archives where they are
preserved and a brief summary of the content (in German).
In series IVA, Euler’s correspondence is not published in a chronological order;
instead any single volume will include the exchange of letters with one or more corre
spondents. For each volume, a „working language“ is defined for the introduction, the
footnotes and the commentaries. According to the languages of the letters, the working
languages are mostly French or German. For volume IVA/9 (correspondence with Martin
Knutzen, mostly in Latin) the working language will be Italian. The letters are published
completely, including the civilities at the beginning and at the end, which were often omit
ted in former editions. All letters are given in the original language; letters in Latin will
additionally be translated into the working language of the volume.
An exception was made for the Goldbach correspondence (vol IVA/4), which in
cludes many topics of interest for modern mathematics, in particular number theory.
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In order to make it easily accessible to a worldwide community of mathematicians, it was
decided to choose English as the working language and to translate all the letters into
English, in addition to the original text.
After volume IVA/1, four more volumes were published until 2015. Another four
volumes are in preparation. The remaining letters will hopefully be published in an online
edition.
Apart from a few exceptions, the editors serve as volunteers. The material basis of
their work are scans or photocopies of Euler letters gathered from archives and libraries
worldwide, and photographs of the letters addressed to Euler that are part of the Euler
papers preserved in the Petersburg archive of the Russian Academy of Sciences.
Two Euler correspondents are of special interest for the history of science in Poland:
Carl Gottlieb Ehler and Heinrich Kühn, who were both were mathematicians in Gdansk.
A famous topic of their correspondence with Euler is the problem of the seven bridges of
Königsberg.
The Euler correspondence is not only of interest for the history of mathematics. Vol
ume IVA/8 (correspondence with Johann Andreas von Segner and other professors of the
university of Halle) will provide new insights into everyday life in a Prussian university in
the 18th century, and a letter to be published in volume IVA/7 reveals Euler as the author
of an anonymously published paper on the cause of gravitation.

LEONHARDI EULERI OPERA OMNIA:
WYDANIE DZIEŁ I KORESPONDENCJI
LEONHARDA EULERA
Stresz cz eni e
W artykule przedstawiono historię i stan obecny wydań dzieł zebranych Leonhar
da Eulera (1707–1783). Po kilku nieudanych inicjatywach edytorskich, podjętych w XIX
wieku, w 1907 roku przystąpiono do wydania drukowanych prac Eulera. Edycję podzie
lono na trzy serie: seria I: Matematyka (29 tomów); seria II: Mechanika i astronomia
(31 tomów); seria III: Fizyka i inne prace (12 tomów). Po licznych perturbacjach, m.in.
związanych z wybuchami kolejnych wojen światowych i problemami ekonomicznymi,
publikacja dzieł drukowanych w łącznej liczbie 72 tomów zbliża się do końca. Brakuje
tylko dwóch tomów o rachunku zaburzeń w astronomii.
Do publikacji serii IV (rękopisy i korespondencja) przystąpiono w 1967 roku.
W przedsięwzięcie zaangażowały się szwajcarska i radziecka akademie nauk. Ten wspólny
projekt koncentruje się na edycji korespondencji Eulera, która zawiera blisko 3000 listów,
spośród których prawie 1000 napisał sam Euler. Adresatami jego listów byli m.in. słynni
matematycy z XVIII wieku, tacy jak Jean le Rond d’Alembert, Alexis Clairaut i rodzina
Bernoullich, ale również wiele mniej znanych osób, z którymi Euler korespondował na
rozmaite tematy. Wydanie rękopisów zostało odłożone na późniejszy okres.
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Poważnym problemem było znalezienie i sfinansowanie pracy odpowiednich redak
torów, którzy byli w stanie czytać stare manuskrypty po francusku, łacinie i po niemiecku
oraz byli zaznajomieni z historią, kulturą i nauką w XVIII wieku. W ciągu ostatnich
50 lat redaktorzy zebrali kopie lub skany większości zachowanych listów Eulera. Orygi
nalne listy adresowane do Eulera Rosyjska Akademia Nauk udostępniła przed I wojną
światową grupie wydawniczej ze Szwajcarii. Jeszcze przed ich restytucją w 1947 roku,
redaktorzy wykonali dobrej jakości fotograficzne kopie, które dzisiaj są istotną podstawą
wydania. Na każdy z tomów listów (VIA) składa się korespondencja Eulera z jedną lub
kilkoma osobami , do których były adresowane jego listy; wszystkie zostały zamieszczone
w porządku chronologicznym. Do dzisiaj ukazały się cztery tomy korespondencji wraz
z wykazem wszystkich znanych listów adresowanych do Eulera oraz przez niego wy
syłanych. W wykazie znajdziemy krótkie podsumowanie i przydatne informacje na te
mat daty, języka, lokalizacji istniejących kopii i wcześniejszych publikacji. Cztery kolejne
tomy są przygotowywane do druku i zostaną wydane w 2016 lub 2017 roku. Planowane
jest udostępnienie w internetowym wydaniu pozostałych listów, których nie pomieszczo
no w wersji drukowanej.
Słowa kluczowe: Leonhard Euler, dzieła zebrane, korespondencja, zasady edycji
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AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI (1872–1918)
I JEJ CZESCY CZŁONKOWIE1
Stresz cz eni e
Celem artykułu jest ukazanie wpływu, jaki słowianofilstwo czeskie wywierało na
kształtowanie się składu osobowego Akademii Umiejętności w Krakowie. Obejmuje on
okres, kiedy odrodzony naród czeski poszukiwał wspólnoty z innymi narodami słowiań
skimi i to przede wszystkim było czynnikiem sprawczym wzmożonego zainteresowania
czeskich uczonych filologiami słowiańskimi, własną historią oraz historią Europy Środ
kowo-wschodniej, naukami społecznymi, prawnymi itd. Z analizy sprawozdań z działal
ności Akademii Umiejętności w Krakowie od początku jej funkcjonowania (1872) aż do
przekształcenia w Polską Akademię Umiejętności (1919) wynika, że ten rozkwit ukierun
kowanej wspólnotowo czeskiej humanistyki spotkał się z pozytywnym oddźwiękiem ze
strony krakowskiego środowiska naukowego. Jednym z dowodów na to jest fakt, iż cze
scy humaniści tworzyli najliczniejszą grupę wśród wszystkich cudzoziemskich członków
Akademii w Krakowie.
Pismo cesarza Franciszka Józefa I z dnia 2 maja 1871 roku, adresowane do ministra
wyznań i oświaty Josefa Jirečka, było formalnym początkiem organizowania w Krakowie
Akademii Umiejętności. Na jej protektora cesarz wyznaczył arcyksięcia Karola Ludwika.
Członkami Akademii byli uczeni ze wszystkich ziem polskich i Polacy na emigracji. Fun
dusze pochodziły z dotacji państwowej oraz od prywatnych sponsorów. Akademia prowa
dziła dużą działalność wydawniczą.
Akademia miała trzy wydziały: I. Filologiczny, II. Historyczno‑Filozoficzny, III. Mate
matyczno‑Przyrodniczy. W ich skład wchodzili członkowie krajowi i zagraniczni. Wśród
tych drugich liczną grupę stanowili czescy uczeni.
Redaktor wydawnictwa
Piotr Łozowski
Edyta Podolska-Frej

Skład i łamanie
Agata Gruszczyńska / Pracownia Register

Fragmenty tego artykułu były prezentowane w języku angielskim podczas międzyna
rodowej konferencji: “Non-University Institutions in Science and Humanities, 1890–2015”,
Prague 27–29 May 2015.
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Członkami Wydziału I byli: Josef Jireček – filolog, etnograf, historyk; Václav Štulc –
ksiądz katolicki, pisarz, poeta, tłumacz; Jan Gebauer – twórca nowej gramatyki czeskiej;
Zikmund Winter – historyk; Jan Kvičala – filolog klasyczny, pedagog i polityk; Václav
Vondrák – slawista.
Do Wydziału II należeli: František Palacký – historyk, polityk; Antonin Randa –
historyk; Václav Vladivoj Tomek – historyk, pedagog, polityk; Jaroslav Goll – historyk,
poeta; Karel Kadlec – prawnik, historyk prawa, tłumacz; Emil Ott – prawnik; Jaromír
Čelakovský – prawnik, polityk.
W skład Wydziału III wchodzili: Karl von Rokitansky – anatomopatolog; Bohuslav
Brauner – chemik; František Vejdovský – zoolog.
Słowa kluczowe: Akademia Umiejętności, Polska Akademia Umiejętności, czescy
uczeni, Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Królewskie Czeskie Towarzystwo Naukowe,
Czeska Akademia Umiejętności
1. Wstęp
O historii Akademii Umiejętności w Krakowie, jej wielostronnej działalności oraz
osiągnięciach naukowych i wydawniczych napisano już wiele. Pierwsza monografia na ten
temat pojawiła się w 1889 roku, z okazji piętnastej rocznicy inauguracyjnego posiedzenia
tej instytucji.2 Sądząc z formy, była to praca zbiorowa, lecz spośród jej autorów podpisał
się tylko autor wstępu, Józef Majer. Pięć lat później, również z okazji uroczystości jubile
uszowych, została wydana książka Stanisława Smolki Akademia Umiejętności w Krakowie
1873–18933. W nowszych czasach o krakowskiej akademii pisali: Stanisław Kutrzeba4, Jan
Hulewicz5, Stanisław Czarniecki6, Julian Dybiec7, Piotr Hübner8 i inni.
W dotychczasowych opracowaniach rzadko poruszano kwestię powiązań krakow
skiego środowiska akademickiego z innymi ośrodkami naukowymi. W tym kontekście do
wyjątków zaliczyć należy książkę Marioli Hoszowskiej: Ludwik Finkiel i Akademia Umiejętności. Z dziejów współpracy naukowej Lwowa i Krakowa na przełomie XIX i XX wieku9
oraz trzy inne publikacje omówione poniżej.
Bogate, i jak dotąd w niewielkim stopniu wykorzystane, źródła historyczne na te
mat szeroko rozumianej współpracy Akademii Umiejętności z ośrodkami zagranicznymi
oraz z polskimi przedstawicielami nauki i kultury spoza cesarstwa austriackiego można
znaleźć w wydawnictwach samej akademii, przede wszystkim w drukowanych corocznie
1889.

2

Pamiętnik piętnastoletniej działalności Akademii Umiejętności w Krakowie 1873–1888
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Smolka 1894.
Kutrzeba 1939a; 1939b.
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Hübner 2002.
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sprawozdaniach. Poza tym niemal bez uszczerbku zachowały się akta i inne różnorod
ne dokumenty, odnoszące się do Akademii Umiejętności, przechowywane w Archiwum
Nauki PAN i PAU w Krakowie. Na podstawie tych archiwaliów została opracowana nie
zwykle przydatna pozycja: Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii
Umiejętności w latach 1872–2000.10 Książka ta doskonale ilustruje zmieniającą się na
przestrzeni lat osobową strukturę placówki, co znacznie ułatwia odtworzenie informacji
o liczbie i rodzaju członków w poszczególnych wydziałach, ich specjalności naukowej,
narodowości itp.
Od momentu powstania krakowskiej Akademii Umiejętności czescy naukowcy
i politycy odgrywali w niej istotną rolę. Pisał o nich między innymi Marek Ďurčanský
w artykule „Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach na
rodowych PAU i ČAVU”.11 Czeskim członkom Akademii Umiejętności w Krakowie po
święcił autor początkowy fragment tekstu, co pozostawało w zgodzie z przyjętym przez
niego porządkiem chronologicznym. W tej interesująco napisanej pracy wykorzystał
przede wszystkim czeską literaturę przedmiotu, a zwłaszcza opracowania biograficzne,
pamiętniki i wspomnienia. Osiągnął dzięki temu barwny obraz postaci, które z samego
założenia muszą być również głównymi bohaterami niniejszego artykułu. Ten jednak jest
oparty na innych dokumentach, głównie na źródłach wytworzonych przez samą Akade
mię Umiejętności, i siłą rzeczy pokazuje odrębne aspekty oraz inaczej rozkłada akcen
ty. Stanowi więc swego rodzaju opis do poprzedniego komplementarny, gdyż w jakiejś
mierze równoważy, ciekawy skądinąd, czeski ogląd ówczesnych kontaktów z krakowskim
środowiskiem naukowym.
Na źródłach wytworzonych przez samą Akademię Umiejętności opierał się także Ju
lian Dybiec, pisząc12 o jej związkach z nauką czeską i słowacką. Opracowanie na ten temat
zostało umieszczone jako rozdział w pracy zbiorowej Z dziejów polsko‑czeskich i polsko
‑słowackich kontaktów naukowych, opublikowanej przez Komitet Historii Nauki i Tech
niki PAN w 1990 roku. Autor wykorzystał przede wszystkim dokumenty znajdujące się
w Archiwum PAN w Krakowie (obecnie Archiwum PAN i PAU), co stanowi niewątpliwą
wartość tego interesującego opracowania, w którym między innymi zestawił i omówił nie
mal kompletną listę czeskich członków Akademii Umiejętności. Swoje rozważania autor
osadził w szerokim kontekście historycznym, uwzględniając czynniki polityczne, mające
wpływ na wzajemne polsko‑czeskie odniesienia. Wśród ważnych kryteriów, którymi kie
rowała się ta instytucja naukowa w wyborze członków pochodzenia czeskiego, wskazywał
on wysoką rangę kandydatów oraz pozycję i prestiż w ich rodzimej społeczności. Mia
rą tego znaczenia były między innymi dworskie zaszczyty, ordery i urzędy, do których
w ówczesnych europejskich monarchiach, a w monarchii Habsburgów w szczególności,
przywiązywano wielką wagę. Dlatego też w oficjalnych pismach i korespondencji zwykle
wymieniano, jeśli nie wszystkie, to większość należnych adresatowi tytułów. Widnieją one
10
11
12

Majkowska (red.) 2006.
Ďurčanský 2004, ss. 179–189.
Dybiec 1990, ss. 50–53.
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w krakowskich dokumentach z czasów austro‑węgierskich i nie mogło ich także zabraknąć
w publikowanych przez Akademię Umiejętności corocznych sprawozdaniach. Stąd mogło
powstać przypuszczenie, że czynniki pozanaukowe liczyły się na równi, lub nawet bardziej,
niż naukowe.
Postaram się wykazać w dalszej części artykułu, że przypuszczenie to jest mylne.
Można oczywiście przyjąć, że względy koniunkturalne, a także pewien rodzaj snobizmu,
odgrywały również pewną rolę w wyborze obcokrajowców na członków tej instytucji na
ukowej. Nie była ona jednak znacząca, ponieważ na jej podstawie w żaden sposób nie
można tłumaczyć liczebnej przewagi Czechów nad innymi nacjami. Kryterium decydują
ce musiało więc być całkiem inne.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie tylko jednego z wielu wątków, składających
się na obraz polsko‑czeskich odniesień w czasach, gdy oba te narody, wchodząc w skład
monarchii austro‑węgierskiej, znajdowały się w podobnej sytuacji politycznej. Ten wybra
ny aspekt został sformułowany już w samym tytule. Obejmuje okres, kiedy odrodzony (nie
bez udziału Polaków) naród czeski, z gorliwością właściwą neofitom, poszukiwał wspól
noty z innymi narodami słowiańskimi. To przede wszystkim było źródłem wzmożonego
zainteresowania czeskich uczonych filologiami słowiańskimi, historią Europy Środkowo
‑Wschodniej, naukami społecznymi, prawnymi itd.
Ten obszar zainteresowań musiał być także bliski Polakom. Stąd rodzi się kilka pytań:
Czy słowianofilskie ukierunkowanie czeskiej humanistyki znajdowało u nas pozytywny
oddźwięk?13 Czy spotkało się z przychylnością tworzonej, a następnie działającej w Krako
wie Akademii Umiejętności? Jak się to przekładało na wybory cudzoziemskich członków
tej placówki naukowej?
Drugim celem tego artykułu jest przypomnienie sylwetek czeskich członków Aka
demii Umiejętności tak, jak – zgodnie z duchem czasu – byli oni przedstawiani w jej do
kumentach (uzupełniające informacje zostaną zaczerpnięte z istniejących opracowań tej
tematyki).14

Na temat słowianofilstwa (rosyjskiego, polskiego oraz czeskiego), kwestii narodowo
ściowych w cesarstwie Habsburgów oraz relacji polsko-czeskich – zob.: Smolka 1898; Were
szecki 1975; Kurczak 2000; Kola 2004; 2005.
14
W odróżnieniu od wcześniejszych opracowań (Dybiec 1990, ss. 50–53 i 56; Ďurčan
ský 2004) w artykule omówieni są uczeni czeskiego pochodzenia, którzy byli członkami AU,
a nie członkowie AU pracujący na terenie Czech. Dlatego – inaczej niż w publikacji Dybca
(1990) i Ďurčanský’ego (2004) – w artykule pominięto postać bardzo zasłużonego niemiec
kiego uczonego Alvina Schultza (1838–1909), profesora historii sztuki fakultetu filozoficz
nego niemieckiego Uniwersytetu w Pradze, a uwzględniono postać Karla Rokitansky’ego
(1804–1878), wybitnego czeskiego anatoma-patologa związanego z Wiedniem.
13
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2. Czeski udział w tworzeniu krakowskiej Akademii Umiejętności
Po fazie dyskusji, rozpoczętych w 1871 roku w gronie polskim (między innymi
z Jerzym Lubomirskim15, Józefem Majerem16 oraz Alfredem Józefem Potockim17), i kon
sultacjach z przedstawicielami rządu cesarskiego (między innymi z Czechami Josefem
i Hermenegildem Jirečkami), polska strona odniosła wstępny organizacyjny sukces: Jego
Cesarsko‑Królewska Mość Franciszek Józef I wydał w dniu 2 maja 1871 roku odręczny re
skrypt adresowany do ministra wyznań i oświaty, Josefa Jirečka. Cesarz pisał następująco:
Kochany Ministrze Jireček! Życzeniem jest moim, aby założona została Akademia Umie
jętności w Krakowie. Polecam Panu, iżbyś w tym celu zawiązać zechciał rokowania z ist
niejącym w Krakowie Towarzystwem Naukowym, którego skuteczną działalność uznaję,
względem przeobrażenia go na taką akademię, i mnie odpowiednie wnioski do decyzji
przedstawił.18

Towarzystwo Naukowe Krakowskie powstało w czasie, gdy Kraków, oderwany w wy
niku toczących się w Europie wojen od reszty ziem polskich, uzyskał w 1815 roku sta
tus wolnego miasta. Autonomia stwarzała warunki pozwalające na realizację niektórych
reform, zapoczątkowanych jeszcze w czasach działalności Komisji Edukacji Narodowej
(pierwszego w Europie ministerstwa oświaty publicznej), czyli w ostatniej ćwierci XVIII
wieku. Do tych zainicjowanych, a niedokończonych, reform należało także utworzenie
w Krakowie towarzystwa naukowego.
Dnia 24 lipca 1815 roku Rada Rektorska Uniwersytetu Jagiellońskiego w Wolnym
Mieście Krakowie podjęła uchwałę o powołaniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego.
Jego pierwsze publiczne posiedzenie odbyło się w lutym 1816 roku. Od tamtej pory dzia
łalność stowarzyszenia trwała niemal nieprzerwanie, chociaż w 1846 roku Kraków stracił
swoją polityczną odrębność i został przyłączony do Austrii.
Towarzystwo utrzymywało się głównie z darów osób prywatnych oraz ze składek
członkowskich. Dzięki hojności społeczeństwa – ze wszystkich podzielonych ziem pol
skich oraz rodaków z emigracji – dysponowało ono po latach całkiem pokaźnym ma
jątkiem. Miało w Krakowie siedzibę we własnym gmachu, urządziło dwa muzea oraz
zgromadziło bogatą bibliotekę.
Był on ówcześnie członkiem dziedzicznym Izby Panów i posłem do sejmu krajowe
go, a jednocześnie jednym z głównych polskich przedstawicieli słowianofilstwa – zob. jego
biogramy w: Hulewicz 1958/2013, Aneks II, ss. 177–180; Tyrowicz 1973; Łazuga 2013.
16
Był on ówcześnie prezesem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego – zob. jego bio
gramy w: Hulewicz 1958/2013, Aneks III, ss. 180–182; Hulewicz 1974.
17
Był on premierem Austrii, a później marszałkiem krajowym – zob. jego biogram:
Zdrada 1983; Hulewicz 1958/2013, Aneks I, ss. 175–176; Łazuga 2013.
18
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1873, „Pisma urzędowe” nr 1, s. 1; Pamiętnik piętnastoletniej działalności… 1889, ss. 168–169; Rederowa, Stachowska 1958, „Ma
teriały źródłowe” nr 6, ss. 18–19.
15

42

Halina Lichocka

Początkowo Towarzystwo Naukowe Krakowskie składało się z pięciu wydziałów,
później miało cztery wydziały i siedem komisji. Do jego zadań statutowych należały ba
dania naukowe, upowszechnianie wiedzy oraz działalność wydawnicza. W skład towa
rzystwa wchodzili członkowie czynni (krajowi i zagraniczni), członkowie korespondenci
oraz członkowie honorowi.
Josef Jireček po otrzymaniu cesarskiego polecenia niezwłocznie przystąpił do działa
nia. Jako urzędujący minister wyznań i oświaty miał przekształcić istniejące towarzystwo
w akademię. Zadanie to nie było łatwe, ponieważ nowa instytucja z konieczności musiała
posiadać odmienny charakter. W szczególności należało kierować się innymi kryteriami
wyboru członków i znacznie zredukować ich liczbę. Sprawa była więc delikatna.
Josef Jireček zaczął 16 maja 1871 roku od napisania listu do prezesa Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego, Józefa Majera, i zaproszenia go na rozmowę do Wiednia.
Wiedział, między innymi od księcia Jerzego Lubomirskiego, że był on do takiej rozmowy
przygotowany, ponieważ starania o powołanie w Krakowie akademii nauk trwały już od
kilku miesięcy.19 Teraz przede wszystkim trzeba było przygotować projekt statutu, który
następnie należało przedstawić cesarzowi do akceptacji.
Prace postępowały szybko, mimo że 25 listopada 1871 roku – wraz z upadkiem gabi
netu Karla Hohenwarta – życzliwy przedsięwzięciu minister Jireček podał się do dymisji.
Jego następcy, Karolowi Stremayerowi, przypadła więc rola kontynuatora w pertrakta
cjach z Towarzystwem Naukowym Krakowskim i dokończenie procesu reorganizacji.20
Statut nowo tworzonej Akademii Umiejętności zatwierdził cesarz Franciszek Józef
postanowieniem z dnia 16 lutego 1872 roku. Protektorem instytucji mianował swego
brata – arcyksięcia Karola Ludwika, zastępcą protektora natomiast został były premier
rządu w Wiedniu, Alfred Potocki.21
Por. np. Listy Jerzego Lubomirskiego do Józefa Majera z 23 lutego 1871 r. i 1 marca
1871 r. – zob. Rederowa, Stachowska (red.) 1958, „Materiały źródłowe” nr 1 (ss. 3–5) i nr 3
(ss. 9–10); zob. też: Hulewicz 1958/2013, ss. 179‒180.
20
Zob. list ministra Karola Stremayera z 29 stycznia 1872 r. do Prezesa Towarzystwa
Naukowego Krakowskiego. [W:] Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1873, „Pisma
urzędowe” nr 11, ss. 8–10.
21
Zob. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1873, „Pisma urzędowe” nr 2,
ss. 1–2; Majer 1889, s. XI.
Zob. też opracowania na temat działalności Towarzystwa Naukowego Krakowskiego:
Rederowa 1998 i powstania Akademii Umiejętności: „Pisma urzędowe”: „I. Sprawa przeobra
żenia b. c. k. Towarzystwa Naukowego na Akademiją Umiejętności w Krakowie” nr 1–12;
„Tok spraw od zamknięcia czynności Towarzystwa do ostatecznego ukonstytuowania
się Akademii” nr 1–13; „Pisma urzędowe od ukonstytuowania się Akademii do końca
r. 1873” nr 1–20, Statut Akademii Umiejętności w Krakowie, ss. 37‒79. [W:] Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1873, ss. 1–11, 11–23, 24–36; „Akta urzędowe dotyczące
założenia Akademii Umiejętności i jej wewnętrznego ułożenia” nr 1–9. [W:] Pamiętnik piętnastoletniej działalności… 1889, ss. 168–186; Rederowa, Stachowska (red.) 1958; Hulewicz
1958/2013, ss. 9–40, 179–180; Czarniecki, Wiltowski 1972, ss. 9–27; Dybiec 1993, ss. 8–9.
19
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Zgodnie ze statutem (§ 3) Akademia Umiejętności powinna zajmować się proble
matyką badawczą, obejmującą bardzo rozległy zakres. W ramy jej działalności miała
wchodzić: filologia i lingwistyka (głównie polska i słowiańska), historia piśmiennictwa
powszechnego (w szczególności polskiego), historia sztuki, nauki filozoficzne, politycz
ne i prawne, historia i archeologia, a także nauki matematyczne, nauki przyrodnicze
z geografią oraz nauki lekarskie.22 Aby umożliwić realizację tak szeroko zakrojonej tema
tyki, podzielono Akademię Umiejętności na Wydział Filologiczny, Wydział Historyczno
‑Filozoficzny i Wydział Matematyczno‑Przyrodniczy. Każdy z nich mógł tworzyć własne
komisje, zajmujące się wybranymi kierunkami nauki.23
Statut (§ 5) nakładał także obowiązek odbywania posiedzeń – walnych, wydziało
wych oraz zebrań w poszczególnych komisjach. Najważniejsze było coroczne walne posie
dzenie publiczne, podczas którego władze placówki składały sprawozdania z działalności
naukowej, organizacyjnej, finansowej itp. Odpowiedni zapis w statucie (§ 6) głosił, iż to
posiedzenie każdorazowo „odbywać się będzie w dniu 3 maja jako w rocznicę założenia”.24
Nie wiadomo, co w tym miejscu należy bardziej podziwiać – dyplomatyczną zręcz
ność Alfreda Potockiego czy też polityczną przenikliwość Franciszka Józefa? Dzień
3 maja nie był bowiem datą obojętną, wszak upamiętniał uchwalenie przez sejm w War
szawie w 1791 roku Ustawy Rządowej, nazywanej później Konstytucją 3 Maja. W pierwszą
rocznicę tego wydarzenia dzień 3 maja ogłoszono w Polsce świętem narodowym. Jak wia
domo, na skutek interwencji wojsk rosyjskich Konstytucja 3 Maja obowiązywała zaledwie
kilkanaście miesięcy. Święto zostało zniesione, a ponieważ kojarzyło się z walką o nie
podległość, przez cały okres niewoli było na ziemiach polskich, poza Galicją, zakazane.25
Przez pierwsze dziesięciolecie funkcjonowania Akademii Umiejętności w Krakowie
statut był pod tym względem dość rygorystycznie przestrzegany. Później częściej zdarzały
się, z różnych powodów, kilkudniowe przesunięcia daty corocznych posiedzeń publicz
nych; tym niemniej większość z nich odbywała się 3 maja.26
3. Początki działalności
Pierwszy skład osobowy Akademii Umiejętności został wyłoniony spośród człon
ków Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Była to zatwierdzona przez cesarza dwuna
stoosobowa grupa, złożona z członków miejscowych (nazywanych wówczas „krajowymi”,
Statut Akademii Umiejętności w Krakowie 1872, §3; Pamiętnik piętnastoletniej działal
ności… 1889, s. 171.
23
Statut Akademii Umiejętności w Krakowie 1872, §§ 4 i 5; Pamiętnik piętnastoletniej
działalności… 1889, s. 171.
24
Statut Akademii Umiejętności w Krakowie 1872, § 6; Pamiętnik piętnastoletniej działalności… 1889, s. 171.
25
Barszczewska-Krupa 1991.
26
Zob. Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie 1873–1890 i Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1891/1892 – 1917/1918.
22
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pochodzącymi z Królestwa Galicji i Lodomerii). Do nich należało wytypowanie odpo
wiedniej (podwójnej w stosunku do przewidzianej statutem) liczby kolejnych kandydatów
i przedstawienie ich cesarzowi do wyboru. Z grupy członków miejscowych wybrał on
prezesa (został nim Józef Majer) oraz sekretarza generalnego (Józef Szujski).
Do końca 1872 roku Akademia Umiejętności w Krakowie była już zorganizowana.
Posiadała pełny skład zarządu i trzy wydziały, kierowane przez dyrektorów i sekretarzy.
Miała też cztery komisje, przejęte po Towarzystwie Naukowym Krakowskim, a mianowi
cie: Komisję Fizjograficzną, Komisję Bibliograficzną, Komisję Historyczną oraz Komisję
Językową. Akademia skupiała wtedy łącznie 24 członków czynnych, którzy mieli prawo
dokonywania wyboru członków zamiejscowych („zakrajowych”, czyli z innych niż Gali
cja i Lodomeria terenów monarchii austro‑węgierskiej) oraz zagranicznych. Tryb wyboru
i zatwierdzania przez cesarza był taki sam.27
W 1873 roku Akademia Umiejętności już na tyle okrzepła, że mogła aktywnie włą
czyć się w obchody 400‑lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Z tej okazji 18 lutego odbyło
się uroczyste posiedzenie nadzwyczajne, podczas którego wygłoszono okolicznościowe
referaty, a udział w nim wzięli licznie zaproszeni goście.28

Akademia Umiejętności w Krakowie.
Posiedzenie otwarte z okazji jubileuszu kopernikowskiego w dniu 18 lutego 1873 roku.
Źródło: http://i.iplsc.com/akademia‑umiejetnosci‑w‑krakowie‑posiedzenie‑otwarte‑z‑okazj/
0002N5BOG2V9NKUJ‑C116‑F4.jpg

Opóźniło się natomiast pierwsze walne posiedzenie publiczne. Zgodnie ze statutem
powinno się ono odbyć 3 maja 1873 roku, jednak na przeszkodzie stanęła trwająca w tym
samym czasie Wystawa Wiedeńska, której prezesem był protektor Akademii – arcyksiążę
Majer 1889; Rederowa, Stachowska (red.) 1958 „Materiały źródłowe” nr 1‒68; Hule
wicz 1958/2013, ss. 33–39.
28
Dwa pierwsze publiczne posiedzenia Akademii Umiejętności w Krakowie… 1873,
ss. 1–40; Czarniecki, Wiltowski, 1972, ss. 38–39.
27
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Karol Ludwik. Z tego powodu posiedzenie inauguracyjne mogło zostać wyznaczone do
piero na 7 maja, kiedy arcyksięcia nic pilniejszego nie zatrzymywało w Wiedniu.

Pierwsze walne posiedzenie publiczne Akademii Umiejętności
w dniu 7 maja 1873. Fragment akwareli Juliusza Kossaka.
Siedzą od lewej: Leon Sapieha (Marszałek Sejmu Krajowego Królestwa Galicji
i Lodomerii), Florian Ziemiałkowski (minister Galicji), Agenor Gołuchowski
(namiestnik Galicji), arcyksiążę Karol Ludwik, Alfred Potocki (były premier
Austrii), Józef Majer (Prezes AU), Józef Szujski (Sekretarz generalny AU)
Źródło: http://pau.krakow.pl/images/naglowki/naglowek_akademia.jpg

Zebranie zagaił po niemiecku Karol Ludwik, a odpowiedział mu kurtuazyjnie, rów
nież po niemiecku, prezes Józef Majer.29 Dalej – zgodnie ze statutem – obrady toczyły się
w języku polskim. Po referatach, na zakończenie odczytano listę30 kandydatów na nowych
członków Akademii. Znajdowało się na niej pięciu pretendentów z pozostałych ziem c.k.
monarchii, w tym trzech uczonych czeskich: Josef Jireček, František Palacký oraz Karl
Rokitansky. Zostali oni wybrani odpowiednio: 6 maja, 25 kwietnia oraz 1 maja 1873 roku,
a zatwierdzeni przez cesarza Franciszka Józefa reskryptem z dnia 7 lipca 1873 roku.31
Josef Jireček (1825–1888) został członkiem Wydziału Filologicznego. Był wybitnym
znawcą literatury czeskiej, etnografem i historykiem. Miał duże osiągnięcia jako współ
autor podręczników szkolnych i wydawca piśmiennictwa staroczeskiego. Wiele burzli
wych dyskusji wzbudził jego projekt, ogłoszony przez wiedeńskie ministerstwo wyznań
i oświaty w 1859 roku, aby do języka ukraińskiego wprowadzić alfabet łaciński, co miało
ułatwić uwolnienie się tego języka od wpływów rosyjskich. Projekt ten okazał się nie
fortunny i Ukraińcy go odrzucili. W 1875 roku Jireček został prezesem czeskiego Towa
rzystwa Naukowego. Oprócz nauki zajmował się także polityką – był ministrem wyznań
i oświaty, posłem na sejm oraz członkiem rady państwa.32
29
Dwa pierwsze publiczne posiedzenia Akademii Umiejętności w Krakowie… 1873,
ss. 41–76.
30
Lista kandydatów na członków wszelkiej kategorii odczytana na posiedzeniu. [W:]
Dwa pierwsze publiczne posiedzenia… 1873, ss. 75–76.
31
Majkowska (red.) 2006, ss. 154, 170, 175.
32
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1873, s. 103; Pamiętnik piętnastoletniej
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František Palacký (1798–1876) został członkiem czynnym Wydziału Historyczno-
 ‑Filozoficznego. Był historykiem i politykiem, jednym z głównych twórców odrodzenia
Czech w XIX wieku. Należał do ugrupowania wysuwającego hasło przekształcenia Austrii
w federację narodowości. Stał na czele stronnictw słowiańskich w parlamencie wiedeń
skim. W 1861 roku został dożywotnim członkiem Izby Panów. W 1867 roku brał udział
w kongresie panslawistycznym w Moskwie. Był autorem licznych artykułów politycznych.
Głównym jego dziełem jest historia Czech, która ukazała się po czesku i po niemiecku
(obie wersje zostały wydane w Pradze). W latach 1836–1867 pojawiły się dwa wydania
pięciotomowego dzieła: Geschichte von Böhmen, zaś w latach 1848–1877 wychodziły ko
lejne tomy aż trzech wydań, również pięciotomowej, wersji czeskiej: Dĕjiny Česke. Dĕjiny
národu českého w Čechách a w Morawé dle půwodních pramenůw.33
Po jego śmierci prezes Akademii Umiejętności, Józef Majer, wygłosił na posiedzeniu
publicznym następujące słowa:
Nie należał on do naszego narodu, będąc wszelako synem najbliższego szczepem,
w pracach swoich naukowych zostawił cenne pomniki i dla naszych dziejów, dążenia
zaś nieustanne zdobycia pracą ducha swobód należnych swemu narodowi zrobiły go za
życia celem czci i uwielbienia, po śmieci przedmiotem powszechnej żałoby współziom
ków, którą i Akademia z nimi podzieliła.34

Trzeci w tej grupie – Karl Rokitansky (1804–1878) – został członkiem czynnym
Wydziału Matematyczno‑Przyrodniczego. Był jednym z najznakomitszych w tym cza
sie anatomów‑patologów, członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych.
Medycynę studiował w Pradze i w Wiedniu. Po studiach pracował jako asystent w Ka
tedrze Anatomii Patologicznej i prosektor Kliniki Wiedeńskiej. Później był profesorem
na Uniwersytecie w Wiedniu. W 1848 roku został honorowym rektorem Uniwersytetu
w Pradze oraz członkiem Wiedeńskiej Akademii Nauk.35
Już wybór pierwszych cudzoziemców wskazał kryteria, którymi kierowała się Aka
demia Umiejętności w doborze członków czynnych. Spośród humanistów przyjmowała
do swego grona tych, których prace badawcze, w większym lub mniejszym stopniu, wią
zały się z problematyką polską. Do Wydziału Matematyczno‑Przyrodniczego natomiast
zapraszała uczonych cieszących się największym światowym uznaniem. Te kryteria obo
wiązywały przez wszystkie następne lata.36
działalności… 1889, k. 356 (= „Skład Akademii Umiejętności w Krakowie”, s. 114); Dybiec
1990, s. 51; Ďurčanský 2004, s. 180; Urban 1982, ss. 95, 126–128, 248, 294, 382.
33
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1873, ss. 103–104; Pamiętnik piętnastoletniej działalności… 1889, k. 362 („Skład Akademii Umiejętności w Krakowie”, s. 120); Maj
kowska (red.) 2006, s. 170; Dybiec 1990, s. 51; Ďurčanský 2004, s. 179; Kořalka 1998.
34
Majer 1877, s. 150.
35
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1873, ss. 104–105; Majkowska (red.) 2006,
s. 175. Uczony ten nie został wymieniony w opracowaniu Dybca (1990) i Ďurčanský’ego
(2004) – zob. przyp. 14; Rumpler 2006.
36
Hulewicz 1958/2013, s. 38.
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Jak wynika z analizy publikowanych przez tę instytucję sprawozdań, i co również
wykazuje Poczet członków Akademii Umiejętności, aż do I wojny światowej najliczniejszą
grupę wśród członków cudzoziemców stanowili czescy przedstawiciele nauk humani
stycznych. Było to jednym z przejawów dążności do integrowania się Słowian w wielo
narodowościowej monarchii austro‑węgierskiej. Na drugim pod względem liczebności
miejscu plasowali się Niemcy, reprezentujący głównie nauki ścisłe i przyrodnicze. Dal
sze miejsca zajmowali Francuzi, a po nich Rosjanie wraz z przedstawicielami innych sło
wiańskich nacji (Ukraińcami, Chorwatami, Serbami). Kraje takie jak: Węgry, Szwecja,
Finlandia, Szwajcaria, Holandia, Włochy, Wielka Brytania reprezentowane były przez jed
nego lub dwóch członków, uczonych światowej sławy. O ich wyborze decydowały przede
wszystkim względy naukowe.37
Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że wśród wszystkich członków zagranicznych
najliczniejsi byli Polacy mieszkający na terenach zagarniętych przez Rosję i Prusy oraz
przebywający w różnych obcych stronach na emigracji. Dzięki temu, niezależnie od prze
biegu granic politycznych, Akademia Umiejętności w Krakowie zyskiwała pozycję ogól
nopolskiej placówki naukowej.
4. Kolejni czescy członkowie Akademii
Dwóch kolejnych czeskich humanistów wybrała Akademia na posiedzeniach w dniu
31 października i 9 listopada 1877 roku. Byli to: Antonín Randa (1834–1914) i Václav
Svatopluk Štulc (1814–1887). Ich wybór cesarz Franciszek Józef zatwierdził dopiero rok
później, pismem z dnia 9 listopada 1878 roku.38 Być może przyczyniła się do tego politycz
na postawa Štulca, opozycyjna wobec Habsburgów.
Antonín Randa został członkiem Wydziału Historyczno‑Filozoficznego. Był wy
bitnym cywilistą, wychowankiem Uniwersytetu Karola w Pradze, gdzie ukończył studia
prawnicze. Wywarł wielki wpływ na ustawodawstwo austriackie, a pośrednio również
na polskie, zwłaszcza w zakresie prawa własności i odszkodowań. W chwili wyboru do
Akademii Umiejętności w Krakowie był już profesorem Uniwersytetu Karola, członkiem
Société de legislation comparée w Paryżu, zastępcą prezesa Towarzystwa Prawniczego
(Pravnicka Jednota) w Pradze, członkiem honorowym kilku towarzystw naukowych, au
torem licznych publikacji w czasopismach prawniczych czeskich i niemieckich. Był też
kawalerem Orderu Korony Żelaznej III klasy.39 W miarę upływu lat przybywało mu tytu
łów i zaszczytów. W 1896 roku „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie” odnoto
wywał, że Antonín Randa był Komandorem Orderu Franciszka Józefa II klasy z gwiazdą,
posiadaczem austriackiego cesarskiego medalu Pro Litteris et Artibus, c.k. radcą dworu,
prezesem Wydziału I. Czeskiej Akademii Nauk, dożywotnim członkiem austriackiej
Majkowska (red.) 2006; Nieciowa 1973; zob. też Rederowa 1966, ss. 81–82.
Majkowska (red.) 2006, ss. 174, 181.
39
Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności 1878, s. 84; Pamiętnik piętnastoletniej działalności… 1889, k. 363 (= „Skład Akademii Umiejętności w Krakowie”, s. 121).
37
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Izby Panów, członkiem Trybunału Państwowego i doktorem honoris causa uniwersytetu
w Bolonii.40 Według sprawozdania pisanego sześć lat później Randa był także doktorem
honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,41 kawalerem Orderu Korony Że
laznej I klasy, komandorem Orderu Franciszka Józefa klasy II z gwiazdą, komandorem
rosyjskiego Orderu św. Stanisława, prezesem Czeskiej Akademii Nauk oraz członkiem
Królewskiego Czeskiego Towarzystwa Naukowego w Pradze.42
Václav Svatopluk Štulc – gorący czeski patriota, poeta, literat i redaktor czasopism,
polonofil i panslawista – został członkiem Wydziału Filologicznego. Podczas studiów na
Uniwersytecie Praskim w latach 1834–1835 zawarł bliską znajomość z księciem Jerzym
Lubomirskim, podtrzymywaną przez całe życie. Był katolickim księdzem (przyjął święce
nia kapłańskie w 1839 roku), profesorem gimnazjum praskiego (1848–1860), kanonikiem
kapituły wyszehradzkiej w Pradze (od 1860), prałatem papieskim (od 1881). W środo
wisku polskim był dobrze znany jeszcze z czasów swojej działalności w Towarzystwie
Naukowym Krakowskim, którego członkiem korespondentem został 5 marca 1858 roku.
Miał tu wielu osobistych przyjaciół. Przekładał na język czeski wybrane pozycje literatury
polskiej, między innymi poezje Adama Mickiewicza.43
Następnym uczonym czeskim, który został członkiem Akademii Umiejętności
w Krakowie, był Vácslav Vladivoj Tomek (1818–1905), historyk, archiwista, polityk
i pedagog. Jego wyboru dokonał Wydział Historyczno‑Filozoficzny w dniu 2 maja 1881
roku, a pół roku później – 14 listopada wybór ten uzyskał cesarską akceptację. Kontakty
z polskim środowiskiem naukowym w Krakowie ułatwił Tomkowi już wcześniej Václav
Svatopluk Štulc.44
Tomek był doktorem filozofii, a od 1882 roku przez kilka lat profesorem historii na
czeskim uniwersytecie w Pradze. Odznaczono go Orderem Franciszka Józefa i austriac
kim cesarskim medalem Pro Litteris et Artibus. Był członkiem czynnym Czeskiej Aka
demii Nauk, dożywotnim członkiem Izby Panów oraz posłem na Sejm Krajowy Korony
Czeskiej. Najważniejsze jego dzieła to monumentalna Kronika miasta Pragi (Dějepis města
Prahy, w latach 1855–1901 wyszło 12 tomów), Dzieje Uniwersytetu Praskiego (Děje University Pražské, Praga 1849) oraz Dzieje Królestwa Czeskiego (Děje království českého. Nowě
sepsal, Praga 1850; Děje království českého, Praga 1885).45
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1896/1897, s. 14.
Otrzymał go w 1900 roku. Zob. Księga pamiątkowa pięćsetletniego jubileuszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego: 1400–1900 (1901), s. 255, poz. 11; Gruszczyński 1990, s. 27.
42
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1912/1913, s. 17; Dybiec 1990, s. 52;
Ďurčanský 2004, s. 180.
43
Pamiętnik piętnastoletniej działalności… 1889, k. 357 (= „Skład Akademii Umiejęt
ności w Krakowie”, s. 115); Rederowa 1998, ss. 292, 294; Dybiec 1990, s. 51; Ďurčanský 2004,
ss. 180–181; Archiwum Nauki PAU i PAN 2015c; Nowakowski 1861; Kardyni-Pelikánová
1998.
44
Majkowska (red.) 2006, s. 183; Dybiec 1990, s. 51; Ďurčanský 2004, s. 181.
45
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1896/1897, s. 14; Pamiętnik piętnastoletniej działalności… 1889, k. 363 (= „Skład Akademii Umiejętności w Krakowie”, s. 121); Rocz40
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Dnia 14 maja 1888 roku krakowska akademia znowu wybrała czeskiego uczonego.
Członkiem czynnym Wydziału Filologicznego został profesor filologii czeskiej i słowiań
skiej na Uniwersytecie w Pradze – Jan Gebauer (1838–1907), który w Krakowie miał zająć
miejsce zmarłego przed kilkoma miesiącami Václava Štulca. Wybór został zatwierdzony
przez cesarza 24 listopada 1888 roku. Gebauer był członkiem czynnym Czeskiej Akademii
Nauk oraz Królewskiego Naukowego Towarzystwa w Pradze, a także członkiem komisji
egzaminacyjnej nauczycieli szkół średnich.46 Badał język staroczeski. Napisał obszerną
(trzytomową) Gramatykę historyczną języka czeskiego (Historická mluvnice języka českého,
Praga 1894–1896) oraz Słownik staroczeski (Slovník staročeský, Praga, wychodził w zeszy
tach w latach 1901–1913; Gebauer nie zdążył dokończyć tego dzieła; doprowadził je do li
tery K). W 1900 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.47
Kolejnego wyboru czeskich uczonych Akademia Umiejętności dokonała na posie
dzeniu, które odbyło się 4 grudnia 1899 roku. Tym razem także byli to humaniści, a mia
nowicie: Zikmund Winter (1846–1912), Emil Ott (1845–1924) i Jaroslav Goll (1846–1929).
Ich kandydatury uzyskały cesarską aprobatę 17 maja 1900 roku.48
Zikmund Winter został członkiem korespondentem Wydziału Filologicznego zapeł
niając vacat powstały po śmierci Josefa Jirečka. Był pisarzem, historykiem i nauczycielem
w szkołach średnich. Ukończył studia historyczne na wydziale filozoficznym Uniwersyte
tu w Pradze. Podczas tych studiów był uczniem prof. V. V. Tomka. Utalentowany literacko,
tworzył zbiory opowiadań z historii Czech, które przyniosły mu sławę. Dużą poczytno
ścią cieszyły się jego Arabeski historyczne (Miniatury: humoresky a studie historické, Praga
1888), Obrazy praskie (Pražské obrázky, Praga 1893), Nowele staropraskie z XVI i XVII w.
(Staropražské novelly ze XVI. a XVII. věku, Praga 1896) i wiele innych publikacji.49
Emil Ott i Jaroslav Goll weszli w skład Wydziału Historyczno‑Filozoficznego. Obaj
byli profesorami czeskiego Uniwersytetu w Pradze. Każdy z nich pełnił również funkcję
rektora tej uczelni.
Emil Ott był znanym w kraju i zagranicą prawnikiem cywilistą i historykiem pra
wa. Należał do międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji prawniczych. Był człon
kiem czynnym Królewskiego Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Czeskiej Akademii
Umiejętności w Pradze, członkiem honorowym Morawskiego Stowarzyszenia Prawników
nik Akademii Umiejętności w Krakowie 1903/1904, s. 16–17; Dybiec 1990, s. 52; Ďurčanský
2004, s. 181.
46
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1892/1893, s. 8; 1905/1906, ss. 9–10; Maj
kowska (red.) 2006, s. 149; Dybiec 1990, s. 52; Ďurčanský 2004, ss. 182–185.
47
Księga pamiątkowa pięćsetletniego jubileuszu… (1901), s. 261, poz. 11; Gruszczyński
1990, ss. 16, 27, 28.
48
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1899/1900, ss. 15, 24; Majkowska (red.)
2006, ss. 187, 169, 149.
49
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1899/1900, ss. 25–27, przyp. 1; 1917/1918,
s. XVI; Dybiec 1990, s. 51; Ďurčanský 2004, s. 185; Homolová, Otruba, Pešata et al. 1982;
Novák 1940.
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w Bernie oraz członkiem Towarzystwa Pielęgnowania Prawa Kościelnego w Getyndze.
Otrzymał wiele odznaczeń, między innymi przyznawany przez cesarza medal Pro Litteris
et Artibus i Order Korony Żelaznej III klasy. Był dożywotnim członkiem Izby Panów, za
stępcą prezesa c.k. Trybunału Państwa oraz c.k. radcą dworu.50
Podobnie wysoką rangę w środowisku czeskich uczonych miał doktor filozofii Ja
roslav Goll. On również posiadał medal Pro Litteris et Artibus, był kawalerem Orderu
Korony Żelaznej III klasy, c.k. radcą dworu, dożywotnim członkiem Izby Panów oraz
członkiem czynnym Królewskiego Czeskiego Towarzystwa Naukowego i Czeskiej Aka
demii Umiejętności w Pradze. Po studiach na Uniwersytecie Karola kontynuował naukę
w Getyndze. Był historykiem, poetą i eseistą, autorem antologii czeskiej liryki i zbioru
wierszy. Na czeskim Uniwersytecie w Pradze stworzył własną szkołę historiograficzną,
ukierunkowaną na badania dziejów Czech w kontekście powszechnej historii Europy.
Sam zajmował się głównie historią Czech w okresie X–XVI wieku, a w szczególności sto
sunkami z zakonem krzyżackim i Prusami oraz historią ruchu społeczno‑religijnego o na
zwie bracia czescy. Był członkiem c.k. Rady Archiwalnej w Wiedniu, a także członkiem
Rady Pomnikowej przy Komisji Centralnej Ochrony Zabytków w Wiedniu.51
Nieco ponad dwa lata później – 29 listopada 1901 roku – do akademii krakowskiej
zostali wybrani Jan Kvičala (1834–1908) i Jaromir Čelakovský (1846–1914). Obie te kan
dydatury uzyskały cesarską aprobatę w piśmie z dnia 13 maja 1902 roku. Kvičala został
członkiem czynnym Wydziału Filologicznego, a Čelakovský członkiem korespondentem
Wydziału Historyczno‑Filozoficznego (członkiem czynnym stał się 27 listopada 1906
roku, zatwierdzenie 6 maja 1907 roku).52
Jan Kvičala – filolog klasyczny, pedagog i polityk, był absolwentem Uniwersytetu
w Pradze, a następnie Uniwersytetu w Bonn. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel w szko
łach średnich. Po podziale Uniwersytetu w Pradze na dwie uczelnie – czeską i niemiecką,
Kvičala należał do tych, którzy tworzyli kadrę czeskiego uniwersytetu. Był w nim pierw
szym profesorem filologii klasycznej. Stworzył serię wydawniczą publikującą przekłady
dzieł literatury antycznej. Sam był autorem tłumaczeń i krytycznych wydań tekstów Salu
stiusza i Herodota oraz komentarzy do Platona, Homera, Sofoklesa i innych. Był członkiem
Czeskiej Akademii Umiejętności oraz Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego,
a także członkiem korespondentem Akademii Nauk w Wiedniu i obywatelem honoro
wym kilku miast w Czechach. Miał godność c.k. radcy dworu oraz był posłem na sejm.53
50

s. XVI.

Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1899/1900, ss. 15–17, przyp. 1; 1917/1918,

Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1899/1900, ss. 15–16, przyp. 1; 1917/1918,
s. XVI; Ďurčanský 2004, s. 186; Dybiec 1990, s. 51; Ďurčanský 2004, s. 186; Gruszczyński
1990, ss. 15–17, 26; Jiroušek 2006.
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Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1901/1902, ss. 11, 40; Majkowska (red.)
2006, ss. 141, 159.
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Działaczem politycznym, c.k. radcą dworu, posłem na sejm i honorowym obywatelem
kilku miast czeskich był także Jaromir Čelakovský. Z wykształcenia prawnik, z zamiłowa
nia historyk i archiwista, był profesorem prawa na czeskim Uniwersytecie w Pradze. Pełnił
również funkcję rektora tej uczelni. Poza tym był dyrektorem Królewskiego Głównego
Archiwum Miasta Pragi oraz prezesem Towarzystwa Historycznego w Pradze. Wchodził
w skład Krajowej Komisji Historycznej i należał do c.k. Rady Archiwalnej w Wiedniu. Był
członkiem Królewskiego Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Czeskiej Akademii Umie
jętności oraz członkiem korespondentem Instytutu Francuskiego (Académie des Sciences
Morales et Politiques) w Paryżu. Uniwersytet w Petersburgu nadał mu tytuł doktora hono
ris causa. W pracy naukowej zajmował się głównie historią prawa czeskiego.54
Kolejnym nowym członkiem Akademii w Krakowie został wybrany profesor zoo
logii i anatomii porównawczej czeskiego Uniwersytetu Karola w Pradze – František Vej
dovský (1849–1939). Wydział Matematyczno‑Przyrodniczy dokonał tego wyboru na
posiedzeniu w dniu 17 listopada 1902 roku. Zatwierdzający go reskrypt cesarski nosił
datę 11 maja 1903 roku. Vejdovský był już wówczas znanym autorem publikacji z zakresu
anatomii, morfologii i taksonomii. Później światową sławę przyniosły mu jego pionierskie
prace na temat cytologii i embriologii. Był cenionym naukowcem, doktorem honoris cau
sa Uniwersytetu w Cambridge, członkiem korespondentem Academy of Natural Sciences
w Filadelfii oraz Société de Biologie w Paryżu, a także członkiem korespondentem Aka
demii Nauk w Zagrzebiu, Société Zoologique w Paryżu, Zoological Society w Londynie
i wielu innych towarzystw. W swoim kraju pełnił funkcję rektora czeskiego Uniwersytetu,
był członkiem czynnym Królewskiego Czeskiego Towarzystwa Naukowego w Pradze, c.k.
radcą dworu oraz kawalerem Orderu Korony Żelaznej III klasy.55
Cieszący się nie mniejszą międzynarodową sławą wybitny czeski chemik – Bohuslav
Brauner (1855–1935) wybrany przez Wydział Matematyczno‑Przyrodniczy na posie
dzeniu w dniu 4 grudnia 1908 roku, został jej członkiem 21 maja 1909 roku na mocy
cesarsko‑królewskiego pisma w tej sprawie. Brauner ukończył politechnikę w Pradze,
a następnie studiował pod kierunkiem Roberta Bunsena na Uniwersytecie w Heidelber
gu. Na staż naukowy wyjechał do Manchesteru, gdzie zajmował się chemią pierwiastków
ziem rzadkich. Po powrocie do Pragi został profesorem chemii w czeskim Uniwersytecie
Karola. Kontynuował rozpoczęte w Manchesterze badania, szczególnie wiele uwagi po
święcając właściwościom chemicznym lantanowców, wyznaczaniu ich mas atomowych
oraz umiejscowieniu w układzie okresowym Mendelejewa. Wykazał dwuwartościowość
berylu i przewidział istnienie prometu (niewystępującego w przyrodzie pierwiastka pro
mieniotwórczego). Brauner był doktorem honoris causa Uniwersytetu w Manchesterze
i członkiem honorowym tamtejszego Chemical Society, członkiem korespondentem
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1901/1902, ss. 40–42, przyp. 1; , s. 18;
Dybiec 1990, s. 51; Ďurčanský 2004, s. 187.
55
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1902/1903, ss. 23–25, przyp. 2; 1917/1918,
s. XX; Dybiec 1990, s. 52; Ďurčanský 2004, ss. 187–188; Majkowska (red.) 2006, s. 184; Brádle
rová 2008.
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Akademii Nauk w Nowym Yorku oraz członkiem Międzynarodowej Komisji Wag Ato
mowych. Był również członkiem Królewskiego Czeskiego Towarzystwa Naukowego
i Czeskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem honorowym Czeskiego Towarzystwa
Chemicznego w Pradze.56
Ostatnimi czeskimi uczonymi, wybranymi do Akademii Umiejętności w Krakowie
przed zakończeniem I wojny światowej, byli dwaj humaniści: Karel Kadlec (1865–1928)
i Václav Vondrák (1859–1925).
Karel Kadlec, prawnik, historyk prawa, pedagog i pisarz, został wybrany jako czło
nek korespondent Wydziału Historyczno‑Filozoficznego na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 1910 roku. Wybór uzyskał zatwierdzenie 19 maja 1911 roku (członek czynny: wy
bór w dniu 10 czerwca 1927 roku, zatwierdzenie 11 października 1927 roku). Kadlec
(używał też pseudonimu Bohdan Přehořovský) był profesorem historii ustawodawstwa
słowiańskiego na Uniwersytecie Karola w Pradze. Główny temat jego prac stanowiła hi
storia prawa czeskiego, a także innych krajów słowiańskich. Pisał też o prawie autorskim.
Był współtwórcą czeskiej konstytucji. Był członkiem czynnym i sekretarzem Wydziału
I Czeskiej Akademii Umiejętności, członkiem nadzwyczajnym Królewskiego Czeskiego
Towarzystwa Naukowego, członkiem Rosyjskiego Instytutu Archeologicznego w Konstan
tynopolu, członkiem korespondentem Serbskiej Akademii Umiejętności w Białogrodzie
oraz Jugosłowiańskiej Akademii Umiejętności w Zagrzebiu i Ukraińskiego Towarzystwa
Naukowego w Kijowie.57
Václav Vondrák natomiast był czeskim slawistą, profesorem literatury i języków sło
wiańskich na uniwersytecie w Wiedniu. Na członka Wydziału Filologicznego wybrano go
8 lutego 1918 roku, a już trzy miesiące później (17 maja) ten wybór został zaakceptowany.
Vondrák był absolwentem Uniwersytetu Wiedeńskiego. Studia rozpoczął na Wydziale Fi
lologii Romańskiej, lecz wkrótce przeniósł się na slawistykę. W pracy naukowej zajmował
się głównie gramatyką porównawczą języków słowiańskich, czeskiego i staro‑cerkiewno
‑słowiańskiego. Był autorem licznych publikacji i wydawcą zabytków piśmiennictwa sta
rosłowiańskiego. Swoje prace ogłaszał po czesku i po niemiecku. Był członkiem Czeskiej
Akademii Nauk w Pradze oraz Czeskiego Królewskiego Towarzystwa Naukowego.58
5. Rozwój form współpracy
Szczególnie dobre warunki dla nawiązywania osobistych kontaktów między hi
storykami czeskimi i polskimi powstały w 1881 roku, gdy papież Leon XIII udostępnił
badaniom naukowym bogate zasoby archiwów watykańskich. Czesi i Polacy, podobnie
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1908/1909, ss. 23–25, przyp. 1; 1917/1918,
s. XX; Dybiec 1990, s. 52; Ďurčanský 2004, s. 188; Majkowska (red.) 2006, s. 139.
57
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1910/1911, ss. 36–37, przyp. 1; 1917/1918,
s. XXXII; Dybiec 1990 s. 52; Ďurčanský 2004, s. 188; Majkowska (red.) 2006, s. 155.
58
Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie 1917/1918, s. XXVI przyp. 1; Ďurčanský
2004, ss. 188–189; Majkowska (red.) 2006, s. 185.
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jak uczeni z innych krajów europejskich, zaczęli organizować ekspedycje badawcze do
Rzymu w celu poszukiwania nieznanych wcześniej źródeł historycznych. Nie obyło się
jednak bez drobnych animozji, gdyż podczas tych ekspedycji Czesi chętnie korzystali
z rzymskiej stacji naukowej, należącej do Austriackiego Instytutu Historycznego, zaś ich
polscy koledzy nie uważali tego za właściwe. Polacy woleli pozostawać poza austriacką
kontrolą i zachowywać niezależność. Będąc w Rzymie zatrzymywali się raczej, mimo cia
snoty i niewygody, w hospicjum59 przy dawnym kościele św. Stanisława, które traktowali
jak swoje własne. To z kolei mieli im za złe rusofilscy Czesi, potępiający nieracjonalne ich
zdaniem resentymenty. Hospicjum wraz z kościołem należało bowiem od XVI wieku do
Fundacji Kardynała Stanisława Hozjusza i przez całe stulecia służyło polskim pielgrzy
mom oraz studiującej w Rzymie młodzieży. Jednak po upadku Polski, na mocy ustaleń
kongresu wiedeńskiego, całe to mienie przypadło carom rosyjskim, którzy urządzili tam
centrum prawosławia, a zabytkowy kościół przerobili na cerkiew.60
Inaczej rzecz się miała z wyjazdami naukowymi do Paryża. W styczniu 1893 roku
Akademia Umiejętności uruchomiła tam swoją stację naukową. Powstała ona z inicjatywy
Polskiego Towarzystwa Historyczno‑Literackiego w Paryżu, które przekazało krakowskiej
akademii swój majątek wraz z cenną biblioteką. Korzystali z tej biblioteki również czescy
uczeni, będący tu częstymi gośćmi.61
Utworzenie w 1890 roku Czeskiej Królewskiej Akademii Nauk w Pradze sprzyjało
dalszemu rozszerzaniu współpracy czeskich i polskich uczonych. Animatorem działań
w tym kierunku był Josef Hlávka – pierwszy prezes Czeskiej Akademii Umiejętności.
Gorącego sojusznika znalazł w osobie Stanisława Smolki, który w latach 1890–1903 był
sekretarzem generalnym Akademii Umiejętności w Krakowie.62 Smolka żywił wielką
sympatię dla Czechów, chociaż był daleki od słowianofilstwa, a zwłaszcza panslawizmu.63
Przede wszystkim uległa wówczas rozszerzeniu wymiana wydawnictw. Do wszystkich
członków Czeskiej Akademii wysyłano na bieżąco numery Biuletynu i Sprawozdań aka
demii krakowskiej. Poza tym mieli oni przywilej gratisowego otrzymywania na żądanie
każdej potrzebnej im publikacji, wydanej przez akademię w Krakowie.64
Obie akademie – krakowska i praska – postanowiły w 1907 roku zorganizować
wspólną ekspedycję archeologiczną do Egiptu. Pomysłodawcą był ośrodek w Krakowie,
który miał już w tej dziedzinie duże osiągnięcia dzięki pracom wykopaliskowym Tade
usza Smoleńskiego, prowadzonym w Górnym Egipcie i na Pustyni Libijskiej. Do reali
zacji tego pomysłu włączył się Jaromir Čelakovský. Projektem ekspedycji postanowiono
Hulewicz 1958/2013, ss. 167–168.
Kutrzeba 1939, ss. 40–41; Rederowa 1958; Piskurewicz 1998, ss. 65–68; Duszpasterstwo Polaków w Diecezji Rzymskiej 2014.
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Hulewicz 1958/2013, ss. 112–113; Rederowa 1982; Pikurewicz 1998, ss. 61–63.
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Zob. jego biogramy w: Hulewicz 1958/2013, Aneks VI, ss. 187–188; Wyrozumski
1999‒2000.
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Hulewicz 1958/2013, s. 113.
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zainteresować jeszcze akademię wiedeńską. W rezultacie wyprawa egiptologiczna wyru
szyła w 1910 roku. Wzięli w niej udział akademicy z Krakowa, Pragi i Wiednia.65
Było to jedno z najciekawszych czesko‑polskich przedsięwzięć zrealizowanych przed
I wojną światową. W odróżnieniu od niemal wszystkich wcześniejszych, nie miało ono
bezpośredniego związku z pieczołowicie krzewioną przez czeskich humanistów ideolo
gią wspólnoty słowiańskiej i potrzebą walki o narodową tożsamość. Stanowiło zapowiedź
nowego rodzaju naukowej współpracy, opartej na innych założeniach i obejmującej nowe
obszary badawcze.
***
Ten rodzaj wspólnych działań Akademie Umiejętności, polska i czeska, podjęły już
po zakończeniu wojny, gdy oba narody odzyskały niepodległość, a traktat wersalski zmie
nił na dwadzieścia lat polityczne oblicze Europy.
W nowych warunkach zmianie uległa także Akademia Umiejętności w Krakowie.
Do nazwy dodano przymiotnik „polska”, formalnie sankcjonując tym sposobem ogólno
krajowy charakter, jaki nieoficjalnie od początku swojej egzystencji posiadała ta instytucja.
Opracowano nowy statut i przyjęto nowe zasady wyboru jej członków.66
Zmieniająca się sytuacja (przede wszystkim w polityce, ale także w nauce) nie mogła
pozostać bez wpływu na priorytety, kształtujące wszystkie sfery działalności Polskiej Aka
demii Umiejętności, w tym również na współpracę międzynarodową.67
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THE ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES IN KRAKOW
(1872–1918)
AND ITS CZECH MEMBERS
Abstr ac t
The article shows that the Czech humanists formed the largest group among the for
eign members of the Academy of Arts and Sciences in Krakow. It is mainly based on the
reports of the activities of the Academy.
The Academy of Arts and Sciences in Krakow was established by transforming the
Krakow Learned Society. The Statute of the newly founded Academy was approved by
a decision of the Emperor Franz Joseph I on February 16, 1872. The Emperor nominated
his brother Archduke Karl Ludwig as the Academy’s Protector.
The Academy was assigned to take charge of research matters related to different
fields of science: philology (mainly Polish and other Slavic languages); history of literature;
history of art; philosophical; political and legal sciences; history and archaeology; math
ematical sciences, life sciences, Earth sciences and medical sciences. In order to make it
possible for the Academy to manage so many research topics, it was divided into three
classes: a philological class, a historico‑philosophical class, and a class for mathematics
and natural sciences. Each class was allowed to establish its own commissions dealing
with different branches of science.
The first members of the Academy were chosen from among the members of the Kra
kow Learned Society. It was a 12‑person group including only local members, approved by
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the Emperor. It was also them who elected the first President of the Academy, Józef Majer,
and the Secretary General, Józef Szujski, from this group.
By the end of 1872, the organization of the Academy of Arts and Sciences in Kra
kow was completed. It had its administration, management and three classes that were
managed by the respective directors and secretaries. It also had three commissions, tak
en over from the Krakow Learned Society, namely: the Physiographic Commission, the
Bibliographic Commission and the Linguistic Commission. At that time, the Academy
had only a total of 24 active members who had the right to elect non‑resident and foreign
members. Each election had to be approved by the Emperor.
The first public plenary session of the Academy was held in May 1873. After the
speeches had been delivered, a list of candidates for new members of the Academy was
read out. There were five people on the list, three of which were Czech: Josef Jireček, Fran
tišek Palacký and Karl Rokitansky. The second on the list was – since February 18, 1860 –
a correspondent member of the Krakow Learned Society, already dissolved at the time.
They were approved by the Emperor Franz Joseph in his rescript of July 7, 1873.
Josef Jireček (1825–1888) became a member of the Philological Class. He was an ex
pert on Czech literature, an ethnographer and a historian. František Palacký (1798–1876)
became a member of the Historico‑Philosophical Class. The third person from this group,
Karl Rokitansky (1804–1878), became a member of the Class for Mathematics and Natu
ral Sciences.
The mere fact that the first foreigners were elected as members of the Academy was
a perfect example of the criteria according to which the Academy selected its active mem
bers. From among the humanists, it accepted those researchers whose research had been
linked to Polish matters and issues. That is why until the end of World War I, the Czech
representatives of social sciences were the biggest group among the foreign members of
the Academy. As for the members of the Class for Mathematics and Natural Sciences, the
Academy invited scientists enjoying exceptional recognition in the world. These criteria
were binding throughout the following years.
The Academy elected two other humanists as its members during the session held on
October 31, 1877 and these were Václav Svatopluk Štulc (1814–1887) and Antonin Randa
(1834–1914). Václav Svatopluk Štulc became a member of the Philological Class and An
tonin Randa became a member of the Historico‑Philosophical Class.
The next Czech scholar who became a member of the Academy of Arts and Scientists
in Krakow was Václav Vladivoj Tomek (1818–1905). It was the Historico‑Philosophical
Class that elected him, which happened on May 2, 1881.
On May 14, 1888, the Krakow Academy again elected a Czech scholar as its active
member. This time it was Jan Gebauer (1838–1907), who was to replace Václav Štulc, who
had died a few months earlier.
Further Czech members of the Krakow Academy were elected at the session on De
cember 4, 1899. This time it was again humanists who became the new members: Zik
mund Winter (1846–1912), Emil Ott (1845–1924) and Jaroslav Goll (1846–1929).
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Two years later, on November 29, 1901, Jan Kvičala (1834–1908) and Jaromir Čela
kovský (1846–1914) were elected as members of the Krakow Academy. Kvičala became
a member of the Philological Class and Čelakovský – a corresponding member of the
Historical‑Philosophical Class.
The next member of the Krakow Academy was František Vejdovský (1849–1939)
elected by the Class for Mathematics and Natural Sciences. Six years later, a chemist, Bo
huslav Brauner (1855–1935), became a member of the same Class.
The last Czech scientists who had been elected as members of the Academy of Arts
and Sciences in Krakow before the end of the World War I were two humanists: Karel
Kadlec (1865–1928) and Václav Vondrák (1859–1925).
The founding of the Czech Royal Academy of Sciences in Prague in 1890 strength
ened the cooperation between Czech and Polish scientists and humanists.
Keywords: Academy of Arts and Sciences, Polish Academy of Arts and Sciences,
Czech humanists, Czech scientists, Krakow Learned Society, Royal Czech Society of Sci
ences, Czech Academy of Sciences and Arts
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WYDZIAŁU NAUK MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH...
UNIWERSYTETU WE FRYBURGU
I POLSKI WKŁAD
WE FRYBURSKĄ REWOLUCJĘ PRZEMYSŁOWĄ
Stresz cz eni e
Artykuł został poświęcony spółkom wysokich technologii, założonym przez Polaków
pod koniec XIX wieku w rolniczym kantonie Fryburg w Szwajcarii. W tekście wyróżnić
można dwie części. W pierwszej autor stara się przedstawić rzeczywistość gospodarczą,
społeczną i polityczną Fryburga w okresie intensywnej industrializacji na świecie i po
wstawania liberalnego systemu wolnego rynku. Nowe, katolicko-konserwatywne władze
kantonu w tej szybko zmieniającej się rzeczywistości starały się doprowadzić do stwo
rzenia całościowego, ale i odmiennego ustroju „republiki chrześcijańskiej”, którego celem
miało być osiągnięcie sprawiedliwości społecznej, zgodnej ze wskazaniami Ewangelii.
By projekt ten doprowadzić do końca, rząd kantonalny nie uchylał się przed wyko
rzystaniem różnorodnych możliwości i środków, które pomogłyby osiągnąć ten cel. De
cydenci z Georges’em Pythonem na czele potrzebowali wsparcia ze strony społeczeństwa
świadomego zachodzących przemian. W związku z tym, niezbędnym stało się powoła
nie uczelni wyższej, zdolnej do kształtowania nowych postaw i poglądów mieszkańców
regionu. Koszt jej powstania przekraczał jednakże wielokrotnie finansowe możliwości
rolniczego i stosunkowo ubogiego kantonu fryburskiego. W tych mało sprzyjających oko
licznościach sposobem na wyjście z impasu okazała się świadoma polityka industrializacji.
Nowo tworzone instytucje przemysłowe miały przyczynić się do zwiększenia wpływów do
kantonalnej kasy i poprzez to pozwolić na finansowanie uniwersytetu, który jednocześnie
stawał się intelektualnym zapleczem dla formujących się instytucji przemysłowych.
W tę filozofię znakomicie wpisała się działalność polskich naukowców, która jest
przedmiotem drugiej części artykułu. Polacy zaproszeni przez Pythona do współpracy: Jó
zef Wierusz-Kowalski, Ignacy Mościcki i Jan Modzelewski – stworzyli podstawy Wydziału
Nauk Matematycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu we Fryburgu. Prowadzili w nim
(oprócz działalności dydaktycznej) badania dotyczące między innymi syntezy kwasu azo
towego i budowy kondensatorów elektrycznych. Przekonani o potrzebie wdrożenia do
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szerokiej produkcji stworzonych przez siebie innowacji, sfinansowali i zbudowali pierw
sze fabryki doświadczalne, a z czasem doprowadzili do powstania przemysłowych fabryk
kwasu azotowego oraz kondensatorów wysokiego napięcia. Choć po zakończeniu pierw
szej wojny światowej to zaangażowanie Polaków ustało, okres 30 lat badań i doświadczeń
akademickich jasno pokazuje, że świadome współdziałanie decydentów politycznych
i wysoko kwalifikowanej kadry naukowej może przynieść zaskakujące i nieoczekiwane
efekty.
Słowa kluczowe: Uniwersytet we Fryburgu, Wydział Nauk Matematycznych i Przy
rodniczych, industrializacja, nauki stosowane, przemysł, kwas azotowy, kondensato
ry, wyładowania elektryczne, saletra, synteza azotu z tlenem, „republika chrześcijańska”,
katolicka nauka społeczna, spółka akcyjna, fabryka, patenty, Towarzystwo Kwasu Azo
towego, Szwajcarska Fabryka Kondensatorów, Towarzystwo Generalne Kondensatorów
Elektrycznych
1. Wprowadzenie
XIX-wieczna rewolucja przemysłowa miała zasięg światowy, jednak nie wszędzie
przebiegała równie intensywnie i skutecznie. Środowisko polityczne, stosunki religijne,
stopień rozwoju społeczeństwa, najbliżsi sąsiedzi, jak i dalecy sprzymierzeńcy – wszystko
to mogło mieć, i miało, przemożny wpływ na rezultaty rewolucji przemysłowej. Dlatego
też trudno jednoznacznie określić warunki gwarantujące jej powodzenie lub takie, które
skazywałyby ją na pewną porażkę. Nie jest regułą, że jedynie rządy liberalne i postępowe
otwierały społecznościom możliwość pro-industrialnego działania. Chęć modernizacji
wynikała z różnych powodów.
Fryburg to przykład kantonu (a więc de facto państwa) raczej niepredestynowane
go do wejścia na drogę industrializacji. W porównaniu z innymi krajami związkowymi
Konfederacji Szwajcarskiej raczej ubogi, pod rządami ugrupowań o charakterze katolic
ko-konserwatywnym – potrafił stworzyć spójną wizję państwa i społeczeństwa szczęśli
wego. Realizował ją w sposób konsekwentny, a czasem i sprytny, metodami stosowanymi
w społeczeństwach najbardziej rozwiniętych. Mało zważając na stan finansów państwa,
do zrealizowania wytyczonych celów nie obawiał się zaangażować i cudzoziemców, o ile
podążali oni wspólnie tak wytyczoną drogą. By dobrze zrozumieć istotę, a przede wszyst
kim skalę przemian we Fryburgu, konieczne jest przyjrzenie się pokrótce temu systemowi
i zasadom jego funkcjonowania, a także charakterowi społeczeństwa i gospodarki kanto
nu fryburskiego.
2. Jak skutecznie uprzemysłowić ubogi region rolniczy?
Kanton fryburski nie należał do prekursorów rewolucji przemysłowej w Szwajcarii.
W połowie lat 80. XIX wieku, po kilku dekadach rządów radykałów i zastępujących ich
kilkakrotnie konserwatystów, władzę w kantonie przejęła partia konserwatywno-kato
licka. Nowi politycy z Georgesem Pythonem na czele otrzymali po poprzednikach kraj,
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w którym procesy modernizacyjne co prawda postępowały, ale w sposób raczej cha
otyczny, więc ich rezultaty były mierne. Dla wielu historyków szwajcarskich papierkiem
lakmusowym jest sprawa kolei.1 Choć cała Szwajcaria miała znaczne zapóźnienia w tym
zakresie (już w 1851 roku państwa niemieckie dysponowały siecią o długości 6 tys. km,
a Szwajcaria pierwsze 20 km zbudowała dopiero w 1847 roku), to kanton fryburski mógł
„poszczycić się” jednym z ostatnich miejsc we wprowadzaniu kolei żelaznej. Problemem
była nie tylko budowa samej linii kolejowej, ale także jej przebieg. Ten bowiem, który
bardziej sprzyjał rozwojowi całej Konfederacji Szwajcarskiej, nie był korzystny dla samego
kantonu. Ostatecznie sieć kolejowa została zbudowana przez liczne kompanie prywatne.
Efekty były mniej niż zadowalające, przede wszystkim z powodu wysokich nakładów, a co
gorsza, zyski ekonomiczne nowo powstałej kolei okazały się mniejsze niż się powszechnie
spodziewano.
Postępy liberalizmu w latach 60. przyczyniły się także do zwycięstwa idei otwartych
granic między państwami europejskimi. Szwajcaria również znalazła się w tym nurcie,
podpisując traktaty o wolnym handlu z Francją, Włochami, a także z Niemieckim Związ
kiem Celnym. Taka polityka gospodarcza zamiast przyczynić się do rozwoju ekonomicz
nego Fryburga i kantonu, powodowała raczej straty. Z wielkim trudem wybudowana
sieć kolejowa umożliwiła napływ tańszego zboża z innych regionów, zwłaszcza z Europy
Wschodniej. Nadchodzący kryzys ekonomiczny zmusił wiele krajów do wprowadzenia ceł
zaporowych, więc eksport szwajcarskich produktów rolnych przestał się opłacać. Polityka
leseferyzmu zamiast pełnić rolę katalizatora przedsiębiorczości – przyczyniła się do po
głębienia zapaści gospodarczej. Nieodpowiednie decyzje polityczne liberałów fryburskich
spowodowały nasilenie się ruchów syndykalistycznych. Zaczęły powstawać towarzystwa
rolnicze, których celem była obrona wytwórców żywności przed konkurencją, ale także
przed szeroko rozbudowanym systemem pośrednictwa w sprzedaży produktów rolnych.
Zdarzały się także manifestacje i strajki rolnicze.
Pomimo sytuacji kryzysowej rola i znaczenie gospodarki rolnej w kantonie frybur
skim pozostawały przemożne. W tym niewielkim, ale samowystarczalnym ekonomicznie
kantonie utrzymywano równowagę pomiędzy uprawą zbóż i ziemią przeznaczoną na pa
stwiska. Dzięki temu w latach 70. produkcja mleka i jego przetworów wzrosła dwukrotnie
w stosunku do lat 50. We wspomnianym okresie dał się także zaobserwować wzrost ceny
sera z 50 do 80 centymów za kilogram. Ten profil gospodarki nie pozwalał jednak na
stworzenie najmniejszych podstaw dla działalności przemysłowej. O ile w całej Szwaj
carii pomiędzy 1850 a 1880 rokiem procent populacji wielkoprzemysłowej zwiększył się
z 3,09% do 11,3%, to w kantonie fryburskim podobnej tendencji wzrostowej próżno się
doszukiwać.2 Wytwórczość prowadzona na większą skalę była ściśle zawiązana jedynie
z gospodarstwami rolnymi. Na przykład wyplatanie słomy miało w gruncie rzeczy wszel
kie znamiona średniowiecznej pracy nakładczej. Odbywało się ono w gospodarstwach
wiejskich, będących grupą podwykonawców dla fabryk położonych w innych częściach
1
2
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kraju. Innym rodzajem przemysłu surowcowego były tartaki, zajmujące się jedynie wy
cinką drzew, które spławiane na południe Francji stanowiły surowiec do budowy statków,
a także wykorzystywano je jako materiał opałowy. Ponieważ popyt na drewno był bardzo
wysoki, przyczyniał się on do znacznej dewastacji fryburskich lasów.
Do realizacji pierwszego przedsięwzięcia przemysłowego większej wagi doszło we
Fryburgu w 1870 roku, a była to zapora wodna projektu inżyniera Guillaume’a Rittera.
Miała ona nie tylko zaopatrywać mieszkańców w bieżąca wodę, ale także, dzięki syste
mowi kabli mechanicznych, dostarczać energię mechaniczną planowanym w okolicy fa
brykom. Z wielkim rozmachem powstała zapora, a także jeden z pierwszych zakładów
przemysłowych – fabryka wagonów. Kryzys ekonomiczny, który wybuchł w latach 70. XIX
wieku, walnie przyczynił się jednak do upadku pomysłu stworzenia z Fryburga ważnego
centrum przemysłowego.3
W warunkach takich przeobrażeń, a niekiedy także i mało zorganizowanych działań,
zaczyna dochodzić do przewartościowań w pojmowaniu roli państwa i jego organów wy
konawczych. We Fryburgu jednym z myślicieli, który z czasem stał się także inspiratorem
nowej partii konserwatywno-katolickiej, był kanonik Joseph Schorderet. Od połowy lat
60. XIX wieku – w opozycji do ówcześnie urzędującej władzy – zaczął on tworzyć cało
ściowy system filozoficzny, który zwykł nazywać królestwem społecznym Jezusa Chrystu
sa. Warto przywołać jego słowa, które często powtarzał na łamach założonej przez siebie
gazety La Liberté:
Budujemy demokrację katolicką, do której należy przyszłość. Stwórzmy z Fryburga
rodzaj miasta mistycznego, demokracji teokratycznej, gdzie teorie socjalne i polityczne
Kościoła byłyby wprowadzane w życie (Philipona 1924/1925).

Te i podobne pomysły Schordereta mogłyby na zawsze pozostać jego pobożnym ży
czeniem, gdyby nie fakt, że popierał je młody polityk Georges Python o dalekosiężnych
ambicjach. W 1881 roku, jako dwudziestopięciolatek, uzyskał mandat deputowanego do
parlamentu kantonalnego. W 1885 roku wspólnie z Schorderetem utworzył nową partię
konserwatywno-katolicką, a rok później – został członkiem rządu kantonalnego odpo
wiedzialnym za edukację i kulturę.4 Python, który z czasem stał się rządowym liderem,
starał się stworzyć egzekutywę radykalną i postępową w działaniu, ale katolicką w swojej
doktrynie. Zdecydowanie próbował ominąć niebezpieczeństwa liberalizmu, socjalizmu,
ale także i liberalizmu chrześcijańskiego, zwalczanego przez Piusa IX.
Python spodziewał się, że taką postawą zaskarbi sobie szerokie poparcie ze strony
hierarchii Kościoła katolickiego, dominującego w kantonie. Jego rola i pozycja społeczna
była na owe czasy nie do pominięcia. Wystarczy wspomnieć, że w 1885 roku zorganizowa
no we Fryburgu Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, a prace kardynała Gasparda
Mermilloda, biskupa Lozanny i Genewy, i powołanej przez niego Unii Fryburskiej, w za

3
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kresie katolickiej nauki społecznej nie były bez znaczenia dla papieskiej encykliki Rerum
novarum.5
Python, Schorderet i ich stronnicy byli świadomi, że w społeczeństwie rolniczym,
w którym dominowała mała i średnia własność, kompleksowa wizja republiki chrześci
jańskiej może zostać odrzucona jako zbyt złożona i skomplikowana. Wykraczała ona bo
wiem daleko poza oczekiwania ich wyborców i sympatyków, zainteresowanych przede
wszystkim poprawą własnego statusu materialnego. Zaistniała zatem potrzeba stworze
nia szerokiej bazy mogącej wspomóc, a z czasem i twórczo rozwijać idee chrześcijańskiej
republiki. Według Pythona najlepszym sposobem realizacji tego planu było utworzenie
uniwersytetu, który miał stanowić zwornik całego systemu. W zamyśle szefa rządu jego
zadania miały być wielorakie. Przede wszystkim, dzięki autorytetowi, jakim powinien się
cieszyć, uniwersytet miał wspomagać budowę republiki chrześcijańskiej, a chroniąc mło
dzież przed zgubnymi zakusami nowoczesności, miał doprowadzić do stworzenia war
stwy kadr, intelektualistów, urzędników i zwolenników nowej republiki.
3. Nowy uniwersytet
i jego Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych
Założenie nowego uniwersytetu nie było ani rzeczą łatwą do przeprowadzenia, ani ta
nią. Uczelnia w ubogim kantonie byłaby sporym obciążeniem dla jego budżetu. Sprzeciw
wyrażał także episkopat szwajcarski, nieprzychylny powstaniu katolickiego uniwersytetu
niezależnego od Kościoła instytucjonalnego i podległego wyłącznie władzom kantonal
nym. Niezrażony przeciwnościami Python podążał wyznaczoną ścieżką. Jego wysłannik,
Caspar Decurtins, rozpoczął negocjacje z papieżem w sprawie uzyskania zgody na utwo
rzenie wydziału teologicznego. Podczas licznych wojaży po Europie poszukiwał on także
wykładowców dla nowego uniwersytetu. Był w Niemczech, Francji, Belgii i Austrii. Dotarł
również i do Krakowa, gdzie rozmawiał z rektorem Stanisławem Tarnowskim.6
Ostatecznie uniwersytet powstał w 1889 roku. W celu zapewnienia stałego dopływu
środków finansowych umożliwiających jego funkcjonowanie Python przeforsował sze
reg decyzji, które z czasem przyniosły niewątpliwe efekty. Przede wszystkim w 1888 roku
znacjonalizował wspomnianą wcześniej zaporę wodną. Dokończył jej budowę i stworzył
spółkę zarządzająca dystrybucją prądu elektrycznego i wody w kantonie. Przedsiębior
stwo to zaczęło wkrótce spełniać swoje zadania, stając się źródłem sporych dochodów
dla kantonalnej kasy. W 1892 roku powołano Kantonalny Bank Fryburski, którego zyski
w przeważającej części były przeznaczone na funkcjonowanie nowo powstałej uczelni.7
Pierwszy rok akademicki (1889) zainaugurowano jeszcze bardzo skromnie, bowiem
zajęcia rozpoczęły się jedynie na wydziale prawa i wydziale filozoficznym. Python nie usta
wał jednak w zamierzeniach. Zgodnie z ustawą parlamentu kantonalnego, podjętą w 1886
5
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7
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roku, projekt uniwersytetu zakładał (oprócz dwóch wcześniej wspomnianych) utworzenie
wydziałów teologicznego, matematycznego oraz podstaw wydziału medycznego.8 Szcze
gólnym zainteresowaniem szefa rządu cieszyła się ta część przedsięwzięcia, która zakła
dała otwarcie wydziału matematycznego. Upatrywał on w nim szansę na wyjście z impasu
i zmodernizowanie ubogiego i ciągle jeszcze rolniczego kantonu fryburskiego.
Decyzję o utworzeniu Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego parlament kantonal
ny podjął dopiero podczas majowej sesji w 1895 roku. Środki na jego utrzymanie zapew
niały dochody z wodociągów i elektrowni. Miejsce na przyszłą siedzibę także nie zostało
wybrane przypadkiem. Przeznaczono na nią pomieszczenia wspomnianej, a w tym czasie
już zamkniętej, fabryki wagonów. Nieużyteczne hale produkcyjne, zbudowane w przemy
słowej dzielnicy Fryburga zostały zamienione w sale wykładowe i laboratoria.9
Pierwszym profesorem nowego wydziału został Józef Wierusz-Kowalski, który od
1892 roku piastował stanowisko docenta w nieodległym Bernie. Pomimo młodego wie
ku – miał on wówczas niespełna 30 lat – mógł pochwalić się już licznymi projektami
badawczymi na wielu uniwersytetach europejskich. Po studiach w Warszawie i Getyn
dze, Wierusz-Kowalski pracował w Berlinie, Würzburgu, a następnie w Zurychu, Bernie
i Paryżu, współpracując z wielkimi sławami ówczesnej nauki: Wilhelmem Roentgenem,
Woldemarem Voigtem, Augustem Kundtem czy małżeństwem Curie.10
Pomimo iż nowy wydział rozpoczął działalność w 1896 roku, Wierusz-Kowalski
został zaangażowany już w 1894 roku. Prowadząc na Wydziale Filozoficznym wykłady
o świetle, o energii i jej przekształceniach, a także o hipotezach kosmogonicznych, mógł
on swobodnie zajmować się organizacją powierzonego mu Wydziału Matematyczno
-Przyrodniczego. A dzieło to było ogromne, gdyż miał on za zadanie skonstruować całą
jego strukturę i program studiów oraz przygotować procedury związane z organizacją
studiów doktoranckich. Został także pierwszym dziekanem wydziału w latach 1896–1897
(funkcję tę piastował jeszcze w latach 1906–1907). Profesor Wierusz-Kowalski pozostał
także dyrektorem Instytutu Fizyki przez cały okres pobytu we Fryburgu, aż do powrotu
do Polski w 1919 roku.11
Rozległe kontakty naukowe Józefa Wierusza-Kowalskiego były z pewnością wyni
kiem jego szeroko zakrojonej pracy badawczej. Swoje studia poświęcił on zmianom wła
ściwości mieszanin cieczy pod wpływem wysokiego ciśnienia oraz ich właściwościom
optycznym. Studiował także luminescencję mieszanin ziem rzadkich ze związkami me
tali alkalicznych. Jeszcze inne z jego zainteresowań dotyczyły fosforescencji związków
ziem rzadkich i związków organicznych. Badał on także zależności między widmami po
chłaniania a widmami fosforescencji w niskich temperaturach. Te ostatnie prace zostały
w 1912 roku uwieńczone nagrodą Uniwersytetu Harwardzkiego.12
8
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We Fryburgu Józef Wierusz-Kowalski kierował zespołem jedenastu profesorów, któ
rzy współpracowali z nim w pierwszych latach istnienia instytutu. Wszyscy oni, na sposób
niemiecki, przesuwali punkt ciężkości z badań podstawowych na nauki stosowane.
Sam Wierusz-Kowalski wyrażał przekonanie, że fizyk powinien kierować się w stro
nę potrzeb i oczekiwań instytucji przemysłowych. Te idee doskonale odpowiadały wizji
państwa i społeczeństwa tworzonej we Fryburgu przez Pythona. Według niej uniwersy
tet miał przecież spełniać funkcję utylitarną, stając się kuźnią kadr bądź to dla admini
stracji kantonu, bądź dla powstających fabryk i manufaktur. Z pewnością ta zgodność
w sposobie postrzegania roli nauki i naukowca spowodowała, że Wierusz-Kowalski został
tak serdecznie przyjęty w nowej placówce. Nie należy przecież zapominać o wysokich
kosztach, które generują badania w dziedzinie nauk ścisłych. W tych dyscyplinach każdy
z instytutów wymaga specyficznej infrastruktury. To samo tyczy się bibliotek i aparatury.
Przewidywane subwencje instytucji przemysłowych miały te koszty w znaczny sposób
pomniejszyć.
Dziedziną badawczą, w której najlepiej udało się Wieruszowi-Kowalskiemu połączyć
tak przez niego wychwalane związki nauki i przemysłu, była synteza kwasu azotowego
poprzez reakcję tlenu i azotu w łuku elektrycznym. Rozpoczęte w tym zakresie badania
nabrały tempa wraz z przybyciem do Fryburga Ignacego Mościckiego – drugiego z pol
skich naukowców i wynalazców. Po kilkuletnim pobycie w Anglii, gdzie raczej nie miał
on okazji, by wykorzystać i pogłębić swoje naukowe umiejętności, uzyskał stanowisko
asystenta w instytucie kierowanym przez Wierusza-Kowalskiego. Mościcki po studiach
chemicznych w Rydze został asystentem w Instytucie Fizyki, gdzie stworzył kondensa
tory działające bez uszkodzenia przy napięciu kilkudziesięciu tysięcy woltów, niezbędne
do produkcji kwasu azotowego nową metodą. Ten ciąg pozornie niezwiązanych ze sobą
zdarzeń wpisywał się w logikę zgodną z upowszechnianą przez Wierusza-Kowalskiego
wizją badań, ściśle sprzężonych z sytuacją ekonomiczną tak na świecie, jak i w kantonie
fryburskim.
Pod koniec XIX wieku dla wszystkich zainteresowanych było już jasne, że złoża chilij
skiej saletry nie są wystarczające na potrzeby ciągle intensyfikującej się produkcji rolniczej.
Tymczasem azot – niezbędny do produkcji saletry – stanowi, jak wiadomo, podstawowy
składnik powietrza. Jego ilość jest więc na dobrą sprawę nieskończona, a cena praktycznie
żadna. Uzyskanie azotu z powietrza, by następnie wykorzystać go do produkcji kwasu
azotowego rozbijało się jednakże o przeszkody natury technicznej. Podstawowym proble
mem było doprowadzenie do syntezy azotu z tlenem, gdyż tlenek azotu był niezbędnym
składnikiem do produkcji kwasu azotowego. Pomysłów na rozwiązanie tej kwestii było
wiele. Próbowano metody spalania powietrza w specjalnych piecach, by uzyskać w ten
sposób tlenek azotu, po czym przez jego absorbcję zamienić go na kwas azotowy. Pio
nierami w tej dziedzinie byli Amerykanie, jednakże zastosowane przez nich metody były
kosztowne, a jednocześnie mało rentowne.
Mościcki elektrotechniką interesował się od początku pobytu we Fryburgu, a dodatko
wo miał już doświadczenia w dziedzinie produkcji nitrozwiązków, wyniesione ze studiów
w Rydze i w Warszawie. Rozpoczął więc badania nad uzyskaniem kwasu azotowego nie
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tylko na skalę laboratoryjną, ale przede wszystkim przemysłową.13 Posiłkując się badania
mi angielskiego uczonego Williama Crookesa, który wyprodukował dwutlenek azotu przy
pomocy łuku elektrycznego, a kwas azotowy poprzez syntezę z wodą, Mościcki opracował
własna metodę. Sukces nie przyszedł jednak za pierwszym razem.
Jak sam opisuje to w autobiografii, do utleniania azotu atmosferycznego potrzebo
wał bardzo wysokiego napięcia, aż do 50 tysięcy woltów i konieczne było zastosowanie
odpowiednich do takiego napięcia kondensatorów. Chciał on bowiem uzyskać zmianę
zwykłej częstotliwości prądu zmiennego na prąd oscylacyjny o okresie 10 tysięcy na se
kundę, bo większa częstotliwość powodowała wzrost wydajności produktu na jednostkę
energii elektrycznej.14
Tutaj jednak pojawiły się pierwsze trudności natury technicznej. Kondensatory nie
zbędne Mościckiemu do przeprowadzenia doświadczeń wówczas nie istniały. Nie pro
dukowała ich ani fabryka aparatów elektrycznych w Cortaillaud, ani jedyny szwajcarski
dostawca kondensatorów wysokiego napięcia – fabryka w kantonie Tessin. Tego typu
urządzeń nie wytwarzała także znana włoska firma Tedeschi z Turynu. Nikt nie był w sta
nie sprostać potrzebom polskiego naukowca. Mościcki posiadał jednak szalenie przydatną
umiejętność wykorzystywania i twórczego przekształcania doświadczeń i badań z róż
norodnych, często pozornie ze sobą niepowiązanych gałęzi nauki. W zaistniałej sytuacji
sam więc przystąpił do studiowania natury i zastosowania dielektryków. Wielką pomocą
w tym zakresie okazały się dla niego badania Wierusza-Kowalskiego dotyczące szkła. To
szkło właśnie posłużyło Mościckiemu do odegrania roli dielektryku w nowo konstruowa
nych kondensatorach.15
O wadze i skali badań nad kondensatorami niezbędnymi do uzyskania azotu z po
wietrza metodą Mościckiego świadczy również spora liczba prac doktorskich, powstałych
w oparciu o przeprowadzane z ich użyciem doświadczenia. Konrad Kasperowicz opu
blikował pracę dotyczącą dielektryków16, Roman Wybranowski przeanalizował problem
ładunku elektrycznego zgromadzonego na okładkach kondensatora17, Bruno Zdanowski
opisał metodę pomiarów płynnej oporności18, a Jan Modzelewski stworzył studium o kon
densatorach elektrolitycznych zbudowanych z elektrod aluminiowych.19
Pomimo trudności prace nad uzyskaniem azotu z powietrza postępowały, a liczne
uzyskane już wówczas patenty pozwoliły Mościckiemu na rezygnację ze stanowiska asy
stenta i poświęcenie się jedynie pracy naukowej. Georges Python świadomy wagi tych
eksperymentów umożliwił Ignacemu Mościckiemu korzystanie z pomieszczeń laborato
ryjnych uniwersytetu, pomimo iż formalnie nie był on już jego pracownikiem.
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W październiku 1901 roku, po pierwszej w pełni udanej serii prób nad nową meto
dą uzyskiwania azotu z powietrza, profesor Wierusz-Kowalski i Mościcki zdecydowali
o utworzeniu towarzystwa – jednostki innowacyjnej, która miała zapoczątkować produk
cję kwasu azotowego.20 Do rozpoczęcia tego przedsięwzięcia konieczne były jednak spore
nakłady finansowe, a żaden z nich nie posiadał wystarczających środków. Szczęśliwie dla
obu naukowców w 1900 roku studia we Fryburgu rozpoczął Jan Modzelewski, pochodzą
cy z ziemiańskiej rodziny z Podola. Jego ojciec posiadał dobra wielkości 1000 hektarów,
którymi sprawnie zarządzał. Zajmował się on między innymi handlem zbożem spławia
nym do portu czarnomorskiego w Odessie. Młody Modzelewski zakończył właśnie studia
w belgijskim Liège ze stopniem kandydata nauk przyrodniczych i we Fryburgu pod okiem
Wierusza-Kowalskiego rozpoczął prace nad rozprawą doktorską. Prawie równocześnie
(1901) objął też stanowisko asystenta profesora po rezygnacji Mościckiego, zajętego pró
bami utleniania azotu. Skuteczność Wierusza-Kowalskiego w załatwianiu spraw zwią
zanych z asystenturą Mościckiego, a później Modzelewskiego świadczy bezsprzecznie
o szacunku, jakim go darzono, ale także o rozbudzonych nadziejach Pythona na rozwój
przemysłu fryburskiego, któremu miały utorować drogę prace naukowe prowadzone na
uniwersytecie. Zmiana na stanowisku asystenta była jedynie formalnością. Wierusz-Ko
walski informował o niej Pythona w liście z 12 listopada 1901 roku, a już 20 listopada,
podczas posiedzenia rządu kantonalnego, została ona przegłosowana. Jednocześnie przy
znano Modzelewskiemu pensję w wysokości 1200 franków rocznie. 21
4. Polskie spółki wysokich technologii w szwajcarskim Fryburgu
Młody, 25-letni Jan Modzelewski uczestniczył oczywiście w pracach Józefa Wieru
sza-Kowalskiego i Ignacego Mościckiego. Był też świadkiem pierwszych sukcesów związa
nych z produkcją kwasu azotowego. Zapewne zdawał sobie sprawę, że bez odpowiedniego
kapitału szanse na rozwinięcie produkcji są niewielkie. Po kilku miesiącach przygoto
wań, 1 sierpnia 1902 roku Wierusz-Kowalski z Mościckim powołali do życia towarzy
stwo z ograniczoną poręką: Komitet Inicjatywny do Wyrobu Produktów Azotowych. Jego
celem było wprowadzenie do produkcji przemysłowej metody uzyskiwania produktów
azotowych z powietrza za pomocą wyładowań elektrycznych. Spółka, której kapitał zo
stał wyceniony na 100 tysięcy franków, w połowie przypadła Kowalskiemu i Mościckiemu,
a reszta została wystawiona na sprzedaż. Modzelewski nie dość, że sam wykupił akcje za
10 tysięcy franków, to jeszcze spowodował, że do spółki włączyli się liczni jego znajomi
z Podola. Nadzieje związane z nowym przedsięwzięciem musiały być duże, skoro dwie
z akcji spółki zakupił także sam Georges Python.22
Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej cyt. AAN) Akta Towarzystwa Kwasu
Azotowego we Fryburgu (dalej cyt. Akta TKAF).
21
Archives de l’Etat de Fribourg (dalej cyt. AEF) Dossier personnel: de Modzelewski
Jean.
22
AAN Akta TKAF.
20
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Inicjatywa wreszcie mogła nabrać tempa. Na początku 1903 roku w budynku Wy
działu Nauk Matematycznych i Przyrodniczych, kiedy wszelkie trudności techniczne
zostały pokonane, doprowadzono do produkcji kwasu azotowego metodą Mościckiego
w skali laboratoryjnej. Kolejny etap prac zakładał budowę próbnej, stukonnej fabrycz
ki, w której przeprowadzone z powodzeniem doświadczenia miałyby rozstrzygnąć o bu
dowie wytwórni na skalę przemysłową. Ze względu na brak wystarczających funduszy
na zbudowanie własnej fabryki zapadła decyzja o rozpoczęciu produkcji w zakładzie już
istniejącym. Spośród kilku miejsc, zaproponowanych podczas posiedzenia akcjonariuszy,
wybór padł na halę produkcyjną w Vevey, dysponującą odpowiednią mocą do przeprowa
dzenia pierwszych prób.
Pierwotna metoda Mościckiego umożliwiała produkcję kwasu azotowego z mniejszą
wydajnością niż technologia pracującego nad tym samym zagadnieniem Kristiana Bir
kelanda. Przewaga Norwega nie zniechęciła jednak Mościckiego do kontynuowania prac
nad utlenianiem azotu. Po kilku miesiącach doświadczeń ze zmodyfikowanym piecem do
spalania Mościckiemu udało się osiągnąć wydajność równą norweskiej, a jednocześnie
otrzymać wyższą koncentrację tlenków. Kontrola przeprowadzona przez Kowalskiego
i Modzelewskiego potwierdziła, że nowa metoda pozwala uzyskać 61 gramów kwasu przy
poborze 1 kilowata mocy w ciągu 1 godziny. Nie zadowalając się tym sukcesem, Mościcki
ciągle udoskonalał swoją metodę. Ostatecznie trzeci z kolei piec zapewnił wyniki znacznie
lepsze niż te, które osiągał norweski naukowiec. Mościcki, choć nie zwiększył wydajności,
doprowadził jednak do dwa i pół raz wyższej koncentracji tlenków niż Birkeland. Miało
to wpływ na zmniejszenie kosztów drogiej instalacji absorpcyjnej tlenków, zmieniającej je
w kontakcie z wodą w kwas azotowy.23
Dla Towarzystwa Kwasu Azotowego rok 1905 okazał się przełomowy. Udało się
sprzedać wszystkie patenty kondensatorowe za sumę 125 000 franków nowej spółce zało
żonej przez Jana Modzelewskiego. Przybycie do Szwajcarii Williama Crookesa i wydanie
przez niego pozytywnej opinii na temat pieca Mościckiego zaowocowało pierwszymi kon
taktami z przemysłowcami angielskimi, licznie przybyłymi na pokaz we Fryburgu. Na
tomiast opublikowane sprawozdanie z prac w niemieckim czasopiśmie Elektrotechnische
Zeitschrift, spowodowało zainteresowanie się pracami Mościckiego szwajcarskiej firmy
Aluminium Industrie. Była ona gotowa dokonać inwestycji i pomóc Towarzystwu Kwasu
Azotowego w rozpoczęciu produkcji na skalę przemysłową.
Tak szybka reakcja mogłaby budzić zdziwienie, gdyby nie fakt, że Aluminium Indu
strie było jednym z największych producentów aluminium na skalę światową, z filiami
rozsianymi po całym świecie. De facto przedsiębiorstwem zarządzali Niemcy, a w jego
władzach ostatnie słowo miały kręgi wojskowe. Aluminium – pierwiastek bardzo lekki –
miało już wówczas szerokie zastosowanie w przemyśle wojskowym. Jeśli dodamy, że sale
tra jest jednym ze składników stosowanych do wyrobu materiałów wybuchowych, łatwo
się domyślić, że celem władz Aluminium Industrie było stopniowe tworzenie koncernu
zbrojeniowego.
23
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Pomimo pewnych zastrzeżeń, ale i przy zachowaniu wszelkich możliwych środków
ostrożności, zawarcie umowy na produkcję kwasu azotowego stanowiło dla fryburskiej
spółki okazję, której nie można było zaprzepaścić. Kontrakt podpisano 12 sierpnia 1908
roku. Zgodnie z nim, Aluminium Industrie zobowiązywało się przelać na konto Towarzy
stwa Kwasu Azotowego sumę 250 000 franków, a dochody z patentów miały być dzielone
po połowie.24
Ten ogromny zastrzyk gotówki pozwolił spółce spłacić wszelkie długi, które w ciągu
kilku lat działalności urosły do wysokości 60 000 franków, wypłacić sowitą dywidendę
wszystkim akcjonariuszom, a dyrekcji – wysokie premie. Na umowie skorzystał także Wy
dział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. Za wieloletnie i nieodpłatne użytkowanie
instrumentów i laboratoriów towarzystwo ofiarowało mu sumę 5 000 franków.
Rozpoczęła się budowa pierwszej fabryki kwasu azotowego na skalę przemysłową.
Ignacy Mościcki został jej dyrektorem z pensją w wysokości 2000 franków miesięcznie.
We wstępnej fazie prace projektowe były prowadzone jeszcze we Fryburgu, ale fabryka po
wstała w Chippis, w kantonie Wallis (Valais), gdzie Aluminium Industrie posiadało wiele
budynków. Przewidywano, że moc fabryki osiągnie 70 000 KM. Równocześnie z budową
nowej fabryki Mościcki stale ulepszał swoją metodę. Jego uwagę zaprzątał jeszcze problem
koncentracji kwasu, który po opuszczeniu maszyn absorpcyjnych był rozcieńczony do
40–50%. Po rozwiązaniu i tej trudności pierwsza na świecie cysterna ze stężonym kwasem
azotowym, otrzymanym z powietrza, wody i przy użyciu energii elektrycznej, opuściła
fabrykę w Chippis w 1910 roku.25
Jak nowatorska była to metoda, świadczy historia opisana przez Mościckiego w jego
pamiętnikach. Podczas Wielkiej Wojny państwa centralne, produkujące kwas azoto
wy starą metodą, próbowały zwerbować do współpracy jednego z technologów fabryki
w Chippis, wykształconego przez Mościckiego, i w ten sposób uzyskać informacje doty
czące jego metody uzyskiwania kwasu. Cały proces był jednak zbyt skomplikowany i pró
by te zakończyły się fiaskiem.26
Wyprodukowanie tego związku chemicznego było głównym celem Towarzystwa
Kwasu Azotowego, jaki został sformułowany jeszcze w 1902 roku. Jego osiągnięcie spo
wodowało, że działalność spółki znacznie osłabła. Prowadzono jeszcze prace nad kwasem
cyjanowodorowym, które także doprowadzono do szczęśliwego końca, ale Mościcki już
mniej się w nie angażował.
Prowadził już w tym czasie rozmowy na temat objęcia stanowiska profesora Poli
techniki we Lwowie, do którego wyjechał w 1912 roku. Jak się miało okazać, swe bogate
doświadczenia ze współpracy z Józefem Wieruszem-Kowalskim i jego wizję kształcenia
studentów Ignacy Mościcki z powodzeniem zastosował w nowej placówce. On także do
szedł do przekonania, że przy stale wzrastających potrzebach przemysłu, kształcenie przy
szłych naukowców i inżynierów jedynie na poziomie teoretycznym i laboratoryjnym jest
24
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niewystarczające. Utrzymywał rozlegle kontakty ze środowiskiem przemysłowców i do
tego samego namawiał swoich studentów.27
Pracy jedynie w spółce nie mógł poświęcić się również Wierusz-Kowalski. Jego pod
stawową działalnością była ciągle praca w uniwersytecie. Ostatecznie i on powrócił do
Polski, do Warszawy, gdzie w 1915 roku rozpoczął jednocześnie wykłady na Uniwersyte
cie i na Politechnice Warszawskiej. We Fryburgu ostał się jedynie Modzelewski, który po
został akcjonariuszem Towarzystwa Kwasu Azotowego do jego rozwiązania w 1929 roku.
Polski wkład we fryburską rewolucję przemysłową nie zakończył się na wdrożeniu
do produkcji metody otrzymywania kwasu azotowego, opracowanej przez Mościckiego.
Miał jeszcze drugą odsłonę, tym razem za sprawą sprytu i możliwości finansowych naj
młodszego z trójki polskich naukowców – Jana Modzelewskiego.
Opisana wyżej metoda wymagała zastosowania kondensatorów na wysokie napięcie,
które Mościckiemu szczęśliwie udało się skonstruować. Członkowie Towarzystwa Kwasu
Azotowego i ten wynalazek postanowili wdrożyć do produkcji. W lecie 1903 roku, kiedy
nie wiedziano jeszcze jak będzie odbywać się pozyskiwanie azotu z powietrza, podczas
jednego z posiedzeń zarządu Wierusz-Kowalski zaproponował utworzenie nowej spółki,
która zajmowałaby się wyłącznie produkcją kondensatorów. Zyski z ich sprzedaży, a także
ze sprzedaży akcji spółki, miałyby pokrywać ciągle rosnące wydatki związane z badaniami
nad produkcją kwasu azotowego.
Z niebanalną propozycją wystąpił 28-letni wówczas Jan Modzelewski. Zobowiązał
się on do wykupu patentów kondensatorowych i sfinansowania produkcji kondensatorów
z własnych środków. Powodzenie przedsiębiorstwa było zapewnione od pierwszego dnia
jego powstania. Oczywistym było, że kondensatory potrzebne będą do produkcji kwasu
azotowego. Na dodatek, jeszcze podczas wstępnych negocjacji, miejska spółka wodocią
gowa zamówiła ponad 200 kondensatorów z zapewnieniem, że jeśli ich jakość pozostanie
na wysokim poziomie, to zamówienia będą kontynuowane.28
Pierwsza wytwórnia pod nazwą Szwajcarska Fabryka Kondensatorów Jana Modze
lewskiego powstała już w grudniu 1903 roku. W styczniu 1904 roku Modzelewski wy
negocjował jeszcze wyłączność na produkcję kondensatorów Mościckiego na terenie
Szwajcarii, w zamian za zapis, że żaden z jego kondensatorów nie zostanie sprzedany in
nemu przedsiębiorstwu produkującemu kwas azotowy. Te punkty kontraktu zapewniały
Modzelewskiemu pozycje monopolisty, co przyczyniło się do szybkiego rozwoju przed
siębiorstwa. Budynki powstały na terenie sprzedanym przez miejską spółkę wodociągową
i wkrótce firma zatrudniała około 30 osób.
Zapewnienie sobie zamówień i zbytu całej produkcji pozwoliły Modzelewskie
mu poszerzyć działalność. 24 listopada 1905 roku powołał on Towarzystwo Generalne
Kondensatorów Elektrycznych – kolejną spółkę, której celem była produkcja i sprzedaż
kondensatorów, a także wszelkich elementów niezbędnych do ich działania. Kapitał za
kładowy został wyceniony na 300 000 franków, ale mógł zostać podniesiony do wysokości
27
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370 000 franków, jeśli tak zadecydowałoby walne zgromadzenie akcjonariuszy. Kapitał
został podzielony na 600 akcji, każda o wartości 500 franków.
Modzelewski pozostał naczelną postacią w spółce. To on wnosił aport w postaci fir
my, która kondensatory już produkowała. Był w trakcie negocjacji z miastem Fryburg
w sprawie zakupu 27-arowej parceli pod nową i jeszcze większą fabrykę. Posiadał także
prawa do sprzedaży kondensatorów na terenie Szwajcarii Węgier, Niemiec, Anglii, Fran
cji, Austrii, Rosji i Norwegii. Prawa te, jak i pakiet 14 patentów kondensatorowych, były
wynikiem dwóch umów – jednej, zawartej z Towarzystwem Kwasów Azotowych i dru
giej, z samym Ignacym Mościckim – podpisanych w listopadzie 1905 roku. Wartość tych
wkładów oscylowała wokół sumy 90 000 franków, co powodowało, że Modzelewski został
właścicielem 152 akcji. Otrzymał on także, jako założyciel spółki, 20 akcji beznominało
wych, które dawały prawa do uzyskiwania dywidendy. Natomiast Mościcki, bez którego
nie doszłoby do rozpoczęcia produkcji, otrzymał raptem 25 akcji nowej spółki.29
Operacja o charakterze czysto finansowym, jaką w rzeczywistości przeprowadził
Modzelewski i skład zarządu spółki, dobrze pokazują, jak z niewielkiej firmy o produkcji
wielkości raczej laboratoryjnej doszło do stworzenia instytucji finansowej na dużą skalę.
Jej członkami zostali: Georges Bougère, francuski bankowiec z Angers, inżynier Geor
ges Gilles, Francuz pochodzenia amerykańskiego, wnuk konsula Stanów Zjednoczonych
w Paryżu, Fritz Graenicher, dyrektor Powszechnego Banku Szwajcarskiego, Rodolphe de
Weck, dyrektor Towarzystwa Tramwajów, Karol Sulikowski, syn dyrektora Kolei Warszaw
sko-Wiedeńskiej, przedsiębiorcy i zamożnego ziemianina, oraz Modzelewski jako założy
ciel spółki.
Po pierwszym okresie sukcesów przedsiębiorstwa liczba zamówień na kondensato
ry wysokiego napięcia zaczęła stopniowo maleć. Z czasem główny odbiorca fryburskich
kondensatorów, którym był przemysł telegraficzny, wynalazł nowe technologie i zaprze
stał stosowania tych urządzeń. Mimo iż największa stacja telegraficzna, znajdująca się na
wieży Eiffla, nadal się nimi posługiwała, przyszłość Towarzystwa Kondensatorów stanęła
pod znakiem zapytania.
W sukurs Modzelewskiemu także i tym razem przyszedł Mościcki. Specjalnie dla
spółki opracował metodę zabezpieczania sieci przewodów elektrycznych od przepięć
wywołanych zaburzeniami atmosferycznymi. Nowy produkt także i tym razem spotkał
się z ogromnym zainteresowaniem podczas zorganizowanego we Fryburgu Kongresu
Elektryków. Zamówień przybywało, a obroty w pierwszym roku od wprowadzenia no
wego produktu wzrosły o milion franków.30 Fabryka, sumiennie prowadzona na co dzień
przez Gilles’a, zatrudniała już wówczas około 50 osób. Kiedy Polacy skupili całość swoich
zainteresowań na innych zagadnieniach, Georges Gilles został jej dyrektorem i również
przyczynił się do poszerzenia gamy produktów spółki. Sam skonstruował między innymi
oscylatory, zawory, bezpieczniki, ograniczniki przepięć i odłączniki. Zapewne dzięki jego
zaangażowaniu dobra passa firmy trwała jeszcze w okresie pierwszej wojny światowej. Po
29
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jej zakończeniu Towarzystwo Kondensatorów poczęło tracić impet, a już całkowicie pod
upadło po nieoczekiwanej śmierci Gilles’a w 1920 roku.
5. Epilog
Burzliwy okres wojenny spowodował, że trzej Polacy opuścili stery stworzonych
przez siebie spółek. Jak wspomniano już wcześniej, Ignacy Mościcki udał się do Lwowa,
natomiast kilkanaście lat później został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Józef Wie
rusz-Kowalski po zakończeniu wojny prowadził jeszcze wykłady w Warszawie, ale w nie
długim czasie wybrał karierę dyplomatyczną i udał się na placówkę do Watykanu. Jan
Modzelewski, który pozostał w Szwajcarii, w czasie wojny zajął się pomocą humanitar
ną. Działał w polskich organizacjach niepodległościowych, by ostatecznie zostać Posłem
Nadzwyczajnym i Ministrem Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Bernie.
Troska o losy Polski i Polaków, i rozbudzone nadzieje na odzyskanie niepodległości
spowodowały społeczne i polityczne zaangażowanie naukowców, sprawiając tym samym,
że ich zdolności naukowe nie zostały bardziej wykorzystane, a praca badawcza musiała
zejść na dalszy plan. Jednak ich osiągnięcia w czasie 30–40 lat pobytu w Szwajcarii po
kazują, że ogromny potencjał, odpowiednio wcześnie odkryty i dobrze ukierunkowany,
nawet w najmniej sprzyjających warunkach może przynieść nadspodziewane efekty. By
jednak postęp w nauce, a co za tym idzie w życiu państw i społeczeństw, mógł się doko
nywać, niezbędna jest całościowa i spójna wizja politycznych decydentów, rozumiejących
jego znaczenie i gotowych wspierać rozwój wiedzy, niezależnie od kosztów z tym związa
nych. Dzięki tej unii świata polityki, nauki i finansów ubogi i rolniczy kanton fryburski
przeprowadził szereg śmiałych reform, w których kluczową rolę odegrali Polacy.
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POLISH ORIGINS OF THE FACULTY
OF MATHEMATICAL AND NATURAL SCIENCES
OF THE UNIVERSITY OF FRIBOURG
AND THE POLISH CONTRIBUTION
TO THE FRIBOURG INDUSTRIAL REVOLUTION
Abstr ac t
The article is dedicated to high-tech companies founded by Poles at the end of the 19th
century in the rural canton of Fribourg in Switzerland. The text is divided into two parts.
In the first part, the author attempts to present the economic, social and political reality
of Fribourg in a period of intense industrialization in the world and the formation of the
liberal free market system. In this rapidly changing reality, the new Catholic-conservative
authorities of the canton tried to lead to establishing of a comprehensive, but also different
system of a “Christian republic”, whose aim was to achieve social justice consistent with
the teachings of the Gospel. In order to complete the project, the cantonal government
did not shy away from using the possibilities and measures offered by the contemporary
world. Decision-makers, led by Georges Python, needed support from the society, who
was aware of the changes. Due to this fact, it became necessary to establish a university
capable of shaping new attitudes and views. However, the costs significantly exceeded the
financial capabilities of the agricultural and relatively poor canton of Fribourg. In these
less favourable circumstances, a conscious policy of industrialization was the way out of
the deadlock. Newly created industrial institutions were to contribute to an increase of
cash inflows to the canton and thus allow for the financing of the university, which would
also become an intellectual foundation for the emerging industry. The activity of Polish
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scientists, which is the subject of the second part of the article, matched this philosophy
perfectly. The Poles invited to cooperate with Python, i.e. Józef Wierusz-Kowalski, Ignacy
Mościcki and Jan Modzelewski, created the foundations of the Faculty of Mathematical
and Natural Sciences at the University of Fribourg. As members of the faculty, in addition
to teaching, they conducted research into, among other things, nitric acid synthesis and
construction of electrical capacitors. Convinced of the need to put their innovations into
wide production, they financed and built the first experimental factories and, over time,
led to the development of a nitric acid factory and a high-voltage capacitor factory on an
industrial scale. Although after the First World War the commitment of the Poles stopped,
the 30 years of academic research and experience clearly showed that a conscious cooper
ation of policy-makers and highly qualified scientific personnel can bring surprising and
unexpected results.
Keywords: University of Fribourg, Faculty of Mathematical and Natural Sciences,
industrialization, applied science, industry, nitric acid, capacitors, electric discharge, ni
tre, synthesis of nitrogen and oxygen, “Christian republic”, Catholic social teaching, joint
stock company, factory, patents, Society of Nitric Acid, Swiss factory of capacitors, Gener
al Society of Electric Capacitors
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WINCENTY LUTOSŁAWSKI I JEGO ZAINTERESOWANIE
STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI...
W ŚWIETLE KORESPONDENCJI
Z FUNDACJĄ KOŚCIUSZKOWSKĄ
Stresz cz eni e
Autor na podstawie odnalezionej korespondencji Wincentego Lutosławskiego ze Ste
fanem Mierzwą, dyrektorem wykonawczym Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku,
obejmującej lata 1926–1930, omawia nieznane fakty z życia wileńskiego filozofa. Luto
sławski jawi się w niej jako wielki wielbiciel Teatru Reduta Juliusza Osterwy. Przy oka
zji wyjawia swoje ambicje ponownego przyjazdu do Stanów Zjednoczonych Ameryki na
przełomie lat 20. i 30. XX wieku pod auspicjami fundacji. Z lektury listów wynika, że Lu
tosławski, skupiony na promowaniu własnej osoby i dorobku, wypowiadał się krytycznie
nawet o tych uczonych, którzy, jak Roman Dyboski, byli mu przychylni. Korespondencja
potwierdza tym samym nie najlepszą opinię, jaką cieszył się filozof w świecie polskiej
nauki.
Słowa kluczowe: Wincenty Lutosławski, Stefan Mierzwa, Roman Dyboski, Fundacja
Kościuszkowska, nauka polska, współpraca polsko-amerykańska
1. Wstęp
Wincenty Lutosławski (1863–1954), polski filozof, publicysta, poliglota i działacz
narodowy, to postać, która, dzięki szerokiemu zakresowi prowadzonej działalności i nad
zwyczajnej wręcz aktywności na polu społecznym, wciąż jest odkrywana przez badaczy.
Jak mało który z polskich uczonych, miał ogromne doświadczenie pracy za granicą jako
wykładowca wielu uczelni światowych. Zdecydowany nonkonformista, wzbudzał liczne
kontrowersje wśród współczesnych, czego dowodem jest pozostała po nim koresponden
cja oraz echa licznych polemik, w których brał udział. Trudny charakter Lutosławskiego,
jego przekonanie o własnej wyjątkowości na tle innych ówczesnych polskich filozofów
oraz bezkompromisowość postaw powodowały, że z żadnym środowiskiem nie był on
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dłużej związany. A przecież dokonania filozofa nie przechodziły bez echa – świadectwem
tego są jego liczne, w tym zagraniczne, publikacje oraz uzyskana po latach tułaczki kate
dra na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. To, że był on przeświadczony o umniej
szaniu jego roli przez ówczesnych uczonych i polityków oraz przekonany o potędze swego
intelektu, pokazują też jego wspomnienia, będące bardzo silną autokreacją (Lutosławski
1933). Ale – jak to wykazał już Tomasz Mróz, biograf Lutosławskiego – filozof nie cenił
środowiska wileńskich uczonych (czego wielokrotnie dawał wyraz) i w samym mieście
czuł się źle. Powodowało to stale jego poważne konflikty z profesorami uniwersyteckimi
i chęć „wyrwania się” z Wilna (Mróz 2007, ss. 97–130).
Ostatnie lata przyniosły wiele interesujących prac poświęconych filozofowi (Mróz
2003; 2004; 2008; 2012; Lutosławski 2004; Majkowska, Fijałek 2010; Bałabuch 2010; Ob
sulewicz 2010). W dużej mierze wnioski w nich zawarte oparte są na materiałach zgroma
dzonych w spuściźnie Lutosławskiego, przechowywanej w Archiwum Nauki PAN i PAU
w Krakowie. W zespole K III–155 znajduje się bowiem wiele niezmiernie zróżnicowanych
akt, pokazujących nie tylko rozległość horyzontów filozofa, dokonania naukowe, ale i jego
międzynarodowe kontakty. Okazuje się jednak, że poza tym miejscem oraz archiwami
instytucji, w których Lutosławski pracował, jego biograf może odkryć interesujące doku
menty i w innych zbiorach, czego wyrazem jest choćby jeden z nowszych artykułów Jana
Musiała (Musiał 2013). Warto podkreślić, że poza wykorzystywanymi kolekcjami, także
i w Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajdują się materiały pokazujące kontakty fi
lozofa z poselstwem polskim w Londynie, a także pomocnicze archiwalia dokumentujące
przykłady i częstotliwość jego wyjazdów na Wyspy w dwudziestoleciu międzywojennym
(AAN, zesp. 503 Ambasada RP w Londynie, sygn. 755, 1038, 1102).
2. Spuścizna Lutosławskiego w Nowym Jorku
Innym, nieznanym zbiorem korespondencji, wskazującym na międzynarodowe
uznanie Lutosławskiego są materiały z Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym
Jorku (Pudłocki 2013, ss. 67–79). Obejmują one kilkanaście listów i kartek Lutosławskiego
wysyłanych do prof. Stefana Mierzwy (Stevena Mizwy), sekretarza i dyrektora wykonaw
czego fundacji, a także kopie niektórych listów wysyłanych z Nowego Jorku do Wilna.
Zostały one zebrane w zespole Mizwa’s Papers pod sygnaturą KF IV.28. Correspondence.
Wincenty Lutosławski, Wilno, Poland 1926–1929. Kolekcja nie jest duża, ale interesująca.
Artykuł wieńczą wypisy z zachowanych oryginałów listów i kartek, pisanych ręką Luto
sławskiego – zrezygnowałem z przytaczania odpisów listów Mierzwy, zachowanych tylko
częściowo. Trudno mi odpowiedzieć na pytanie, na ile kolekcja jest kompletna, jaki jej
procent stanowią dostępne materiały. Niemniej jednak spuścizna ta jest na tyle cenna,
że warto na nią zwrócić uwagę, jako na nieznane źródła, dostarczające wiedzy o życiu
badacza twórczości Platona. A celem niniejszego artykułu jest wskazanie czynników po
wodujących, że Lutosławski starał się na przełomie lat 20. i 30. XX wieku wyjechać do USA
i odpowiedź na pytanie, dlaczego to nie on, ale inni uczeni zostali stypendystami Fundacji
Kościuszkowskiej.
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3. Lutosławski i Mierzwa w świetle korespondencji nowojorskiej
Do pierwszego kontaktu między wileńskim filozofem a nowojorską fundacją do
szło w styczniu 1926 roku. Był to czas, kiedy Mierzwa szukał wsparcia profesorów ame
rykańskich i polskich uczelni. Jak informował Henry’ego Noble MacCrackena, rektora
Vassar College w Poughkeepsie i prezesa Fundacji, w liście z 6 stycznia 1926 roku, zasu
gerowano mu, by zaproszenie do współpracy nad rozwojem fundacji wysłać do takich
uczonych jak: Maria Skłodowska-Curie, Oswald Balzer, Szymon Aszkenazy czy „Profes
sor Ludislawski” (KFA, KF III/32, Correspondence – Henry Noble MacCracken Jan. 8,
1926 – June 9, 1926).
Błąd popełniony w nazwisku Lutosławskiego świadczy o tym, że nie był on Mierzwie
znany. Nie ma się co dziwić – pobyt filozofa w USA miał miejsce kilka lat przed wybu
chem I wojny światowej i – pomimo niewątpliwych sukcesów – nie przyniósł związania
Lutosławskiego z żadną miejscową uczelnią na dłuższy czas. Wybijał się on jednak na
tle polskich uczonych znajomością świata anglosaskiego i regularnymi pobytami przede
wszystkim w Wielkiej Brytanii. Publikował w obcych językach, w tym po angielsku, miał
znajomości w świecie dyplomacji i był znany wśród badaczy dzieł Platona (Pudłocki 2015,
wg indeksu), więc prawdopodobnie te czynniki spowodowały, że Mierzwie polecono jego
osobę. Warto przy tym podkreślić, że Lutosławski utrzymywał bardzo szeroką korespon
dencję z licznymi uczonymi na całym świecie, co też było nie bez znaczenia (Archiwum
Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. K III–155).
Pierwszym chronologicznie listem, który się zachował w nowojorskim archiwum,
jest odpowiedź Lutosławskiego z 29 stycznia 1926 roku na list Mierzwy z 13 stycznia tegoż
roku. Lutosławski pozytywnie ustosunkował się do zaproszenia go do zasiadania w Ra
dzie Fundacji Kościuszkowskiej, która w tym okresie była konstruowana przez Mierzwę
i prezesa (Mizwa 1972; Dopierała 1992). W liście, objętościowo jednym z najdłuższych
zachowanych w kolekcji, Lutosławski przy okazji podziękowań za propozycję wysunął po
mysł sprowadzenia do USA Juliusza Osterwy i jego teatru-laboratorium – Reduty. Wileń
ski filozof niezwykle entuzjastycznie wypowiadał się o Osterwie i jego grupie, zdradzając
ogromne zainteresowanie teatrem. Przy okazji – może świadom wpływowego żydowskie
go lobby w Nowym Jorku – powołał się na ogromną popularność teatru w środowisku
Żydów wileńskich, jakby próbując ukazać Mierzwie, że repertuar teatru może podobać się
w Ameryce nie tylko Polonii. Powołanie się na międzynarodowy angaż Reduty miało na
tomiast rozwiać wątpliwości, że teatr ówcześnie działający w Wilnie (w latach 1925–1931)
nie był trupą jedynie lokalną.
Odpowiedź Mierzwy z 16 lutego 1926 roku na propozycję Lutosławskiego była pełna
ostrożności. Rozpoczął ją od słów:
Dear Professor Lutosławski,
Thank you very much for your good letter of January 29 last.
You will find practically all of the members of the National Council in this temporary
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letterhead1. From Poland we have heard thus far from the following: dr. Hipolit Gliwic,
former Counsellor to the Polish Legation at Washington, Prof. Roman Dyboski and Pre
mier2 Alexander Skrzyński. I may add that they all accepted our invitation to membership
in the National Council. I shall be very glad to communicate to you the names of the rest
when we hear from them (KFA, KF IV.28).

Mierzwa przychylnie ustosunkował się do pomysłu ściągnięcia Osterwy i jego grupy
teatralnej do USA, ale – zapewne świadom kosztów takiego przedsięwzięcia – decyzję
pozostawił zarządowi. Co więcej, podkreślił, że niedawno założona fundacja dopiero gro
madzi środki i raczej tak duże przedsięwzięcie nie ma szans powodzenia. Instytucja była
na etapie wyrabiania sobie pozycji w bardzo rozdrobnionym i podzielonym środowisku
Polonii amerykańskiej, pośród uczelni po obu stronach kontynentu oraz w sferach rzą
dowych zarówno w Waszyngtonie, jak i w Warszawie. Szybko udało się jej uzyskać duże
znaczenie dzięki temu, że skupiła się w pierwszej kolejności na realizacji podstawowe
go zadania – wymiany profesorów i studentów, a dopiero potem wspierania dyplomatów
w zbliżeniu między Polską a USA.
Odpowiedź Mierzwy zawarta w omawianym liście pokazuje też, że zależało mu na
działaniu zarówno w świecie dyplomacji, jak i w gronie akademickim, zapraszał więc do
współpracy przedstawicieli obu środowisk. Lutosławski tego nie rozumiał i w jednym
z kolejnych listów podkreślał, że lepiej będzie, jeżeli fundacja skupi się na współpracy
tylko z uczonymi. Ale i ta sugestia nie została przez Mierzwę przyjęta. Ostatecznie Luto
sławski został członkiem Rady Fundacji (National Council), ale nie pociągnęło to za sobą
żadnego poważniejszego wpływu na jej działania. Zresztą w 1927 roku rada ta składała się
aż z 97 członków, reprezentujących rozmaite środowiska: dyplomatów i polityków (Ignacy
Jan Paderewski, Jan Ciechanowski, Aleksander Skrzyński, Hipolit Gliwic), wpływowych
Amerykanów polskiego pochodzenia (jak np. cenzor Związku Narodowego Polskiego
Kazimierz Sypniewski, prezes Związku Polek Emilia Napieralska, inżynier Ralph Mod
jeski, znany dziennikarz i nauczyciel Tomasz Siemiradzki, kompozytor Zygmunt Stojow
ski, dyrygent Leopold Stokowski, ks. Wacław Kruszka), przemysłowców, amerykańskich
uczonych czy wreszcie przedstawicieli polskiego świata nauki. Wśród tych ostatnich, poza
Lutosławskim, w 1927 roku do grona tego weszli także: Szymon Aszkenazy, Roman Dy
boski, Eugeniusz Romer, Franciszek Zwierzchowski (KFA, KF III/33, Correspondence –
Henry Noble MacCracken, Jan. 6, 1927–Nov. 7, 1927).
W Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej znajduje się odpis listu do Lutosławskiego,
który w oryginale musiał być pisany na papierze firmowym. Z zachowanych listów, wysyła
nych z sekretariatu fundacji, wynika, że najczęściej korzystano z papieru, na którym po lewej
stronie wymienieni byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
2
Mierzwa w korespondencji z Polakami najczęściej posługiwał się językiem angielskim,
niekiedy wtrącając polskie słowa. Wykształcony w Ameryce, prawdopodobnie odczuwał róż
nicę w poziomie znajomości obu języków – angielskim władał biegle, natomiast polski znał
z domu rodzinnego i ze swoich lat dziecięcych spędzonych w Galicji, a więc był to bardziej
język mówiony, potoczy niż oficjalny (Mizwa 1972).
1
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Przy okazji nawiązania kontaktów pomiędzy obydwoma uczonymi (Mierzwa był
wcześniej profesorem ekonomii na Drake University w Des Moines w stanie Iowa) rozpo
częła się dość ożywiona korespondencja. Obejmuje ona lata 1926–19303.
Jednym z efektów nowej znajomości było otrzymanie przez Jadwigę Kaczyńską, po
leconą przez Lutosławskiego, stypendium do Smith College w Northampton w stanie
Massachusetts na rok 1928/1929. Z korespondencji wynika, że Lutosławski przejmował
się jej losem, skoro pisał do Mierzwy nawet o takich sprawach, jak brak odpowiednich
strojów Polki i jej zaniepokojenie, czy nie będzie z tego powodu źle traktowana przez
amerykańskie studentki. Filozof wileński nie był jedynym opiekunem naukowym, który
pisał o swoich obawach w kwestii różnic mentalnych i dostrzegał dysproporcje finansowe
między studentami (Pudłocki 2014).
Obaj uczeni pisali także o pobycie w Ameryce Romana Dyboskiego (Helszyński 1958;
Krajewska 1968; Bela, Mańczak-Wohlfeld 1997; Bela 2000, ss. 286–288), krakowskiego
anglisty, pierwszego polskiego profesora – stypendysty Fundacji Kościuszkowskiej, który
od jesieni 1928 roku do wiosny 1929 roku wykładał w różnych uczelniach Stanów Zjed
noczonych Ameryki (Pogonowska, Piechota 2009, ss. 159–174; Pudłocki 2015b; Dybo
ski 1930). W listach do Mierzwy Lutosławski, pozostający raczej w kordialnych relacjach
z Dyboskim (AN PAN/PAU, K III–155), początkowo wykazywał duże zainteresowanie
sukcesami krakowianina i nawet doradzał koledze, gdzie dodatkowo można by polecić
polskiego anglistę jako wykładowcę. Uważna ich lektura wskazuje jednak na to, że filozof
bardzo szybko kontakt z Mierzwą zaczął wykorzystywać do promocji własnej. Pisał o swo
jej znajomości angielskiego, co dokumentował na bieżąco, posługując się wyłącznie tym
językiem. Wskazywał na liczne amerykańskie znajomości, podkreślał autorstwo publika
cji, które mogłyby być przydatne w promującej Polskę pracy Fundacji Kościuszkowskiej –
niektóre wysyłał nawet do Nowego Jorku4. Chęć swego przyjazdu do USA Lutosławski
wyrażał kilkukrotnie. W liście z 21 lutego 1930 roku expressis verbis podkreślił, że sukces
Dyboskiego osiągnięty w roku akademickim 1928/1929 może być doskonale uzupełniony
przez jego własne wykłady. Co więcej, zaznaczył, że będzie jesienią wykładał w Wielkiej
Brytanii i po 15 listopada mógłby stamtąd wypłynąć do USA [KFA, The Mizwa’s Papers,
KF IV.28. Correspondence. Wincenty Lutosławski, Wilno, Poland 1926–1929].
W zbiorach nowojorskich nie zachowała się kopia odpowiedzi Mierzwy na tę suge
stię Lutosławskiego. Wiadomo jedynie, że nigdy nie został on stypendystą Fundacji Ko
ściuszkowskiej, a po Dyboskim do USA przyjechał warszawski historyk Oskar Halecki.
Czy wynikało to z faktu, że był on już wówczas nie najmłodszym uczonym (zbliżał się do
siedemdziesiątego roku życia, co w USA nie przemawiało na jego korzyść, pomimo iż był
w doskonałej kondycji zdrowotnej), a może do Mierzwy doszły echa jego sporów ze śro
dowiskiem polskich filozofów, a także profesorów wileńskich lub tematyka proponowana
Osoba nadająca zakres chronologiczny sygnaturze popełniła błąd. Zamiast roku 1929
powinien być 1930, gdyż z tego roku pochodzi ostatni list zgromadzony w tej kolekcji.
4
W spuściźnie zachowała się nadbitka pracy Polish Messianizm (reprint z “The Quest”,
July 1928, Vol. XIX, No. 4, pp. 350–366).
3
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przez Lutosławskiego nie korespondowała z planami fundacji? A może fakt, że próbował
on zbyt nachalnie się reklamować kosztem postaci i osiągnięć Dyboskiego spowodował,
że sekretarz Fundacji Kościuszkowskiej postanowił zakończyć nie tylko dyskusję na temat
planów Lutosławskiego, ale i dalszą wymianę korespondencji? Warto bowiem pamiętać,
że Dyboski był jednym z najbliższych współpracowników Mierzwy i z czasem stał się
głównym przedstawicielem Fundacji w Polsce (Pudłocki 2015b).
* * *
W listach – które przytoczyłem w Aneksie ze względu na ich wartość, a zarazem małą
znajomość źródeł zgromadzonych w Archiwum Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym
Jorku – Lutosławski zdradza duże zainteresowanie Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Był
to kraj, w którym przed I wojną światową jako prelegent odniósł duży sukces. Uczony nie
czuł się dobrze w Wilnie, w środowisku polskich filozofów był postrzegany jako outsider
i prawdopodobnie szukał różnych okazji wyjazdu z kraju. Stypendium Fundacji Kościusz
kowskiej nie tylko pomogłoby mu odświeżyć wspomnienia amerykańskie sprzed lat, ale
i po raz kolejny udowodnić kolegom swoje międzynarodowe kontakty. Lutosławski w ko
respondencji mocno się promuje, podkreślając związki z wielkim światem i znaczenie
wydanych publikacji, a także swoiste wybraństwo do pełnienia misji uwypuklania szcze
gólnej roli Polski we współczesnym świecie. W listach podważa kompetencje Romana Dy
boskiego – niemal cały rok akademicki 1928/1929 przebywającego w USA i odnoszącego
znaczne sukcesy naukowe w środowiskach uniwersyteckich oraz polonijnych – jako tego,
który nie posiadał dość wiedzy i kompetencji, aby sprostać zadaniu, które postawiła przed
nim Fundacja Kościuszkowska. Lutosławski wyłania się z treści korespondencji jako czło
wiek przekonany o własnej nieprzeciętności i bezkompromisowo walczący o swoje sprawy.
Analiza listów pozwala wyciągnąć jeszcze inne wnioski: są jakby pisane pospiesznie.
Autor mało w nich dba o poprawność stosowanych czasów (czas teraźniejszy dodatko
wo uwypukla nagłość i aktualność spraw, które porusza), wtrąca polonizmy lub elementy
francuszczyzny, pisze bardzo długie zdania i w ogóle nie dba o akapity. Niektóre wątki
i pojedyncze słowa powtarza, co dodatkowo potęguje chaos i powoduje trudności w od
biorze jego wywodów. Lutosławski kreuje się zaś na męża uczonego, niemal opatrzno
ściowego, którego umiejętności i talenty powinny być rozpoznane i wykorzystywane do
wspólnego celu, jaki przyświecał tak fundacji, jak i jemu samemu, a była nim promocja
Polski w świecie. Inna rzecz, że równolegle do służby Polsce Lutosławski dbał o rozgłos
i podtrzymywanie osobistego prestiżu, promując nie tylko kraj, ale przede wszystkim wła
sną osobę.

ANEKS
Listy Wincentego Lutosławskiego do Stefana Mierzwy
1.
Jan.[uary] 29, 1926
The Kościuszko Foundation, New York
I have received your letter of Jan.[uary] 13. I thank you for your invitation to coope
rate with you, and I accept your offer of membership in your Council. Kindly let me know
who the other members are?
Let me at once begin to have a share in determining the future policy of your Founda
tion, by submitting to you a plan, which if you could carry it out, would contribute more
than anything else to promote intellectual and cultural relations between Poland and the
United States.
We have at present in Poland a man of genius, who has renovated the art of acting.
He is a first rate actor himself and has been for years director of the National Theater5 in
Warsaw. He has gathered around him 70 people, who form a kind of monastic order, and
give theatrical performances of the highest artistic standard of the masterpieces of Polish
literature. This brotherhood is called Teatr Reduty – their chief is Juliusz Osterwa. It is
impossible to speak too high of the excellence of their work. Perhaps where is no stronger
proof of the magic influence they have on their audiences than the fact, that in Wilno6,
where they settled since December in the Municipal Theatre, they attract every evening
crowds of wealthy Jews, who in general have never attended Polish representations. Many
of them do not understand Polish, but the Jews are fond of good acting and I have listened
many times during these last weeks to their outbursts of admiration for Osterwa and his
Słowo teatr w języku angielskim Lutosławski w swojej korespondencji zapisywał dwo
jako: theater lub theatre.
6
Autor konsekwentnie używał polskiego zapisu nazwy miasta również i w innych li
stach (zob. Pudłocki 2015a, według indeksu).
5
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companions. Osterwa requires from each actor and actress of his troop to live through
every scene that is represented, and he gives to the audience the illusion of real life of per
fection. The theatre Reduta exists since 1919, and many of its members are also first rate
actors besides Osterwa. It could be defined in American terms: everybody a star. There
is no preeminence of a single star. Osterwa sees to every smallest detail in acting, and his
companions put into their performances so much work, that every representation gives
the impression of a perfect harmony between the single members. They have succeeded in
making thoroughly interesting and intelligible such extremely difficult plays as the Wyz
wolenie of Wyspiański. They were invited to play in Polish before large Lettish audiences in
Riga and they had a tremendous success. They have similar invitations to play before Fin
ish audiences in Helsingfors7, and before Tscheque8 audience in Prague. Very likely they
will accept these invitations. If we could secure their coming to the United States, where
in every large city there are so many Poles, the American audiences could appreciate them
easier than the Letts, the Finns or the Tscheques.
The Reduta Theater is the most convincing representation of the Polish Spirit in our
times. If the Kościuszko Foundation succeeded to bring them to the United States, this
would be a very great thing. But if this has to be done in this year, the decision must be
taken soon, for such a voyage would require much time for preparing everything. There
would be also an initial outlay for paying the current liabilities here before leaving Wilno,
and the travelling expenses to America for 70 people and their considerable theatrical
luggage.
If you accept my suggestion and decide to endeavor an invitation of the Reduta the
atre to America, if would be advisable to wire at once for the terms. My telegraphic ad
dress is Lutosławski, Uniwersytet, Wilno. If I receive a telegram from you, I shall at once
talk with Osterwa and wire you his terms. Before hearing from you I do not mention the
subject to him, as I should not like to build castles in the air.
Hoping for a favorable answer, I remain yours sincerely
W. Lutosławski

Chodzi o Helsinki.
Autor użył francuskiej formy, choć powszechnie używano wówczas w języku angiel
skim formy współczesnej, tj. Czech.
7

8
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2.
April 21, [1927]
Dear Sir, I have received your letter of March 30, but it does not contain any answer
to my last letter about the scholarships of two ladies whom I recommended9. As unregis
tered letters from America are often lost I am afraid that your answer, if not registered will
never reach me. Please therefore let me know what you have decided as in your letter of
Dec.[ember] 1926 you wrote of two scholarships and therefore I have sent you two appli
cations. Also please let me know whether the scholarship includes the travelling expenses
to the US. If not, I shall be obliged to seek founds, and this requires time.
Yours cordially,
W. Lutosławski

3.
April 28, 1927
Dear Sir,
You have returned the cuttings sent by Mr. Kotnowski10 in an unregistered letter
which happily reached me. Please note that unregistered letters to Poland are not safe and
all letters containing documents should be registered. I did not receive returned a cutting
from “Northampton Herald” on my lecture at Smith College which I have sent to you.
Please kindly return it as if is valuable to me. If you can obtain only one scholarship, the
of course the first recommendation ought to have the preference. But is the two ladies
students whom I recommended. Do not return their testimonials without registering your
letter. I consider is as a very exceptional chance that the clippings sent by Mr. Kotnowski
to you reached me.
Yours sincerely
W. Lutosławski

Autor odwołuje się do listu, który nie zachował się w Archiwum Fundacji Kościusz
kowskiej.
10
Leopold Kotnowski – ówczesny prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej z sie
dzibą w Warszawie.
9
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4.
June 6, 1927
Dear Sir, I thank you for your letter of May 18, in which you kindly promise that in
August 1928 you will send a steamship ticket to the US. for Miss Kaczyńska. She will need
before that time some document from the Smith College stating that she has been granted
that scholarship, as this will be necessary in order to receive a foreign passport at a re
duced charge. The full price is over $55. My address for July and August will be Bonneville
Poste restante, Haute-Savoie, France11. I too remember Mr. Sypniewski cordially.
Cordially yours
W. Lutosławski
[P.S.] Kotnowski sends me a copy of your letter to him of March 28. I think it is quite
useless to invite official personages to cooperate. It is much better to have in each univer
sity one or two professors familiar with the U.S. In Wilno I know nobody whom I could
recommend.

5.
Nov.[ember] 1, 1928
Dear Sir, I am sending c/o12 the Kościuszko Foundation a book for my friend Roman
Dyboski, who travels now in the USA. I hope you will know where he is and you will kin
dly forward to him this book which he needs very much in his lectures.
Miss Kaczyńska has one serious difficulty which perhaps it would be possible to les
sen, as it is common to all such exchange lady students. Our students are used to very
much simpler and plainer dresses than Americans, and of course a Polish girl going out to
America has only the plainest clothes unless she is exceptionally wealthy. Thus I think that
to put them at ease so that they should not appear too shabby to their American friends,
on certain allowance for the difference of dress requirements between America and Po
land should be made. How long is Dyboski supposed to remain the US. and what places
will he visit? Is he lecturing only in English or also in Polish? You would greatly oblige me
by sending me some cuttings on his lectures.
Yours sincerely
W. Lutosławski

Bonneville – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departa
mencie Górna Sabaudia.
12
Skrót od słów „care of” – w tym wypadku oznacza, że Lutosławski pisał na adres
Fundacji Kościuszkowskiej, przesyłając książkę dla Dyboskiego.
11
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6.
21 Dec. 1928
Dear Sir, I am very glad to hear that the lectures of Dyboski are successful. It would
be well if he could get an invitation to lecture at the Lowell Institute, where I had a very
good audience in 1907. Of all my lectures in the US. the very greatest success was achieved
in the Smith College, Northampton, and I think that it would be quite east to get an invi
tation for Prof. Dyboski there. The girl students of that college are the most enthusiastic
and grateful audience one can find. Do you know my Lowell lecture on Poland? I think
it would be worthwhile to republish it now for sale at prof. Dyboski’s lectures. I have no
copies left except one, and I should not like to risk sending it by mail, but I might revise
it and have it typewritten, if I knew that you would undertake the publication. So far
I know I am the only Pole who has lectured at the Lowell Institute, and a Lowell lecture
should easily find a ready sale. I hope next year the famous theatre Reduta with its mana
ger Osterwa will be invited by the Polish National Alliance, whose censor Sypniewski, has
recently visited me.
Yours sincerely
W. Lutosławski

7.
Feb.[ruary] 4, 1929
Dear Mr. Mizwa,
I receive your letter of Jan.[uary] 15 and I see there is a very serious misunderstand
ing. You write of the Lowell lectures13 and I wrote you only about the first Lowell lecture14
on the Polish nation, published in Paris 1919 and I have sent you a copy, one of the last
copies I have of this extremely rare publication – worth now $20 a copy. It was printed in
500 copies and distributed among the diplomats gathered in Versailles15. A very few cop
ies were on sale – and it is completely out of print. Did you not receive that copy? It was
registered. Let me know if you did not receive it. Miss [Jadwiga] Kaczyńska has a copy of
Podkreślenia pochodzą od autora listu.
The Lowell Institute, założony w 1836 r. w Bostonie, sponsoruje wolne wykłady pu
bliczne i różne programy edukacyjne odbywające się w Bostonie i w najbliższej okolicy.
15
Na temat tego druku i okoliczności jego publikacji zob. szerzej: Kalisz 1983. Bro
szura została wydana w 1917 r., a nie – jak napisał Lutosławski – w 1919. Zbigniew Kalisz
wykazał w cytowanym artykule, na podstawie rękopisów Biblioteki Kórnickiej, jak trudno
było współpracować z Lutosławskim. Te same wnioski można wyciągnąć na podstawie kore
spondencji między filozofem a posłem polskim w Londynie Konstantym Skirmuntem – zob.
Pudłocki 2015b (według indeksu).
13
14
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this Polish Nation and you may get it from her. Now I want you very much to read it, and
then you will easily see that it has lost nothing in actuality as I say only things which were
extremely true, and which ought to be repeated a million times about Poland – I claim
nobody has ever formulated these hints better than I did in my first Lowell lecture. This
Lowell lecture was published first in 1908 in California in the University journal, which
is of a small circulation. Then I offered it to Wydział Narodowy16 and have received the
enclosed letter (which please return) in which they agreed to print it in Free Poland, but
I have never been able to ascertain whether it was printed, not to receive a copy of this
reprint. Now the Paris edition which I have sent you is much more correct than the first
California edition. You say you want to inform the American Public about the progress of
Poland since 1918 – and you are right – but this can be done by Dyboski, and is done in
his books. What Dyboski cannot do, and what I am quite alone to do, is to explain what
Poland is, not the Poland of 1918–1929 – but the eternal Poland of all ages! All the readers
of this first lecture acknowledged that they learnt from me things of the greatest impor
tance which they never suspected.
Now please kindly let me know whether you received the copy I have sent you? If
not, are you willing to obtain it from Miss Kaczyńska and to read it, in order to decide by
yourself, whether I am right that I say very important things which remain extremely true,
as they explain the unique situation and importance of Poland among all nations. Dyboski
is no philosopher and knows nothing of eternal truth – he is your man for recent progress.
But recent progress interests people only if they know that is the progress of a really im
portant nation. The eternal importance of Poland and Polish thought, that is my province,
and I hope you will acknowledge its importance. If possible kindly ascertain whether that
lecture has been published in Free Poland in 1929 and send me a copy of this publication.
Yours sincerely
W. Lutosławski

8.
March 11, 1929
Dear Sir, I receive your letter of Feb.[uary] 19 and am glad to hear you will get from
Miss Kaczyńska the only copy left of my introductory Lowell lecture on the Polish Na
tion, which contains only truths which remain always essential not only to every Pole
but also to every American who has to deal with Poles. If you decide a new large edition
(say 50 000 copies) of this lecture, with some additions, I am sure you might get suport
Chodzi o organizację, powstałą w Stanach Zjednoczonych Ameryki i kierowaną
przez Jana Franciszka Smulskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, która była konkurencyj
na dla Komitetu Obrony Narodowej (kojarzonego z polityką aktywistów, zorientowaną na
Austro-Węgry).
16
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and financial help from Mr. Cas.[imir] Sypniewski, Cenzor Związku Narodowego, who
visited me here recently and knows well that lecture. If you publish it in small pocket size
and send it to all addresses in the American Who is who it would create a great current
of understanding sympathy for Poland throughout America. I might add the contents of
a recent paper on Polish Messianism as a new conception of the world peculiar to Poland.
I am sending you several copies of that paper. I am sure I have also sent you the lecture
Polish nation last year by registered book post and it must be in your office unless you have
known it to the waste basket which I hope has not happened. As to the edition of Wydział
Narodowy proposed in 1918 I have never been able to ascertain whether it was made at
all. Perhaps you may find it out, but it would change nothing in the urgent need of a new
edition. Please read my paper on Polish messianism and you will see how much in that
line could be made.
Yours sincerely
W. Lutosławski

9.
Feb.[ruary] 21, 1930
Dear Mr. Mizwa, I receive your report on 1928–1929, wrongly addressed to the Uni
versity. Please note my above private address17, as I belong no longer the University, being
pensioned since October 1929. In reading your accounts of Dyboski’s lectures I have the
impression his lecturing tour could be very well supplemented by me, as my subjects are
different. I am sending you 3 copies of a pamphlet which has been printed here in order
to prepare a lecturing tour in England, but it may serve as well for the United States if you
took the matter in hand. My new book the Knowledge of Reality has been just accepted
for publication by the Cambridge University Press. The difference is that I have never
contributed a penny towards the publication of my works while for Dyboski the Polish
Embassy paid $1000 to get his two volume published by the Oxford University Press18. In
1907–1908 my lectures in the U.S. produced a great impression as can easily be verified
from the Press of the time. I shall lecture in England during Oct.[ober] and the first half of
November this year, and could cross to America after Nov.[ember] 15.
Yours sincerely
W. Lutosławski
17
Lutosławski pisał kartki i listy z wydrukowanym nagłówkiem: „Prof. Wincenty Lu
tosławski, Jagiellońska 7 m. 2, Wilno”.
18
Informacja nieprawdziwa. Dyboski skarżył się w swoich listach, że ani razu nie zaro
bił na swoich publikacjach angielskich i że musiał dorabiać wykładami otwartymi, nawet gdy
pracował w School of Slavonic Studies Uniwersytetu Londyńskiego, ponieważ pensja była tak
niska (zob. szerzej: Pudłocki 2015a, ss. 104–110, 268).
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WINCENTY LUTOSŁAWSKI
AND HIS INTEREST IN THE UNITED STATES OF AMERICA
IN THE LIGHT OF THE CORRESPONDENCE
ADDRESSED TO THE KOSCIUSZKO FOUNDATION
Abstr ac t
Author found and gave to print unknown letters of Vilnius philosopher and scholar,
Wincenty Lutosławski to Stefan Mierzwa, executive director of the Kosciuszko Founda
tion – the source kept in the Archives of the Kosciuszko Foundation in New York City.
The letters reveal unknown facts from the life of Vilnius philosopher. Lutosławski appears
to be a great admirer of Juliusz Osterwa and his The Reduta (Redoubt) Theatre, as well as
a good advocate of his students. In the same time despite of being in late 60. Lutosławski
had great plans and ambitions to arrive to the U.S. under auspices of the KF. What is more,
the correspondence shows that Lutosławski, focused on promoting his own person and
achievements, was not far of underestimating the authority even those scholars, who like
Roman Dyboski, were generally favorable to him. The correspondence confirms therefore
not the best opinion enjoyed by Polish philosopher in the world of science.
Keywords: Wincenty Lutosławski, Roman Dyboski, Stefan Mierzwa, The Kosciuszko
Foundation, Polish science, Polish-American cooperation
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ZARYS DZIEJÓW MATEMATYKI
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Stresz cz eni e
Przedmiotem pracy jest historia matematyki w Politechnice Krakowskiej w latach
1945–2015. Zaprezentowano sylwetki wybranych wybitnych matematyków w historii Po
litechniki Krakowskiej (Mirosław Krzyżański, Jan Bochenek, Feliks Barański oraz Irena
Łojczyk-Królikiewicz) i podstawowe informacje o ich osiągnięciach naukowych.
Słowa kluczowe: Politechnika Krakowska, Instytut Matematyki PK, historia mate
matyki
1. Wstęp
W 2015 roku Politechnika Krakowska obchodziła jubileusz siedemdziesięciole
cia swojej działalności naukowo-dydaktycznej.1 Bez matematyki nie ma politechniki,
stąd też w powstającej po II wojnie światowej uczelni od razu zatrudniono matematy
ków. W ten sposób Politechnika Krakowska stała się jednym z liczących się ośrodków
matematycznych w Krakowie obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej
(od 1949 roku Akademii Górniczo-Hutniczej), Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersy
tetu Rolniczego) i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego)
oraz Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego).
Powstała ona z Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej. Wydziały te – Wy
dział Architektury, Wydział Inżynierii i Wydział Komunikacji – od początku posiadały
pełną autonomię, wyrażającą się oddzielnym zarządzaniem i administracją, osobnym
budżetem oraz senatem, którego przewodniczącym był odrębny prorektor. W roku 1954
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zostały one przekształcone w samodzielną uczelnię nazwaną Politechniką Krakowską,
a jako datę jej założenia przyjęto 1 lipca 1945 roku.2
Obecnie w Krakowie matematykę można studiować na czterech uczelniach, miano
wicie: w Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Pedagogicznym, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Krakowskiej. W tym opracowaniu przedstawiamy zarys dziejów
matematyki w ostatniej z wymienionych.
Oprócz nich w Krakowie po wojnie (od 20 listopada 1948 roku) działał Państwowy
Instytut Matematyczny, który w 1952 roku został włączony do Polskiej Akademii Nauk
i od tego czasu nosi nazwę Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk3. Obok
środowiska matematycznego skupionego w UJ odgrywał on wiodącą rolę w badaniach
naukowych w różnych dziedzinach matematycznych. Z instytutem tym za sprawą prof.
Mirosława Krzyżańskiego ściśle współpracowali matematycy z Politechniki Krakowskiej.
2. Początki matematyki w Politechnice Krakowskiej –
Wydziały Politechniczne Akademii Górniczej
Dzieje matematyki w Politechnice Krakowskiej związane są ze znakomitymi po
staciami polskich naukowców. Do grona najwybitniejszych z nich należy bez wątpienia
zaliczyć profesora Mirosława Krzyżańskiego (1907–1965), który po II wojnie światowej,
w 1945 roku, w ramach tzw. repatriacji z ZSSR, tak jak wielu rodaków, został zmuszony
do opuszczenia Wileńszczyzny i przybył do Krakowa. W początkowym okresie formowa
nia się matematyki w Politechnice Krakowskiej wywarł największy wpływ na jej kierunek
badań naukowych i metody dydaktyczne w zakresie matematyki na wiele dziesięcioleci.
Prześledzimy tutaj powojenne losy profesora Krzyżańskiego nieco bardziej szczegółowo,
gdyż splatają się one ściśle z historią matematyki w Politechnice Krakowskiej. Oddzia
ływanie profesora sięga nawet czasów współczesnych. Dzieje się to za sprawą pracowni
ków naukowych Instytutu Matematyki PK, którzy w wielu przypadkach nadal kontynuują
i rozwijają kierunki badawcze zainicjowane przez Krzyżańskiego tuż po II wojnie świato
wej4, w czasie gdy dopiero organizowano pracę politechniki.
Mirosław Krzyżański 1 lipca 1945 roku został zatrudniony na stanowisku starszego
asystenta w Politechnice Śląskiej z siedzibą w Krakowie.5 Następnie po przeniesieniu we
wrześniu Politechniki Śląskiej do Gliwic z dniem 1 listopada 1945 roku otrzymał stanowi
sko adiunkta na Wydziałach Politechnicznych Akademii Górniczej, czyli w Politechnice
Krakowskiej.
Formalnie Wydziały Politechniczne AG otrzymały swoje nazwy: Wydział Architek
tury, Wydział Inżynierii i Wydział Komunikacji na mocy dekretu z dn. 03.02.1947 roku,
Muszyński (red.) 1995.
Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 2015.
4
Masiarz (red.) 1995 (o Instytucie Matematyki na ss. 31–63).
5
Archiwum Politechniki Krakowskiej (dalej cyt. APK), Teczka osobowa Mirosława
Krzyżańskiego.
2

3
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obowiązującego od 01.04.1945 roku. W jego następstwie minister oświaty powołał na tych
wydziałach 16 katedr, w tym trzy matematyczne.6 Na Wydziale Inżynierii katedra mate
matyczna kierowana była początkowo przez prof. dr Władysława Nikliborca (1899–1948).
Wcześniej, przez jeden semestr w roku akademickim 1945/1946, kierował nią prof. Fran
ciszek Leja (1885–1979). Natomiast dwie katedry matematyczne, powstałe na Wydziale
Komunikacji, objęli wówczas: dr Adam Bielecki z UJ, pracujący na Wydziale Komunikacji
na stanowisku zastępcy profesora do końca 1947 roku (do końca września 1947 roku kie
rował on również Katedrą Matematyki na Wydziale Inżynierii zastępując tam Nikliborca)
oraz kontraktowy profesor nadzwyczajny dr Otto Nikodym (1889–1974), który po po
łączeniu obu tych katedr w jedną kierował Katedrą Matematyki do końca 1946 roku. Po
opuszczeniu Krakowa przez profesora Nikliborca w 1947 roku kierownictwo połączonej
Katedry Matematyki na Wydziale Komunikacji objął jej adiunkt – dr Mirosław Krzyżań
ski. W październiku 1947 roku kierownikiem Katedry Matematyki na Wydziale Inżynierii
został dr Jacek Szarski (1921–1980), docent UJ, pracujący na stanowisku zastępcy profeso
ra. Po przejściu Szarskiego na UJ do sierpnia 1951 roku zarządzanie Katedrą Matematyki
na Wydziale Inżynierii powierzono prof. dr. Antoniemu Plamitzerowi (1889–1954), który
kierował równocześnie Katedrą Geometrii Wykreślnej. Od września 1951 roku do czerw
ca 1953 roku kierownikiem Katedry Matematyki na Wydziale Inżynierii był jej adiunkt,
mgr Zdzisław Siedmiograj (1906–1962).
Na stanowisku adiunkta Mirosław Krzyżański pracował do 1 lutego 1948 roku.
W tymże roku na Uniwersytecie Jagiellońskim został przeprowadzony jego przewód habi
litacyjny na podstawie rozprawy7 pt. „Sur le problème de Dirichlet pour l’équation linéaire
du type elliptique dans un domaine non borné” (Rendiconti dell’Accademia Nazionale dei
Lincei, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali 4 (1948), ss. 408–416). Od 1 lutego
do 1 lipca 1949 roku Krzyżański pracował na stanowisku zastępcy profesora. W dniu 1 lip
ca 1949 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Wydziałów Politechnicznych
AGH, przekształconych później w Politechnikę Krakowską. Oprócz pracy w politechnice,
gdzie w Katedrze Matematyki prowadził słynne seminarium z równań cząstkowych, od
roku 1949 Krzyżański prowadził również seminaria i wykład nt. Wybrane zagadnienia
z zakresu równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych w Państwowym Instytucie
Matematycznym (od 1952 roku w Instytucie Matematycznym PAN). Od 1 września 1952
do 28 lutego 1953 miał również wykład zlecony nt. Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uni
wersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1953–1954 również wykład specjalny nt. Równania
o pochodnych cząstkowych w Uniwersytecie Warszawskim.8
Po ukazaniu się Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 21.08.1953 r.
z mocą od dn. 31.07.1953 r. na Wydziałach Politechnicznych powołano do istnienia:
Masiarz (red.) 1995, ss. 32–33.
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej cyt. AUJ), Krzyżański Mirosław (teczka habilitacyjna) sygn. WMP 46.
8
Koroński 2013.
6

7
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Wydział Architektury, Wydział Budownictwa Lądowego, Wydział Budownictwa Wod
nego i Wydział Mechaniczny. Jednocześnie zlikwidowano Katedry Matematyki na Wy
działach Komunikacji i Inżynierii i utworzono jedną Katedrę Matematyki na Wydziale
Budownictwa Lądowego pod kierownictwem profesora Mirosława Krzyżańskiego. W jej
skład wchodziły: Zakład Matematyki Ogólnej, którego kierownikiem został zastępca pro
fesora mgr Z. Siedmiograj, i Zakład Analizy Matematycznej, kierowany przez profesora
Krzyżańskiego.9
3. Formalne powołanie do istnienia Politechniki Krakowskiej
3.1. Rola Mirosława Krzyżańskiego
w rozwoju matematyki w początkowym okresie istnienia politechniki
W dniu 7 lipca 1954 roku Uchwałą Rady Ministrów została formalnie powołana
do istnienia Politechnika Krakowska z datą założenia 1 lipca 1945 roku.10 Wówczas to
Mirosław Krzyżański został mianowany profesorem zwyczajnym Katedry Matematyki
Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Pełnił jednocześnie funkcję
kierownika międzywydziałowej Katedry Matematyki PK.
Od 1 października 1955 roku decyzją ministra został przeniesiony na stanowisko
profesora nadzwyczajnego przy Katedrze Funkcji Analitycznych Uniwersytetu Jagielloń
skiego.11 W politechnice wypromował trzech doktorów (Jana Burzyńskiego – 1955, Geno
wefę Majcher – 1956 i Zdzisława Siedmiograja – 1959). Profesorem zwyczajnym UJ został
12 stycznia 1961 roku, a 1 września 1963 roku, po przejściu prof. Franciszka Leji na eme
ryturę, objął kierownictwo Katedry Funkcji Analitycznych UJ. Krzyżański miał ogromne
zasługi w kształceniu kadr naukowych. Prowadził seminarium w ramach Katedry Funk
cji Analitycznych UJ i seminarium w Instytucie Matematycznym PAN. Był promotorem
w dziesięciu przewodach doktorskich. W UJ wypromował formalnie sześć, a w zasadzie
siedem osób. Byli to: Irena Łojczyk-Królikiewicz – 1960, Piotr Besala –1961, Zdzisław
Frydrych –1961, Bogdan Choczewski – 1962, Eugeniusz Śliwiński – 1963, Alina Dawido
wiczowa – 1965 i Marian Łuczyński, którego egzamin doktorski odbył się w czerwcu 1965
roku, a obrona pracy doktorskiej miała miejsce w 1966 roku już po śmierci Krzyżańskiego.
Formalnym promotorem M. Łuczyńskiego został wtedy prof. Jacek Szarski. W UJ Miro
sław Krzyżański pełnił funkcję prodziekana w latach 1958/1959 i 1959/1960, a w latach
1959/1960 i 1960/1961 był również prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzy
stwa Matematycznego.12
Krzyżański wielokrotnie wyjeżdżał za granicę, utrzymując żywe kontakty naukowe
ze znaczącymi matematykami. Prezentował swoje wyniki we Włoszech, Rumunii, Cze
chosłowacji i na Węgrzech, gdzie był zapraszany na wykłady i konferencje. Opublikował
9
10
11
12

APK Mirosław Krzyżański (teczka osobowa) sygn. 98/388.
Muszyński (red.) 1995, s. 25.
AUJ Krzyżański Mirosław (teczka profesorska) sygn. MFC 34.
Koroński 2013, ss. 12–13.
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41 prac naukowych i obszerną dwutomową monografię w języku angielskim z równań
różniczkowych cząstkowych rzędu drugiego (1971), poprzedzoną wydaniem wersji pol
skojęzycznej (1957 i 1962) oraz jeszcze wcześniej wydaniem dwutomowego skryptu na
ten temat (1951 i 1952). Monografia Krzyżańskiego w języku angielskim ukazała się sześć
lat po śmierci autora, jednak zdążył on jeszcze przygotować jej tekst do druku. Ponadto
w latach 1948 i 1950 nakładem Koła Mechaników Wydziału Komunikacji Akademii Gór
niczej w Krakowie wydrukowano trzy skrypty – stenogramy wykładów Krzyżańskiego
z geometrii analitycznej i rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej.
Pomimo przejścia do Uniwersytetu Jagiellońskiego profesor Krzyżański kontynu
ował kontakty naukowe ze środowiskiem politechnicznym.
Mirosław Krzyżański zmarł nagle na atak serca w dniu 1 grudnia 1965 roku w wieku
58 lat. Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
3.2. Ogólna charakterystyka osiągnięć naukowych
prof. Mirosława Krzyżańskiego

Mirosław Krzyżański (1907–1965)

W początkowym okresie działalności naukowej badania naukowe Krzyżańskiego
skupiały się na tematyce wchodzącej w zakres teorii funkcji rzeczywistych. Z tej dziedziny
w roku 1934 uzyskał doktorat w Uniwersytecie Wileńskim na podstawie pracy „O uogól
nionych funkcjach bezwzględnie ciągłych dwóch zmiennych”, w której zajął się uogólnie
niem pojęcia całki Denjoy na funkcje dwóch zmiennych. Zagadnienie to kontynuował
w kolejnych dwóch publikacjach.
Jeszcze przed drugą wojną światową, będąc na stypendium Funduszu Kultury Na
rodowej we Lwowie, zajmował się Krzyżański równaniami różniczkowymi cząstkowymi
typu hiperbolicznego rzędu drugiego. Nawiązał tam współpracę naukową z Juliuszem
Schauderem. W pierwszej swojej pracy z równań różniczkowych cząstkowych („Sur
les évaluations pour une équation du type hyperbolique”, Studia Mathematica 5(1935),
ss. 151–154) uzyskał oszacowania typu Friedrichsa i Lévy’ego dla rozwiązania równa
nia liniowego hiperbolicznego rzędu drugiego. W kolejnej publikacji („Quasilineare
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Differentialgleichungen zweiter Ordnung vom hyperbolischen Typus. Gemischte Rand
wertaufgaben”, Studia Mathematica 6 (1936), 162–189), wspólnie z Schauderem, przy
wykorzystaniu oszacowań uzyskanych przez Krzyżańskiego i poprzez zastosowanie
twierdzenia Schaudera o punkcie stałym, obydwaj matematycy wykazali istnienie roz
wiązania problemu mieszanego dla quasi-liniowego równania hiperbolicznego o współ
czynnikach nieanalitycznych.
Dziedziną, w której Mirosław Krzyżański miał największe osiągnięcia, są równania
różniczkowe cząstkowe typu parabolicznego i eliptycznego. Zajmował się nimi głównie
po drugiej wojnie światowej w Krakowie. Skoncentrował się wówczas na następujących
grupach zagadnień:
1) jednoznaczność, istnienie i zasada ekstremum rozwiązań problemów granicznych
dla równań cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego,
2) zagadnienia związane z rozwiązaniem podstawowym dla równania cząstkowego
typu parabolicznego,
3) zagadnienia związane z asymptotycznym zachowaniem się rozwiązań równania pa
rabolicznego przy zmiennej czasowej zmierzającej do nieskończoności,
4) równania różniczkowe i różniczkowo-całkowe w kontekście rachunku prawdopodo
bieństwa.
W każdym z wyżej wymienionych tematów Krzyżański miał pokaźny i istotny wkład,
a w wielu wypadkach wyniki jego pracy weszły na stałe do literatury światowej.13
3.3. Działalność naukowa i organizacyjna Katedry Matematyki
po przejściu prof. Mirosława Krzyżańskiego na Uniwersytet Jagielloński
Po przejściu profesora Krzyżańskiego na uniwersytet w 1955 roku kierownikiem Ka
tedry Matematyki w Politechnice Krakowskiej zostaje jego zastępca, Zdzisław Siedmio
graj. Po śmierci Siedmiograja, na początku 1962 roku stanowisko to obejmuje prof. dr
inż. Aleksander Lisowski (1919–1976) i piastuje tę funkcję do roku 1964. Następnie kiero
wanie katedrą przejmuje doc. dr inż. Janusz Murzewski (ur. 1928). W październiku 1958
roku zarządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego wprowadzono zmiany w struk
turze zakładów. Zakład Matematyki Ogólnej przemianowano na Zakład Matematyki I,
a Zakład Analizy Matematycznej na Zakład Matematyki II.
Istotnymi wydarzeniami, mającymi wpływ na historię matematyki w Politechnice
Krakowskiej, było uzyskanie w latach sześćdziesiątych habilitacji przez kilkoro matematy
ków pracujących w tej uczelni. Mianowicie 7 maja 1963 roku habilitację w Uniwersytecie
im. A. Mickiewicza w Poznaniu uzyskał dr Feliks Barański. Dnia 20 kwietnia 1966 roku na
Wydziale Inżynierii Budowlanej Politechniki Warszawskiej habilitowała się dr Genowefa
Majcher, a 4 marca 1968 roku w Instytucie Matematyki Politechniki Warszawskiej – Irena
Łojczyk-Królikiewicz. Na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu
Jagiellońskiego 19 czerwca 1969 roku habilitację uzyskał dr Jan Bochenek. Wszyscy z wy
Więcej informacji na temat postaci i rezultatów naukowych M. Krzyżańskiego moż
na znaleźć w pracy Koroński 2013.
13
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żej wymienionych odegrali istotną rolę i wypełniali bardzo ważne funkcje w utworzonym
niebawem Instytucie Matematyki Politechniki Krakowskiej, wywierając zasadniczy wpływ
na rozwój kadr naukowych i dydaktycznych uczelni w dziedzinie matematyki14.
4. Matematyka w Politechnice Krakowskiej
w strukturze instytutu międzywydziałowego
4.1. Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej w latach 1970–1999
W kwietniu 1970 roku w wyniku zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa
Wyższego w uczelni nastąpiła likwidacja katedr i od września wprowadzono strukturę
instytutową. Połączono Katedrę Matematyki i Katedrę Geometrii Wykreślnej w Instytut
Matematyki Politechniki Krakowskiej. W lutym 1992 roku nastąpiło wydzielenie się z In
stytutu Zakładu Geometrii Wykreślnej, który następnie przekształcił się w Samodzielny
Zakład Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej i został umiejscowiony w strukturze
Wydziału Architektury.15
Pierwszym dyrektorem Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej został doc.
dr hab. Jan Bochenek (1927–2009), a jego zastępcą doc. dr hab. inż. arch. Zbigniew Pała
siński (1921–1991). Wyodrębniono wówczas cztery zespoły naukowe i ich kierowników,
a mianowicie: Równań Różniczkowych kierowany przez doc. dra hab. Feliksa Barańskie
go (1915–2006), Metod Numerycznych – doc. dra hab. Jana Bochenka, Równań Funkcyj
nych – doc. dr hab. Genowefę Majcher i Zastosowań Metod Geometrycznych w Technice
kierowany przez doc. dra inż. Karola Biedę.16 Taka struktura instytutu istniała do 31 stycz
nia 1974 roku.
Druga kadencja nie przyniosła zmiany na stanowisku dyrektora Instytutu Matematy
ki. Nadal funkcję tę piastował prof. dr hab. Jan Bochenek (profesor nadzwyczajny – 1977,
zwyczajny – 1990). Zastępcami dyrektora zostali prof. dr hab. Feliks Barański (nominację
na profesora nadzwyczajnego otrzymał w październiku 1972 roku) i doc. dr inż. Stani
sław Świsterski. W lutym 1974 roku nastąpił podział Instytutu Matematyki PK na cztery
jednostki: Zakład Metod Numerycznych (kierownik doc. dr hab. Jan Bochenek), Zakład
Równań Różniczkowych Fizyki i Techniki (prof. dr. hab. Feliks Barański), Zakład Podstaw
Analizy Matematycznej (doc. dr hab. Genowefa Majcher) i Zakład Geometrii Wykreślnej
(doc. dr hab. Karol Bieda). Po przejściu Biedy na emeryturę w 1975 roku kierownikiem
zakładu został prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Pałasiński, który tytuł profesora nadzwy
czajnego uzyskał w 1974 roku. Taka struktura trwała do sierpnia 1979 roku.
Od września 1976 roku funkcję dyrektora Instytutu objął doc. dr inż. Stanisław Świ
sterski, a zastępcami zostali prof. dr hab. Feliks Barański i dr Jan Luchter. W marcu 1978
roku utworzono również nowe stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjnych, któ
re objęła inż. Maria Tutajewska (zlikwidowano je w październiku 1993 roku).
14
15
16

Masiarz (red.) 1995, ss. 40–44.
Muszyński (red.) 1995, ss. 315–316.
Masiarz (red.), ss. 40–41.
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We wrześniu 1979 roku dyrektorem Instytutu Matematyki Politechniki Krakow
skiej na kolejne dwie kadencje (do końca sierpnia 1985 roku) został prof. dr hab. Feliks
Barański17. Osiągnąwszy wiek emerytalny z końcem drugiej kadencji, nie zaprzestał jed
nak swojej działalności w Instytucie. Zatrudnienie profesora Barańskiego na części etatu
trwało do września 1991 roku, a niemal do samej śmierci (w lutym 2006 roku) prowa
dził seminarium naukowe z równań różniczkowych cząstkowych. Zastępcami dyrektora
w pierwszej kadencji zostali: doc. dr inż. Stanisław Świsterski do czerwca 1980 roku, czyli
do osiągnięcia wieku emerytalnego, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Pałasiński od lipca
1980 roku i dr Jan Luchter.
Od września 1979 roku Instytut składał się z trzech zakładów: Zakładu Analizy Ma
tematycznej, pod kierownictwem prof. dr hab. Feliksa Barańskiego, Zakładu Równań
Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej, pod kierownictwem prof. dra hab. Jana Bochen
ka i Zakładu Geometrii Wykreślnej kierowanego przez prof. dra hab. inż. arch. Zbigniewa
Pałasińskiego. W drugiej kadencji zastępcą dyrektora był dr Jan Milewski.
Od września 1985 roku dyrektorem Instytutu Matematyki został prof. dr hab. inż.
arch. Zbigniew Pałasiński. Funkcję tę piastował do swojej śmierci w lutym 1991 roku. Za
stępcą dyrektora początkowo był dr Kazimierz Warchulski, a od września 1988 roku prof.
dr hab. Jan Bochenek. Po przejściu profesora Barańskiego na emeryturę w 1985 roku Za
kładem Analizy Matematycznej kierowała doc. dr hab. Irena Łojczyk-Królikiewicz.
W Instytucie Matematyki Politechniki Warszawskiej 20 kwietnia 1989 roku uzyskała
habilitację dr Teresa Winiarska.
Pierwszego listopada 1990 roku utworzono nowy Zakład Matematyki Stosowanej, któ
rego kierownikiem został dr hab. inż. Leszek Demkowicz, a po kilku miesiącach, w lutym
1991 roku, zakład ten włączono do Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej PK.18
W marcu 1991 roku dr hab. Irena Łojczyk-Królikiewicz, a w kwietniu 1992 roku dr
hab. Teresa Winiarska zostały zatrudnione na stanowisku profesora Politechniki Krakow
skiej. Po przejściu profesor Łojczyk-Królikiewicz na emeryturę w październiku 1992 kie
rownictwo Zakładu Analizy Matematycznej, do roku 1997, objęła dr hab. Teresa Winiarska.
Po śmierci profesora Pałasińskiego, od marca 1991 roku do końca kadencji pełnią
cym obowiązki dyrektora instytutu został profesor Jan Bochenek, a jego zastępcą była
wówczas doc. dr hab. Teresa Winiarska. Natomiast pełniącym obowiązki kierownika,
a następnie, od lutego 1992 roku, kierownikiem Zakładu Geometrii Wykreślnej miano
wano dra inż. Marcina Jonaka.19
Od lutego 1992 do 1997 roku prof. zw. dr hab. Jan Bochenek i dr hab. Teresa Wi
niarska, prof. PK, byli odpowiednio dyrektorem i zastępcą dyrektora IM PK. Po przejściu
profesora Bochenka na emeryturę, od 1997 roku do końca sierpnia 2013 roku funkcję
dyrektora sprawowała dr hab. Teresa Winiarska, prof. PK, a funkcję wicedyrektorów –
dr hab. Piotr Jakóbczak, prof. PK, zastępca dyrektora ds. ogólnych (do roku 2003, kiedy
17
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19
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zlikwidowano to stanowisko) i dr Adam Winiarz (zastępca dyrektora ds. dydaktycznych,
1997–2006). W roku akademickim 2006/2007 zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych był
dr hab. Zbigniew Hajto, a następnie od roku 2007 do końca sierpnia 2013 roku – dr Leszek
Sławik. W październiku 2008 roku utworzono funkcję wicedyrektora ds. badań i rozwo
ju, którą nieprzerwanie do chwili obecnej wypełnia dr hab. Ludwik Byszewski, prof. PK.
Pierwszego września 2013 roku dyrektorem Instytutu Matematyki został dr hab. Włodzi
mierz Jelonek, a wicedyrektorem ds. dydaktycznych dr Katarzyna Pałasińska.
Po osiągnięciu przez profesora Jana Bochenka wieku emerytalnego kierownictwo
Zakładu Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej objęła dr hab. Teresa Winiar
ska, prof. PK. Kierowała tym zakładem od 1987 roku do 31 sierpnia 2013 roku. Pełnią
cym obowiązki kierownika Zakładu Analizy Matematycznej od 1 października 1987 do
31 sierpnia 1999 roku został dr Ludwik Byszewski. W roku akademickim 1999/2000 peł
niącym obowiązki kierownika Zakładu Analizy Matematycznej był dr Jan Koroński.20 Od
1 września 2000 roku funkcję kierownika Zakładu Analizy Matematycznej ponownie po
wierzono dr. hab. Ludwikowi Byszewskiemu (po rocznym urlopie) i wypełnia ją do chwili
obecnej. Dnia 26 kwietnia 2000 roku dr. Ludwikowi Byszewskiemu zatwierdzono habi
litację uzyskaną 14 maja 1998 roku w Instytucie Matematyki Politechniki Warszawskiej.
Niedługo potem, w dniu 27 października 2000 roku w Instytucie Matematyki Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie habilitował się dr Włodzimierz Jelonek.
Pierwszego października 2004 roku dr hab. Ludwik Byszewski został mianowany
profesorem Politechniki Krakowskiej.
Dnia 4 lutego 2009 roku habilitację z mechaniki na Wydziale Mechanicznym Poli
techniki Krakowskiej uzyskała dr inż. Anna Kumaniecka, a 31 października 2013 roku
habilitację z matematyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ uzyskał dr Piotr Kot.
Poniżej przedstawimy ramowy opis osiągnięć najwybitniejszych matematyków, któ
rzy zakończyli działalność naukową w ramach zatrudnienia w Politechnice Krakowskiej
co najmniej 15 lat temu.
4.2. Ogólna charakterystyka osiągnięć naukowych prof. Feliksa Barańskiego
Profesor Feliks Barański do Krakowa przybył po II wojnie światowej ze Lwowa, gdzie
ukończył matematykę na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Opiekunami jego pracy magi
sterskiej Zastosowanie teorii operacji do metody sumowalności Toeplitza byli Stefan Banach
i Hugo Steinhaus.
W 1944 roku, po opuszczeniu Lwowa przez Niemców, Barański – jako wyjątkowo
uzdolniony matematyk – został zatrudniony na stanowisku asystenta u Banacha w Kate
drze Mechaniki Teoretycznej Politechniki Lwowskiej, gdzie pracował do 1945 roku.
Zasadniczy wpływ na jego zainteresowania naukowe w Krakowie miał Mirosław
Krzyżański, który był światowej sławy specjalistą w zakresie równań różniczkowych
cząstkowych.
Materiały archiwalne Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej, sygn.
R-113/4625/99.
20
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Feliks Barański (1915–2006)21

Profesor Barański kontynuował tematykę profesora Krzyżańskiego. Działalność na
ukowa Feliksa Barańskiego dotyczyła głównie równań różniczkowych cząstkowych typu
eliptycznego i parabolicznego drugiego i wyższych rzędów. Początkowo pracował w ob
szarze jakościowej teorii równań różniczkowych. Uzyskał w tej dziedzinie kilka istotnych
wyników naukowych, wykorzystywanych następnie przez innych matematyków.
Z czasem jego zainteresowania skoncentrowały się na równaniach liniowych lub
quasi-liniowych rzędu drugiego oraz równaniach rzędów wyższych, najczęściej w tak
zwanej postaci iterowanej, zarówno w obszarach ograniczonych, jak i nieograniczonych.
Metody stosowane w omawianych pracach to głównie teoria potencjału z wykorzysta
niem stosownych konstrukcji funkcji Greena. Barański konstruował funkcje Greena
dla różnych równań różniczkowych, obszarów i warunków brzegowych. Ich zastosowa
nie pozwala na efektywne rozwiązywanie zagadnień granicznych dla równań liniowych
w pewnych obszarach lub nieliniowych zagadnień granicznych dla równań różniczko
wych poprzez ich sprowadzenie do równań całkowych, które z kolei, przy odpowiednich
założeniach, można rozwiązać, stosując na przykład metodę punktu stałego.
Współpraca Barańskiego i Krzyżańskiego zaowocowała wydaniem w 1952 roku wspól
nego skryptu Równania liniowe o pochodnych cząstkowych drugiego rzędu (Cz. II, Kraków:
PWN) poprzedzającego powszechnie znaną dwutomową monografię profesora Krzyżań
skiego pt. Równania różniczkowe cząstkowe rzędu drugiego. W pierwszym tomie tej mono
grafii zostały zamieszczone trzy dodatki opracowane przez profesora Feliksa Barańskiego,
a we wspomnianym wcześniej skrypcie opracował on na podstawie wykładów i semina
rium Krzyżańskiego dwa rozdziały (trzeci i czwarty) o objętości 133 stron. Mówi o tym
sam M. Krzyżański w przedmowie do tegoż skryptu i w przedmowie do cz. II monografii.
Dorobek naukowy Feliksa Barańskiego liczy 86 pozycji. Ponadto istnieje kilka mono
grafii naukowych poświęconych równaniom różniczkowym, wydanych pod jego redakcją
naukową.
21
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Feliks Barański jako nauczyciel był bardzo wysoko oceniany przez uczniów. Nie
szczędził im czasu na dyskusje naukowe, a jego dom był zawsze dla nich otwarty. Podczas
spotkań naukowych i towarzyskich atmosfera przypominała tę, znaną z opisów, ze spo
tkań matematyków lwowskich w Kawiarni Szkockiej. Interesował się również sprawami
osobistymi swoich uczniów.
Tematykę badawczą prof. Barańskiego najbardziej intensywnie rozwijali dr hab. Lu
dwik Byszewski, prof. PK i dr Jan Koroński. Uzyskali oni szereg znaczących rezultatów
naukowych w zakresie równań różniczkowych cząstkowych rzędów wyższych.
4.3. Ogólna charakterystyka osiągnięć naukowych
dr hab. Ireny Łojczyk-Królikiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej

Irena Łojczyk-Królikiewicz (ur. 1922)

Twórczość naukowa prof. Ireny Łojczyk-Królikiewicz dotyczyła początkowo równań
różniczkowych typu parabolicznego i powstawała pod kierunkiem jej promotora prof.
M. Krzyżańskiego. W późniejszym czasie nawiązała ona również współpracę z prof. Jac
kiem Szarskim, co wpłynęło na poszerzenie jej zainteresowań naukowych o teorię nierów
ności różniczkowych w zastosowaniu do układów równań różniczkowo-funkcjonalnych
typu eliptycznego i parabolicznego, głównie nieliniowych. W tej dziedzinie uzyskała zna
czące wyniki. W rozważanych przez siebie układach równań zaprzestała wykorzystywania
warunku quasi-monotoniczności, który jest definiowany i stosowany przez innych auto
rów. W tym sensie prof. I. Łojczyk-Królikiewicz wypracowała nowe podejście do rozwa
żanych zagadnień naukowych.
Na szczególną uwagę zasługuje wprowadzona przez nią metoda funkcji stosownych
(appropriate functions). Nowość tego podejścia polega na zdefiniowaniu klasy tzw. funk
cji stosownych, które przy pewnym dodatkowym założeniu („separatywności”) stają się
funkcjami górnymi i dolnymi dla rozważanego zagadnienia. Jest to warunek zarówno
konieczny, jak i wystarczający na to, by zbiory funkcji dolnych oraz górnych były rozdzie
lone. Wynika stąd możliwość efektywnej konstrukcji dwóch ciągów monotonicznych jed
nostajnie zbieżnych, wyznaczających w granicy jednoznaczne rozwiązanie rozważanych
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problemów. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na monografię profesor Królikie
wicz: A method of appropriate functions to the ordinary second order functional-differential systems (Ed. J. Koroński, Cracow 2015: Cracow University of Technology), dotyczącą
układów równań różniczkowych zwyczajnych rzędu drugiego, gdzie w rozdziale III,
wprowadzając odpowiednie warunki Lipschitza, są udowodnione twierdzenia o istnieniu
rozwiązania rozważanego problemu. Korzystając z definicji całki Kurzweila-Henstocka
w rozważanym (ograniczonym lub nieograniczonym) przedziale, konstruuje się dwa ciągi
monotoniczne, jednostajnie zbieżne prawie wszędzie w rozważanym przedziale. Wspólna
granica tych ciągów jest regularnym rozwiązaniem prawie wszędzie w rozważanym prze
dziale. Ta własność oznacza, że rozwiązanie jest ciągłe wraz z pierwszą pochodną w roz
ważanym przedziale, a druga pochodna istnieje tylko prawie wszędzie w tym przedziale.
Warunki brzegowe postawione są w postaci odpowiednich granic w punktach brzego
wych rozważanego przedziału. Metoda ta przenosi się na układy eliptyczne i paraboliczne.
Problematyką naukową prof. Łojczyk-Królikiewicz intensywnie zajmowała się jej
doktorantka dr Lidia Skóra, uzyskując interesujące i istotne wyniki naukowe.
4.4. Ogólna charakterystyka osiągnięć naukowych
prof. Jana Bochenka

Jan Bochenek (1927–2009)

Działalność naukowa profesora Bochenka22 obejmowała wybrane zagadnienia z teo
rii równań różniczkowych w przestrzeniach Banacha i spektralnej teorii operatorów. Pra
ce z teorii równań różniczkowych w przestrzeniach Banacha głównie dotyczyły zagadnień
istnienia i jednoznaczności rozwiązań problemu Cauchy’ego dla równań ewolucyjnych
rzędu pierwszego i wyższych poprzez zastosowanie teorii półgrup i teorii operatorowej
funkcji cosinus.
W zakres tej tematyki wchodzą równania różniczkowe z parametrem. Zajmowała
się nimi prof. Teresa Winiarska. Problematykę badawczą profesora Bochenka oprócz niej
22
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bardziej aktywnie podjęli: Monika Kozak, Wacław Pielichowski i w pewnym stopniu Lech
Sławik oraz Ludwik Byszewski.
W zakresie spektralnej teorii operatorów profesor Bochenek zajmował się zagadnie
niami istnienia i własności wartości i funkcji własnych dla operatorów różniczkowych
zwyczajnych rzędu drugiego i wyższych rzędów oraz dla operatorów różniczkowych cząst
kowych parabolicznych i eliptycznych. Rozważał także tzw. zagadnienia odwrotne typu
Sturma-Liouville’a oraz istnienie i własności głównej wartości własnej dla operatorów
liniowych i nieliniowych.
5. Wydział Fizyki Technicznej i Modelowania Komputerowego
Politechniki Krakowskiej (obecnie Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki)
Pierwszego stycznia 1999 roku w politechnice powstał nowy Wydział Fizyki Tech
nicznej i Modelowania Komputerowego. Prace organizacyjne związane z jego powoła
niem trwały od roku 1997. Senat Politechniki Krakowskiej w dniu 4 grudnia 1998 roku
zadecydował o połączeniu instytutów międzywydziałowych, a mianowicie: Instytutu Fi
zyki, Instytutu Matematyki, Uczelnianego Centrum Komputerowego oraz Instytutu Eko
nomii, Socjologii i Filozofii.
Od początku istnienia nowego wydziału pracownicy Instytutu Matematyki byli re
prezentowani w jego władzach. Dr hab. Ludwik Byszewski sprawował funkcję prodzie
kana ds. studenckich w okresie od 1 lutego do 31 sierpnia 1999 roku i ponownie przez
kolejne dwie kadencje od 1 listopada 2002 do 31 sierpnia 2008 roku (od października
2004 roku jako profesor PK). Od 1 września 2008 do 31 sierpnia 2013 roku prodziekanem
ds. dydaktycznych był dr hab. Włodzimierz Jelonek, a od 1 września 2013 roku do chwili
obecnej jest nim m.in. dr Lech Sławik23 (zwykle we władzach WFMiI jest kilku prodzie
kanów).
Od momentu powstania wydział miał już swoich studentów na kierunku Fizyka
Techniczna. Uruchomienie studiów matematycznych stało się możliwe, gdy Senat Po
litechniki Krakowskiej 10 grudnia 1999 roku uchwalił powstanie w roku akademickim
2000/2001 kierunku studiów Matematyka, trwających 5 lat i dających absolwentom tytuły
magistrów matematyki. W grudniu 2001 roku Senat PK postanowił uruchomić od roku
akademickiego 2002/2003 międzywydziałowy kierunek studiów Informatyka. Studenci
mieli uczyć się na nim 3,5 roku i uzyskać tytuł inżyniera lub 5 lat i zakończyć studia z ty
tułem magistra inżyniera.
W dniu 22 września 2006 roku została przyjęta uchwała Senatu o zmianie nazwy wy
działu na Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej. W roku 2011 kolejny raz
ją zmieniono i obecnie jest to Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki.24

Materiały archiwalne Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej, sygn.
R-1/003295/2012.
24
Koroński 2012, s. 22.
23
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Aktualnie wydział ten prowadzi studia na trzech kierunkach: Matematyki, Fizyki
Technicznej i Informatyki. Są one realizowane w formie studiów stacjonarnych i niesta
cjonarnych w dwustopniowym systemie bolońskim.
Do roku 2015 strukturę Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej, umiejsco
wionego w ramach Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki, stanowiły trzy zakłady:
Zakład Analizy Matematycznej pod kierownictwem dra hab. Ludwika Byszewskiego, prof.
PK, Zakład Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej z prof. dr hab. Anatolijem
Plichko, który kierował nim od 1 września 2013 roku i Zakład Metod Geometrycznych
pod kierownictwem dra hab. Włodzimierza Jelonka (od 01.03.2002). Wcześniej
(01.10.1996 –31.08.2013) istniał jeszcze czwarty zakład – Analizy Zespolonej, którym
kierował doc. dr hab. Piotr Jakóbczak, zatrudniony poprzednio na stanowisku profesora
PK. Po reorganizacji Instytutu Matematyki PK zlikwidowano go z dniem 1 września 2013
roku.
W dniu 16 grudnia 2015 roku Rada Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki
zmieniła strukturę Instytutu Matematyki PK, powołując z dniem 1 stycznia 2016 roku
następujące zakłady: Zakład Analizy Matematycznej (kierownik – dr hab. Ludwik By
szewski, prof. PK), Zakład Metod Geometrycznych i Analizy Zespolonej (kierownik –
dr hab. Włodzimierz Jelonek), Zakład Równań Różniczkowych i Analizy Funkcjonalnej
(kierownik – prof. dr hab. Anatolij Plichko), Zakład Algebry (kierownik – prof. dr hab.
Orest Artemovych), Zakład Metod Statystycznych (kierownik – dr hab. inż. Jacek Leśkow,
prof. PK)25.
Zwięzłą charakterystykę badań naukowych aktualnie prowadzonych przez pracow
ników naukowo-dydaktycznych Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej przyto
czymy z jego strony:
Podstawową dziedziną badań naukowych Instytutu Matematyki są równania różniczko
we. Prace badawcze dotyczą głównie następujących zagadnień: równań różniczkowych
w abstrakcyjnych przestrzeniach, równań ewolucyjnych, równań z parametrem, równań
i nierówności różniczkowo-funkcjonalnych, nielokalnych zagadnień granicznych, spek
tralnej teorii operatorów różniczkowych oraz klasycznych zagadnień granicznych dla
równań różniczkowych fizyki matematycznej. Ponadto w Instytucie rozwijane są rów
nież wybrane działy geometrii różniczkowej, analizy zespolonej, geometrii algebraicz
nej, rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, logiki, teorii mnogości
i topologii, zastosowań matematyki w technice. Instytut współpracuje naukowo głównie
z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z Wydziałem Matematyki
Stosowanej AGH i Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki War
szawskiej.26

Materiały archiwalne Instytutu Matematyki Politechniki Krakowskiej – Protokół
z posiedzenia nr 104 Rady Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki w dniu 16.12.2015.
26
Instytut Matematyki Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Kra
kowskiej 2015.
25
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Instytut Matematyki Politechniki Krakowskiej wypromował dotychczas kilkuset
magistrów matematyki i kilkudziesięciu licencjatów matematyki w wyżej wymienionych
specjalnościach.
Instytut prowadzi zajęcia z matematyki prawie na wszystkich wydziałach i kierunkach
studiów w Politechnice Krakowskiej za wyjątkiem Wydziału Architektury, gdzie bardzo
skromny program tego przedmiotu realizują pracownicy Zakładu Geometrii Wykreślnej
i Grafiki Inżynierskiej. (Do początkowych lat 90. matematycy z Instytutu Matematyki PK
prowadzili zajęcia na Wydziale Architektury w szerokim zakresie.) Instytut Matematyki
wykonuje olbrzymią pracę dydaktyczną na rzecz całej uczelni. Praca ta jest tym trudniej
sza, im słabsze przygotowanie słuchaczy do studiów. Z roku na rok absolwenci szkół śred
nich – po kolejnych pseudo-reformach nauczania matematyki w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach średnich oraz przy systematycznym zmniejszaniu liczby godzin
przeznaczonych na matematykę na każdym poziomie nauczania tego przedmiotu –
dysponują coraz skromniejszym zasobem wiedzy i umiejętności.
Aktualnie w Instytucie Matematyki jest zatrudnionych ponad 40 nauczycieli akade
mickich na różnych stanowiskach naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.
Łącznie w ciągu siedemdziesięciu lat działalności Politechniki Krakowskiej liczbę za
trudnionych w tej uczelni matematyków można szacować na około dwieście osób, wśród
których nierzadko są matematycy o poważnym wkładzie w rozwój uprawianych przez
siebie dziedzin naukowych.
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THE HISTORY OF MATHEMATICS
IN THE KRAKOW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
(1945–2015)
Abstr ac t
The subject of the paper is the history of Mathematics at the Krakow University of
Technology since 1945 up to 2015. It presents profiles of the most famous mathemati
cians in the history of the Krakow University of Technology (M. Krzyżański, J. Bochenek,
F. Barański, I. Łojczyk-Królikiewicz) and some information about their scientific achieve
ments.
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SZKIC AKTUALNEJ DEBATY
NAD NAUKOMETRIĄ I BIBLIOMETRIĄ W POLSCE...
I ZAPOMNIANE NAUKOZNAWSTWO
Stresz cz eni e
W toczonej w Polsce w ostatnich trzech dekadach debacie na temat naukometrii
i bibliometrii popełniono bardzo poważny błąd metodyczny: pominięto refleksję nauko
znawczą, szczególnie historyczno‑metodologiczną. Artykuł rozważa to pominięte zagad
nienie.
Aby zrealizować ten cel, posłużono się metodą badań interdyscyplinarnych z zakresu
naukoznawstwa i historii naukoznawstwa. Zastosowano tę metodę do analizy wybranych
najważniejszych publikacji na temat naukometrii i bibliometrii ostatnich trzech dekad, ze
szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego.
Artykuł omawia: a) kontekst aktualnej debaty na temat naukometrii i bibliometrii
w Polsce; b) historię polskich analiz naukometrycznych opartych na zagranicznych ba
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1. Wstęp metodyczny
W toczonej w Polsce od lat 90. XX wieku debacie na temat naukometrii i bibliometrii
uderza brak refleksji naukoznawczej, szczególnie historyczno‑metodologicznej. To bar
dzo poważny błąd metodyczny (co zostanie okazane w niniejszym artykule).
Aby go usunąć, należy świadomie posłużyć się metodą badań interdyscyplinarnych
z zakresu naukoznawstwa i historii naukoznawstwa, i konsekwentnie zastosować ją do
analizy wybranych najważniejszych publikacji na temat naukometrii i bibliometrii ostat
nich dekad, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu polskiego.
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki takiej analizy.
2. Kontekst aktualnej debaty
o naukometrii i bibliometrii w Polsce
Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku toczona jest w Polsce dyskusja na temat
oceny pozycji polskich jednostek naukowych w rankingach międzynarodowych i krajo
wego systemu ewaluacji instytucji naukowych, periodyków naukowych oraz dorobku na
ukowego badaczy.1
Strona rządowa i różne grupy polskich publicystów od wielu lat podnoszą wątek
rzekomo bardzo niskiej pozycji polskich uniwersytetów i polskiej nauki w międzynaro
dowych rankingach.2 W przypadku ewaluacji uniwersytetów chodzi o odległe pozycje
najlepszych dwóch polskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu War
szawskiego – zależnie od rankingu – w co najwyżej trzeciej, czwartej lub piątej setce
1
Zob. np. Vetulani 1990, Jasieński 1991; Stefaniak 1994; Kozłowski 1994; Kozłowski,
Kopko 1995; Racki 1996a; Wróblewski 1998a. (Uwaga: Odnośniki dotyczące literatury z zakresu naukometrii – bibliometrii – informetrii podane są w odrębnej publikacji: Kokowski
2015.)
2
Między innymi takich jak: Academic Ranking of World Universities, The World
University Rankings, QS World University Rankings, Performance Ranking of Scientific
Papers for World Universities, Ranking Web of World Universities oraz CWTS Leiden
Ranking – zob. odpowiednio: Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong
University (CWCU) 2015; Times Higher Education 2015; QS Quacquarelli Symonds Limi
ted 2015; Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan 2015; Cyber
metrics Lab 2015 oraz CWTS Leiden Ranking 2015.
W niniejszym artykule nie ma miejsca, aby dokonać szczegółowej analizy zasad ocenia
nia przyjętych w poszczególnych rankingach. To temat warty odrębnych badań. Poprzestań
my na generalnej uwadze: niska pozycja polskich uczelni w rankingach międzynarodowych
wynika z błędnego modelu polskiego uniwersytetu: to model preferujący uczelnię z nad
mierną liczbą studentów przypadających na jednego pracownika naukowego i małej efek
tywności naukowej, co z kolei spowodowane jest przeciążeniem nauczycieli akademickich
dydaktyką (czyli de facto brakami kadrowymi na uczelni) i niedofinansowaniem nauki.
W tej kwestii zob. Kokowski 2015a; 2015b.
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uniwersytetów świata,3 a w przypadku ewaluacji nauki polskiej jest to 19.–21. pozycja na
świecie.4
Mając na względzie tego typu rankingi, minister Barbara Kudrycka w 2010 roku sfor
mułowała następującą tezę:
Ministerstwo chce, by w ciągu 5 lat, […] co najmniej 5 polskich uczelni znalazło się
w pierwszej setce najlepszych placówek w Europie (MNiSW 2010).

Natomiast w 2014 roku premier Donald Tusk, uczestnicząc w posiedzeniu Konferen
cji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w Krakowie, zauważył, że:
ta frustrująco niska pozycja polskich uniwersytetów jest niespójna z pozycją naszej go
spodarki w świecie.5

Zauważmy, że w tego typu negatywnych ocenach abstrahuje się od podstawowego
faktu, że Polska należy do krajów o: a) niskich nakładach na naukę i szkolnictwo wyższe
(na świecie 40. pozycja w rankingu Bloomberg Rankings: Most Innovative In The World
2014: Countries),6 b) niskiej liczbie pracowników naukowych i naukowo‑dydaktycznych
przypadającej na milion mieszkańców (37. pozycja w tymże rankingu)7 oraz c) bardzo
niskich wynagrodzeniach pracowników naukowych i naukowo‑dydaktycznych (według
prywatnych informacji autora niniejszego artykułu należą one do najniższych w Europie –
nie tylko w odniesieniu do wynagrodzeń w krajach zachodnich, ale również w stosunku
do dawnych krajów bloku socjalistycznego).8
Gdy zaś uwzględni się ten fakt, zmienia się całkowicie perspektywa widzenia tej kwe
stii: przy takich zasadach funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego 20. pozycja pol
skiej nauki na świecie w rankingu Scimago Lab “Country Rankings” w 2014 roku budzić
powinna duże uznanie.
Jak wiadomo, od początku XXI wieku w Polsce kluczową rolę w ewaluacji instytucji
naukowych, periodyków naukowych oraz dorobku naukowego pracowników naukowych
Np. w rankingach Scimago Lab “SCImago Institutions Rankings” (opartych na ba
zie Scopus): instytuty PAN w 2009 roku zajęły 65. pozycję (na 3887 ocenianych jednostek),
a w 2014 roku – 110. (na 4847 ocenianych jednostek); najlepsze uczelnie zajęły odpowiednio:
UJ – 353. i 397. pozycję; UW – 462. i 516; zob. Scimago Lab 2009–2015.
4
Np. w rankingach Scimago Lab “Country Rankings” (opartych na bazie Scopus)
w 2009 roku Polska zajęła 19. pozycję (na 229 ocenianych krajów), a 2014 roku 20. pozycję (na
229 ocenianych krajów); zob. Scimago Lab 1996–2014.
5
Cytowane za Gil 2014. Zob. też np. MNiSW 2010; Wprost 2013 („400 najlepszych
uczelni na świecie. Tylko jedna z Polski”) i TVN 24 2015 („Ranking najlepszych uniwersyte
tów na świecie. Polskie uczelnie daleko”).
6
Zob. Bloomberg Rankings 2014.
7
Ibidem.
8
Zobacz też: Kokowski 2015a; 2015b (wątek bardzo niskiego finansowania polskiej
nauki i szkolnictwa wyższego w kontekście autorskiego modelu uniwersytetu nowego huma
nizmu); Wróblewski 2013 i Gil 2014.
3
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odgrywa problem oceny czasopism i monografii naukowych.9 Jest to zasadniczo system
oceny bibliometrycznej (punktowej), oparty na fundamentalnym założeniu, że najlepsze
czasopisma naukowe z każdej dyscypliny znajdują się w bazach Institute for Scientific In
formation (ISI) w Filadelfii (aktualnie Thomson Reuters).10
System ten zdominowany jest przez standardy ewaluacyjne dyscyplin przyrodni
czych, preferuje bowiem: a) publikacje w czasopismach kosztem monografii,11 b) publi
kacje anglojęzyczne12 oraz c) popularność publikacji (mierzoną ich cytowalnością), a nie
ich jakość.13
Deprecjonuje to nauki humanistyczne i społeczne, gdyż często mają one nastawienie
lokalne (lokalno‑narodowo‑państwowe). Podkreślić należy, że taki profil nauk humani
stycznych i społecznych ma charakter uniwersalny – dotyczy ogółu krajów i kultur, a nie
odnosi się tylko do Polski.14 Innymi słowy, lokalność problematyki humanistycznej nie
oznacza wcale jej mniejszej wartości. Wiedza tego rodzaju stanowi bowiem wyraz samo
poznania jednostki i grupy, budowania własnej tożsamości „tu i teraz”, w „tej, a nie innej
wspólnocie”; formułowana jest ona zawsze w określonym języku i w określonym kontek
ście historyczno‑kulturowym. Baza Web of Science zasadniczo nie uwzględnia tej lokalnej
problematyki, z oczywistym wyjątkiem kultury kręgu języka angielskiego.
9
To ważny temat dyskusji w ostatnich latach. Zob. np. Kulczycki, Drabek, Falkowska
2012; Woleński 2012; 2013; Wagner 2012a; 2012b; Sorokowski 2012; Lewicka 2013; Drozdo
wicz 2014; Sadowski, Mach 2014; Kulczycki 2014b; 2015a; 2015b; 2015c; 2015d; Rada Insty
tutu Filozofii UW 2015.
10
Zob. np. Dryzek 2011; MNiSW 2012b; 2012c; 2013; 2015b; 2015c; Kulczycki 2014b;
2015a; 2015b; 2015c; 2015d. Kwestia, czy są to faktycznie najlepsze czasopisma, omówiona
jest poniżej, zob. przyp. 13.
11
Zdaniem specjalistów tej problematyki to poważny błąd, gdyż monografie są głów
nym kanałem komunikacji naukowej w naukach humanistycznych i społecznych. Dowiódł
to empirycznie m.in. historyk i informatolog Władysław M. Kolasa, w przypadku piśmien
nictwa historycznego: „Obliczono, że odsetek książek wśród prac wysoko cytowanych
(co najmniej 10 razy) był absolutny i rósł proporcjonalnie do liczby cytowań: 57,91%(n≥10),
69,57%(n≥20), 80,01%(n≥30), 86,78%(n≥40) i 93,28%(n≥50)” (Kolasa 2013b, ss. 8–9).
12
Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem z 27 października 2015 r., od 1 stycznia
2017 r. język publikacji nie będzie wpływał na punktację publikacji – zob. MNiSW 2015c.
13
Zwolennicy czasopism uwzględnianych w bazach ISI (aktualnie Thomson Reuters)
podnoszą kwestię podobno ich wyższej jakości względem pozostałych czasopism; ma to być
skutek rzekomo wyższych standardów recenzowania publikacji w periodykach zamiesz
czonych w tych bazach. Gdyby to było prawdą, nie istniałoby m.in. zjawisko anulowania
publikacji z czasopism o stosunkowo dużym wskaźniku wpływu – zob. Kokowski 2015j,
rozdz. 4.2.7.
14
Według wspomnianego Władysława M. Kolasy: „Wcześniej na innym materiale
(International Bibliography of Historical Sciences) udowodniono tezę, że w historiografii
niepodzielnie dominuje język narodowy (Kolasa 2011b), zaś jego udział waha się w przedzia
le 95,6–98,8% prac (Francja – 98,8; USA – 98,8; W. Brytania – 98,7; Niemcy – 96,1; Polska –
96,0; Rosja – 95,6)” (Kolasa 2013b, s. 8–9).
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Obok takiego braku równouprawnienia nauk, wywołanego deprecjonowaniem nauk
humanistycznych i społecznych kosztem nauk przyrodniczych i będącego przejawem pro
blemu dwóch kultur Sartona‑Snowa,15 w aktualnym systemie ewaluacji istnieje też nie
równość instytucjonalna, gdyż system ten faworyzuje jednostki uniwersyteckie kosztem
instytutów PAN.16
W tym kontekście narzucają się kluczowe pytania: Jak w ogóle narodziły się w Polsce
badania naukometryczne bądź bibliometryczne stosowane w ocenie działalności nauko
wej? Jak jest to możliwe, że przyjęto w Polsce aż tak dziwny model oceny parametrycznej?
3. Szkic historii polskich analiz naukometrycznych,
opartych na zagranicznych bazach indeksacyjnych
Od początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku kompetentne analizy „nauko
metryczne” i „bibliometryczne”17, odwołujące się do zagranicznych baz indeksacyjnych18,
podejmowali polscy eksperci wywodzący się ze środowiska bibliotekoznawców.19 Jednak
Zob. Kokowski 1999; 2001, ss. 54–55, przyp. 47.
Dzieje się tak, gdyż instytuty PAN (choć mają relatywnie największe osiągnięcia na
ukowe) muszą rywalizować z sobą wzajemnie, a nie ze wszystkimi jednostkami naukowymi
danej dziedziny. Zob. Brzeziński 2013; Antonowicz, Brzeziński 2013; Kokowski 2014b.
17
Autorami terminu „наукометрия”, tłumaczonego na język polski jako „naukome
tria”, są V.V. Nalimov i Z.M. Mulchenko (1967). Natomiast za autora terminu “bibliometrics”,
tłumaczonego na język polski jako „bibliometria”, powszechnie uchodzi Alan Pritchard
(1969a, 1969b). Jednakże – jak zauważyli Wilson 1995; Hood, Wilson 2001, ss. 292–293 –
już znacznie wcześniej, bo w 1934 roku, Paul Otlet wprowadził francuski odpowiednik tego
terminu “bibliometrie” w rozdziale zatytułowanym “Le Livre et la Mesure. Bibliometrie”
w książce Traitée de Documentation. Le livre sur le Livre. Theorie et Pratique, ss. 13–22.
Obok nich, za niemieckim badaczem Otto von Nacke, używany jest także termin „in
formetria” (“informetrics”) – zob. Nacke, 1979, s. 220; Egghe, Rousseau 1990, ss. V, 1–2.
O genezie i historii naukometrii, bibliometrii oraz informetrii zob. Elkana et al. 1978;
Stefaniak 1987, ss. 13–18; Pindlowa 1988; 1990; 1994, ss. 23–34; Skalska-Zlat 1988; 1993;
2001b; Brookes 1988; 1990; Atanasov, Cankova 1990; Sellen 1993; Diodato 1994; Vlachý 1994;
Herubel 1999; Shapiro 1999; Hood, Wilson 2001; Glänzel 2004; Van Raan 2004; Garfield
2005, 2006, 2007; Godin 2006; Research Trends 2007a; 2007b; Mingers, Leydesdorff 2015.
O historii pokrewnej dyscypliny, „informacji naukowej”, zob.: Ratajewski 1973; Ray
ward 1996; Hahn, Buckland 1998; Williams 2013 oraz Aist 2015.
18
Pierwotnie preferowane były bazy Institute for Scientific Information w Filadelfii (za
łożonego przez dra Eugene’a Garfielda w 1960 roku, następnie przejętego w 1992 roku przez
prywatną firmę Thomson Scientific & Healthcare, a od 17 kwietnia 2008 roku przez konsor
cjum Thomson Reuters), którym z biegiem czasu nadano zbiorcze nazwy Web of Knowledge,
a ostatnio Web of Science. Aktualnie obok baz indeksacyjnych Thomson Reuters coraz więk
szego znaczenia nabiera baza indeksacyjna Scopus firmy Elsevier, rozwijana od 2002 roku.
19
Zob. np. Ratajewski 1973, s. 39–40 (autor ten zwrócił uwagę na fakt, iż coraz częściej
wykorzystuje się bazy ISI nie tylko w roli informatora bibliograficznego, ale też podstawy do
15
16
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to nie ono odegrało wiodącą rolę w kształtowaniu w Polsce opinii na temat naukometrii
i bibliometrii, lecz grono ekspertów związanych z działającym w latach 1991–2005 Komi
tetem Badań Naukowych.
U początku swego istnienia KBN skorzystał z pomocy fachowców związanych
z seminarium Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk i uczestników International
Workshop: Evaluation of Science and Scientists, zorganizowanego w Pułtusku jesienią
1993, oraz polskich bibliotekoznawców z Instytutu Informacji Naukowej, Technicznej
i Ekonomicznej. Ci ostatni wymienieni na zlecenie KBN wykonali zbiór ekspertyz pod
zbiorczym tytułem „Wskaźniki udziału polskiego piśmiennictwa naukowego w literaturze
światowej”. Dotyczyły one zastosowania naukometrii, bibliometrii oraz baz indeksacyj
nych Institute for Scientific Information w Filadelfii do oceny polskiej nauki.20 Po tym
dopiero przyszły własne opracowania KBN.21
Ten typ analiz zapoczątkowała zaś i ugruntowała w Polsce grupa przedstawicieli
nauk empirycznych, głównie biologicznych, fizycznych, geologicznych, medycznych
oraz biochemicznych, głoszących szerokie spektrum poglądów, m.in.: J. Vetulani (1990),
M. Jasieński (1991; 2009); A.K. Wróblewski (1994–2010); G. Racki (1995–2013); A. Pilc
(2002a–2012d; 2015); K. Życzkowski i in. (2003–2015); R. Kierzek i in. (2008a–2013c).
W tym ujęciu utożsamiono naukometrię z bibliometrią, badającą cytowania, oraz
często zamiennie traktowano terminy „naukometria” i „bibliometria” (co jednak było nie
zgodne z intencjami autorów tych pojęć).22
Na początku tych analiz – wzorem Eugene’a Garfielda (1979), Alfreda Welljamsa
‑Dorofa (1993 [1997]), F.H. Herbsteina (1993) – dobrze zdawano sobie jeszcze sprawę
z ograniczeń metody cytowań: m.in. z istotnych różnic w cytowaniach w naukach przy
rodniczych oraz w naukach społecznych i naukach humanistycznych, wynikających z glo
badań naukoznawczych); Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej 1979;
Sitarska 1987; Stefaniak 1987; 1994; Pindlowa 1994; Skalska-Zlat 1988; 1993; 2001b; 2002;
Ratajewski 1999; Revheim 2002; Drabek 2012, s. 2.
20
Zob. Ziabecki 1994; Stefaniak 1994.
21
Zob. Kozłowski 1994; Kozłowski, Kopko 1995; Komitet Badań Naukowych, Fundacja
Stefana Batorego 1995.
22
Bowiem według według Vasyla V. Nalimova i Z. M. Mulchenki „naukometria”
interesuje się „ilościowymi metodami badania rozwoju nauki jako procesu informacyjne
go” (Nalimov, Mulchenko 1969, s. 2, s. 9), a według Alana Pitcharda „bibliometria” zajmuje
się „zastosowaniem matematycznych i statystycznych metod do książek i innych mediów
komunikacji” [“The application of mathematical and statistical methods to books and other
media of communication” (Pritchard 1969b, s. 348)]. Co za tym idzie, zakres znaczeniowy
naukometrii jest szerszy i obejmuje zakres znaczeniowy bibliometrii. Zob. też: Broadus 1987;
Carrizo-Sainero 2000.
Jeszcze szerszy zasięg znaczeniowy ma informetria (“informetrics”), która oznacza „ba
danie zastosowania metod matematycznych do obiektów informacji naukowej” (“The study
of the application of mathematical methods to the objects of information science”; Nacke,
1979, s. 220; Egghe, Rousseau 1990, s. V).
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balnego wymiaru nauk ścisłych, nauk biologicznych oraz nauk medycznych i z lokalnego
wymiaru nauk społecznych i humanistycznych, a także z potrzeby stosowania obok oceny
bibliometrycznej oceny eksperckiej.23 Później jednak – co zobaczymy poniżej – wiedza ta
zanikła wśród wielu propagatorów wąsko pojmowanej naukometrii i bibliometrii.
W analizach tych przyjęto też podstawowe założenie, iż zagraniczne bazy cytowań
mają solidne podstawy teoretyczno‑empiryczne.
Dla ilustracji tego zagadnienia zacytuję wypowiedź Jana Kozłowskiego:
SCI [Science Citation Index] uwzględnia rocznie ponad 4 tys. czasopism naukowych
(oraz kilkaset publikacji książkowych, takich jak prace zbiorowe, monografie), tzn. zaled
wie cząstkę światowej produkcji naukowej, Jednakże:
a) rejestruje czasopisma najważniejsze i najbardziej wpływowe;
b) znane prawa „koncentracji dystrybucji” (Bradforda, Lotki, Pareto i Zipfa) mówią m.in.,
że granice poznania w nauce przesuwają się dzięki publikacjom zamieszczanym w bardzo
nielicznych czasopismach. Stwierdzono np., że aż ok. 40% cytowań powołuje się na prace
zamieszczone w 100 czasopismach, a ok. 85% cytowań odnosi się do publikacji z 1000
czasopism (na kilkadziesiąt tysięcy istniejących (Kozłowski 1994, s. 6).24

Inna grupa badaczy – między innymi: R. Tadeusiewicz (1998); J. Wojciechowski
(1998, 2000); Z. Żmigrodzki (1998; 1999a; 1999b; 1999c; 1999d; 2000); J. Ratajewski
(1999) [w nawiązaniu do takich autorów jak m.in.: C. Daniłowicz, H. Szarski (1979);
E. Garfield (1981, 1986)], A. Machalska‑Garbacz (1999) – od początku podkreślała na
przykład, że: a) te zagraniczne bazy są jedynie bazami bibliometrycznymi (zliczają cyto
wania), a nie naukometrycznymi (nie mierzą jakości naukowej) i b) są one niereprezen
tatywne dla części dyscyplin (nauk technicznych, nauk o kulturze fizycznej, bibliologii,
bibliotekoznawstwa itp.). Ale tezy te nie znalazły posłuchu, choć podobne głosili później
między innymi: W. Petryński (2008) i A. Sawicki (2013a, 2013b).
Zob. Stefaniak 1994, ss. 61–63; Kozłowski 1994, ss. 7–9; Kozłowski, Kopka 1995, s. 4.
Inni przedstawiciele tej grupy, o ile mi wiadomo, tylko z wyjątkiem historyka i infor
matologa Piotra Nowaka 2008, jeśli w ogóle podejmowali ten wątek w swoich publikacjach,
czynili to tylko zdawkowo, powołując się bądź na autorytet Eugene’a Garfielda, twórcy baz
danych ISI, bądź też na uznanie, jakim darzone były te bazy w środowisku badaczy nauk
empirycznych. Zwracam tu uwagę na wczesną publikację Andrzeja Kajetana Wróblewskie
go z 1998 roku, w której pojawiają się następujące stwierdzenia: „Wymienione bazy danych
[Science Citation Index (SCI) oraz uzupełnienia: Social Science Citation Index (SSCI) i Arts
& Humanities Citation Index (AHCI)] są tworzone na podstawie monitorowania najważ
niejszych czasopism naukowych. Lista czasopism została ustalona tak, aby zgodnie z tzw.
prawem Bradforda obejmować ogromną większość wszystkich cytowań na świecie” (Wró
blewski 1998a). W późniejszej publikacji – zob. Wróblewski 2013 – wymienił on, obok prawa
Bradforda, również prawo Lotki i prawo Bradforda-Garfielda. (Trzeba jednak jednoznacznie
zaznaczyć, że autor ten ma wielkie zasługi w krytykowaniu nieodpowiedzialnego stosowania
baz cytowań w ocenianiu badań naukowych – zob. Wróblewski 1994 – 2015b.)
23

24
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Po likwidacji KBN podejście naukometryczne nabierało coraz większego znaczenia
w kolejnych instytucjach zarządzających polską nauką.25 Stąd właśnie wynika aktualna ko
nieczność wykazywania się przez pracowników naukowych (niezależnie od dziedziny wie
dzy) indeksami Hirscha swoich publikacji, cytowaniami w bazach Web of Science czy Scopus
itp., bez konieczności weryfikowania tych cytowań przez ekspertów.

4. Aktualna dyskusja na temat naukometrii
i bibliometrii w Polsce
Ostatnią odsłoną dyskusji z zakresu naukometrii / bibliometrii są teksty opublikowa
ne na łamach PAUzy Akademickiej przez dwie grupy badaczy, do których należą: a) A. Pilc
(2011–2012, 2015a) i A. Proń, M. Kosmulski (2015a; 2015b) – głoszący pochwałę nauko
metrii, J. Zakrzewski i K. Życzkowski (2014–2015) – postulujący zastąpienie Impact Factor (IF) czasopism przez wskaźnik Article Influence Score (AIS), powiązany z algorytmem
Eigenfactor oraz A.K. Wróblewski (2015a, 2015b) – krytykujący pomysł J. Zakrzewskiego
i K. Życzkowskiego zgodnie z przekonaniem, że o wartości publikacji decyduje jej wartość
merytoryczna, a nie liczbowe wskaźniki i b) A. Proń i H. Szatyłowicz (2012) i A. Płaźnik
(2015) – krytykujący tezy A. Pilca i opowiadający się przeciwko utożsamieniu bibliome
trii z naukometrią, oraz Z. Błocki i K. Życzkowski 2012 – podzielający takie rozumienie
bibliometrii, a także L. Sokołowski (2015), W. Korohoda (2015) oraz P. Domański (2015)
(ten ostatni nawiązuje do publikacji trzech autorów: P. O. Selena (1997), D. N. Arnolda
(2009) oraz D. N. Arnolda, K. K. Fowlera (2010)) – którzy zdecydowanie negują wartość
naukometrii, uznając skutki jej stosowania za szkodliwe dla rozwoju nauki.
Pierwszy krąg badaczy – mimo różnic w poglądach – jest przekonany, iż „oczywi
ście duża liczba cytowań czy wysoki współczynnik h wskazują z dużym prawdopodobień
stwem, że dany autor zrobił w nauce coś istotnego” (Wróblewski 2015b).26
Teza ta na pierwszy rzut oka wydaje się trafna w przypadku działalności naukowej
z zakresu rozwiniętych nauk empirycznych, takich jak nauki medyczne, fizyczne, che
miczne oraz ekonomiczne.27 Dyscypliny te bowiem są uprawiane przez duże społeczności
naukowców oraz są one od lat hojnie finansowane na świecie – posiadają więc rozwiniętą
infrastrukturę bibliometrycznych baz indeksacyjnych (Web of Science, Scopus, …), sku
pionych na analizie cytowań wyselekcjonowanych czasopism naukowych (wymienionych
w Journal Citations Reports (Thomson Reuters) i Scopus Journal List).
Tzn. w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2.05.2004–31.10.2005), Ministerstwie
Nauki i Edukacji (31.10.2005–5.05.2006), Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(od 5.05.2006), Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (od lata 2007, a na nowych zasadach
od 30.04.2010) oraz Narodowym Centrum Nauki (od 4.03.2011).
26
Zob. też Kuś, Mankiewicz, Życzkowski 2009, s. 33; Błocki, Życzkowski 2012, s. 2, p. 12.
27
Najsilniej przemawiają za tym predykcje w latach 2002–2014: aż 35 ze 101 laureatów
nagród Nobla w dziedzinie fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny oraz ekonomii (D. Pendle
bury, analityk cytowań z Thomson Reuters) – zob. Thomson Reuters Science Watch 2015;
Nobelprize.org. The Official Web Site of the Nobel Prize 2015.
25
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Jednak druga grupa autorów neguje pogląd, jakoby istniał konieczny związek mię
dzy dużą wartością indeksu Hirscha a jakością naukową publikacji. Jak jasno bowiem
pokazali A. Proń i H. Szatyłowicz (2012), wartości indeksów Hirscha silnie zależą od licz
by naukowców zajmujących się badaniami (im jest ona większa, tym większa jest liczba
potencjalnych cytowań). Na mocy tego typu analiz A. Proń i H. Szatyłowicz formułują
następujące kluczowe uogólnienie:
W analizach dorobku naukowego żadne wskaźniki bibliometryczne nie zastąpią uważ
nego przeczytania co najmniej 10 reprezentatywnych publikacji ocenianego kandydata.28

Idąc tropem takich rozważań, Z. Błocki, K. Życzkowski (2012, s. 2, punkt 13; 2013,
ss. 38–42) przedstawili empiryczne dowody, że na gruncie fizyki, a tym bardziej matema
tyki, nie istnieje korelacja między dużą wartości indeksu Hirscha naukowca, a zdobyciem
nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i medalu Fieldsa w matematyce.
Mając na względzie tego typu kwestie, M. Kosmulski i A. Proń (2014) uznali wskaź
nik Hirscha za miernik popularności publikacji, a nie jej wartości naukowej.
Z kolei W. Korohoda (2015), nawiązując do rozważań C. Bartnecka, S. Kokkelnansa
(2011), zwrócił uwagę na istnienie bardzo groźnego zjawiska, obejmujące środowisko na
ukowe. Jest nim mechanizm manipulowania wartościami wskaźników naukometrycznych
(liczby cytowań, IF, h‑index), wywołany głównie przez rozpowszechnienie się patologicz
nej formy organizacji badań naukowych. Polega ona na dopisywaniu się do publikacji
ważnych socjologicznie postaci (np. dziekanów, profesorów itp.), osób które nie wniosły
żadnego wkładu w badania. Poparł ten punkt widzenia P. Domański (2015), przypomina
jąc wcześniejsze publikacje P.O. Selena (1997), D. N. Arnolda (2009) oraz D.N. Arnolda,
K.K. Fowlera (2010).
Reasumując: Konsekwencją zróżnicowania środowiska naukowego i poszczególnych
dziedzin nauki oraz braku dialogu międzydyscyplinarnego (będącego przejawem opo
zycji dwóch kultur Sartona‑Snowa) jest ogromny rozrzut opinii na temat przydatności
metod naukometrycznych czy bibliometrycznych w ocenie dorobku naukowego.
5. Niewystarczające uzasadnienie
stosowania metod naukometryczych
Mimo wspomnianych w poprzednich rozdziałach tego artykułu krytyk metody na
ukometrycznej, jest ona od lat konsekwentnie stosowana w Polsce do oceny zarówno cza
sopism naukowych, jak i instytucji naukowych oraz samych naukowców.
28
Dodam tu na marginesie, że twierdzenie to nie ma wcale oryginalnego charakteru
i podziela je wielu uczonych. Głosił je np. już wcześniej Richard R. Ernst (2010), laureat Na
grody Nobla z chemii w 1991 roku za rozwój metody badań za pomocą wysokorozdzielcze
go magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR): „Zacznij czytać artykuły, zamiast jedynie
oceniać je przez zliczanie cytowań!”(“Start reading papers instead of merely rating them by
counting citations!”).
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Możliwą obroną takiego zwyczaju jest przyjęcie hipotezy, że naukometryczne analizy
mają jednak solidne podstawy naukowe, a głos krytyków jest wyrazem ich niekompeten
cji. Można też przyjąć nieco odmienną strategię i stwierdzić łagodniej, że głosy krytyków
nie przeważyły jednak głosów zwolenników naukometrii.
Taka obrona jest jednak ułomna i mało skuteczna, co wynika z przeoczenia poważne
go błędu z zakresu wiedzy historycznej, który zostanie wskazany w poniższym rozdziale.
6. Elementarny błąd dotychczasowych analiz „naukometrycznych”
Zdecydowana większość znanych autorowi tego artykułu analiz „naukometrycznych”
(tak krajowych, jak i zagranicznych) z ostatnich dekad obarczona jest elementarnym błę
dem, polegającym na tym, że dokonuje się ich w oderwaniu od wiedzy naukoznawczej,
a konkluzje takich analiz dotyczą właśnie takiej wiedzy.
Gdy dochodzi do tego typu zerwania więzi dyscyplinarnych, naukometria oferuje
zbyt uproszczone wizje oceny i rozwoju nauki, widzianej przez pryzmat prostych wskaź
ników liczbowych. W szczególności postuluje się błędny pomysł strukturalnego depre
cjonowania specyficznych polskich dyscyplin humanistycznych (filologii polskiej, historii
Polski, historii nauki polskiej) poprzez preferowanie: a) artykułów kosztem monografii
(poprzez nadanie tym pierwszym wyższej punktacji) i b) czasopism wymienianych w ba
zach Thomson Reuters (a także w pewnym stopniu w bazie Scopus, a nawet nieistniejącej
już bazie ERIH) względem czasopism krajowych nieuwzględnianych w tych bazach.29
W tym kontekście należy przypomnieć (to truizm dla nielicznych w Polsce nauko
znawców, ale niestety nadal niemal wiedza ezoteryczna dla pozostałej grupy badaczy),
iż w skład naukoznawstwa wchodzą między innymi: historia nauki, filozofia nauki, so
cjologia wiedzy naukowej, teoria organizacji nauki, psychologia odkrycia naukowego,
ekonomika nauki, polityka nauki oraz naukometria (i bibliometria). Do naukoznawstwa
zaliczyć też trzeba stosunkowo nową specjalizację naukową określaną mianem komunikacji naukowej, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu teorii cytowania i oceny cytowań
publikacji naukowych.30
Z badań historycznych (źródłowych i literaturowych) wiemy, że: a) taki właśnie zwią
zek między naukoznawstwem i naukometrią leżał u podstaw naukometrii u jej początków
i b) był on owocem polskiego naukoznawstwa zarówno przedwojennego, jak i powojen
nego oraz międzynarodowej współpracy na tym polu w latach 60. i 70. XX wieku31 oraz
Zob.: Kokowski 2014a; 2014b. Kwestia bazy ERIH zostanie wyjaśniona w rozdziale 8.
To połączenie: scholarly communications, science communication oraz scientific communication. Zob. Meadows 1974; Konieczna 1982; Zuccala 2006; Stefaniak 2009; Romary
2011; Kulczycki 2012; The Wellcome Trust 2015; UNESCO 2015 oraz Haustein, Sugimoto,
Larivière 2015 (o roli altmetrics, czyli alternatywnych miar, w komunikacji naukowej).
31
Był to aksjomat ówczesnych naukometrów zarówno z krajów socjalistycznych, jak
i zachodnich. Zob. De Solla Price 1963/1967a; Nalimov, Mulchenko 1969, ss. 5–10; Dobrov
1969; Beck, Dobrov, Garfield, de Solla Price 1978; Necke 1979; Krauze, Kowalewski, Pod
29

30
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c) świadomość tych faktów była i jest nadal obecna w środowisku polskich biblioteko
znawców.32
Z analizy licznych publikacji, których autorami są propagatorzy naukometrii, wynika
też jednoznaczny wniosek: nie zdają oni sobie sprawy, że naukoznawstwo (jako dyscypli
na akademicka) powstało nie gdzie indziej, lecz w Polsce, w latach 1910–1920 za sprawą
działalności szkoły lwowsko‑warszawskiej i Kasy im. Józefa Mianowskiego. Polscy zwo
lennicy tak rozumianej naukometrii nie widzą też związku między upadkiem organizacyj
nym naukoznawstwa w czasach wolnej Polski (po 1989 roku), gdy rozwiązano instytucje
zajmujące się takimi badaniami i nie powołano w ich miejsce żadnych nowych,33 a fak
tem wzmagającego się organizacyjnego niedowładu polskiej nauki i szkolnictwa wyższe
go w ostatnich latach (czyli w czasach rewolucyjnych zmian tych sfer życia społecznego
w wyniku działań zainicjowanych przez minister Barbarę Kudrycką).
Indolencja ta jest zaś efektem narastającego centralizmu i zbiurokratyzowania oraz
marginalizacji polityki naukowej, nasilającego się technokratyzmu dużej części polskich
naukowców oraz istnienia bardzo silnego lobbingu korporacji uniwersyteckich. Istnieje
wiele przejawów tego złożonego zjawiska, wymieńmy niektóre z nich:
a) fakt, iż nauka i szkolnictwo wyższe od wielu już lat nie należą do priorytetów poli
tycznych w naszym kraju (doskonałym tego miernikiem są nakłady mierzone w pro
centach PKB – jedne z niższych w Europie i na świecie);34
b) oparcie polityki naukowej (oceny dorobku naukowego i czasopism, finansowania
jednostek naukowych) na wąsko pojmowanej naukometrii, wyrwanej z kontekstu
naukoznawstwa;35
c) brak systemowych mechanizmów wspierających rozwój instytutów PAN, mimo iż
od lat należą one do najbardziej wydajnych jednostek naukowych w Polsce;36
górecki 1977; Haitun 1980, s. 65; Merton, Garfield, 1987, pp. 73–74; Dagite, Voverena 1990;
Wouters 1999; Garfield 2007; Kinouchi 2014.
32
Zob. np.: Sitarska 1987; Stefaniak 1987, s. 16; 1994, s. 49; Pindlowa 1988, ss. 307–309;
1990, s. 69; 1994, s. 15; Skalska-Zlat 1988, ss. 279–282; 2001a; 2002; Ratajewski 1993; 1999;
Kolasa 2013a, s. 5.
33
Zob. dwie obszerne publikacje na ten temat: Kokowski 2015g (w druku), 2015h.
34
Zob. Kokowski 2015h.
35
Na początku omawianego rozdziału wyjaśniono, na czym polega jej nieprawidło
wość. Skutkiem tego błędu przyjęto wadliwy mechanizm wyboru członków Komitetu Ewa
luacji Jednostek Naukowych i ministerialnego zespołu ds. oceny czasopism naukowych. Jak
się bowiem okazuje – zob. MNiSW 2012a; 2015a; Kulczycki 2014a – grupy te są zdominowa
ne przez pracowników, którzy w swojej karierze zawodowej nie analizowali problematyki
naukoznawczej, a taką właśnie zajmują się te grona, formułując zasady ocen naukometrycz
nych, które mają bezpośredni wpływ na mechanizm finansowania działalności naukowej
jednostek naukowych.
36
O dorobku tych instytutów świadczą jednoznacznie wyniki ewaluacji polskich jed
nostek naukowych przeprowadzonych zarówno przez MNiSW (2010b; 2014a; 2014b), jak
i przez Scimago Lab (2009–2015). Por. powyżej przyp. 3 i Kokowski 2015b, s. 31.
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d) brak mechanizmu minimalnych wynagrodzeń i ich wzrostu w instytutach PAN
w odróżnieniu od szkół wyższych (prowadzi to do sytuacji, gdy część bardzo dobrych
instytutów PAN wypłaca znacznie niższe wynagrodzenia niż nawet najsłabsze jed
nostki uniwersyteckie);37
e) dokonywanie nieustannych modyfikacji kluczowych regulacji prawnych, na przy
kład zasad oceny czasopism naukowych, bez wprowadzania odpowiednio długiego
vacatio legis.
7. Kluczowy postulat
Mając na względzie: a) polski model oceny dorobku instytucji naukowych, czasopism
oraz badaczy, b) historię polskich analiz naukometrycznych, opartych na zagranicznych
bazach indeksacyjnych oraz c) aktualną dyskusję na temat naukometrii i bibliometrii
w Polsce, autor niniejszego artykułu postuluje powrót do badań informetrycznych (naukometrycznych, bibliometrycznych, webometrycznych, …), świadomie rozwijanych w kontekście zintegrowanego naukoznawstwa. W pełni bowiem podziela on w tej kwestii opinię
bibliotekoznawcy Jerzego Ratajewskiego, sformułowaną w 1999 roku:
Naukoznawcy z wielu krajów uważają, że do oceny wartości nauki i uczonych należy
stosować nie tylko badania ilościowe (statystyczne), ale cały kompleks metod i technik
badawczych wypracowanych przez różne dziedziny i dyscypliny nauki.38

Co więcej, takie odrodzenie w Polsce zintegrowanych badań naukoznawczych za
owocuje z jednej strony pogłębioną analizą metod informetrycznych, wolną od wie
lu uproszczeń, które aktualnie rządzą polskim systemem oceny dorobku naukowego,
a z drugiej – intensyfikacją rozwoju bazy informetrycznej (w szczególności repozyto
riów cyfrowych otwartego dostępu).39 Byłby to fundament nowej, zintegrowanej polityki
naukowej, która z równym szacunkiem odnosiłaby się do dokonań: a) ogółu nauk, nie
wszczynając wojen między dwoma kulturami (w sensie Sartona‑Snowa) i b) zarówno jed
nostek uniwersyteckich, jak i jednostek pozauniwersyteckich (w tym instytutów PAN).

Por. art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyż
szym (Dz.U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) i art. 104 i 105 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. Nr 96, poz. 619). Ujednolicenie tych zapisów postuluje
od lat Krajowa Sekcja NSZZ „Solidarność” PAN i Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN
(2012).
Wymowę tego faktu potęguje jeszcze to, że aż 43% nauczycieli akademickich w Polsce
praktycznie w ogóle nie publikuje – zob. Kwiek 2014, s. 15.
38
Ratajewski 1999. Zdaniem tego autora „na słuszność tej tezy wskazała międzyna
rodowa dyskusja nad tzw. «Hipotezą Ortegi» przeprowadzona na łamach Scientometrics
w 1987 r.”. W odróżnieniu od niego autor niniejszego artykułu uważa, że przemawia za tym
wiele innych argumentów; zostanie to okazane w innym artykule – zob. Kokowski 2015j.
39
Zob. Kokowski 2014a; 2015c.
37
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8. „Praktyczna lekcja z historii naukoznawstwa”
i aktualna polityka naukowa
Na zakończenie tego artykułu warto odnieść wiedzę z historii polskiego naukoznaw
stwa do aktualnego problemu, jakim jest kształtowanie polityki naukowej w Polsce.
W tym kontekście zasadne będzie postawienie fundamentalnych pytań problemo
wych dotyczących struktury organizacyjnej polskiej nauki: Jaki wybrać w Polsce model
uniwersytetu?40 Jaką rolę w systemie polskiej nauki powinny pełnić: a) instytuty badawcze,
w tym instytuty PAN, oraz b) akademie i towarzystwa naukowe? Jaki wybrać model oceny
dokonań naukowych zarówno instytucji, jak i pracowników? Jaki przyjąć system oceny
czasopism naukowych?
Można też sformułować szczegółowe pytania dotyczące przyszłego schematu oceny
czasopism (w 2017 roku):
1) Jaką bazę wybrać za podstawę listy czasopism A? Czy Journal Citation Reports
z Web of Science, czy jednak bazę Scopus? Przecież ta druga jest zarówno bardziej
liczna i różnorodna, jak i bardziej reprezentatywna pod względem geograficznym
i językowym. Co więcej, w przeciwieństwie do WoS, Scopus wyznacza wskaźniki
wpływu na naukę dla prawie każdego indeksowanego czasopisma i są one – zda
niem bibliometrów – określone bardziej profesjonalnie niż impact factor (IF) firmy
Thomson Reuters. Scopus wylicza dwa główne wskaźniki: SCImago Journal Rank
(SJR) – oparty na liczbie cytowań artykułów opublikowanych w danym czasopiśmie
z uwzględnieniem naukowego prestiżu źródeł cytujących i Source Normalized Impact per Paper (SNIP) – uwzględniający liczbę cytowań artykułów opublikowanych
w danym źródle w odniesieniu do całkowitej liczby cytowań w danym obszarze te
matycznym.41
2) Czy za podstawę listy czasopism C wolno wybrać nieistniejący już ERIH42, czy może
ERIH PLUS?43 Innymi słowy: Czy premiowanie czasopism wymienianych w ERIH
(chodzi o co najmniej 10 pkt. – zob. MNiSW 2015b, § 5.1–2), a niepremiowanie

Autor niniejszego artykułu zabrał już głos w tej dyskusji – zob. Kokowski 2015a
(tekst referatu wygłoszonego podczas Kongresu Kultury Akademickiej „Idea Uniwersytetu –
Reaktywacja” w Krakowie 20 marca 2014 r.); 2015b (rozwinięta postać tego referatu).
41
Za wyborem bazy Scopus opowiada się np. Zbigniew Osiński (2013c; 2014b). Autor
niniejszego artykułu podziela ten punkt widzenia.
42
Należy podkreślić, że w sensie prawnym baza ERIH (zawierającą czasopisma hu
manistyczne) przestała istnieć w styczniu 2014 roku. Została ona wtedy przekształcona
w bazę ERIH PLUS (zawierającą czasopisma humanistyczne i społeczne), w której zostały
zamieszczone na równych prawach czasopisma dawnego ERIH oraz te, które złożyły podania
o włączenie do nowej bazy po zamknięciu ERIH. Zob. European Science Foundation 2014.
43
Na marginesie warto przypomnieć, że dobór czasopism bazy ERIH i ich ocena były
bardzo krytykowane przez międzynarodową społeczność naukową. O negatywnych opi
niach na temat oceniania czasopism z zakresu historii nauki – zob. np. Cook et al. 2009.
40
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w ten sam sposób czasopism ERIH PLUS nieuwzględnionych wcześniej w ERIH nie
jest prawnym błędem, dyskryminującym nowe czasopisma ERIH PLUS?44
3) Czy jest uzasadnione, by w naukach humanistycznych i społecznych punktacja za
monografie naukowe musiała być niższa niż za artykuły? Jeśli tak, doprowadzi to
do zaniku publikowania monografii, a ta forma uznawana jest przez specjalistów za
główną formę komunikacji naukowej w tych dziedzinach.45
4) Czy można dopuścić sytuację, by rodzime czasopismo – choć nieobecne w bazie
WoS czy Scopus – z zakresu polskiej specjalizacji naukowej, w której nasza nauka jest
liderem światowym, miało prawo otrzymać najwyższą punktację (aktualnie 50 pkt)?
Jeśli nie, nastąpi proces stopniowej marginalizacji takich specjalizacji, co działało
by na szkodę polskiej kultury i byłoby niewątpliwie sprzeczne z polską racją stanu
(i konstytucją).46
Na tego typu pytania nie można odpowiedzieć merytorycznie bez rzetelnej wiedzy
z zakresu naukoznawstwa i jego historii, o czym niestety zapominano w Polsce w ostat
nich dekadach.
9. Podziękowania
Autor artykułu składa podziękowania Recenzentom za ich kompetentne komentarze,
które przyczyniły się do pogłębienia publikacji.
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A SKETCH ON THE CURRENT DEBATE
ON SCIENTOMETRICS AND BIBLIOMETRICS VERSUS
THE FORGOTTEN SCIENCE OF SCIENCE
Abstr ac t
In the debate on scientometrics and bibliometrics, taking place in Poland in the last
25 years, a very serious methodical and methodological mistake has been committed by
neglecting the reflection about the science of science, especially of historical and method
ological character. The following article discusses this issue.
This aim was achieved with the use of a method of interdisciplinary research origi
nating from the scope of the science of science and the history of the science of science.
This method was applied to the analysis of selected major publications on scientometrics
and bibliometrics in the past 25 years, with special emphasis on Polish context.
The results are discussed in the article, i.e. a) the context of the current debate on
scientometrics and bibliometrics in Poland; b) the history of Polish scientometric analyses
based on foreign indexation databases; c) the current discussion on scientometrics and
bibliometrics in Poland and d) the key aspect ignored in the current debate, namely the
inseparable connection of scientometrics and bibliometrics with the science of science.
The study leads to the following conclusions: it is postulated that the informetric
(scientometric, bibliometric, Webometric, etc.) studies return to the scientific discourse,
which would be consciously developed in the context of the integrated science of science.
This knowledge should be utilized in the development of the current science policy, i.e.
the organizational structure of science and higher education and the formation of rules of
appraisal of scientific institutions, individual employees and scientific journals.
Keywords: scientometrics, bibliometrics, informetrics, methodology of scientomet
rics, abuses of scientometric methods, science of science, science policy, Polish and inter
national context
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JAKIEJ NAUKOMETRII I BIBLIOMETRII
POTRZEBUJEMY W POLSCE ?
Stresz cz eni e
Celem tego badawczo‑przeglądowego artykułu jest zbadanie podstaw nauko
wych naukometrii / bibliometrii – wskazanie jej faktycznych możliwości „detekcyjno
‑pomiarowych”. Przeprowadzana analiza dokonywana jest z autorskiej perspektywy
zintegrowanego naukoznawstwa oraz historii i metodologii tak pojmowanego nauko
znawstwa (szczególnie historii i metodologii naukometrii / bibliometrii oraz historii i me
todologii nauki). Stanowi to o nowości ujęcia tematyki i determinuje: a) sposób wyboru
publikacji i ich interpretacji oraz b) hierarchię analizowanych zagadnień.
Artykuł opisuje: dominujący na świecie i w Polsce (niekrytyczny) pogląd na temat
podstaw naukometrii / bibliometrii i liczne poważne naukowe ograniczenia podstaw
naukometrii / bibliometrii, takie jak: a) niezgodność z danymi empirycznymi tzw. praw
naukometrycznych i prawa koncentracji Garfielda; b) stronniczość dziedzinowa, językowa
oraz geograficzna baz indeksacyjnych; c) różne praktyki komunikacji naukowej; d) orien
tacja lokalna (narodowo‑państwową) nauk humanistycznych i społecznych oraz lokalne
indeksy cytowań; e) wady definicji wskaźnika wpływu (IF) i manipulacje jego wartościami,
„gra w Impact Factor”; f) rozliczne problemy z cytowaniami: syndrom Mendla, syndrom
klasycznej publikacji, tzw. cytowania drugorzędne i trzeciorzędne, syndrom palimpse
stu, efekt zaniku cytowań, kradzieże cytowań, tzw. efekt Mateusza, negatywne cytowania,
„modne bzdury”, przymusowe cytowania, patologie: tzw. karteli albo spółdzielni cytowań,
„autorstwa gościnnego” oraz „autorstwa honorowego”; g) odróżnienia „wpływu publika
cji” i „znaczenia publikacji, doniosłości publikacji”; h) efektywność indeksowania publi
kacji w bazach elektronicznych i internetowych a nowoczesność techniczna publikacji.
Odkrycie tego typu ograniczeń naukometrii / bibliometrii wywołało powstanie m.in.
biobibliometrii, alternatywnych metryk (‘altmetrics’) oraz ruchu otwartej nauki.
Uwzględnienie analizowanych informacji prowadzi do ogólnej konkluzji mającej
znaczenie dla aktualnej polityki naukowej w Polsce: należy przeciwstawić się „tyranii
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bibliometrii”, gdyż nie służy to rozwojowi nauki. Dlatego trzeba ograniczyć stosowanie
metod naukometrycznych w ocenie działalności naukowej, szczególnie nauk humani
stycznych i nauk społecznych.
Artykuł opowiada się również za realizacją priorytetowej dla MNiSW idei pro
mowania dorobku polskich nauk humanistycznych i społecznych w kraju i za granicą.
W tym celu wnioskuje się: a) rozwijać zintegrowane naukoznawstwo (uwolni to od licz
nych błędów naukometrii i bibliometrii); b) rozbudowywać bazy indeksacyjne publikacji,
biblioteki cyfrowe oraz repozytoria cyfrowe, c) intensyfikować udział polskich bada
czy w międzynarodowej przestrzeni badawczej, w tym aktywnie włączyć się w projekt
budowy europejskiej bazy indeksacyjnej humanistyki i nauk społecznych, d) rozwijać
otwarty dostęp do treści naukowych oraz e) unowocześnić polskie czasopisma naukowe
i wydawnictwa naukowe.
Słowa kluczowe: naukometria, bibliometria, informetria, metodologia naukometrii,
nadużycia metod naukometrycznych, naukoznawstwo, polityka naukowa, polskie i mię
dzynarodowe standardy naukometrii

Byłoby dobrze, gdyby wszystkie dane, których wymagają socjologowie mogły
mieć charakter numeryczny, gdyż wtedy moglibyśmy je „wprawić w ruch” za
pośrednictwem maszyn IBM i rysować wykresy, jak czynią to ekonomiści. Jed
nakże nie wszystko, co można policzyć, liczy się, i nie wszystko, co się liczy,
można policzyć (Cameron 1963; tłum. M.K.).1

1. Wprowadzenie
W artykule „Szkic aktualnej debaty nad naukometrią i bibliometrią w Polsce i za
pomniane naukoznawstwo” (Kokowski 2015i) scharakteryzowana została problematyka
toczonej w Polsce od 25 lat debaty naukometrycznej i wskazana jej zasadnicza luka: pomi
nięcie w niej naukoznawstwa oraz jego historii i metodologii.
Niniejszy artykuł podejmuje tę tematykę bardziej szczegółowo. Przedstawiane roz
ważania są podejmowane z autorskiej perspektywy zintegrowanego naukoznawstwa oraz

“It would be nice if all of the data which sociologists require could be enumerated
because then we could run them through IBM machines and draw charts as the economists
do. However, not everything that can be counted counts, and not everything that counts can
be counted” (Cameron 1963, s. 13). Ostatnie zdanie było cytowane w tytule publikacji Grim
son 2014. Co do atrybucji “Not everything that can be counted counts, and not everything
that counts can be counted” – zob. O’Toole 2010. (Uwaga: Odnośniki dotyczące literatury
z zakresu naukometrii – bibliometrii – informetrii, podane są w odrębnej publikacji: Kokowski
2015.)
1
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jego historii i metodologii.2 Determinuje to sposób wyboru analizowanej tematyki i jej
interpretacji oraz hierarchię badanych zagadnień.3
Dzięki zastosowaniu metody naukoznawczej badań interdyscyplinarnych zostanie
pokazane w niniejszym artykule, że dotychczasowi uczestniczy wspomnianej debaty po
minęli grupę kluczowych zagadnień i ujrzeli jedynie przysłowiowy „wierzchołek góry
lodowej” faktycznej problematyki.4 Po rozpoznaniu tej wielowątkowej tematyki zostaną
sformułowane konkretne konkluzje i postulaty, jakie powinny być zrealizowane dla wła
ściwego rozwoju naukometrii i bibliometrii oraz polityki naukowej w Polsce.
Na początku rozważań, dla uniknięcia terminologicznych nieporozumień, nie
odzowne jest przypomnieć, za Alanem Pitchardem (1969b, s. 348), że ‘bibliometria’ zaj
muje się „zastosowaniem matematycznych i statystycznych metod do książek i innych
mediów komunikacji”5, a za Vasylem V. Nalimovem i Z. M. Mulchenką (1969, s. 2, s. 9),
że ‘naukometria’ zajmuje się „ilościowymi metodami badania rozwoju nauki jako procesu
informacyjnego”. Tym niemniej, terminy te stosowane były czasami wymiennie, co za
uważymy w trakcie lektury artykułu.
2. Podstawy naukometrii – uznany pogląd
Według rozpowszechnionej opinii naukometria ma solidne podstawy nauko
we, wyznaczone między innymi przez: prawo naukowej produktywności Lotki, prawo
W skład naukoznawstwa wchodzi cała grupa dyscyplin naukowych, m.in. historia
i filozofia nauki, socjologia wiedzy naukowej, teoria organizacji nauki, psychologia odkrycia
naukowego, ekonomika nauki, polityka naukowa, komunikacja naukowa oraz bibliometria
i naukometria. Zob. Kokowski 2015i, s. 126.
3
Poruszone zagadnienie dotyczy fundamentalnej kwestii mechanizmów poznawczych,
relacji wiedzy teoretycznej i wiedzy empirycznej oraz przedstawiania wyników takich ana
liz – sposobów konstruowania publikacji naukowych. Wiąże się to z wyborem określonej
hermeneutyki badawczej, a następnie określonej narracji tekstu. Wyjaśnienie tych zagadnień –
zob. Kokowski 2001, „Wstęp metodologiczny”, ss. 5–9.
4
Przeoczono je również w obszernych publikacjach z zakresu naukometrii / biblio
metrii / informetrii, jakie ukazały się w ostatnich 25 latach w Polsce, a których autorami są
bibliotekoznawcy – zob. np. Stefaniak 1987; Skalska-Zlat 1988; 2001b; 1993; 2002; Pindlowa
1994; Marszakowa-Szajkiewicz 1996; Klincewicz, Żemigała, Mijal 2012.
Należy jednak zauważyć, że niektóre z tych kwestii podjęli już w mniejszym lub więk
szym stopniu polscy krytycy naukometrii, m.in.: bibliotekoznawca Zbigniew Żmigrodzki
(1999a, 1999c, 1999d), socjolog i informatolog Berenika M. Winsławska albo Webster (1998;
2000; 2001), historyk i informatolog Piotr Nowak (2008), fizyk, historyk fizyki oraz biblio
metra Andrzej Kajetan Wróblewski (1994; 1996; 1998b; 2001; 2002), bibliotekoznawca i in
formatolog Władysław M. Kolasa (2010; 2011a; 2011b; 2012; 2013a; 2013b), socjolog wiedzy
naukowej Izabela Wagner (2012a; 2012b) oraz historyk i informatolog Zbigniew Osiński
(2012; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b).
5
“The application of mathematical and statistical methods to books and other media
of communication” (Pitchard 1969b, s. 348).
2

138

Michał Kokowski

rozproszenia Bradforda oraz prawo koncentracji Garfielda. Zdaniem autora niniejsze
go artykułu głównym źródłem tej opinii są publikacje Eugene’a Garfielda (1952–2012),
a jeszcze bardziej sukces medialny założonej przez niego w Filadelfii prywatnej firmy:
Institute for Scientific Information.6
Należy w tym miejscu przywołać treść tych praw, choćby tylko z tego powodu, że
polscy zwolennicy stosowania naukometrii właściwie w ogóle o nich nie wspominają.7
Prawo naukowej produktywności Lotki orzeka, iż „liczba autorów mających n pu
blikacji wynosi około 1/n2 mających jedną publikację; a proporcja autorów, którzy mają
jedną publikację [do wszystkich autorów] wynosi około 60 procent”.8
Prawo Bradforda rozproszenia [artykułów w czasopismach] w werbalnym sformu
łowaniu orzeka, że ogół czasopism w danej dyscyplinie wiedzy można podzielić na trzy
grupy, z taką samą mniej więcej liczbą wszystkich istotnych artykułów: a) pierwsza grupa
(rdzeń) to kilka wiodących czasopism, druga bardziej liczna grupa mniej ważnych cza
sopism oraz trzecia grupa, w której mieści się pozostała większość czasopism; b) stosu
nek liczby czasopism tych grup wynosi w przybliżeniu jak 1:b:b2, gdzie b – tzw. czynnik
Bradforda, który według tego autora miał mieć stałą wartość 5.9
Prawo koncentracji Garfielda stwierdza, że poboczna literatura („ogon literatury”) jednej
dyscypliny [naukowej] należy w dużej części do rdzeni literatury innych dyscyplin [na
ukowych]. Istnieje tak duże nakładanie się na siebie [tematyk] dyscyplin [naukowych],
że faktycznie grupa nie więcej niż 1000 czasopism, a może nawet zaledwie 500, obejmuje
rdzeń literatury wszystkich dyscyplin [naukowych].10

6
Zob. publikacje Garfielda cytowane w bibliografii, a szczególnie Garfield 1971; 1979e;
1980a, 1981b oraz Braun, Glänzel, Schubert 2010.
7
Informują zaś o nich, choć niekrytycznie (częściowo z wyjątkiem Piotra Nowaka),
polscy bibliotekoznawcy. Zob. np. Stefaniak 1987, ss. 18–19; Pindlowa 1988, ss. 306–307; 1994,
ss. 44–51; Skalska-Zlat 1988, ss. 263–264, 272–274; Ratajewski 1994, s. 116–117; 2002, ss. 93–
94; Nowak 2008, ss. 64–99.
8
“The number of authors making n contributions is about 1/n2 of those making one;
and the proportion of all contributors, that make a single contribution, is about 60 percents”
(Lotka 1926, s. 323). Precyzyjniej wartość ta wynosi 6/π2 %, tzn. około 60,79 % – zob. Egghe
2001, s. 16.
9
Zob. Bradford 1934. Jak się okazało po latach – zob. Vickery 1948; Wilkinson 1972 –
autor ten wprowadził dwa nierównoważne sformułowania tego prawa: tzw. werbalne sformu
łowanie (wyrażające idealizacyjne poglądy teoretyczne Bradforda) i sformułowanie graficzne
(oparte na obserwacjach empirycznych), zgodne ze sformułowaniem werbalnym w pewnym
dominującym zakresie. W ramach komentarza warto dodać, że obydwa te sformułowania
łączy pewna uogólniona zasada korespondencji.
10
“Garfield’s law of concentration states that the tail of the literature of one disci
pline consists, in a large part, of the cores of the literature of other disciplines. So large is
the overlap between disciplines, in fact, that the core literature for all scientific disciplines
involves a group of no more than 1000 journals, and may involve as few as 500” (Garfield
1979e, rozdz. 3, s. 23).
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Wspomniany Eugene Garfield był głęboko przekonany o uniwersalnej słuszności
tych praw empirycznych. Na przykład w 1971 roku głosił on otwarcie takie oto tezy:
Nawiasem mówiąc, prawo Bradforda również wyjaśnia, dlaczego wielodziedzinowy in
deks, taki jak Science Citation Index®, jest na ogół bardziej skuteczny niż każdy indeks
jednodziedzinowy, bez względu na jego specjalność (Garfield 1971; tłum. M.K.).11
Nasze badania w ISI wykazały, że lista 1000 czasopism będzie zawierała wszystkie wiodą
ce czasopisma na każdej liście czasopism specjalistycznych, a także odpowiadać za duży
procent wszystkich artykułów opublikowanych w tej dziedzinie. Innymi słowy, to, co pra
wo Bradforda postuluje dla pojedynczych dyscyplin, prawo Garfielda postuluje dla nauki
jako całości. […] Odkryliśmy, na przykład, że tylko 25 czasopism obejmuje 20–25% cy
towań z 4 milionów cytowań przetwarzanych w Science Citation Index z 1969 roku. Po
nadto co najmniej w jednym z tych 25 czasopism jest cytowanych ponad 50% wszystkich
opublikowanych artykułów. Tak więc we wszystkich „szczególnych” rozkładach Bradfor
da prawo Garfielda utrzymuje, że podstawowa lista od 500 do 1000 czasopism będzie
odpowiadała za 80 do 100% wszystkich odniesień w czasopismach (Garfield 1971; tłum.
M.K.).12

3. Poważne ograniczenia podstaw naukometrii
3.1. Kwestia zgodności modeli teoretycznych
i regularności empirycznych praw naukometrycznych
Jak wiadomo, można racjonalnie dowodzić, że „prawa naukometryczne”: Lotki,
Bradforda (w sformułowaniu werbalnym, w sformułowaniu graficznym oraz w sformuło
waniu Leimkuhlera), Mandelbrota, Pareto oraz Zipfa są z sobą matematycznie powiązane.13
Jednakże – co również jest wiadome – wspomniane prawa opisujące regularności sta
tystyczne nie mają statusu praw fundamentalnych, takiego jaki posiada na przykład prawo
grawitacji Newtona. W przypadku tych „praw naukometrycznych” wcale nie zaskakuje
rozbieżność między modelami teoretycznymi a danymi empirycznymi, gdyż modelowane
11
“Bradford’s law, by the way, also explains why a multidisciplinary index like the
Science Citation Index® is generally more effective than any discipline-oriented index, no
matter what the specialty” (Garfield 1971, s. 222).
12
“Our studies at ISI have shown that a list of 1000 journals will contain all the lead
ing journals on any specialty list, as well as account for a large percentage of all articles
published in that field. In other words, what Bradford’s law postulates for single disciplines,
Garfield’s law postulates for science as a whole. […] We have found, for example, that only
25 journals account for 20-25% of the 4 million citations processed for the 1969 Science
Citation index. In addition, at least one of those same 25 journals is cited in more than 50%
of all articles published. Thus, in all “special” Bradford distributions, Garfield’s law holds
that a basic list of 500 to 1000 journals will account for 80 to 100% of all journal references”
(Garfield 1971, s. 223).
13
Zob. np. Fairthorne 1969; O’Connor, Voos 1981, s. 10; Bookstein 1990a, ss. 371–373;
Egghe 2005, ss. 19–24.
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układy bardzo się różnią pod wieloma względami, w tym na przykład pod względem li
czebności analizowanego zbioru artykułów, tematyki tych zbiorów itp. Zaskakująca byłaby
natomiast sytuacja odwrotna: istnienie pełnej zgodności takich statystycznych praw ide
alizacyjnych (w jakimś matematycznym sformułowaniu) z danymi empirycznymi.14
3.2. Tzw. prawo Lotki
Jest to empiryczna reguła niemająca uniwersalnego znaczenia, gdyż wykładnik potę
gowy (= 2) nie jest uniwersalną stałą, lecz zmienia się w zakresie od 1.2 do 4 w zależności
od liczebności testowanej próbki (co jest oczywiste z punktu widzenia statystyki) i specy
fiki dyscypliny.15
Ponadto recepcja tego „prawa” jest dowodem przeciwko aktualnej modzie fetyszyzo
wania cytowań, gdyż:
artykuł Lotki (1926) nie był cytowany do 1941 roku, rozkład jego imienia nie był tak
nazwany do 1949 roku oraz nie podejmowano żadnych prób przetestowania prawa Lotki
w innych dyscyplinach do 1973 roku16 (Potter 1981; tłum. M.K.).

3.3. Tzw. prawo Bradforda
W werbalnym sformułowaniu nie ma ono uniwersalnego charakteru, między innymi
dlatego, że czynnik Bradforda dla trzech stref nie jest stałą i zależy od konkretnej dyscy
pliny, języka itp.17
Jak też wiadomo jest wiele różnych matematycznych sformułowań tego prawa (zob.
np. Lockett 1989). Zaproponowali je między innymi sam Samuel C. Bradford (1934), któ
ry podał werbalne i graficzne sformułowania tego prawa, odróżnione przez Briana C.Vic
kery’ego (1948), a także Ferdinand F. Leimkuhler (1967) i Bertram C. Brookes (1977).
Jednakże wszystkie one napotykają jeden podstawy problem:
[…] do tej pory nikt nie zaproponował takiego modelu, który względnie dobrze pasuje do
większości zbioru danych (Sudhier 2010; tłum. M.K.).18
Zob. np. De Bellis 2009, ss. 75–76.
Zob. np. Voos 1974; Coile 1977; Potter 1981; Kunz 1988; Chung and Cox 1990; Huber
1999; Rousseau, Rousseau 2000; Egghe 2005, ss. 86–99; Nowak 2008, ss. 66–67; 75–87; De
Bellis 2009, ss. 91–95; Kolasa 2011b, s. 18; Osareh, Mostafavi 2011; Talukdar 2011; Friedman
2015. Dlatego część autorów postuluje inne wzory: malejące funkcje wykładnicze (tzn. funk
cje postaci can, gdzie c i a są stałymi i a>0). Zob. Seglen 1992; Huber 1998c; 1999; 2001; 2002;
Huber, Wagner-Dobler 2001a; 2001b.
16
“Lotka’s article was not cited until 1941, that his distribution was not termed «Lotka’s
law» until 1949, and that no attempts were made to test the applicability of Lotka’s law to
other disciplines until 1973” (Potter 1981, s. 21).
17
Zob. Drott 1981; Naranan 1989; Rao 1998; Heine 1998; Hjørland, Nicolaisen 2005;
Nicolaisen, Hjørland 2007; Nowak 2004; 2008, ss. 69–74; De Bellis 2009, ss. 95–100; Sudhier
2010; Nash-Stewart 2012.
18
“[…] till now, no one has come out with a single model that fits fairly well to most
of the data set” (Sudhier 2010, s. 12).
14

15
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Z tego powodu formułowano różne jego uogólnienia.19
3.4. Metoda Bradforda wyróżnienia grup czasopism
Wbrew zapewnieniom zwolenników metody Bradforda wyróżnienia grup czasopism
nie jest ona wcale neutralna i obiektywna – lecz subiektywna, a jej zastosowanie prowadzi
do promowania tez już uznanych i dyskryminacji stanowisk mniejszościowych, tzn. po
glądów stosunkowo nowych, które dopiero zdobywają popularność czy są obecne w in
nych kręgach kulturowych.20
Z metodą tą wiążę się też problem wyróżniania dyscyplin w bazach ISI i bazach WoS,
z niego zaś wynikają trudności w klasyfikowaniu interdyscyplinarnych czasopism.21
3.5. Wady baz indeksacyjnych WoS i Scopus
3.5.1. Stronniczość dziedzinowa
W bazach ISI / Thomson Reuters i Scopus są nadreprezentowane nauki przyrodnicze
(tzn. science & technology). Mianowicie w latach 1981–2002 aż 89,5% wszystkich publi
kacji baz ISI stanowiły publikacje z zakresu nauk przyrodniczych (P), 8% dotyczyło nauk
społecznych (S) oraz 2,5% – nauk humanistycznych (H). Zasadniczo różniły się też klu
czowe wskaźniki bibliometryczne publikacji z tych dziedzin naukowych, m.in.: liczba cy
towanych publikacji (P – 38,32–78,48%; S – 32,7–59,1%; H – 7,2–20,5%); liczba cytowań
na jedną publikację (P – 1,36–12,98; S – 0,92–3,83; H – 0,10–1,80) oraz liczba cytowań na
jedną publikację cytowaną (P – 5,02–18,59; S – 2,80–6,48; H – 1,35–1,80).22
3.5.2. Stronniczość językowa (nadreprezentacja czasopism
w języku angielskim), język angielski jako nowa lingua franca
oraz etnocentryzm amerykańskich nauk społecznych
Jak wiadomo specjalistom bibliometrii, bazy indeksacyjne ISI (a następnie WoS)
i Scopus są skażone poważną wadą. Preferują bowiem publikacje w języku angielskim
zgodnie z błędnym założeniem, iż jest on jedynym językiem nauki współczesnego świata
(szczególnie odnosi się to do nauk humanistycznych i społecznych). Defekt ten wyni
ka z innej znanej prawidłowości: angloamerykańscy autorzy preferują publikacje swoich
angloamerykańskich kolegów.23
Zob. Oluić-Vuković 1997.
Zob. Pao 1984; Pao, Fu 1985; Hood, Wilson 2001; Hjørland, Nicolaisen 2005; Nicolai
sen, Hjørland 2007; De Bellis 2009, s. 105; K.G. Sudhier 2010.
21
Zob. Hjørland, Nicolaisen 2005; Leydesdorff, Bornmann 2014.
22
Zob. Górny, Nowak 1996; Marszakowa-Szajkiewicz 2001, s. 157; 2009, ss. 20, 194;
Kolasa 2011a; 2011b.
23
Zob. np. Dansey 1973; Garfield 1976; 1978; 1979b; 1979c; Gareau 1983; Kostecki, Mre
ła 1980; Kozłowski 1994, s. 8; Kozłowski, Kopka 1995, s. 4; May 1997; Ingwersen 2000; Van
Leeuwen et. al. 2000; 2001; Webster 2001 (w nawiązaniu do: Kostecki, Mreła 1980; Gareau
1983; Bonheim 1993, Yitzhaki 1998); Egghe, Rousseau 1990, s. 219; Archambault, Vignola19

20
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Oto przykład takiej stronniczości. W 2004 roku w bazie Web of Science, w porów
naniu z uznawaną za najbardziej kompletną bazą czasopism Ulricha (Urlich’s Periodicals
Directory), było o 26% więcej czasopism angielskich, ale przeciwna tendencja zaznaczyła
się w przypadku periodyków wydawanych w innych językach narodowych: czasopism
niemieckich było o 34% mniej, francuskich – o 24% mniej, hiszpańskich i belgijskich –
o 75% mniej, polskich – o 87% mniej, a włoskich – o 89% mniej.24
Analogiczną stronniczość wykazuje też baza Scopus.25
Efekt ten dotyczy również nauk humanistycznych i nauk społecznych26: czasopisma
anglojęzyczne w bazach ISI / Thomson Reuters są o 20–25% nadreprezentowane wzglę
dem bazy czasopism Ulricha. (Dlatego nie należy korzystać z baz ISI / Thomson Reuters
w ewaluacji tych właśnie dziedzin naukowych).27
Istnieje też innego rodzaju stronniczość językowa w fizyce i chemii: mianowicie nie
angielskie czasopisma i artykuły uzyskują mniej cytowań niż angielskie.28
Ponadto dochodzi do dyskryminacji łacińskoamerykańskich badaczy w prestiżo
wych czasopismach, gdyż ich publikacje otrzymują znacząco mniej cytowań niż wydaw
nictwa, których współautorami są naukowcy z krajów zachodnich.29
Mając na względzie tego typu stronniczość, amerykański ekonomista i socjolog
Frederick H. Gareau określił postawę amerykańskich reprezentantów nauk społecznych
jako etnocentryczną. Co przez to rozumiał?
Etnocentryzm (lub nacjonalizm lub zaściankowość) oznacza nadmierne preferowanie
własnej grupy kosztem innych grup lub przyjęcie nieuzasadnionego założenia, że czyjaś
grupa jest lepsza od innych. Etnocentryczna stronniczość przejawia się już przez sam fakt,
że amerykańscy redaktorzy ‘nadmiernie’ i ‘bez odpowiedniego uzasadnienia’ wybierają
zbyt wielu Amerykanów jako współpracowników i dyskryminują niektórych zagranicz
nych uczonych przez wybór tylko nielicznych (Gareau 1983; tłum. M.K.).30
-Gagné 2004; Van Leeuwen 2006; De Bellis 2009, ss. 207–208; Liang, Rousseau, Zhong 2011;
2013; Ka-Wai 2015; Žic Fuchs 2014; Schneider, Sørensen 2015; Van Leeuwen 2013.
24
Zob. Archambault, Vignola-Gagné 2004, s. 20, tabela IV.
25
Zob. Mongeon, Paul-Hus 2014; HLWIKI International 2015.
26
O odróżnieniu nauk humanistycznych od nauk społecznych w kulturze anglosaskiej –
zob. Bastow, Dunleavy, Tinkler 2014.
27
Zob. Archambault et. al. 2005; 2006 oraz Wincławska 1996; Webster (Winclawska)
1998; 2001; Hicks 1999, 2004, 2006, 2013; Hicks, Wang 2009; 2011; López Piñeiro, Hicks 2015.
28
Zob. Liang, Rousseau, Zhong 2011; 2013. Warto jednak zauważyć, że efekt ten nie
musi oznaczać stronniczości językowej, lecz wynikać z faktu, że tekst napisany po angielsku
ma potencjalnie większą grupę odbiorców – na całym świecie, a nie tylko w społeczności
lokalnej, narodowej.
29
Zob. Meneghini, Packer, Nassi-Calò 2008 i Wagner 2012b, s. 291.
30
“Ethnocentrism (or nationalism or parochialism) means here an undue preference
for one’s own group at the expense of other groups, or the unwarranted assumption that
one’s group is superior to others. Ethnocentric bias manifests itself in this study when the
American editors ‘unduly’ and ‘without adequate warrant’ choose too many Americans as
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W kolejnych publikacjach autor ten uogólnił problem i dostrzegł uniwersalną pra
widłowość – etnocentryzm socjologii i nauk społecznych w różnych częściach świata.31
3.5.3. Tzw. neokolonializm naukowy i stronniczość geograficzna
Wyrazem tendencyjności jest też swoisty neokolonializm naukowy, którego przeja
wem jest wykluczanie z nauki światowej krajów Trzeciego Świata (krajów rozwijających
się).32 Zagadnienie to dobitnie zilustrował interdyscyplinarny zespół Worldmapper33
poprzez porównanie mapy politycznej (powierzchni krajów) świata i mapy zaludnienia
krajów świata z mapą liczby publikacji naukowych (z fizyki, biologii, chemii, matematy
ki, medycyny klinicznej, badań biomedycznych, inżynierii, techniki oraz badań kosmicz
nych) poszczególnych krajów z 2001 roku i mapą wzrostu liczby takich publikacji w tych
krajach w latach 1990–2001. Oto one:

Mapa polityczna świata
Źródło: The Wordmapper; http://www.worldmapper.org/images/largepng/1.png

Mapa zaludnienia świata
Powierzchnia państw przedstawiona proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców.
Źródło: http://www.worldmapper.org/imagemaps/imagemap2.html

contributors and discriminate against certain foreign scholars by choosing too few of them”
(Gareau 1983, s. 245; cyt. za: Webster 2001, przyp. 13).
31
Zob. Garreau 1985a; 1985b; 1985c.
32
Zob. np. Gibbs 1995; Sen 1996a; 1996b; 1996c; 1996d; De Bellis 2009, s. 105. Od
neokolonializmu naukowego trzeba odróżnić kolonializm naukowy. W tej kwestii zob. np.
Galtung 1967.
33
W skład zespołu, pod przewodnictwem geografa, prof. Danny’ego Dorlinga, wchodzi
6 osób z University of Sheffield (Wielka Brytania) i jedna z University of Michigan (USA).
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Mapa badań naukowych
Powierzchnia państw przedstawiona proporcjonalnie do liczby artykułów naukowych
z fizyki, biologii, chemii, matematyki, medycyny klinicznej, badań biomedycznych, inżynierii,
techniki oraz badań kosmicznych opublikowanych w 2001 roku przez ich obywateli.
Źródło: http://www.worldmapper.org/images/largepng/205.png

Mapa przyrostu publikacji naukowych
Powierzchnia państw odwzorowuje przyrost liczby artykułów naukowych
z fizyki, biologii, chemii, matematyki, klinicznej medycyny, badań biomedycznych,
inżynierii, techniki oraz nauk kosmicznych w latach 1990–2001
opublikowanych przez autorów żyjących w danym kraju
(brak wzrostu = powierzchnia zerowa). W 1990 roku na 1 milion ludzi
było publikowanych 80 artykułów naukowych, a w 2001 roku – 106.
Źródło: http://www.worldmapper.org/images/largepng/206.png

Oddajmy jeszcze w tej sprawie głos Nicoli De Bellisowi:
[W]e wszechświecie zgodnym z modelem Bradforda jest tylko jedna słuszna nauka świa
towa. Oczekuje się od tych, którzy ją posiadają, by przekazali jej tajemnice tym, którzy jej
nie posiadają. To – być może wątpliwe – założenie jest podstawą zarówno głębszego zro
zumienia [aktualnych] ograniczeń strukturalnych cytowań baz danych / wskaźników oce
ny badań w skali światowej, jak i większego udziału autorów zachodnich i nie‑zachodnich
w nurcie badań bibliometrycznych, które, począwszy od pionierskich analiz tego tematu
podjętych przez [Dereke’a Johna de Solla] Price’a,34 [Michaela Juliusa] Moravcsika35 oraz
O dorobku Dereka de Solla Price’a na polu naukometrii zob. Merton, Garfield 1986;
Yagi, Badash, De Beaver 1996; Research Trends 2008.
35
Michael Julius Moravcsik (1928–1989) pochodził z Węgier. W wieku 20 lat wyemi
grował do USA. Studiował fizykę na Uniwersytecie Harvarda, został następnie fizykiem
teoretycznym, filozofem nauki oraz badaczem naukometrii, a szczególnie propagatorem sto
34
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[Eugene’a] Garfielda, wieńczy projekt mający na celu ukazanie coraz większej obecności
i znaczenia badań prowadzonych w krajach rozwijających się w międzynarodowych cza
sopismach naukowych (De Bellis 2009; tłum. M.K.).36

Wspomniany tu Moravcsik ubolewał nad niedorozwojem oceniania działalności na
ukowej i technicznej. W jednym z nieopublikowanych tekstów zauważył, że:
Ocenienie działalności naukowej i technicznej (N&T) jest absolutnie kluczowe i nadal
jest jeszcze trudnym zadaniem. W krajach rozwijających się nigdy nie było ono prak
tykowane. Paradoksem jest, że właśnie tam, gdzie zasoby są najbardziej deficytowe, ale
i wprowadzanie nauki i techniki jest w najbardziej kluczowej i wrażliwej fazie, nie ma
oceniania takich działań.37

Jednakże – co szczególnie ważne w kontekście tego artykułu – Moravcsik w 1985
roku na konferencji poświęconej szkolnictwu wyższemu, zorganizowanej przez Organi
sation for Economic Co‑Operation and Development (OECD), krytycznie odniósł się do
idei tworzenia bibliometrycznych baz danych w nauce z uwagi na koszty i ograniczenia
konceptualne tej metody:
Bibliometria nie jest w żadnym wypadku niekontrowersyjną metodą oceniania wyników
i wpływu badań. Metody te były krytykowane – i czasem słusznie – za to, że opierały się
na nadmiernie uproszczonych założeniach i że nie uwzględniały stronniczości między
narodowych danych (tłum. M.K.).38
sowania metod bibliometrycznych w krajach rozwijających się. Moravcsik był współpracow
nikiem czasopisma Scientometrics, które od 1984 roku przyznawało Medal Dereka Johna de
Solla Price’a dla wybitnych badaczy naukometrii. Pierwszym laureatem tego medalu został
Eugene Garfield (medal przekazał mu w imieniu redakcji Scientometrics właśnie Moravcsik),
a drugim właśnie on. Z kolei Moravcsik otrzymał to wyróżnienie z rąk pierwszego laureata –
zob. Moravcsik 1984, Garfield 1990a. Na temat poglądów Moravcsika na naukometrię – zob.
Moravcsik 1985; o jego dokonaniach na polu fizyki, naukometrii oraz promocji nauki i nau
kometrii w krajach rozwijających się – zob. Garfield 1990a, Goldstein 1990.
36
“[I]n a Bradford-compliant universe, there is only one valid world science, and tho
se who possess it are expected to hand over its secrets to those who don’t. Questionable as
it may be, this assumption is at the roots of both a deeper understanding of the structural
limitations of citation databases/indicators in research evaluation on a worldwide scale and
a stronger participation by Western and non-Western authors in the stream of bibliometric
research which, starting from Price’s, Moravcsik’s, and Garfield’s pioneering concern for the
subject, ends up in the project of mapping the ever-growing presence and impact of Third
World research in international scientific journals (De Bellis 2009, s. 105).
37
“Assessing science and technology (S&T) is an absolutely crucial and yet a difficult ta
sks. In countries of the Third World such assessment is practically never practiced. It is ironic
that exactly those countries in which resources are most scare but in which the establishment
of S&T is at a most crucial and sensitive stage, the assessment of such activities is absent” (cyt.
za: Schubert, Braun 1992, s. 3).
38
“Bibliometrics is, by no means, an uncontroversial method of assessing the out
put and impact of research. The methods have been criticized, and sometimes rightly so,
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OECD nie mogło zaakceptować idei baz indeksacyjnych z następujących powodów,
podanych explicite w 1989 roku:
Nie są uwzględniane tezy ustnie przekazywane między naukowcami; analizy są oparte
na czasopismach z pominięciem książek; dokumenty mogą być cytowane z powodów
innych niż ich pozytywny wpływ na badania; najdalej idące idee szybko przestają być
formalnie cytowane; niektórzy naukowcy i badacze powołują się nadmiernie na własne
artykuły; publikacje w językach innych niż angielski są rzadziej cytowane niż publikacje
anglojęzyczne; istnieje opóźnienie pomiędzy publikacją wyników i cytowaniami artyku
łu; naukowcy i badacze o tym samym nazwisku mogą być często myleni; istnieje tenden
cja do promowania pierwszego autora w publikacjach zbiorowych (tłum. M.K.).39

W latach 1981–2009 w bazach ISI zaznaczył się nowy trend: 10% spadek liczby cza
sopism amerykańskich i 10% wzrost liczby czasopism azjatyckich (z Chin, Południowej
Korei, Tajwanu oraz Singapuru). Co ciekawe, amerykańscy odkrywcy tego faktu uznali to
za przejaw… nowego typu nacjonalistycznej tendencyjności (a nie wzrostu jakości tych
czasopism).40
3.6. Zastrzeżenie odnoszące się do sposobu wyboru czasopism
w bazach Thomson Reuters (a wcześniej Institute for Scientific Information)
Według Jima Testy (Vice President, Editorial & Publisher Relations, Thomson Reu
ters) wybór ten oparty jest częściowo na metodzie Bradforda (Testa 2012). Jednakże – jak
zauważyli Birger Hjørland (2007) oraz Jeppe Nicolaisen i Birger Hjørland (2007, s. 373,
przyp. 4) – Thomson Reuters nie przedstawia żadnych analiz teoretyczno‑faktograficznych,
który by uzasadniały takie twierdzenie:
Często twierdzi się, że prawo Bradforda jest użyteczne i stosuje się je do wyboru czaso
pism dla bibliotek i baz danych. Jednakże w literaturze nie ma dostępnego ani jednego
artykułu, który by udokumentował takie twierdzenie. Jedynym ‘prawdziwym’ zastoso
waniem [tego prawa] jest zastosowanie go przez Garfielda do wyboru czasopism w jego
Citation Index. Przykład ten nie jest dogodny do analizy naukowej, ponieważ do wyboru
for being based on over-simple assumptions and for failing to take into account international
biases in the data. (OECD 1985, s. 27; cyt. za: Godin 2005, s. 132).
39
“Orally communicated ideas between scientists are not included; analyses are based
on scientific journals to the exclusion of books; documents can be cited for reasons other than
their positive influence on research; most far-reaching ideas soon cease to be cited formally;
some scientists and researchers cite their own papers excessively; non-English language pu
blications are cited less frequently that those published in English; there is a time lag between
the publication of results and the citation of the article; scientists and researchers with the
same name can often be confused; there is a bias in favor of the first author of multi-authored
publications (OECD 1989, ss. 50–51; cyt. za: Godin 2005, s. 133).
40
Zob. Shelton, Foland, Gorelsky 2009. Autor niniejszego artykułu nie zgadza się z ta
kim stwierdzeniem i uznaje je za przejaw postawy nacjonalistycznej.
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czasopism dla tych baz danych były użyte także inne metody wyboru, a ich wpływ nie
został zidentyfikowany i opisany. Zob.: ‘Thomson Reuters Journal Selection Process’ [toż
samy z: Testa 2012] (Hjørland 2007; tłum. M.K.).41

Warto zauważyć, że taka konkluzja jest w pełni zgodna z jednoznacznymi wypowie
dziami samego twórcy tych baz Eugene’a Garfielda z 1980 roku:
Mimo iż bezpośrednio nie posługujemy się tymi prawami [tzn. prawem Bradforda, in
deksem Pratta, prawem Lotki, prawem Zipfa częstotliwości słów, prawem dystrybucji
Bradforda‑Zipfa, wskaźnikiem Giniego, prawem Pareto dystrybucji dochodów, prawem
ogólnej teorii bibliometrii i innych skumulowanych procesów korzyści Price’a, empirycz
nym prawem zachowań społecznych Brookesa] przy ustalaniu zasięgu wyboru czasopism,
mamy świadomość, że kierują one nami przy tworzeniu CC [Current Contents], Science
Citation Index® (SCI®) i wszystkich baz ISI®. Gdybyśmy nie zdawali sobie z tego sprawy,
ciążyłaby na nas odpowiedzialność za utrwalanie tego, co Bradford opisał jako „chaos
dokumentalny” (tłum. M.K.).42

3.7. Tzw. prawo koncentracji Garfielda, różne praktyki komunikacji naukowej
oraz manipulacje wskaźnikami bibliometrycznymi
Ani Eugene Garfield, ani jego następcy nie przedstawili dotąd dowodów uniwersal
ności tzw. prawa koncentracji Garfielda.
Natomiast grupa krytycznie myślących badaczy dowiodła, że owo „prawo” ani nie
obowiązywało w bazach ISI, ani nie obowiązuje aktualnie w bazach Thomson Reuters. Po
wód jest jasny: zasoby te były i są zasadniczo skoncentrowane na: a) publikacjach w języku
angielskim (a nie sposób przyjąć – szczególnie odnosi się to do humanistyki – że tylko ten
język jest językiem nauki) i b) na zbiorze wyselekcjonowanych czasopism43 (marginalnie
“It is often claimed that Bradford’s law is useful and has been used to select journals
for libraries or databases. However, not a single paper is available in the literature documen
ting this claim. The only ‘real’ application found is Garfield’s application for selecting jour
nals to his Citation Indexes. This example is not useful for scientific analysis because other
selection methods have also been used to select journals for these databases and the influence
of each method has not been identified or communicated. See: [“Thomson Reuters Journal
Selection Process”, that is: Testa 2012]” (Hjørland 2007).
42
“Although we do not use these laws [that is: Bradford’s law, Pratt index, Lotka’s law,
Zipf’s law of word frequency, Bradford-Zipf distribution, Gini index, Pareto’s law of income
distribution, Price’s general theory of bibliometrics and other cumulative advantage proces
ses, Brookes’ empirical law of social behavior which pervades all social activities] directly
when determining our journal coverage, our awareness of their underlying principles has
guided us in designing the optimum coverage for CC, Science Citation Index®(SCI®), and all
of ISI®’s services. Without this awareness, we would be guilty of perpetuating what Bradford
(1950) described as ‘documentary chaos’ ” (Garfield 1980a, s. 476).
43
W Polsce za A.K. Wróblewskim (1998c) czasopisma wymieniane w tych bazach
określa się wspólnym mianem „listy filadelfijskiej”. Termin ten był pierwotnie utożsamiony
z Master Journal List (czyli z trzema bazami: Science Citation Index (SCI), Social Science
41
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znaczenie miały i mają nadal w tych bazach materiały konferencyjne i monografie nauko
we, które ogrywają kluczową rolę, odpowiednio, w naukach technicznych i społeczno
‑humanistycznych); jednak zbiór tych baz: c) nie jest w pełni reprezentatywny, co dotyczy
wielu dziedzin naukowych, a w głównej mierze nauk społecznych i nauk humanistycz
nych (ale nie fizyki, chemii, astronomii, biochemii, biofizyki, nauk medycznych itp.)44
i d) nie jest odporny na poważne manipulacje wskaźnikami bibliometrycznymi, zwłaszcza
liczbą cytowań i jej pochodnymi: np. współczynnikiem wpływu (uwzględniającym tylko
dwuletnie cytowania) i wskaźnikiem Hirscha.45
W szczególności warto tu zwrócić uwagę na wyniki uzyskane przez Henka F. Mo
eda46, który przetestował prawo koncentracji Garfielda w bazach ISI. W tym celu użył
jako kryterium porównania liczbę odniesień literaturowych do cytowanych publikacji
w bazach ISI i wyróżnił trzy konwencjonalne klasy takiej koncentracji: 1) znakomitą
(w przypadku, gdy ponad 80% odniesień odwołuje się do baz ISI); 2) dobrą (gdy tych
odniesień jest od 40% do 80%); 3) słabą (gdy jest ich poniżej 40%). W pierwszej klasie
znalazły się: biologia molekularna i biochemia, nauki biologiczne zasadniczo dotyczące
ludzi, medycyna kliniczna, fizyka i astronomia oraz chemia; w drugiej: fizyka stosowana
i chemia stosowana, nauki biologiczne dotyczące szczególnie zwierząt i roślin, psycholo
gia i psychiatria, inne nauki społeczne, głównie związane z medycyną i zdrowiem, nauki
o Ziemi, matematyka, nauki inżynierskie, ekonomia; w trzeciej: inne nauki społeczne,
humanistyka i sztuka.

Citation Index (SSCI) oraz Arts & Humanities Citation Index (AHCI)), a nie Journal
Citation Reports (w których wymienianie są czasopisma z wyznaczoną wartością IF) – zob.
Wróblewski 1998c; 1999; Kulczycki, Drabek, Falkowska 2012; Emanuel Kulczycki, Marcin
Kapczyński 2013.
Obowiązującą wykładnię tej listy podał A.K. Wróblewski: „LISTA FILADELFIJSKA[:]
Kryteria międzynarodowe są jasne. W świecie liczy się wynik badań, który zostaje opubli
kowany w języku i periodyku o zasięgu światowym. W zalewie makulatury (jest obecnie
już około milion czasopism!) wyróżniono około osiem tysięcy najlepszych i najbardziej po
czytnych (w tym kilkadziesiąt polskich), kierując się wkładem do światowej bazy cytowań
w danej dziedzinie. Pisałem o tym w Forum Akademickim [Wróblewski 1998c] i w Sprawach
Nauki [Wróblewski 1998e]. Stąd wzięła się lista czasopism, opracowana i uaktualniana przez
Institute of Scientific Information (ISI) z Filadelfii. Tę listę przy jakiejś okazji nazwałem skró
towo listą filadelfijską i owa nazwa przyjęła się już w Polsce” (Wróblewski 1999).
44
Zob. np. Seglen 1997; Moed 2005 s. 137–138; Hicks 2006; Hicks et. al. 2015.
45
Zob. np. Seglen 1992; 1997; Opthof 1997; Coleman 1999; Archambault, Gagné 2004;
Arnold 2008; Falagas, Alexiou 2008; De Bellis 2009; Arnold, Fowler 2010; Jeltsch 2011; Bart
neck, Kokkelnans 2011; San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) 2012;
Hicks et. al. 2015; Werner 2015.
46
Zob. Moed 2005, s. 138.
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Źródło: Moed 2005, s. 138, tabela 8.1.

Autor ten zwrócił również uwagę na fakt, że wyniki te są zgodne z tezami Dereka de
Solla Price’a (1970), twórcy amerykańskiego naukoznawstwa (w tym i naukometrii), któ
ry analizując praktyki komunikacyjne w różnych dyscyplinach naukowych, zauważył, że
najbardziej odpowiednim źródłem i narzędziem informacji w humanistyce jest „normal
na” biblioteka archiwalna, a w „twardych naukach” – indeksowanie cytowań artykułów.47
Na podkreślenie zasługuje fakt, że teza głoszona przez Price’a jest powszechnie uzna
na na gruncie naukoznawstwa (to jeden z aksjomatów tej rodziny dyscyplin): różne typy
nauk wypracowały różne sposoby komunikacji naukowej; część dyscyplin komunikuje
swoje wyniki głównie w czasopismach (to pierwsza klasa nauk Henka F. Moeda), inna
w materiałach konferencyjnych (to przeważnie nauki techniczne), a jeszcze inna, głównie
w książkach (to nauki humanistyczne). Dlatego jest niedorzecznością narzucać wszystkim
dyscyplinom naukowym te same schematy oceny pracy naukowej.48
Zgodne są z tym ustalenia holenderskich i brytyjskich specjalistów bibliometrii
z Centre for Science and Technology (Leiden University), the United Kingdom’s Higher
Education Funding Council oraz Public Policy Group (London School of Economics).
Zdaniem tych badaczy można polegać na bazach indeksacyjnych w ewaluacji badań na
ukowych, o ile wewnętrzne nasycenie publikacjami z danej dziedziny w bazie jest nie
mniejsze niż 80% (tzn., gdy co najmniej 80% cytowanych pozycji bibliograficznych,
zamieszczonych w publikacjach, które zostały włączone do bazy indeksacyjnej, odwołuje
się do publikacji zamieszczonych w takiej bazie). Gdy wewnętrzne nasycenie bazy indek
sacyjnej jest mniejsze niż 50% nie powinno się w ogóle stosować jej do ewaluacji badań.
Wiąże się to ściśle z różnicami wartości tzw. indeksu Price’a (procentu cytowanych
publikacji nie starszych niż 5 lat) dla różnych nauk. Okazało się bowiem, że w przypadku
humanistyki wartości tego indeksu są znacznie niższe niż w przypadku „twardych nauk” –
zob. Price 1970.
48
Zob. np. Clemens et. al. 1995; Webster 2001; Van Leeuwen 2013.
47
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W przypadku bazy WoS wartość owego wewnętrznego nasycenia przyjmuje odmienne
wartości w różnych dyscyplinach naukowych:

Źródło: Centre for Science and Technology Studies 2007, tabele 3.1, 3.3; LSE Public Policy Group 2011,
wykres 2.1, s. 58. (Część tych wyników referują Wagner 2012b, ss. 280–283 i Osiński 2014).

Widzimy, że dla nauk filologicznych i nauk o komunikacji wskaźnik ten zawarty jest
w przedziale od 32 do 40%, dla innych nauk społecznych od 24 do 36%, a dla nauk huma
nistycznych i nauk o sztuce od 11% do 27%.49
Co za tym idzie, w 2007 roku WoS nie nadawał się do ewaluacji nauk humanistycz
nych i społecznych.50 Sytuacja ta nie zmieniła się w 2010 roku, o czym świadczą wartości
wewnętrznego nasycenia bazy WoS dla poszczególnych dyscyplin naukowych przedsta
wione przez Theda Van Leeuwena:

Wyniki te falsyfikują podstawowy aksjomat polskich zwolenników naukometrii, ja
koby bazy ISI nadawały się do ewaluacji wszystkich dyscyplin naukowych, a w szczególności
tezę bibliotekoznawcy Ireny Marszakowej-Szajkiewicz, jakoby „bazy danych ISI dysponowa
ły wyczerpującą informacją o prawie 90% wydawnictw literatury światowej, publikowanych
w ponad 65 krajach i w 30 językach świata” (Marszakowa-Szajkiewicz 1995, s. 12; 1996, s. 16;
2000).
50
Analogiczna uwaga dotyczy również bazy Scopus dla nauk humanistycznych i nauk
społecznych: również w tym przypadku wskaźniki wewnętrznego nasycenia przyjmują zbyt
małe wartości. Por. np. Zuccala 2013; Mongeon, Paul-Hus 2014.
49

BIBLIOMETRIC RESEARCH EVALUATIONS , WEB ….
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Figure 2:potrzebujemy
Coverage of disciplinary

Discipline
(Publications in 2010)

BASIC LIFE SCIENCES (99,991)
BIOMEDICAL SCIENCES (105,156)
MULTIDISCIPLINARY JOURNALS (8,999)

CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (118,141)
CLINICAL MEDICINE (224,983)
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS (12,932)
PHYSICS AND MATERIALS SCIENCE (137,522)
BASIC MEDICAL SCIENCES (18,450)
BIOLOGICAL SCIENCES (60,506)
AGRICULTURE AND FOOD SCIENCE (26,709)
INSTRUMENTS AND INSTRUMENTATION (8,485)
EARTH SCIENCES AND TECHNOLOGY (33,160)
PSYCHOLOGY (24,244)
ENVIRONMENTAL SCIENCES AND TECHNOLOGY (42,705)
MECHANICAL ENGINEERING AND AEROSPACE (20,336)
HEALTH SCIENCES (29,213)
ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY (15,021)
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STATISTICAL SCIENCES (11,263)
GENERAL AND INDUSTRIAL ENGINEERING (8,756)
CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION (8,430)
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ELECTRICAL ENGINEERING AND TELECOMMUNICATION (...
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COMPUTER SCIENCES (23,687)
EDUCATIONAL SCIENCES (9,917)
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SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY...
SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY (9,907)
LAW AND CRIMINOLOGY (5,299)
LANGUAGE AND LINGUISTICS (3,514)
POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION (6,423)
HISTORY, PHILOSOPHY AND RELIGION (11,753)
CREATIVE ARTS, CULTURE AND MUSIC (6,147)
LITERATURE (4,786)
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Źródło: Van Leeuwen 2013, ilustracja 2.
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3.8. Orientacja lokalna (narodowo‑państwowa) nauk humanistycznych
i społecznych oraz lokalne indeksy cytowań
Omawiane powyżej słabości WoS (i Scopus) przynajmniej w obrębie nauk humani
stycznych i nauk społecznych (stronniczość dziedzinowa, stronniczość językowa, etnocen
tryzm amerykańskich nauk społecznych, stronniczość geograficzna, tzw. neokolonializm
naukowy oraz niewystarczający stopień wewnętrznego nasycenia baz) nie są wcale przy
padkowe. Wynikają one z rozpoznanej przez wielu badaczy ogólnej prawidłowości. Jest
nią fakt, iż nauki humanistyczne i społeczne mają lokalny, narodowo‑państwowy cha
rakter. Różni je to na przykład od nauk o życiu czy nauk ścisłych, mających charakter
uniwersalny.51
Z uwagi na powszechne istnienie tej prawidłowości na świecie podjęto liczne próby
tworzenia lokalnych indeksów cytowań. Znaczące osiągnięcia na tym polu mają badacze
z Holandii.52 Próby takie podjęto również w Polsce, tworząc między innymi: Indeks Cy
towań Socjologii Polskiej (od 1995), indeks Polska Literatura Humanistyczna ARTON
(od 1998), edukacyjny indeks CYTBIN Cytowania z Bibliotekoznawstwa i Informacji Na
ukowej (od 2002) oraz szczególnie godny uwagi Indeks Cytowań Historiografii Mediów
Polskich (2005–2010).53
4. Dalsze poważne ograniczenia naukowych podstaw naukometrii
Według samego Garfielda głównym kryterium wyboru czasopism w bazach ISI
(aktualnie Thomson Reuters) jest częstotliwość cytowania artykułów z danych czasopism.
Kluczową rolę odgrywa tu wyznaczenie w danym roku Impact Factor (IF), współczynnika
wpływu czasopisma, czyli ilorazu liczby cytowań (CYT) tekstów w nim opublikowanych
Zob. m.in. Kostecki, Mreła 1980; Otsu 1982; Gareau 1983; Brittain 1984; Lange
1985; Kyvik 1988; Noyons, Nederhof 1989; Nederhof, Zwaan 1991; Royle, Over 1994; Cronin,
Snyder, Atkins 1997; Allik 1998; Webster 2001 (nawiązała ona do wymienionych tu wcześniej
opracowań); Van Leeuwen 2013.
52
Zob. Bilckenstaff, Moravcsik 1982; Hagendijk, Prins 1984; Wróblewski 1994; 1996;
Moed, De Bruin, Van Leeuwen 1995; Peres et. al. 1996; Plaza et. al. 1998; Maričić et. al. 1998;
Webster 2001 (nawiązała ona do wymienionych tu wcześniej opracowań); Webster 2001;
Kolasa 2011a, s. 4.
53
Zob. Wincławska, Wincławski 1995; Wincławska 1996; Webster 1998; 2000; 2001;
Waga, Drabek 2008; Drabek 2009; Stefaniak, Swoboda 2004; Nowak 2008, ss. 46–53; Kolasa
2011a; 2011b; 2012; 2013a; 2013b; Seweryn, Swoboda 2013a; 2013b.
Warty zauważenia jest wspomniany powyżej Indeks Cytowań Historiografii Mediów
Polskich [ICHMP], w którym zarejestrowany został komplet literatury naukowej na ty
tułowy temat za lata 1945–2010 oraz wybór prac z lat 1812–1944. Wyniki tego rejestru
okazały się wysoce zaskakujące, uzyskano bowiem podobne wysokie cytowania jak w ba
zach ISI w przypadku fizyki czy chemii, co dodatkowo potwierdziło z jednej strony słabość
baz ISI i Scopus, a z drugiej – potrzebę budowania baz lokalnych (Kolasa 2010; 2011a;
2011b; 2012; 2013a; 2013b).
51
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w okresie dwuletnim poprzedzającym rok, w którym odbywa się ocena, do całkowitej liczby
publikacji cytowalnych (PCYT) (artykułów, recenzji, not, ale nie tekstów redakcyjnych
lub listów do redakcji), opublikowanych w takim czasopiśmie w tymże dwuletnim okresie.54
Takie ujęcie tego zagadnienia rodzi jednak bardzo poważne problemy, których źró
dłem jest sama definicja wskaźnika wpływu oraz różnego rodzaju patologie cytowań, do
których zaliczam między innymi: tzw. efekt Mateusza w nauce, kartele albo spółdzielnie
cytowań, negatywne cytowania oraz drugorzędne i trzeciorzędne cytowania.
4.1. Podstawowe wady definicji wskaźnika wpływu (IF)
i manipulacje jego wartościami, czyli „gra w impakt faktor”
Współczynnik wpływu ma wiele braków, między innymi takie:
1) jego definicja jest niespójna: w liczniku uwzględniane są cytowania wszystkich ro
dzajów publikacji, a w mianowniku tylko tzw. publikacje cytowalne (gdy skoryguje
się ten defekt, wartość współczynnika może ulec znacznemu zmiejszeniu);
2) definicja nie uwzględnia odmiennych zwyczajów przytaczania literatury: w wielu
dyscyplinach naukowych cytuje się literaturę z okresu dłuższego niż dwa lata (wy
nika to z różnego tempa, w jakim nowo publikowane wyniki wpływają na badania);
3) definicja nie uwzględnia faktu, że w poszczególnych dziedzinach panują inne zwycza
je w podawaniu liczby odnośników do literatury: w niektórych dyscyplinach podaje
się dużo takich odnośników, w innych znacznie mniej (chodzi tu o różne wartości
tzw. gęstości cytowań, czyli średniej liczby cytowań przypadającej na artykuł);
4) do około 2000 roku w cytowaniach w bazach ISI wymieniane było tylko nazwisko
pierwszego autora publikacji.
5) istnieją bardzo duże wątpliwości co do sposobu wyznaczania wartości wskaźnika
wpływu przez firmę Thomson Reuters: chodzi o manipulacje w wyliczaniu tego
wskaźnika (zob. np. The PLoS Medicine Editors 2006; Rossner, Van Epps, Hill 2007;
Arnold, Fowler 2010).55
Pierwsza idea współczynnika wpływu (impact factor, IF) została sformułowana
przez Eugene’a Garfielda w 1955 roku. Wskaźnik ten został wprowadzony w życie przez
Irvinga H. Shera i Eugene’e Garfielda we wczesnych latach 60. XX wieku, by pomóc w wybo
rze czasopism w nowym Science Citation Index (SCI) – zob. Garfield 1955a; 2005; Garfield,
Sher 1963.
55
Zob. m.in. Seglen 1992; 1997; Wróblewski 1994; 1996; 1998b; 2001; 2002; Moed, Van
Leeuwen 1996; Opthof 1997; Hecht, Hecht, Sandberg 1998; Coleman 1999; Kreuger 1999;
Amin, Mabe 2000; Neuberger, Counsell 2002; Cameron 2005; Monastersky 2005/2006; Ha,
Tan, Soo 2006; Milman 2006; The PloS Medicine Editors 2006; Smith 2006; Citrome 2007;
EASE 2007; Feller et. al. (ed.) 2007, ss. 100–102; Rossner, Van Epps, Hill 2007; Anderson
2008; Arnold 2008; Brumback 2008; Adler, Ewing, Taylor 2008; Leydesdorff 2008; Ogden,
Bartley 2008; Falagas, Alexiou 2008; Glänzel 2008; 2011; Archambault, Larivière 2009; De
Bellis 2009, ss. 181–241; Dempsey 2009; Mishra 2009; Pendlebury 2009; Polish Academy of
Sciences 2009; Marder, Kettenmann, Grillner 2010; Harzing 2010/2013, Chapter 14; Pfeffer
2011; Eisen 2012; Curry 2012; DORA 2012; Shieber 2012; Sriraman 2012; Vanclay 2012; Edi
54
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Gdy uwzględnimy różnice cytowalności w różnych dyscyplinach56 poprzez wyzna
czenie w bazie indeksacyjnej średniej liczby cytowań każdej dyscypliny i unormujemy
cytowania względem takich średnich, okazuje się, że rozkłady cytowań mają taką samą
postać rozkładu logarytmicznie normalnego, czyli rozkładu, którego logarytm ma postać
rozkładu normalnego.57
Współczynnika wpływu można używać do oceny oddziaływania czasopism danej
dyscypliny (do czego został pierwotnie zaplanowany), jednak przy zachowaniu bardzo
dużej dozy krytycznego myślenia, które musi uwzględniać dwa podstawowe fakty: a) tak
zdefiniowany wskaźnik nie jest miarą wartości czasopisma i b) w różnych dyscyplinach
naukowych istnieją różne zwyczaje w komunikacji naukowej. Współczynnik ten nie po
winien być także stosowany do oceny pracowników naukowych: ani tej samej, ani tym
bardziej różnych dyscyplin naukowych, ani instytucji.
Z uwagi na fakt, że a) tak zwana gęstość cytowań jest różna w różnych dyscyplinach
i b) tak zwany czas półtrwania cytowań58 jest odmienny w poszczególnych dziedzinach,
współczynnik wpływu zasadniczo nie nadaje się do porównywania różnych obszarów na
uki. Natomiast w obrębie tej samej dyscypliny ranking czasopism wyznaczony według
wartości IF zasadniczo nie różni się, gdy rozpatrujemy okresy jedno-, siedmio- czy pięt
nastoletnie.59
Jako podsumowanie tego podrozdziału niech posłużą słowa samego Eugene’a Gar
fielda z 1999 roku:
Po raz pierwszy wspomniałem ideę impact factor w 1955 [Garfield 1995a]. W tym czasie
nie przyszło mi do głowy, że kiedyś stanie się on przedmiotem powszechnej kontrowersji.
Podobnie jak energia jądrowa, współczynnik wpływu ma zalety i wady. Spodziewałem się,
tage Insights 2013a; 2013b; Kotur 2013; Hicks et. al. 2015; West, Stenius 2015; Werner 2015;
Leydesdorff, Milojević 2015; Mingers, Leydesdorff 2015; Moreira et. al. 2015 oraz Garfield
1979a; 1998a; 1998b; 1999; 2005.
56
Jak wiadomo najniższe cytowania mają nauki artystyczne, nauki humanistyczne
oraz nauki społeczne, a najwyższe – nauki medyczne i nauki o życiu. Zob. np. Dunleavy 2014.
57
Zob. Radicchi, Fortunato, Castellano 2008 i (o własnościach matematycznych tego
rozkładu) Limpert, Stahel, Abbt 2001.
58
„Czas półtrwania cytowań czasopisma jest średnim wiekiem artykułów cytowanych
w czasopiśmie w roku cytowania. Na przykład, w JCR 2003, czasopismo Food Biotechnology
ma czas półtrwania cytowań 9 lat. Oznacza to, że 50% wszystkich artykułów cytowanych
w Food Biotechnology w 2003 roku zostało opublikowanych w latach 1995–2003 (włącznie).
Tylko czasopisma, które publikują 100 lub więcej cytowań mają wyznaczane czasy półtrwa
nia cytowań.”
“The citing half-life is the median age of articles cited by the journal in the JCR year. For
example, in JCR 2003, the journal Food Biotechnology has a citing half-life of 9.0. That means
that 50% of all articles cited by articles in Food Biotechnology in 2003 were published be
tween 1995 and 2003 (inclusive). Only journals that publish 100 or more cited references have
a citing half-life” (Journal Citation Reports 2012).
59
Garfield 1998a; 1998b; 2005.
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że będzie wykorzystywany konstruktywnie, ale przyznaję, że w niepowołanych rękach
może być nadużywany (tłum. M.K.).60

4.2. Praktyka cytowań
4.2.1. Syndrom klasycznej publikacji
Społeczność naukowa ma zwyczaj nie cytować prac uznanych już za klasyczne, co
można określić mianem syndromu klasycznej publikacji.61 Warto zacytować w tym kon
tekście Andrzeja Kajetana Wróblewskiego:
Prace „klasyczne” przestają być cytowane. Jeśli wynik jakiegoś autora zostaje powszech
nie zaakceptowany w danej dziedzinie, to często jego artykuł przestaje być cytowany, „bo
i tak wszyscy to wiedzą”. Gdyby np. w artykułach z fizyki każdorazowo cytować Principia
Isaaca Newtona, to byłby on dziś rekordzistą pod względem liczby cytowań i odpowia
dałoby to jego randze jako jednego z największych uczonych wszystkich czasów. A tak
rekordzistami są: O.H. Lowry, N.J. Rosebrough, A.L. Farr i R.J. Randall, autorzy meto
dycznej pracy „Protein measurement with the Folin phenol reagent”, J. Biol. Chem. 193,
265–275 (1951), która nadal każdego roku uzyskuje ok. 6000 cytowań i nazbierała ich już
blisko 300 tys.! Nie dowodzi to jednak, że [tych] autorów trzeba uznać za najwybitniej
szych współczesnych uczonych (Wróblewski 2001).62

4.2.2. Efekt konserwatywnej postawy społeczności naukowej
i „przedwczesne odkrycia”, „odkrycia, które napotkały opór”,
„opóźnione uznanie”, syndrom Mendla oraz „uśpione piękno w nauce”
Podkreślanie roli cytowań (jako miernika wartości publikacji) ignoruje istnienie
efektu konserwatywnej postawy społeczności naukowej, jej braku otwartości na nowe
koncepcje. Owocem takiej negatywnej postawy jest między innymi pomijanie oryginal
nych publikacji, które wyprzedzają epokę – takich jak np. Gregora Mendla (1866/1996).
Prace tego typu nie są przytaczane nawet przez długie lata po ich opublikowaniu, po czym,
gdy zostają dostrzeżone, są masowo cytowane.63
60
“I first mentioned the idea of an impact factor in 1955 [Garfield 1955]. At that time it
did not occur to me that it would one day become the subject of widespread controversy. Like
nuclear energy, the impact factor has become a mixed blessing. I expected that it would be
used constructively while recognizing that in the wrong hands it might be abused” (Garfield
1999, s. 979).
61
Zob. np. Fleck 1935 (ang. tłum. 1979; pol. tłum. 1986); Garfield 1979e, rozdz. 10,
s. 247; 1982, s. 624; Kozłowski 1994, s. 7; Wróblewski 2001.
62
Wspomniany artykuł Lowry et. al. 1951 wskazał już wcześniej Eugene Garfield (1963;
1979e, rozdz. 10, s. 246). Artykuł ten w latach 1961–1975 uzyskał 50 000 cytowań.
63
W przypadku pracy Mendla okres jej hibernacji trwał 35 lat (cyt. za: Zirkle 1964,
s. 65), a pierwszych publikacji Stevena Weinberga i Abdusa Salama, dotyczących teorii od
działywań elektrosłabych (za które otrzymali nagrodę Nobla w 1979 roku), nie cytowano
przez pierwsze 3 lata (cyt. za: Wróblewski 2001).
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Efekt ten jest bardzo dobrze znany na gruncie historii nauki i socjologii wiedzy na
ukowej i opisywany przez badaczy za pomocą różnych określeń, takich jak „przedwczesne
odkrycia” (Wyatt 1961; Stent 1972), „odkrycia, które napotkały opór” (Barber 1961; Kuhn
1962/1968), „opóźnione uznanie” (S. Cole 1970), „niedojrzałe odkrycia” (Glass 1974).64
Efekt ten na gruncie badań bibliometrycznych również jest tak określany (Garfield 1980b;
1989a; 1989b; 1990; Glänzel, Garfield 2004; Glänzel et. al. 2003; Costas et. al. 2011) i nazy
wany także „syndromem Mendla” (Garfield 1970a; 1979e, rozdz. 10, ss. 244–245; 1980b;
Costas et. al. 2011) albo „uśpionym pięknem w nauce” (van Raan 2004; Ke et. al. 2015).
Na gruncie badań naukometrycznych zjawisko to zaczęło być marginalizowane po
cząwszy od dwóch publikacji Eugene’a Garfielda i Wolfganga Glänzela (Garfield, Glänzel
2004; Glänzel 2008).
Kluczem do zbadania tej kwestii było przyjęcie określonej definicji „opóźnionego
uznania”, „uśpienia publikacji” itp. i zastosowanie jej w badaniach statystycznych okre
ślonej bazy publikacji. W pracach Eugene’a Garfielda i Wolfganga Glänzela zdefiniowano
„opóźnione uznanie” artykułów przy pomocy cytowań: publikacja zdobywa opóźnione
uznanie, jeśli w ciągu pięciu lat od jej powstania jest rzadko cytowana, a po tym okresie
cytowana często (co najmniej 50 cytowań). Następnie zbadano pod tym kątem 450 000
badawczych artykułów i recenzji indeksowanych w edycji Science Citation Index (SCI)
w 1980 roku i ustalono że, w okresie następnych 15 lat było tylko 60 takich artykułów, tzn.
około 0,01(3)% wszystkich artykułów opublikowanych 1980 roku. Nie jest więc niczym
dziwnym, że autorzy ci uznali „efekt opóźnionego” uznania za znikomy (Garfield, Glänzel
2004), a nawet za „mit bibliometrii” (Glänzel 2008).
Podobną strategię badawczą obrał zespół czterech naukowców: Jiang Li, Dongbo
Shi, Star X. Zhao oraz Fred Y. Ye. Przez „publikację uśpioną” rozumieli oni pracę, która
otrzymała średnio maksymalnie dwa cytowania rocznie w okresie pięciu lat, a „publikację
wybudzoną”, gdy liczba cytowań wzrosła powyżej 20 w ciągu kolejnych czterech lat. Przy
jąwszy te definicje, autorzy następnie zbadali 58 963 artykuły laureatów nagród Nobla
z lat 1900–2000 i odkryli, że: 50 789 (=86,14% wszystkich) artykułów było przynajmniej
raz cytowanych, 8174 (=13,86%) artykułów w ogóle nie cytowano, a 758 (=1,29%) było
artykułami „uśpionego piękna” (Li et. al. 2014).
Warto zauważyć, że rezultat ten był niemal dziesięciokrotnie większy niż oszacowa
nie podane przez Garfielda i Glänzela. Wyniki te zostały jeszcze spotęgowane w 2015 roku
przez zespół czterech badaczy: Qinga Ke, Emilio Ferrarę, Filippo Radicchiego, Alessandro
Flamminiego. W odróżnieniu od wcześniejszych autorów wprowadzili oni nową ogólną
definicję „uśpionego piękna”, która nie opiera się na arbitralnie dobranym wieku i okresie
cytowań. Następnie, na przykładzie ponad 22‑milionowej bazy artykułów (tzn. bazy Web
of Science (WoS) – 22 379 244 artykułów i bazy American Physical Society (APS) – 384
649 artykułów) opublikowanych we wszystkich dyscyplinach nauk przyrodniczych i spo
łecznych w okresie dłuższym niż stulecie i które otrzymały co najmniej jedno cytowa
nie, dowiedli, że efekt „uśpionego piękna” nie jest bynajmniej tak rzadki, jak twierdzili
64

Zob. też: Hook (ed.) 2002.
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wcześniejsi badacze‑bibliometrzy i osiąga wartość 7,6% w przypadku fizyki (tematyka
interdyscyplinarna), 7,5% – chemii (tematyka interdyscyplinarna), 7,4% – nauk interdy
scyplinarnych; 4% – matematyki, itd. (Ke et. al. 2015).
Co za tym idzie, ostatnie badania bibliometryczne potwierdzają opinie historyków
nauki i socjologów wiedzy naukowej o istnieniu efektu oporu w recepcji nowych idei i fakt
ten nie jest bynajmniej statystycznie zaniedbywalny.
4.2.3. „Syndrom palimpsestu” – efekt zaniku cytowań, kradzieże
cytowań oraz utrudnienia w komunikacji naukowej
Istotę „syndromu palimpsestu” i efektu zaniku cytowań opisał Robert Merton w On
the Shoulders of Giants (1965):
Powinienem dosyć szczegółowo zidentyfikować ten syndrom palimpsestu. Co jest dosyć
naturalne, większość z nas ma tendencję przypisywać znakomity pomysł czy sformuło
wanie autorowi, który jako pierwszy nas z nim zaznajomił. Często jednak, autor po pro
stu zaadaptował lub przywrócił do życia określenie, o którym on (i inni biegli w tej samej
tradycji) wie, że zostało stworzone przez kogoś innego. Osoby, które przekazują taką myśl
(transmitters) mogą być tak zaznajomione z jej początkami, że błędnie zakładają, że jest to
powszechnie znane. By nie obrażać kompetencji (knowledgeability) swoich czytelników,
wolą nie cytować oryginalnego źródła, a nawet nie powoływać się na nie. I w ten sposób
całkiem niewinny przekaziciel idei zostanie zidentyfikowany jako jej twórca, choć jego
zasługą jest wyłącznie podtrzymanie tej idei przy życiu lub przywrócenie jej do życia po
tym, jak długo leżała uśpiona, lub być może zastosowanie jej w nowy i twórczy sposób
(Merton 1965; tłum. M.K.).65

Rozpropagował zaś tę ideę Eugene Garfield.66 W kontekście problematyki cytowań,
wspomniany „syndrom palimpsestu” i „obrażanie kompetencji czytelnika” uznać należy
“I should like to identify the anatopic or palimpsestic syndrome in some detail. Na
turally enough, most of us tend to attribute a striking idea or formulation to the author who
first introduced us to it. But often, that author has simply adopted or revived a formulation
which he (and others versed in the same tradition) knows to have been created by another.
The transmitters may be so familiar with its origins that they mistakenly assume these to
be well-known. Preferring not to insult their readers’ knowledgeability, they do not cite the
original source or even refer to it. And so it turns out that the altogether innocent transmitter
becomes identified as the originator of the idea when his merit lies only in having kept it alive,
or in having brought it back to life after it had long lain dormant or perhaps in having put it to
new and instructive use” (Merton 1965, ss. 218–219, cyt. za: Garfield 1975b, s. 397).
66
Dla Garfielda paradygmatycznym przykładem tego syndromu była recepcja pomiaru
ilorazu obwodu i średnicy koła dokonana w III wieku p.n.e. przez Archimedesa w pracy pt.
„Pomiar koła” (zob. Heath (ed.) 1897, ss. 91–98). Iloraz ten, mający stałą wartość, nosi nazwę
stałej π (użył jej jako pierwszy William Jones w 1706 roku), a powinien – zdaniem Garfielda
– nosić imię stałej Archimedesa. Podobnie rzecz ma się z recepcją artykułu Alberta Einsteina
z 1905 roku o efekcie fotoelektrycznym (Einstein 1905/1965). Często zapomina się o cytowa
niu tego typu publikacji, choć nagminnie wykorzystuje się ich wyniki. Zob. Garfield 1975b;
1977; 1979e, rozdz. 10, s. 247; 1982 s. 624.
65
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za zwykłą kradzież intelektualną. Niosą one bowiem bardzo poważne negatywne skutki
dla właściwego propagowania dorobku naukowego. Ponieważ cytowanie jest formą ko
munikowania (przekazu informacji), jego brak oznacza faktycznie unieważnienie czyichś
prac, niezależnie od ich wartości. Co godne podkreślenia, świadomy tych problemów był
sam Eugene Garfield (1977):
Redaktorzy gazet i czasopism, jak również wielu naukowców i redaktorów naukowych,
nie zdają sobie sprawy z tego, że cytowanie jest formą komunikacji. Podobnie, jak słowa,
można je stosować na oznaczenie różnych rzeczy. Może być ono dokładne lub przybliżo
ne, poważne lub lekkomyślne, uczciwe lub nie. Aby jednak skutecznie i inteligentnie po
rozumiewać się w naukowych i technicznych tematach, jawne cytowanie jest niezbędne.
Być może pomogą wyjaśnić moją irytację poniższe stwierdzenia. Autorzy komunikują się
z całą populacją pracujących naukowców, a także z naukowcami przyszłych pokoleń. Tak
więc ten, kto nieprawidłowo cytuje lub nie cytuje, nie tylko osłabia swój własny przyczy
nek lub utrudnia czytelnikom lekturę, ale spowalnia system komunikacji nauki, utrudnia
pozyskiwanie informacji, zniekształca historyczne sieci współpracy (networks) i ignoruje
prawa jego naukowych poprzedników (tłum. M.K.).67

4.2.4. Tzw. cytowania drugorzędne i trzeciorzędne
U podstaw stosowania cytowań do oceny wpływu publikacji (utożsamionego po
wszechnie błędnie z wartością publikacji) przyjmuje się niejawne założenie, że przytaczają
one prawdziwe źródła informacji. „Zacytowane” oznacza to, co faktycznie zostało wyko
rzystane przy tworzeniu publikacji. Zgodne to jest ze standardowym, wyidealizowanym
obrazem uprawiania nauki.68 Innymi słowy, cytowanie publikacji w pracach naukowych
ma charakter obiektywny, jest zapisem lektur, które wykorzystał badacz w trakcie prac
badawczych i konstruowania własnego tekstu opisującego te badania.69 Takie rozumienie
cytowań określa się (przesadnym) mianem „normatywistycznej teorii cytowań”.
“What newspaper and magazine editors – as well as many scientists and journal edi
tors – don’t realize is that citations are a form of communication. Like words, they can be
used to mean a variety of things. They can be accurate or approximate, serious or frivolous,
honest or dishonest. But in order to communicate effectively and intelligently about scientific
and technical subjects, explicit citations are essential. Perhaps that helps to explain my an
noyance. Authors communicate with the entire population of working scientists, as well as
with scientists of future generations. So an author who improperly cites or fails to cite does
more than merely weaken his own contribution or inconvenience the readers of his paper –
he retards the communication system of science, impedes information retrieval, distorts the
historical network, and ignores the rights of his scientific predecessors” (Garfiled 1977, s. 218).
Zob. też Garfield 1975b; 1982 s. 624.
68
Opisał go m.in. Merton 1973 (1942); Kaplan 1965; Ravetz 1971.
69
Pogląd ten wyrasta z etosu naukowego, którego cztery zasady skodyfikował Robert
K. Merton. Według niego są to: uniwersalizm (universalism), komunizm (communism), bezinteresowność (disinterestedness) oraz zorganizowany sceptycyzm (organized skepticism). Zob.
Merton 1973, ss. 270–278 / 1982, s. 581 i nn.; Wikipedia 2015c.
67
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Jednakże interdyscyplinarne badania praktyki cytowań (w ramach bibliometrii, teo
rii komunikacji, historii i filozofii nauki, lingwistyki stosowanej) znacznie zmodyfikowały
ten obraz. Cytowania, poza rolą czysto sprawozdawczą (związaną z uznaniem wartości
wcześniejszych publikacji), pełnią również nie mniej ważną rolę perswazyjną w konstru
owanej narracji publikacji. W konsekwencji cytowanie publikacji w publikacjach na
ukowych traci charakter obiektywny, nie musi być już zapisem lektur, które wykorzystał
badacz w trakcie prac badawczych i konstruowania własnego tekstu opisującego te ba
dania. Takie rozumienie cytowań określa się (przesadnym) mianem tzw. „konstruktywi
stycznej teorii cytowań”.
Konsekwencje tego faktu są ogromne. Autorzy publikacji między innymi nie cytują
właściwych prac (np. nawet 30% brakujących pozycji bibliograficznych); dokonują nad
użyć cytowań dotyczących konkretnych faktów (np. tylko 37% prawidłowych odniesień
do literatury, 22% cytowanych z drugorzędnych źródeł, 41% w ogóle nie ma poprawnych
odniesień do literatury); nie podają informacji o nieformalnych źródłach inspiracji (np.
różnego rodzaju dyskusjach naukowych itp.).70
Niestety zbyt często zdarza się, że cytowania w wielu naukach są nieobiektywne, nie
nawiązują bowiem do faktycznych źródeł, lecz tylko do wtórnej literatury, ale mimo to
powołują się na oryginalne źródła. Heidi Lee Hoerman and Carole Elizabeth Nowicke
określiły ten typ przytoczeń mianem cytowania drugorzędnego i trzeciorzędnego:
Cytowanie drugorzędne i trzeciorzędne jest zdefiniowane jako włączenie przytaczanego
dokumentu do cytowanych publikacji bez rozpatrywania [faktycznej treści] tego doku
mentu (Hoerman, Nowicke 1995, s. 415).71

Dzięki analizie odpowiedniej sieci adekwatnie dobranych dokumentów i cytatów
autorki te udowodniły, że słynna publikacja Jonathana R. Cole’a i Stephena Cole’a (1972),
dotycząca sformułowanej przez tych autorów tzw. hipotezy Ortegi (zgodnie z którą postęp
nauk empirycznych dokonuje się za sprawą zespołowego wkładu ogromnej większości
badaczy, z których każdy wnosi swój niewielki przyczynek, a nie jest on dziełem tylko
ponadprzeciętnych jednostek),72 jest obarczona takim właśnie błędem strukturalnym.
70
Dane liczbowe cyt. za: MacRoberts, MacRoberts 1996. Zob. też: Merton 1973 (1942);
Kaplan 1965 i Ravetz 1971 (idea cytowań jako wyraz zabezpieczenia „prawa własności in
telektualnej” i „priorytetu dokonań”); Mulkay 1974 (idea teorii cytowania); Narin 1976;
Gilbert 1977 (idea cytowań jako narzędzie perswazji); Edge 1979; Garfield 1979e, rozdz. 10,
ss. 246–249; Smith 1981; Brooks 1985, 1986; MacRoberts, MacRoberts 1986; 1987a; 1987b;
1989a; 1989b; 1996; Amsterdamska, Leydesdorff 1989; Egghe, Rousseau 1990, ss. 211–227;
Leydesdorff, Amsterdamska 1990; Herbstein 1993; Osareh 1996; MacRoberts 1997; Luukko
nen 1997; Baldi 1998; Leydesdorff 1998; Wouters 1999; Ziman 2000; Nicolaisen 2003; White
2004a; 2004b; Small 2004; Nicolaisen 2007; Macfarlane, Cheng 2008; Wang 2014.
71
“Secondary and tertiary citing is defined as the inclusion of a citation in a reference
list without examining the document being cited” (Hoerman, Nowicke 1995, s. 415).
72
Zob. Cole, Cole 1972 (pol. tłum. 1991); Hoerman, Nowicke 1995; De Bellis 2009,
ss. 262–274, 279–283.
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Badanie tej problematyki na gruncie badań bibliometrycznych wiązało się też z te
stowaniem dwóch innych hipotez: tzw. hipotezy Newtona (wybitni uczeni, „stojąc ma
ramionach olbrzymów”, mają decydujący wkład do postępu nauk empirycznych) i tzw.
hipotezy Eklezjastesa („postęp naukowy można uznać za wynik procesów losowych lub
szczęśliwego trafu w stosowaniu ewolucyjnego modelu nauki”).73
Do tej krytyki warto dodać, że już samo sformułowanie w kontekście badań biblio
metrycznych wymienionych hipotez jest wynikiem braku znajomości historii nauki.74 Jak
bowiem wiadomo historykom i filozofom nauki co najmniej od czasów Pierre’a Duhe
ma i Aleksandra Koyrégo,75 rozwój nauki ma charakter ewolucyjno‑rewolucyjny. Dlatego
właśnie te trzy tak zwane hipotezy – Ortegi, Newtona oraz Eklezjastesa – mają charakter
komplementarny.76
4.2.5. Tzw. efekt Mateusza w nauce
albo… zwyczajne kradzieże cytowań
Efekt Mateusza w nauce77 polega na niecytowaniu właściwych publikacji i ich auto
rów, a powoływaniu się w zamian za to na prace autorów bardziej medialnych i znanych –
w praktyce głównie piszących po angielsku. Niestety zjawisko to jest powszechne.78

“Scientific advancements can be considered as the result of chance processes or
fortune using an evolutionary model of science” (Turner and Chubin, 1976; cyt. za: Born
mann, de Moya Anegón, Leydesdorff 2010, s. 1).
74
Przykładem tego rodzaju błędnej metodyki badań jest artykuł Bornmanna, de Moyi
Anegóna, Leydesdorffa 2010, w którym na drodze analiz cytowań dowodzi się słuszności tzw.
hipotezy Newtona, a poddaje się pod wątpliwość tzw. hipotezę Ortegi.
75
Dla lepszego zilustrowania tej problematyki warto zacytować dwie wypowiedzi
tych uczonych: “The ordinary layman judges the birth of physical theories as the child the
appearance of the chick. He believes that this fairy whom he calls by the name of science has
touched with his magic wand the forehead of a man of genius and the theory immediately
appeared alive and complete, like Pallas Athena emerging fully armed from the forehead of
Zeus” (Duhem 1914, s. 221; tłum. za: Niaz 2009, s. 36).
“The principle of inertia did not come forth all ready made, like Athena from the head
of Zeus, from the minds of Descartes and Galileo. The formation of the new conception of
motion […] of which the principle of inertia is both the expression and support, was made
precise by a long and painful work of the spirit” (Koyré [1939] 1966, s. 164; tłum. z jęz. franc.:
Jaki 1987, s. 425).
76
Uwzględnia to koncepcja (r)ewolucji naukowych, wprowadzona przez autora niniej
szego artykułu – zob. Kokowski 2012a.
77
Termin ten wprowadził Robert Merton, nawiązując do słów Ewangelii św. Mateusza:
„Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma,
zabiorą nawet to, co ma” (Mt 25,29). Zob. Merton 1968; 1988; 1995; Strevens 2006.
78
Zaobserwowano go między innymi w Norwegii, Niemczech, Turcji, Iranie, Cyprze
oraz Korei Południowej (zob. Kim 2004; Park, Leydesdorff 2008; Sriraman 2012, s. 125) oraz
w Polsce.
73
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Można je wyjaśniać w kategoriach socjologicznych (jako prawidłowość zachowań
grupowych) lub etycznych (jako formę kradzieży). Pierwszy sposób obrał cytowany po
wyżej Robert Merton, a drugi – Stefan L. Wolf:
Cytowanie to nie tylko technika pracy, ale także etyka, uznanie powinności oraz poszano
wanie prawdy (Wolf 2013; tłum. M.K.).79

Innymi słowy, z perspektywy etyki efekt Mateusza w nauce jest tożsamy z kradzieżą
cytowań (autor niniejszego artykułu zdecydowanie podziela ten pogląd).
Jak się okazuje, odnosi się on nie tylko do autorów, ale i do czynnika wpływu cza
sopism. Dowodem tego są różnice w cytowaniach statystycznie istotnej grupy artykułów
naukowych, które zostały opublikowane co najmniej dwukrotnie w czasopismach o róż
nych IF: mimo tej samej treści, są one częściej cytowane, gdy ukazują się w czasopismach
o wyższym IF.80
4.2.6. Negatywne cytowania, „modne bzdury” i „najgorsze produkty”
na rynku naukowym
Poważną słabością współczynnika cytowań publikacji naukowej i pochodnych
współczynników bibliometrycznych, uważanych za miarę jakości publikacji, są cytowania
negatywne i cytowania „modnych bzdur” (w sensie Alana Sokala i Jeana Bricmonta).
Na kwestię cytowań negatywnych w kontekście indeksów cytowań zwrócił uwagę
sam Eugene Garfield:
Większość artykułów znajdujących się na tej liście [“The 100 Articles Most Cited by Social
Scientists, 1969–1977”] zostanie uznana przez socjologów jako mająca pewne znaczenie
w ich dziedzinach. Są one cytowane z wielu powodów. Niektóre z nich to nowatorskie pu
blikacje, prezentujące nowy wynik, który pobudził badania. Inne to kompleksowe prace
przeglądowe. Jeszcze inne przedstawiają metody i procedury badawcze, a są cytowane
głównie przez innych badaczy, którzy je wykorzystują. Co najmniej jeden z artykułów
jest bardzo często cytowany, ponieważ jest kontrowersyjny (Garfield 1978b; tłum. M.K.).81

Wspomniany kontrowersyjny tekst to publikacja Arthura R. Jensena pt. „How much
can we boost IQ and scholastic achievement?” (1969). W latach 1969–1977 była ona cyto
wana 579 razy, głównie krytycznie.82
“Citation is not only a working technique, but also an ethics, the acknowledgement
of obligations and a respect for truth” (Stefan L. Wolff 2003, s. 349).
80
Zob. Larivière, Gingras 2010.
81
“Most of the articles on the list will be recognized by social scientists as having some
importance for their fields. They are highly cited for a number of reasons. Some are seminal
papers, presenting a new finding that stimulated a body of research. Others are comprehensi
ve review papers. Still others present research methods and procedures and are cited primar
ily by others using those methodologies. At least one of the articles is highly cited because it
is controversial” (Garfield 1978b, s. 565).
82
Zob. Jensen 1969; Garfield 1978c.
79
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Mając na względzie tego typu publikacje, Eugen Garfield sformułował następujące
bardzo ważne uogólnienie:
Wielka nauka, której znaczenie jest rozpoznane, zawsze ma duże oddziaływanie. Ale nie
cała nauka, mająca wielki «wpływ», jest wielką nauką (Garfiled 1978c; tłum. M.K.)83.

Według niego u końca lat 70. XX wieku było stosunkowo mało kontrowersyjnych
publikacji. Stąd zasadniczo bagatelizował on ten efekt w naukach empirycznych.84 Jednak
od tego czasu materiały tego typu pojawiały się coraz liczniej.85
Na liście najczęściej cytowanych, tzw. topowych, przedstawicieli nauk humanistycz
nych i społecznych prym wiodą krzewiciele „modnych bzdur”, czyli cieszących się dużym
popytem, ale naukowo bezwartościowych poglądów86 – „najgorszych produktów” na ryn
ku naukowym.
Zjawisko to jest krytykowane przez poważnych badaczy. Zacytujmy tu historyka
Karola Modzelewskiego:
Uznanie liczby cytowań za miarę jakości to katastrofa współczesnej nauki. Wypada w niej
dobrze raczej to, co jest bardziej okrzyczane niż najlepsze. Czasami najbardziej okrzycza
ne są rzeczy najgorsze. Tak było ze sławnym esejem Francisa Fukuyamy o końcu historii
sprzed 20 lat. Każdy szanujący się uczony w tej materii – zwłaszcza piszący po angielsku
i publikujący w czasopismach amerykańskich, bo one przeważają w bazach, na podsta
wie których robi się indeksy cytowań – uważał, że jest jego obowiązkiem napisać, że to
bzdura. W rezultacie lawiny takich krytyk praca Fukuyamy znalazła się na szczytach ran
kingów. To oczywiście przykład skrajny, ale wiadomo, że skandaliści na ogół odnotowują
wysokie pozycje w tych rankingach (Modzelewski 2012, s. 9).87

Jednak tego typu publikacje nie są bynajmniej zarezerwowane wyłącznie dla nauk
społecznych czy humanistycznych. Przykładem tego są kontrowersje i polemiki towarzy

83
“Great science, whose importance is recognized, always has high impact. But not all
high impact science is great science” (Garfiled 1978c, s. 652).
84
Garfield 1979e, rozdz. 10, ss. 244–245.
85
Na gruncie polskim na kwestie negatywnych cytowań zwrócili uwagę np. Kozłowski
1994, s. 8; Wróblewski 1994; 1996.
86
Alan Sokal i Jean Bricmont zaliczają do nich na przykład filozofów: Jeana Baudril
larda, Gillesa Deleuze czy Jacquesa Lacana, a także socjologów takich jak Anthony Giddens.
Zob. Sokal, Bricmont 1997/1998a/1998b. Trafnie nawiązał do tych publikacji Zbigniew Droz
dowicz (2014), w kontekście oceny czasopism naukowych Polsce.
87
Innym tego rodzaju przykładem mogą być eseje Thomasa S. Kuhna. Choć to wybitny
historyk i filozof nauki, duża część odniesień do jego publikacji ma charakter krytyczny.
Por. Kokowski 2001, a szczególnie Dodatek 4. „Krytyki Kunowskiej interpretacji rewolucji
kopernikowskiej: Lata 1957–2001”, ss. 238–319 (omówiono tam ponad 60 publikacji krytycz
nie analizujących interpretacje Kuhna).
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szące rzekomemu odkryciu zimnej fuzji88 czy odnalezieniu grobu Mikołaja Kopernika
i identyfikacji odszukanych szczątków.89
4.2.7. Anulowanie (retrakcja) publikacji i negatywne cytowania
a czynnik wpływu czasopism
W ostatnich dwóch dekadach w naukach empirycznych, takich jak np. nauki biome
dyczne, fizyka czy psychologia, nastąpił wielokrotny wzrost liczby artykułów naukowych,
które po opublikowaniu zostały wycofane ze znanych czasopism naukowych.90 Na przy
kład w przypadku „Nature” wzrost ten był ponad 10‑krotny.91
Szczegółowa analiza 2047 anulowanych publikacji z nauk biomedycznych i nauk
o życiu (indeksowanych w bazie PubMed w dniu 3 maja 2012 roku) doprowadziła do
następujących wniosków: 67,4% przypadków okazało się spowodowane zachowaniami,
jakie nie przystoją badaczom, włączając oszustwo lub podejrzenie oszustwa (43,4%), du
plikowanie publikacji (14,2%) oraz plagiaty (9,8%); 21,3% przypadków stanowiły błędy
empiryczne; 11,7% przypadków to inne lub nieznane przyczyny. Ponadto, od 1975 roku
nastąpił prawie 10‑krotny wzrost oszustw naukowych.92
Skala tego zjawiska jest bardzo niepokojąca. W niektórych dyscyplinach empirycz
nych (badania raka, farmakologia), udało się potwierdzić jedynie 10–25% rezultatów
uznawanych dotąd za przełomowe, a są też i takie dyscypliny (np. psychologia ekspery
mentalna), w których nie potrafiono powtórzyć żadnych takich wyników.93
Istnieją dwa zasadnicze powody anulowania publikacji: a) odkrycie plagiatu wcze
śniejszych prac i b) ujawnienie braku empirycznej powtarzalności opisanych zjawisk,
co wynika z b1) błędnie obranej metodyki badań i popełnionych błędów pomiarów lub
b2) sfabrykowania (sfałszowania) danych empirycznych.
Co warte jest podkreślenia, efekt anulowania publikacji obserwuje się wyłącznie
w przypadku znanych powszechnie czasopism (wątek ten jeszcze zostanie doprecyzowany
poniżej).
88
Zob. Fleischmann, Pons 1989; Close 1992; Huizinga 1992; Taubes 1993; Fleischmann
2000; Scaramuzzi 2000; Bart 2002; Martellucci et. all (eds.) 2009; Kowalski 2012; Wikipedia
2015b.
89
Zob. Kokowski (red.) 2012b; 2012c; 2012d (ang. tłum.: Kokowski (ed.) 2015d; 2015e;
2015f).
90
Zob. Budd 1999; Liu 2005; 2006a; 2006b; 2006c; 2007a; 2007b; Cokol et. al. 2007; The
PLoS Medicine Editors 2006; Redman, Yarandi, Merz 2008; Oransky, Marcus 2010; Marcus,
Oransky 2010–2015; 2012; Steen 2011; Van Noorden 2011; Fang, Casadevall 2011; Wright,
McDaid 2011; Fang, Steen, Casadevall 2012; Steen, Casadevall, Fang 2013; The Economist
Editors 2013a; 2013b; Mikołuszko 2013; Schekman 2013; Oransky 2015; Collins 2015.
91
Van Noorden 2011.
92
Fang, Steen, Casadevall 2012.
93
The Economist Editors 2013a; 2013b. Warto tu odnotować, że część błędów empirycz
nych może wynikać z niezrozumienia zasad statystycznych – zob. Ioannidis 2005.
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Ażeby przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku, Ferric C. Fang i Arturo Casa
devall (2011) postulują wprowadzenie wskaźnika wycofanych publikacji czasopisma (Re
traction Index) i posługiwanie się nim jako miarą jakości, komplementarną do miary jego
wpływu.94
Wspomniani autorzy definiują ten wskaźnik jako 1000‑krotną wartość ilorazu wy
cofanych pełnoprawnych publikacji (tzn. publikacji ze streszczeniami) w czasopiśmie
w ciągu 10 lat (pomysłodawcy rozważają konkretnie okres 2001–2010) i całkowitej liczby
pełnoprawnych publikacji, które ukazały się w czasopiśmie.95
Z analizy tak zdefiniowanej wielkości dla znanych powszechnie czasopism wynika
następujący wniosek: wskaźnik wycofanych z niego publikacji i wskaźnik wpływu czaso
pisma są z sobą skorelowane.
Prawdopodobieństwo, że artykuł opublikowany w czasopiśmie o wyższym wskaźniku
wpływu zostanie usunięty, jest wyższe niż w przypadku artykułu zamieszczonego w pe
riodyku o niższym wskaźniku wpływu.96

Według autorów wnikliwie badających zagadnienie analizowania publikacji nie wy
nika to wcale z łagodniejszych zasad recenzowania przyjętych w czasopismach o niższym
wskaźniku wpływu, lecz z istnienia wadliwego mechanizmu publikowania w czasopi
smach o wysokim wskaźniku wpływu i nieprawidłowego mechanizmu wyznaczania jego
wartości.97 Mianowicie, mimo że tego rodzaju wadliwe publikacje są formalnie unieważ
niane, nie są wcale unieważniane ich cytowania, i w konsekwencji działanie to nie wpływa
na zmniejszenie wartości wskaźnika wpływu czasopisma. W interesie wydawców – tych,
którzy za cel stawiają sobie osiągnięcie jak najwyższej wartości wskaźnika wpływu – jest
więc publikowanie artykułów, które zostaną następnie anulowane, gdyż takie właśnie
publikacje są licznie – mimo iż negatywnie – cytowane.
Randy Schekman, biolog komórkowy, Laureat Nagrody Nobla z medycyny w 2013
roku, w artykule pod dużo mówiącym tytułem „How journals like Nature, Cell and
Science are damaging science” ujął to następująco:
Artykuł może stać się wysoce cytowanym, bo jest dobry pod względem naukowym albo
dlatego, że jest efektowny, prowokacyjny czy błędny. Redaktorzy luksusowych czasopism
Popierają ten pomysł Adam Marcus i Ivan Oransky (2012), autorzy bloga “Retraction
Watch” (2010–2015) poświęconego tematyce anulowanych publikacji.
95
Inaczej mówiąc, jest to liczba wycofanych pełnoprawnych publikacji (tzn. publika
cji ze streszczeniami) przypadająca na każdy 1000 opublikowanych pełnoprawnych publikacji w czasopiśmie w ciągu 10 lat.
96
“[…] the probability that an article published in a higher-impact journal will be
retracted is higher than that for an article published in a lower impact journal” (Fang, Casa
devall 2011, s. 3856).
97
Zob. Liu 2005; 2006a; 2006b; 2006c; 2007a; 2007b; Oransky, Marcus 2010; Marcus,
Oransky 2010–2015; 2012; The Economist Editors 2013a; 2013b; Schekman 2013. Przeciwny
pogląd głosi Cokol et. al. 2007.
94
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o tym wiedzą, więc przyjmują teksty, które wywołają problemy, ponieważ badają atrak
cyjne tematy (sexy subjects) lub formułują prowokacyjne twierdzenia. Wpływa to na na
ukę. Tworzy się „bańki mydlane” (bubbles) w modnych dziedzinach, gdzie badacze mogą
formułować śmiałe twierdzenia, których oczekują te czasopisma, a zniechęca się do pro
wadzenia innych ważnych prac, takich jak powtórzenie wyników badań.
W skrajnych przypadkach przynęta luksusowego czasopisma może zachęcać do pój
ścia na skróty i przyczynić się do eskalacji liczby tekstów, które są anulowane jako wadli
we lub nieuczciwe. „Science” niedawno wycofało głośne artykuły dotyczące klonowania
embrionów ludzkich, powiązań między śmieceniem i przemocą oraz profili genetycz
nych stulatków.98 Być może gorsze jest to, iż pomimo przytłaczającej krytyki naukowej,
nie anulowało stwierdzenia, że drobnoustrój jest w stanie wykorzystać w swoim DNA
arsen zamiast fosforu.99

Jak uczy historia, anulowanie publikacji, czyli ich formalne unieważnienie, nie zamy
ka jednak wcale ich dziejów. Wiodą one nadal swoje własne życie i są często pozytywnie
cytowane… Jest to bardzo niekorzystna, a nawet niebezpieczna cecha współczesnej nauki,
zwłaszcza gdy dotyczy nauk biomedycznych.100
Oddajmy na koniec głos biologowi komórkowemu, Shi V. Liu, który z wielką przeni
kliwością opisywał tę patologię:
Elitarne czasopisma często używają wysoce przesadzonych, a nawet błędnych wartości
współczynników wpływu, aby zwiększyć popularność ich wśród czytelników i uczynić
bardziej atrakcyjnymi dla autorów. Ta handlowa strategia najwyraźniej działa bardzo do
brze, bo wielu administratorów nauki traktuje obecnie miejsce publikacji (czasopismo)
jako kryterium oceny ich wartości. Jednak z historycznej i obiektywnej perspektywy
specjalistyczne publikacje wiodących czasopism często słabo wypadają w porównaniu
z tymi prawdziwie przełomowymi, a niemodnymi, tekstami z wówczas „niegorących”,
a nawet ignorowanych dyscyplin. Prawda jest jeszcze bardziej paradoksalna. Wiele takich
Chodzi o publikacje: Hwang et. al. 2004; 2005 i ich anulowanie: Kennedy 2006.
“A paper can become highly cited because it is good science – or because it is eyecatching, provocative or wrong. Luxury-journal editors know this, so they accept papers that
will make waves because they explore sexy subjects or make challenging claims. This influen
ces the science that scientists do. It builds bubbles in fashionable fields where researchers can
make the bold claims these journals want, while discouraging other important work, such
as replication studies.
In extreme cases, the lure of the luxury journal can encourage the cutting of corners,
and contribute to the escalating number of papers that are retracted as flawed or fraudulent.
Science alone has recently retracted high-profile papers reporting cloned human embryos,
links between littering and violence, and the genetic profiles of centenarians. Perhaps worse,
it has not retracted claims that a microbe is able to use arsenic in its DNA instead of phospho
rus, despite overwhelming scientific criticism” (Schekman 2013).
100
Zob. np. Budd 1999, omawiający cytowania 235 artykułów biomedycznych anulowa
nych w latach 1966–1996. Po ich usunięciu były one cytowane w sumie 2034 razy, przy czym
wspomniano o ich anulowaniu w mniej niż w 8% przypadków.
98

99
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ważnych publikacji było początkowo odrzucanych przez najbardziej liczące się czasopi
sma. W przeciwieństwie do nich, finałem wielu „gorących” i modnych artykułów pu
blikowanych przez czołowe periodyki jest ich faktyczne „efektowne” anulowanie. Toteż,
gdy czasopisma te podkreślają swoje czynniki wpływu, powinny być świadome ich dwu
znaczności. Powinny również wyznać światu, że są one światowymi liderami w wycofy
waniu publikacji (Liu 2006b; tłum. M.K.).101
Poza wieloma znanymi błędami w zapisywaniu cytowań […] oraz arytmetycznymi
lub algorytmicznymi wadami obliczania IF […], IF ma również znaczny potencjał we
wprowadzaniu w błąd społeczności naukowej […]. Na przykład w dzisiejszych czasach bar
dzo często zdarza się anulowanie publikacji w czasopismach naukowych, zwłaszcza w „to
powych”, osiągających wysokie IF […]. Jednak wycofanie publikacji i ujawnienie skandalu
nie tylko przyciąga więcej czytelników, ale również zwiększa wartość IF czasopism […].
To dlatego, że, jak na ironię, anulowane teksty często mają więcej cytowań niż solidne
artykuły. Jeszcze bardziej paradoksalne jest to, że choć artykuł może zostać anulowany,
jego wkład w cytowania czasopisma nigdy nie zostanie odjęty (Liu 2006c; tłum. M.K.).102

4.2.8. Przymusowe cytowania i możliwa patologia
Niektóre redakcje wymuszają na autorach tekstów dodawanie do ich artykułów cy
towań artykułów już wcześniej opublikowanych w danym czasopiśmie. Zjawisko to jest
patologiczne i naganne w przypadku, gdy powodem takich działań jest chęć zwiększenia
czynnika wpływu własnego czasopisma i dodawane cytowania nie są uzasadnione, nie
wiążą się bezpośrednio czy nawet pośrednio z treścią publikacji (Wilhite, Fong 2012; Wa
gner 2012a, s. 178).
101
“Top journals often use the highly exaggerated and even flawed values of the impact
factors to boost their circulations among readers and increase their attractions to authors.
This commercial strategy apparently worked very well because many scientific administra
tors have now used the place (journals) of publication as a criterion for evaluating the value
of the publication. However, from a historical and objective perspective, top journals’ high-
-profile publications often stand low in comparing with those truly ground-breaking and thus
not «trendy» papers in the then «cold» or even ignored fields. More ironically, many such
truly great papers were initially rejected by the top journals. In contrast, many «hot» and
«trendy» papers published by top journals actually ended up with «spectacular» retractions.
Thus, while top journals emphasize their impact factors they should realize that their impacts
are double-sided. They should also confess to the world that they are also the world leaders in
publishing retractions” (Liu 2006b, s. 91).
102
“Besides the many known mistakes in citation recording […] and the arithmetic or
algorithmic defects in IF calculation […] IF also contains a significant potential for misle
ading the scientific community […]. For example, retraction nowadays happens very often
in scientific journals especially in the IF-wise ‘top’ journals […]. However, the publication of
retraction and the exposure of scandal not only attract more readers but also increase the IF
values of the journals […]. This is because, ironically enough, retracted papers often got more
citations than other valid papers. More ironically, while a paper can be retracted, its citation
contribution to its journal has never been subtracted” (Liu 2006c).
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4.2.9. Patologie tzw. kółek wzajemnych cytowań, karteli albo
spółdzielni cytowań, „autorstwa gościnnego” i „autorstwa honorowego”
Przez kółka, kartele albo spółdzielnie cytowań rozumiemy grupy naukowców, które
na zasadzie „pomocy koleżeńskiej” cytują wzajemnie swoje prace. Istnieć mogą dwa za
sadnicze typy spółdzielni: redaktorsko‑czasopismowe (gdy współpracują ze sobą grupy
autorów związanych z konkretnymi czasopismami) i autorskie (gdy grupy autorów nie są
z nimi powiązane).
Przez „autorstwo honorowe” czy „autorstwo gościnne” rozumiemy sytuację, gdy
jakaś osoba jest wymieniania jako autor lub współautor, ale jej faktyczny udział w po
wstaniu publikacji był znikomy lub w ogóle go nie było. Istnieją dwa warianty tego typu
patologicznej praktyki: gdy owymi „współautorami” są a) ważne socjologicznie osoby lub
b) inni członkowie fikcyjnej grupy badawczej, powołanej po to, by sztucznie zwiększyć
liczbę cytowań.103
Warto tu znowu przywołać słowa Eugene’a Garfielda z jego tekstu pt. „1000 najczę
ściej cytowanych badaczy nauk empirycznych w latach 1965–1978”:
Każda lista jest, oczywiście, tylko tak dobra, jak system, który pomaga w jej tworzeniu.
Wielu z nas zdaje sobie sprawę z dziwactw w przypisywaniu autorstwa [różnym publika
cjom], które pozwalają pewnym naukowcom‑administratorom umieścić swoje nazwiska
w roli współtwórców na setkach artykułów. Niektórzy z nich pojawią się też na załączo
nej liście. Wynika to ze starej tradycji europejskiej i dość często stosuje się w niektórych
amerykańskich instytucjach. Lista może również zawierać pewną grupę badaczy, którzy
Kozłowski 1994, s. 8; Franck 1999; Cronin 2001; Arnold 2008; Arnold, Fowler 2010;
MNiSW 2011, s. 15; Index Copernicus 2013, s. 8; Gola Dem 2011; Davis 2012; Sawicki 2013;
Rogalski 2014; Bentkowski 2015; Morawski 2015; Müldner-Nieckowski 2015 oraz Wallace,
Larivière, Gingras 2012 (o wpływie sieci współpracowników na praktykę cytowań).
Funkcjonujące w Polsce przepisy promują patologiczną postawę „autorstwa honoro
wego” czy „autorstwa gościnnego”, o czym świadczy już sam sposób ustalenia treści tych
przepisów. Otóż w projekcie z dnia 30 czerwca 2015 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom
naukowym zastąpiono tzw. zliczanie podwójne (w którym „wkład autorów sumuje się do 1,
ale tylko w obrębie danej jednostki naukowej”) przez tzw. zliczanie proporcjonalne, a w ko
lejnym projekcie przez tzw. zliczanie proporcjonalne z premią. Jednakże w ostatecznej treści
rozporządzenia (z 27 października 2015 r.) powrócono do zliczania podwójnego (zob. Kul
czycki 2015b, 2015c; 2015d).
Zdaniem autora niniejszego artykułu tylko tzw. zliczanie ułamkowe (tzn. gdy wkład
wszystkich autorów jest dzielony w taki sposób, że sumuje się do 1) jest sprawiedliwe i nie
prowadzi do patologicznych zjawisk. Dlaczego? Otóż nie ma merytorycznego powodu, aby
bardziej premiować prace zespołowe niż indywidualne, gdyż pracując w zespole generuje
się przecież więcej współautorskich publikacji (co jest naturalną premią za współpracę). W
konsekwencji, obowiązujący mechanizm punktacji publikacji dyskryminuje badaczy indy
widualnych, co w efekcie prowadzi do dyskryminacji wielu dyscyplin, np. z nauk humani
stycznych i nauk społecznych, w których rzadziej, w porównaniu np. do nauk empirycznych,
prowadzi się prace zespołowe.
103
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nie uzyskali wielkich wyróżnień, ale są współautorami kilkudziesięciu prac ze swoimi
absolwentami. Nie powinniśmy ich zbyt pochopnie krytykować, ponieważ nie ma uzgod
nionego zbioru zasad ustalania autorstwa. W niektórych przypadkach inni [mniej znani]
autorzy mogą być nad wyraz szczęśliwi, że jakieś prestiżowe nazwisko pojawia się obok
ich własnego. Dołączenie do listy autorów nazwiska słynnego naukowca jako współautora
często pomaga młodym pracownikom naukowym104 (Garfield 1981a; tłum. M.K.).

Widzimy więc, że co najmniej już w 1981 roku Eugene Garfield był świadomy istnie
nia „spółdzielni cytowań” oraz „autorstwa honorowego” i „autorstwa gościnnego”, a na
wet… brał je w obronę. Taka praktyka doskonale wpisuje się w to, co Sheldon Krimsky
określił później mianem „nauki skorumpowanej”, związanej z modelem korporacyjnego
uniwersytetu, ukierunkowanego na zdobycie zysku kosztem prawdy naukowej.105
4.3. Fundamentalne ograniczenia idei zliczania cytowań:
zdanie samego Eugena Garfielda
W 1963 roku Eugene Garfield, twórca baz indeksacyjnych, opublikował w czasopi
śmie American Documentation krótki artykuł pt. “Citation Indexes in Sociological and
Historical Research”. Sformułował w nich podane poniżej tezy, które zapewne zdumieją
dzisiejszych zwolenników naukometrii.
Jednym z celów niniejszego komunikatu jest zaznaczenie mojego zastrzeżenia dotyczą
cego ewentualnego przypadkowego i nieostrożnego użytkowania ilościowych danych
cytowań dla ocen socjologicznych, w tym doboru pracowników i stypendystów. W szcze
gólności chciałbym odciąć się od nadużycia cytowań, niedawno zarzucanego mi przez
Swansona (1962). Błędnie uznał on, że w moim artykule opublikowanym w Science
w 1955 roku (Garfield 1955a) twierdziłem, że można zmierzyć znaczenie artykułu po
przez zliczenie cytowań. Zliczenie cytowań jest starą techniką (Gross, Gross 1927) i była
ona krytykowana z wielu powodów przez Brodmana (1944), Raisiga (1960) oraz innych.
Wpływ nie jest tym samym, co doniosłość lub ranga (importance or significance). Nie ma
określonej korelacji między liczbą artykułów opublikowanych przez osobę, a jakością lub
znaczeniem jego pracy, choć Price (1963, s. 41; 1967a, s. 44) zaznaczył, że naukowcy, któ
rzy wytwarzają prace o wysokiej jakości, zwykle mają też dużą liczbę publikacji. Możemy
“Any list is, of course, only as good as the system that helps create it. Many of you are
well aware of quirks in authorship attribution that permit some scientist-administrators to
put their names on hundreds of papers as coauthors. Some of these scientist-administrators
will show up on the accompanying list. This follows the old European tradition and quite
often it has been followed at certain American institutions. The list may also include certain
academicians who have not otherwise achieved great distinction but have coauthored dozens
of papers with graduate students. We should not be quick to criticize such authors since there
is no agreed-upon, published set of rules for establishing authorship. In some instances the
other authors may have been only too happy to have the prestigious name included. It often
helps the young research worker to be joined by a famous scientist as coauthor” (Garfield
1981a, s. 277).
105
Zob. Krimsky 2004/2006.
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to potwierdzić i dodać obserwację, że ich prace są zwykle również cytowane częściej niż
przeciętnie (Garfield 1963; tłum. M.K.).106

Widzimy więc, że – w ujęciu Garfielda z 1963 roku – bibliometria nie jest naukome
trią, gdyż nie utożsamia wpływu (liczby cytowań) z rangą lub wagą publikacji.
Jako komentarz do tej wypowiedzi warto przytoczyć słowa Andrzeja Kajetana Wró
blewskiego:
Mając krytyczny stosunek do SCI [Science Citation Index], opracowałem jakiś czas temu
indeks cytowań dla połowy XVIII wieku [wyniki są opublikowane w artykule: «Science
Citation Index A.D. 1758» […] (2000)]. Okazało się, że najczęściej cytowani wówczas
autorzy są dziś w dużej części zapomniani, natomiast uczeni dziś uznawani za wybitnych
(np. Euler, Huygens) znaleźli się daleko od czołówki. Ten wynik daje sporo do myślenia
(Wróblewski 2001).

5. Niektóre pozytywne efekty odkrycia ograniczeń naukometrii
5.1. Powstanie biobibliometrii
Z uwagi na ograniczenia metod bibliometrycznych od początku lat dziewięćdziesią
tych rozwijana jest biobibliometria – zob. np. Sen, Gan 1990 (autorzy tej metody); Tiew
1999; Koley, Sen 2006).
[Jest to] połączenie socjologicznej metody biograficznej[107] z bibliometrią. Metoda ta
pozwala na ocenę działalności uczonego, jego produktywności, rozproszenia publikacji,
“One purpose of this communication is to record my forewarning concerning the
possible promiscuous and careless use of quantitative citation data for sociological evalua
tions, including personnel and fellowship selection. In particular I wish to disassociate myself
from such abuse of citation data recently imputed to me by Swanson (1962). He erroneously
stated that in my 1955 paper in Science (Garfield 1955a) I claimed one could measure the im
portance of a paper by citation counting. Citation counting is an old technique (Gross, Gross
1927) and has been criticized for many reasons by Brodman (1944), Raisig (1960), and others.
Impact is not the same as importance or significance. There is no specific correlation between
the number of papers published by an individual and the quality or importance of his work,
though Price (1963, p. 41) has indicated that scientists who produce work of high quality
usually have a high publication rate. We can confirm this and add the observation that their
papers usually are also cited more frequently than the average” (Garfield 1963, s. 44).
W tekście tym cytowane są bardzo ważne prace. W artykule Grossa, Grossa 1927
podana jest po raz pierwszy idea zbudowania indeksów cytowań, którą zrealizował Garfield.
Z kolei artykuły Brodmana 1944 i Raisiga 1960 poddają miażdżącej krytyce pomysł oparcia
indeksów cytowań na bezkrytycznych cytowaniach (co zostało zrealizowane w bazach ISI
i Thomson Reuters), a artykuł Swansona 1962 krytykował utożsamienie wpływu publikacji
z jej doniosłością i znaczeniem merytorycznym, co zostało jednak zrealizowane w bazach
ISI i Thomson Reuters wbrew pierwotnym intencjom Garfielda.
107
Jednym z twórców i propagatorów metody biograficznej w socjologii był Florian
Znaniecki. Później metodę tę stosowali m.in. jego uczniowie – Józef Chałasiński i Jan Szcze
pański. Zob. MojaSocjologia.pl 2014.
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cytowań, interdyscyplinarności, udziału w „widzialnych” i „niewidzialnych” kolegiach,
różnorodnych typów i form społecznej i intelektualnej działalności uczonego, działalno
ści organizatorskiej itd. W każdej sytuacji dane biograficzne muszą korespondować z da
nymi bibliograficznymi. Biobibliometria może dotyczyć zarówno jednego [uczonego,] jak
i całej grupy uczonych (Ratajewski 1999).

Przypomnijmy też w kontekście tego artykułu niebłahy fakt. Mianowicie dla ustale
nia produktywności 1000 najczęściej cytowanych badaczy nauk empirycznych w latach
1965–1978 Instytut Filadelfijski wykorzystał zbudowane przez siebie bazy cytowań i prze
prowadził dodatkowe badania bibliograficzno‑socjologiczne, aby uzupełnić brakujące
dane.108
Wynika z tego, że u początków rozwijania baz indeksacyjnych próbowano krytycznie
odnosić się do cytowań. Warto tu przywołać słowa Eugene’a Garfielda z jego tekstu pt.
„1000 najczęściej cytowanych badaczy nauk empirycznych w latach 1965–1978”:
Potrzebny jest tutaj pewien krytyczny komentarz. Praktyki cytowania różnią się między
dyscyplinami, toteż czytelnik powinien być ostrożny w porównywaniu liczby surowych
cytowań dla autorów jednej dyscypliny z liczbą cytowań innej dyscypliny (Garfield 1981a;
tłum. M.K.).109
Przy niewielkim wysiłku czytelnicy mogą sprawdzić załączoną listę, aby dowiedzieć się,
kto jest najbardziej cytowanym autorem. W zdecydowanej większości przypadków poja
wienie się na liście jest wskaźnikiem, że osobę taką zaliczamy do klasy noblowskiej. […]
Jednakże trzeba zbadać dane dla każdej osoby na liście w połączeniu z innymi czynni
kami, aby ustalić, czy pojawienie się na niej jest przede wszystkim skutkiem wydajności
naukowej, czy wpływu cytowań, czy obu tych czynników. Nie można stwierdzić, że naj
częściej cytowany albo najczęściej publikujący autor jest z konieczności najważniejszym
lub tym, który wniósł największy wkład do nauki110 (Garfield 1981a; tłum. M.K.).

5.2. Powstanie ruchu otwartej nauki
Z uwagi na liczne przeszkody w rozpowszechnianiu wiedzy naukowej, jakie tworzyły
wiodące wydawnictwa i czasopisma naukowe na całym świecie, w latach 90. XX wieku
wyłonił się, a skonsolidował się na początku XXI wieku, ruch otwartej nauki. Działa on na
rzecz budowy nowego otwartego modelu komunikacji naukowej.
Zob. Garfield 1981a, ss. 275–277; porównaj też Ratajewski 1999.
“A cautionary note is needed here. Citation practices vary among disciplines so
the reader should be careful in comparing raw citation counts for authors in one field with
counts for authors in another” (Garfield 1981a, s. 276).
110
“With little effort, readers can scan the list to learn who is the most-cited author. In
the vast majority of cases appearance on the list is an indicator that the person involved is of
Nobel class. […] However, one would have to examine the data for each individual on the list,
in combination with other factors, to determine whether appearance on this list is primarily
due to productivity, citation impact, or both. One cannot conclude that the most cited or the
most published author is necessarily the most important or the one who has made the great
est contribution to science” (Garfield 1981a, s. 276).
108
109
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Głównymi kanałami komunikacyjnymi tego ruchu są otwarte czasopisma i repozy
toria publikacji; coraz większe znaczenie mają też blogi naukowe i e‑laboratoria.111
5.3. Powstanie alternatywnych miar wpływu publikacji
Z uwagi na różnorodne ograniczenia klasycznych miar wpływu publikacji (tzn. miar
opartych na cytowaniach publikacji) od 2010 roku rozwijane są alternatywne miary, zbu
dowane na podstawie analizy aktywności w środowisku sieci internetowej. Mierzy się na
przykład jak bazy danych (biblioteki cyfrowe, repozytoria naukowe, bazy indeksacyjne)
odnoszą się do publikacji, ilokrotnie jest ona wyświetlana, ilokrotnie pobierana, ile ma
wzmianek w mediach społecznościowych i informacyjnych. Te alternatywne miary okre
śla się mianem ‘altmetryki’ (‘Altmetrics’).112
5.4. Skutki rewolucji informatycznej a jakość techniczna publikacji
Następstwem rewolucji informatycznej jest obserwowany od wielu lat stopniowy
wzrost jakości wydawniczej publikacji naukowych: ich coraz większej elektronicznej do
stępności (w sieci internetowej), a przez to i coraz większego oddziaływania społecznego.
Proces ten wywołał kilka konsekwencji, które zostały poniżej naszkicowane.
Z przeprowadzonej przez kanadyjskich badaczy Vincenta Larivière’a, Yvesa Gingrasa
oraz Érica Archambaulta analizy cytowań w bazach Web of Science od 1900 do 2004 roku
wynika, że od lat sześćdziesiątych obserwuje się fakt wzrastającego wieku cytowanej lite
ratury. Jednakże w przypadku archiwów internetowych, takich jak np. arXiv, w niektórych
poddyscyplinach zaznaczył się efekt przeciwny.113
Z dodatkowych badań Vincenta Larivière’a, Érica Archambaulta oraz Yvesa Gin
grasa na próbie 27 milionów artykułów bazy Web of Science (11 milionów artykułów
z nauk przyrodniczych i inżynierskich, 12,7 milionów z nauk medycznych, 2,5 miliona
z nauk społecznych oraz 0,9 miliona artykułów z nauk humanistycznych) dla okresu
1900–2007114 wynika również, że:
a) wraz z rozwojem bazy malała koncentracja cytowań w naukach przyrodniczych i in
żynierskich, naukach medycznych oraz naukach społecznych,

Zob. np. Open Society Institute 2002; Open Access Max-Planck-Geselschaft
2003/2005; Bednarek-Michalska, Derfert-Wolf 2008; Hofmokl et. al. 2009; Szprot (red.) 2014;
Kozłowski 2014; Wikipedia 2015d; 2015e. Autor niniejszego artykułu jest jednym z 5936 in
dywidualnych sygnatariuszy deklaracji Budapest Open Access Initiative 2002.
112
Zob. Priem, Taraborelli, Groth, Neylon 2010; Van Noorden 2010; Wouters, Costas
2012; Priem 2014; Altmetrics 2015; Wikipedia 2015a; Mingers, Leydesdorff 2015, s. 35, pod
rozdział 8.1; Roemer, Borchardt 2015, ss. 97–177.
113
Zob. Larivière, Archambault, Gingras 2008.
114
W skład bazy wchodzą: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation
Index oraz Arts and Humanities Citation Index. Dane dla nauk przyrodniczych i inżynier
skich oraz medycznych zaczynają się w 1900 roku, dla nauk społecznych w 1956 roku, a dla
nauk humanistycznych w 1975 roku.
111
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b) koncentracja cytowań w naukach humanistycznych ustaliła się na bardzo niskim po
ziomie, gdyż w 2005 roku za 80% cytowań w publikacjach humanistycznych w tej
bazie odpowiadało tylko 7,2% artykułów.
Pierwsze zjawisko świadczy o narastającej demokracji w nauce, a drugie (tak sko
śny rozkład cytowań w humanistyce) mocno przemawia za tym, by korzystać z najwyższą
ostrożnością z danych bibliometrycznych w ewaluacji badań humanistycznych.115
Ponadto z przeprowadzonych przez George’a A. Lozano, Vincenta Larivière’a oraz
Yvesa Gingrasa badań statystycznych 820 milionów cytowań i 25 milionów artykułów
opublikowanych między 1900 a 2009 rokiem, wynika, że najliczniej cytowane artykuły
są coraz częściej publikowane w czasopismach naukowych, które nie mają najwyższego
IF. Mianowicie:
W 1990 roku 45% z 5% najbardziej cytowanych artykułów zostało opublikowanych w 5%
czasopism o najwyższych IF. W 2009 roku wskaźnik ten wyniósł tylko 36% (Lozano,
Larivière, Gingras 2012; tłum. M.K.).116

Co za tym idzie, efekt ten dodatkowo osłabia znaczenie IF czasopism – sztandarowe
go wskaźnika baz indeksacyjnych Thomson Reuters.
Innym ciekawym następstwem, odkrytym przez Yvesa Gingrasa i Matthew L. Walla
ce’a, które osłabia strategię promocyjną baz indeksacyjnych Thomson Reuters117, jest coraz
trudniejsze przewidywanie laureatów nagród Nobla z fizyki i chemii na podstawie samych
cytowań. W wyniku gwałtownego wzrostu liczebności społeczności fizyków i chemików
od lat sześćdziesiątych XX wieku (oraz wzmiankowanego powyżej wzrostu jakości wy
dawniczej publikacji naukowych) coraz większa grupa badaczy ma bowiem bardzo wyso
kie wskaźniki bibliometryczne.118
Analiza publikacji z lat 1907–2007, zawartych w bazach indeksacyjnych ISI i innych
dostępnych bazach, przeprowadzona przez Pedera Larsena i Markusa von Ins, prowadzi
do wniosku, że bazy ISI w niewystarczający sposób reagują na zmiany kanałów publiko
wania w ostatnich 50 latach (chodzi o materiały konferencyjne, archiwa otwartego dostę
pu, publikacje w sieci internetowej). Efekt ten dotyczy szczególnie dyscyplin prężnie się
rozwijających, takich jak nauki komputerowe, inżynieryjne oraz społeczne, a wywołuje
on stopniowe zmniejszanie stopnia nasycenia baz ISI. W konsekwencji używanie tych
baz do ewaluacji badań naukowych w takich dyscyplinach staje się coraz bardziej pro
blematyczne.119
Z przeprowadzonej przez zespół badaczy z Google analizy 1000 najbardziej cyto
wanych artykułów w latach 1995–2013 wynika, że systematycznie wzrasta liczba tekstów,
Zob. Lariviere, Gingras, Archambault 2009.
“In 1990, 45% of the top 5% most cited articles were published in the top 5% highest
impact factor journals. In 2009, this rate was only 36%” (Lozano, Larivière, Gingras 2012).
117
Zob. przyp. 8.
118
Zob. Gingras, Wallace 2010.
119
Zob. Larsen, von Ins 2010.
115
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które ukazują się nieelitarnych czasopismach – przyrost wyniósł aż 64%. W przypadku
6 z 9 szerokich dziedzin nauki liczba takich artykułów zrosła co najmniej o 45%. W przy
padku 4 z 9 szerokich dziedzin nauki około jednej trzeciej najwyżej cytowanych artykułów
ukazuje się już w nieelitarnych czasopismach. Co do liczby cytowań artykułów opubli
kowanych w takich czasopismach, w 1995 roku stanowiły one 27% wszystkich cytowań,
a w 2013 roku – już 47%. W 2013 roku w przypadku 6 z 9 szerokich dziedzin nauki co
najmniej 50% cytowań odwoływało się do czasopism nieelitarnych.120
Z uwagi na fakt zbyt małego nasycenia baz indeksacyjnych Thomson Reuters
i Scopus większość krajów na świecie nie używa ich do ewaluacji nauk społecznych i hu
manistycznych.121
Analizy Anny‑Wil Harzing pokazały, że obecnie w niektórych dyscyplinach już taką
rolę mógłby pełnić Google Scholar. Okazało się bowiem, że a) wskazania Google Scholar,
Web of Science i Scopus są zbieżne w przypadku chemii, fizyki i medycyny, b) Google
Scholar wykazuje mniejszą stronniczość językową niż Web of Science i Scopus i c) szyb
ciej się rozwija. Dlatego może on zostać w przyszłości wykorzystany do ewaluacji nauk
społecznych, ale wymaga to jeszcze dodatkowych badań.122
Z drugiej jednak strony Google Scholar ma pewne poważne ograniczenia. Uwzględ
nia bowiem jedynie prace obecne w Internecie – a precyzyjniej tylko część tych prac, stwo
rzonych według określonych standardów technicznych – dlatego nie wykazuje cytowań
pochodzących z wielu artykułów i książek, choć są one dostępne w sieci internetowej, na
wet w zasobach profesjonalnych, takich jak czasopisma naukowe, biblioteki oraz repozy
toria cyfrowe. Tak więc wskaźniki cytowań wyliczane przez Google Scholar są obarczone
dużym błędem i trudno przewidzieć, czy sytuacja ta w przyszłości ulegnie poprawie.
5.5. Indeksowanie publikacji w bazach elektronicznych i internetowych
a produktywność badacza (‘output’) oraz widoczność (‘visibility’),
wpływ (‘impact’) i nowoczesność techniczna publikacji
W powszechnej debacie na temat stosowania naukometrii / bibliometrii / informetrii
w ewaluacji badań naukowych, w tym wydajności publikacyjnej, zwyczajowo pomija się
kluczowy aspekt, jakim jest fakt, że efektywność indeksowania publikacji w bazach elek
tronicznych i internetowych ściśle wiąże się z nowoczesnością techniczną publikacji, czyli
z istnieniem odpowiednio skonfigurowanych, rozbudowanych metadanych bibliograficz
nych, które jej towarzyszą.
Gdy takich metadanych nie ma i nie są one przygotowane zgodnie z określonymi
standardami technicznymi, publikacja, choć faktycznie obecna w sieci komunikacyjnej
Zob. Acharya et. al. 2014.
Pomimo to należy zaznaczyć, że baza Scopus jest bardziej reprezentatywna niż bazy
Thomson Reuters. Ponadto, w przeciwieństwie do nich podaje wskaźniki wpływu na naukę
wyliczone dla prawie każdego indeksowanego czasopisma i są one bardziej profesjonalnie
wyliczane niż impact factor (IF) firmy Thomson Reuters – zob. Gonzalez-Pereira, Guerrero-Bote, Moya-Anegon 2009; Leydesdorff, Opthof 2010; Moed 2010.
122
Harzing 2013.
120
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(sieci internetowej, sieci czasopism i książek), nie jest w niej widoczna i dlatego nie będzie
miała szansy zdobycia cytowań, a tym samym „nie zdobędzie wpływu” (niezależnie od
tego czy jest to publikacja genialna, czy tzw. modna bzdura). Nie musi to też wcale ozna
czać, że taka niezauważona publikacja jest niegodna uwagi, a jej autor jest nieproduktyw
ny i nie ma na swym koncie wybitnych osiągnięć.
Innymi słowy, w ocenianiu wyników badań naukowych istnieje potrzeba odróżnie
nia produktywności naukowej, widoczności i wpływu publikacji naukowej oraz jej war
tości naukowej, co na wiele sposobów podkreślają wszyscy krytycy tyranii bibliometrii
i naukometrii na całym świecie (w tym laureaci Nagrody Nobla i naukoznawcy).
5.6. Ocena badań naukowych a niedorozwój światowych baz indeksacyjnych
oraz rola historii nauki w naukometrii
Aby powszechne bazy indeksacyjne mogły być w ogóle przydatne w ocenie badań
naukowych (rozważany tu jest przypadek idealny i pomijane istnienie różnych patologii
cytowań), bazy tego rodzaju musiałby objąć swym zasięgiem wszystkie dyscypliny nauko
we i przynajmniej najważniejsze kanały komunikacji naukowej, czyli zarówno czasopisma,
jak i materiały konferencyjne oraz książki, opublikowane zarówno w języku angielskim,
jak i w innych językach (co szczególnie odnosi się do nauk humanistycznych).
Jednakże obecnie w wielu dyscyplinach naukowych bazy tego rodzaju nie istnieją, co
szczególnie odnosi się do nauk humanistycznych i nauk społecznych.123
Na przykład w aktualnych bazach światowych typu Web of Science, Scopus występu
je rażąca nadreprezentacja nauk przyrodniczych, które stanowią ok. 90% ich zawartości,
podczas gdy na nauki społeczne przypada niespełna 8%, a humanistyczne – tylko 2,5%
(Marszakowa‑Szajkewicz, 2009, s. 194).
Co za tym idzie, w przypadku humanistyki jest jasne, że teza o istnieniu korelacji między dokonaniami uczonych a liczbą cytowań w międzynarodowych bazach indeksacyjnych,
wartością czynnika wpływu (IF), wartością indeksu Hirsha etc.124 jest błędna.
Powody są elementarne:
a) narodowe humanistyki (polska humanistyka nie jest tu wyjątkiem) nie są dotąd
adekwatnie reprezentowane we wspomnianych bazach międzynarodowych, doty

Zob. Centre for Science and Technology Studies 2007, tabele 3.1 i 3.3 oraz LSE Public
Policy Group 2011, wykres 2.1, s. 58; Moed et. al. 2009; Marszakowa-Szajkiewicz 2009; Mar
tin et. al. 2010; Žic Fuchs 2010; Kolasa 2010; 2011a; 2011b; 2012; 2013a; 2013b (są to wybitne
publikacje polskiego badacza); Sivertsen 2011; Engels et. al. 2012; Martin 2012.
Ponadto, jak wiadomo, w niektórych dyscyplinach nauk społecznych i nauk humani
stycznych mniej niż 50% cytowań pochodzi z czasopism. Dlatego należy z dużą ostrożnością
odnosić się do wskaźników bibliometrycznych, które wyznaczone są na podstawie cytowań
w czasopismach – zob. Larivière et. al. 2006.
124
Zob. Kokowski 2015i, rozdz. 4. „Aktualna dyskusja na temat naukometrii i biblio
metrii w Polsce”.
123
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czy to czasopism, a jeszcze bardziej monografii – podstawowego typu publikacji
w tych naukach;125
b) światowe bazy indeksacyjne nie są odporne na istnienie różnych patologii cytowań
(omówionych powyżej).
Z poglądem tym zgodziłby się zapewne sam Eugene Garfield. Twierdził on przecież:
To niedorzeczne, aby na ślepo twierdzić, że najbardziej cytowany autor zasługuje na na
grodę Nobla. Na tej podstawie Łysenko i inny mogliby uchodzić za największych uczo
nych w ostatniej dekadzie. Takie dane ilościowe mogą mieć znaczenie dla historyka, który
potrafi dokładnie ocenić wszystkie dostępne dane. Z pewnością historia nauki musi od
notować kontrowersyjne, jak i niekontrowersyjne postacie. Jednakże sam ranking licz
by cytowań i liczby opublikowanych prac żadnym sposobem nie może być zaliczany do
obiektywnych kryteriów znaczenia (Garfield 1963; tłum. M.K.).126

Widzimy więc, że naukometria, o której pisał jeszcze w 1963 roku Garfield, była na
ukometrią krytyczną, osadzoną w kontekście naukoznawstwa, a szczególnie historii nauki
i socjologii wiedzy naukowej.127
125
Na problem ten zwrócili uwagę m.in.: Wincławska 1996; Webster (Wincławska)
1998; 2001; Selen 1997; Wojciechowski 1998; Żmigrodzki 1998–2000; Hicks 1999, 2004, 2006,
2013; Webster 2001; Archambault, Gagné 2004; Moed 2005, ss. 137–138; Archambault et.
al. 2005; 2006; Larivière 2006; Lewandowski 2006, ss. 90–91; Huang, Chang 2008; Caplan,
Chen 2009; Hicks, Wang 2009; 2011; Kousha, Thelwall 2009; Marszakowa-Szajkiewicz 2009;
Moed et. al. 2009; Kolasa 2010; 2011a; 2011b; 2012; 2013a; 2013b; Kosmopoulos, Pumain 2010;
Martin et. al. 2010; Nature 2010; Molinié, Bodenhausen 2010; Žic Fuchs 2010; Kousha et. al.
2011; Sivertsen 2011; Leydesdorff, Felt 2012; Martin 2012; Wagner 2012a; 2012b; Osiński 2012;
2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b; Nowak 2013, s. 6; Snijder 2013; Kolasa 2013; Žic Fuchs 2014;
Cope, Philipps (eds.) 2014; Salmonowicz 2015; Hicks et. al. 2015; López Piñeiro, Hicks 2015.
Podkreślić należy, że także, że redakcja czasopisma Nature (publikującego teksty z za
kresu nauk przyrodniczych, w których to podstawowym kanałem informacji są artykuły)
opowiada się za powrotem do publikowania podręczników akademickich, książek popular
nonaukowych, biograficznych oraz beletrystyki w postaci e-booków (Nature 2010).
Tak więc kompetentne grupy badaczy, reprezentujące nie tylko nauki humanistyczne,
ale również nauki empiryczne, są zgodne co do potrzeby publikowania książek – monografii
naukowych (oraz ich dowartościowania w systemach oceny działalności naukowej).
126
“It is preposterous to conclude blindly that the most cited author deserves a Nobel
prize. On this basis, Lysenko and others might have been. judged the greatest scientists of the
last decade. Such quantitative data can have significance for the historian who can carefully
evaluate all the data available. Surely, the history of science must record the controversial as
well as the noncontroversial figure. However, the mere ranking by numbers of citations or the
numbers of papers published is no way to arrive at objective criteria of importance” (Garfield
1963, ss. 44–45).
127
Eugene Garfield u początku kariery zawodowej prawie został historykiem nauki.
Zainteresowania te wywarły wpływ na jego publikacje. Widoczne jest to w samej genezie
idei indeksowania cytowań (druga z jego publikacji na ten temat dotyczyła indeksowania
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Dodać też należy, że na gruncie historii nauki nie ma żadnych wątpliwości, iż:
Znakomite prace mogą być publikowane gdziekolwiek i w dowolnym języku. Jest bardziej
prawdopodobne, że prawdziwie przełomowa praca pojawi się w ubocznych, innych niż
powszechnie przyjęte źródłach niż w rozwiniętym i ściśle ustalonym głównym nurcie
badań (Cook et. al. 2009, s. 2; tłum. M. K.).128

Wniosek ten – którego autorami jest w sumie 74 redaktorów reprezentujących
56 wiodących światowych czasopism z historii nauki, techniki oraz medycyny – stanowi
dobre wprowadzenie do kolejnego rozdziału tego artykułu.
6. Konkluzje
Mając na względzie wcześniej poruszone kwestie, autor niniejszego artykułu przy
chyla się do mocnej tezy, głoszonej przez Richarda R. Ernsta, laureata Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii (1991):
Aktualny zgiełk wokół bibliometrii czyni jasnym i oczywistym fakt, że ocena jakości pu
blikacji i projektów naukowych za pomocą jedynie wskaźników bibliometrycznych jest
nieodpowiednia i odzwierciedla nieadekwatność systemów zarządzania nauką, kierowa
nych przez nienaukowych administratorów lub pseudo‑naukowców, którym nie udało się
wypracować własnego krytycznego osądu (Ernst 2010; tłum. M.K.).129

Ponadto autor niniejszej publikacji podpisuje się pod apelem Antoinette Molinié,
francuskiego etnologa i antropologa społecznego, i Geoffrey’a Bodenhausena, szwajcar
skiego chemika i fizyka:
Apelujemy do naukowców wszystkich krajów i dyscyplin, aby zjednoczyć się przeciwko
tyranii bibliometrii (Molinié, Bodenhausen 2010; tłum. M.K.).130
cytowań Biblii i była skutkiem recepcji myśli Georga Sartona), w jego rozumieniu bibliome
trii (systematyczne odwołania do historii nauki w wielu jego publikacjach), a także w dwóch
artykułach biograficznych na temat George Sartona – zob. Garfield 1955b; 1985a; 1985b.
Wielki wpływ na badania Garfielda miały też publikacje Roberta K. Mertona z socjolo
gii wiedzy naukowej – zob. Garfield 2004a; 2004b.
128
“Great research may be published anywhere and in any language. Truly ground-bre
aking work may be more likely to appear from marginal, dissident or unexpected sources,
rather than from a well-established and entrenched mainstream” (Cool et. al. 2009, s. 2). To
pogląd 74 redaktorów reprezentujących 56 wiodących na świecie czasopism z historii nauki,
techniki oraz medycyny.
129
“The present hype of bibliometry made it plainly obvious that judging the quality of
science publications and science projects by bibliometric measures alone is inadequate, and
reflects the inadequacy of science management regimes staffed by non-scientific administra
tors or by pseudo-scientists who failed to develop their own personal judgment” (Ernst 2010).
130
“[..] we appeal to scientists of all countries and disciplines to unite against the tyran
ny of bibliometrics” (Molinié, Bodenhausen 2010).

Jakiej naukometrii i bibliometrii potrzebujemy w Polsce ?

177

7. Propozycje aktualnych działań
W kontekście przeprowadzonych analiz naukoznawczych (w szczególności
historyczno‑metodologicznych) postuluje się, aby MNiSW i podległe mu grupy (między
innymi Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych i ministerialny zespół ds. oceny czasopism
naukowych) wzięły pod uwagę głosy wielu ekspertów i uznały, że ma niewielki sens mierzenie dorobku polskich humanistów za pomocą naukometrii, odwołującej się do zagranicznych
baz danych. Tak bowiem pojmowana naukometria jest w istocie wysoce ułomną bibliome
trią, opartą na dwóch błędnych założeniach, że: a) to, co zagraniczne jest z definicji bar
dziej wiarygodne niż to, co krajowe, a b) to, co niezindeksowane w bazach zagranicznych,
jest pozbawione wszelkiej wartości.
Warto sformułować tę myśl jeszcze w inny sposób: przyjęty w Polsce system ewalu
acji dorobku naukowego (posługujący się między innymi współczynnikiem wpływu i ba
zami Thomson Reuters)131 jest oparty na fundamentalnym błędnym założeniu. Zgodnie
z nim niezależnie od jakości naukowej artykułów z zakresu nauk humanistycznych i nauk
społecznych opublikowanych w czasopismach nieindeksowanych w bazach Thomson Reu
ters, Scopus czy ERIH, prace te są deprecjonowane poprzez przyznanie im zdecydowanie
mniejszej liczby punktów niż publikacjom, które ukazują się w czasopismach indeksowanych w takich bazach. Błąd tego założenia polega na tym, iż jest oczywistością, że w te
matyce związanej ściśle z polską kulturą (np. polonistyka, historia Polski, historia nauki
polskiej) rodzime czasopisma, choć z reguły nie są indeksowane w bazach WoS i Scopus,
są najważniejszymi tego typu na świecie.132
Manifestuje się tu jawny brak szacunku dla humanistyki, czyli pierwszej kultury
Sartona‑Snowa,133 co jest wyraźnym przejawem panowania technokratyzmu w polskim
systemie nauki i szkolnictwa wyższego.
Mamy tu do czynienia z kuriozalną sytuacją. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
i ustawa o języku polskim uważa kulturę polską za najwyższe dobro państwa – a obo
wiązujący model ewaluacji traktuje ją bezpardonowo jako coś gorszego (bo z definicji
publikacje z tego zakresu zasługują na mniejszą liczbę punktów niż wytwory kultury uni
wersalnej).134
Należy podkreślić, że postulat poważnej zmiany modelu ewaluacyjnego (poprzez
porzucenie fascynacji zagranicznymi bazami referencyjnymi) nie oznacza bynajmniej ne
gowania priorytetu polityki naukowej MNiSW, jakim jest promocja polskich dokonań na
ukowych za granicą i nawiązywanie ożywionych kontaktów międzynarodowych. Wprost
przeciwnie: trzeba zintensyfikować działania tego typu. Dlatego właśnie należy: a) rozwi
jać zintegrowane naukoznawstwo; b) unowocześniać polską humanistykę poprzez tworze
nie adekwatnych empirycznie baz indeksacyjnych nauk humanistycznych i społecznych
Opis zmian tego systemu w latach 2009–2013 – zob. Kulczycki 2014.
Zob. Kokowski 2014a; 2015c.
133
Zob. Kokowski 1999; 2001, ss. 54–55, przyp. 47.
134
Zob. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.: art. 6. 1; Usta
wa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, preambuła, art. 1.1 i 3.1.5.
131

132
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oraz bibliotek i repozytoriów cyfrowych,135 c) intensyfikować udział polskich badaczy
w międzynarodowym ruchu naukowym, w tym aktywnie włączyć się w projekt budowy
europejskiej bazy indeksacyjnej obejmującej humanistykę i nauki społeczne,136 d) sku
tecznie rozwijać otwarty dostęp do treści naukowych oraz e) dynamicznie unowocześniać
polskie czasopisma naukowe i wydawnictwa naukowe. Nikt bowiem za Polaków nie wy
kona tych zadań.137
Dlaczego w ogóle promować rozwijanie zintegrowanego naukoznawstwa? Uchroni
ono nas bowiem od rozlicznych błędów technokratycznie rozwijanej naukometrii.
Dlaczego miałyby zaś powstać wspomniane bazy, biblioteki oraz repozytoria cy
frowe? Rzetelnie zbudowane bazy indeksacyjne oraz biblioteki i repozytoria cyfrowe są
bowiem niezwykle przydatne w pracy naukowej (także w naukach humanistycznych
i społecznych) jako źródło informacji bibliograficznych (gdyż informacje bibliometryczne
mają tylko drugorzędne znaczenie). W pełni zgodzić się też można w tej kwestii z opinią
chorwackiej uczonej Mileny Žic Fuchs:
Tworzenie krajowych baz danych czasopism, monografii i innych wyników badań jest
pierwszym niezbędnym krokiem w realizacji «zdrowej» – i nastawionej na jakość – oceny
wyników badań humanistyki. Ideałem, być może w odległej przyszłości, byłaby europej
ska baza danych obejmująca wszystkie istniejące krajowe bazy danych humanistyki i nauk
społecznych środowiska naukowego w Europie. [Takie rozwiązanie] gwarantowałoby, że
zróżnicowanie omówione do tej pory [tzn. wielość form komunikacji naukowej i typów
rezultatów badawczych] znalazłoby odzwierciedlenie zarówno na poziomie krajowym,
jak i europejskim, i humanistyka miałyby wreszcie system oceny badań dopasowany nie
tylko do poszczególnych języków i rodzajów twórczości, ale także do odmiennych trady
cji w różnych dyscyplinach badawczych. Takie podejście zbliżałoby nas do doskonałości
akademickiej w pełnym znaczeniu tego słowa i jednocześnie przyczyniało się do przej
rzystości w ocenie badań naukowych.138
Zob. rozdział 3.8.
O potrzebie zbudowania takiej europejskiej bazy zob. Hicks, Wang 2009; Moed et. al.
2009; Martin et. al. 2010; Žic Fuchs 2010; Sivertsen 2011; Martin 2012.
137
Niestety aktualnie w naszym kraju nie ma jednolitych reguł, które umożliwiały
by realizację tego typu projektów przez wszystkie zainteresowane i kompetentne podmioty
naukowe. Mam na myśli obowiązujące przepisy o działalności upowszechniającej naukę:
art. 25 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96,
poz.615), który określa przeznaczanie środków finansowych na działalność upowszechniają
cą naukę, i Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 września 2010 r.
(Dz. U. Nr 179, poz. 1206), które wyklucza z grupy podmiotów wykonujących w sposób ciągły
zadania z zakresu upowszechniania nauki, te z nich, które otrzymują dotacje na działalność
statutową ze środków finansowych na naukę (w szczególności biblioteki naukowe wchodzące
w skład jednostek naukowych instytutów PAN). Postuluje się ujednolicenie odpowiednich
zapisów prawnych, gdyż dotacje na działalność statutową ze środków finansowych na naukę
są niewystarczające dla realizacji wielu nowoczesnych projektów propagatorskich.
138
“The creation of national databases of journals, monographs, and other research
outputs is the necessary first step in achieving ‘healthy’ and quality-oriented research per
135

136
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Dlaczego trzeba rozwijać otwarty dostęp do treści naukowych i unowocześniać pol
skie czasopisma i wydawnictwa naukowe? Jest to bowiem bezpośrednie następstwo re
wolucji informatycznej, gdyż wraz z rozwojem techniki zmieniają się środki komunikacji
naukowej.
Na zakończenie trzeba stanowczo podkreślić, że nawet gdy powstaną krajowe bazy
indeksacyjne publikacji naukowych, biblioteki i repozytoria cyfrowe (a trzeba na to rela
tywnie niedużych funduszy i… kilkunastu lat) oraz europejskie czy światowe bazy tego
typu, oceny eksperckie nadal będą odgrywały kluczową rolę w analizie dorobku huma
nistyki.139
Oczywiście wymóg przeprowadzania oceny eksperckiej dotyczy wszystkich nauk,
w tym nauk przyrodniczych, technicznych i matematycznych, co zgodnie podkreśla też
w Polsce wielu badaczy.140 Dlatego w ewaluacji czasopism naukowych warto odróżnić
dwie składowe: ocenę treści i ocenę formy. Powinno się promować czasopisma nowocze
śnie zarządzane, a wśród nich recenzowane czasopisma otwartego dostępu. W przypad
ku nauk humanistycznych i społecznych (z uwagi między innymi na brak tzw. nasycenia
zagranicznych baz indeksacyjnych i ich różnorodnej stronniczości) należy zrezygnować
z wymogu obecności w bazach indeksacyjnych WoS czy Scopus, a zamiast bazy ERIH
posługiwać się obszerniejszą bazą ERIH PLUS.141
8. Podziękowania
Autor artykułu składa podziękowania niejawnym i jawnym Recenzentom za ich
kompetentne komentarze, który przyczyniły się do pogłębienia treści tej publikacji.
formance assessments in the humanities. The ideal at some point, possibly in the distant futu
re, would be a European-level database encompassing all existing national databases for the
humanities and the social sciences found in European research environments. This would
ensure that all the types of diversities discussed so far would be reflected both at national and
European levels, and it would ensure that the humanities would finally have a research as
sessment system in line not only with different languages and different outputs, but also with
different research traditions in the various disciplines. Such an approach could also ensure
ways to account for academic excellence in the true sense of the word and would at the same
time provide a basis for transparency in research assessment” (M. Žic Fuchs 2014, ss. 114–115).
139
W ocenie tej autor niniejszego artykułu zgadza się z wieloma badaczami, np.
z Z. Osińskim (2012; 2013a; 2013b; 2013c; 2014a; 2014b) i M. Žic Fuchs (2014, s. 114).
140
M.in.: R. Tadeusiewicz (1998); A. Proń i H. Szatyłowicz (2012), K. Życzkowski
i J. Zakrzewski (2012, s. 2), Z. Błocki i K. Życzkowski (2013, s. 44–45); M. Kokowski (2014a);
A.K. Wróblewski (2015a, 2015b) oraz A. Płaźnik (2015).
141
Na marginesie warto zauważyć, że pomysł, by wypłacać honoraria wyłącznie zagra
nicznym recenzentom polskich czasopism naukowych i opłacać udział wyłącznie zagranicz
nych naukowców w składzie rady naukowej czasopisma (a daje taką możliwość „Finansowanie
działalności upowszechniającej naukę” – zob. MNiSW 2015d, s. 13; 2015e) jest całkowicie
chybiony i obnaża brak zarówno szacunku dla rzetelnej pracy polskiego uczonego, jak i ele
mentarnego patriotyzmu.
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WHAT KIND OF SCIENTOMETRICS AND BIBLIOMETRICS
DO WE NEED IN POLAND?
Abstr ac t
The aim of this research study and review article is to examine the scientific basis of
scientometrics and bibliometrics, i.e. to show their real “detection and measurement” ca
pabilities. The analysis is conducted from the author’s perspective of the integrated science
of science and the history and methodology of the science of science following this per
spective. Particular emphasis is placed on the history and methodology of scientometrics
and bibliometrics and the history and methodology of science. This perspective is a new
approach to the subject matter and determines a) how to select publications and their
interpretations and b) which hierarchy the analyzed issues should follow.
The article describes the view, dominant both in the world and in Poland, on the ba
sics of scientometrics and bibliometrics and their numerous serious scientific restrictions,
such as: a) the incompatibility of the so‑called scientometric laws and the Garfield law of
concentration with the empirical data; b) the domain bias, the language bias and the geo
graphical bias of indexation databases; c) various practices of scientific communication;
d) the local (national or state‑level) orientation of humanities, social sciences and citation
indexes; e) the disadvantages of the impact factor (IF), the manipulations with its values
and the “impact factor game”; f) the numerous problems with and abuses of citations,
e.g. the Mendel syndrome, the “classic” publication bias, the palimpsestic syndrome, the
effect of the disappearance of citations, the so‑called Matthew effect, the theft of citations,
the so‑called secondary and tertiary citations, negative citations, “fashionable nonsenses”,
forced citations, the pathologies of the so‑called citation cartels or cooperative citations,
the guest authorship and the honorable authorship; g) the distinction between the “impact
of publication” and the “importance of publication” or the “significance” of publication;
h) the effectiveness of indexation of publications in electronic and Internet databases and
the technological modernity of publications.
The discovery of such restrictions regarding scientometrics and bibliometrics has led
to the creation of, among others, biobibliometrics, alternative metrics (“altmetrics”) and
the open science movement.
The analysis of this information results in a general conclusion that is relevant to the
current scientific policy in Poland, i.e. it is necessary to resist the “tyranny of bibliomet
rics”, because it does not serve the development of science. As a consequence, the use of
scientometric methods in evaluations of scientific activities should be limited, particularly
in the humanities and social sciences.
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The article also advocates for implementing the idea, considered as priority, of the
Polish Ministry of Science and Higher Education, which is the promotion of the achieve
ments of Polish humanities and social sciences at home and abroad. In order to achieve
this aim, the following is proposed: a) developing the integrated science of science (as
protection against the numerous errors of scientometrics and bibliometrics); b) expand
ing indexation databases of publications, digital libraries and digital repositories; c) inten
sifying the participation of Polish scientists in international research, including becoming
actively involved in the international project aiming at building a European indexation
database for humanities and social sciences, d) developing open access to scientific con
tents and e) modernizing Polish scientific journals and scientific publishing.
Keywords: scientometrics, bibliometrics, informetrics, methodology of scientomet
rics, abuses of scientometric methods, science of science, science policy, Polish and inter
national context
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Przedstawiono wybór bibliografii z zakresu naukometrii, bibliometrii oraz infor
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związek tych dyscyplin z naukoznawstwem.
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SCIENTOMETRIC, BIBLIOMETRIC AND INFORMETRIC
BIBLIOGRAPHY (SELECTION)
Abstr ac t
The text presents a selection of bibliography on scientometrics, bibliometrics and
informetrics.
The bibliography was chosen in the context of the author’s research of: a) the current
debate on scientometrics, bibliometrics and informetrics in Poland, b) the history of these
disciplines, and c) the history of the science of science.
This selection has an important advantage because it includes many publications that
a) represent the views both of Polish and foreign authors, b) discuss serious methodolog
ical limitations of scientometrics, bibliometrics and informetrics and c) show the insepa
rable connection between the disciplines and the science of science.
This bibliography was already used in two of the author’s articles published in Prace
Komisji Historii Nauki PAU, volume 14 (2015).
Keywords: bibliography, scientometrics, bibliometrics, informetrics, methodology
of scientometrics, abuses of scientometric methods, science of science, science policy, Pol
ish and international context
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STOPNIE NAUKOWE W CARSKIEJ ROSJI
Stresz cz eni e
Wielu polskich uczonych uzyskiwało stopnie naukowe w uniwersytetach carskiej
Rosji. W związku z powyższym pozwalamy sobie na przypomnienie akademickiej hie
rarchii w carskiej Rosji, które przydać się może osobom zainteresowanym historią nauki.
Słowa kluczowe: stopnie naukowe, hierarchia stopni: student, kandydat nauk uni
wersytetu, magister, doktor nauk
1. Wstęp
Uczeni polscy niejednokrotnie uzyskiwali stopnie naukowe w uniwersytetach car
skiej Rosji. Także i Uniwersytet Warszawski zorganizowany był na rosyjskich zasadach.
Uniwersytety działały zgodnie z ukazem cara Aleksandra I z dnia 24 stycznia 1803 roku
„o utworzeniu okręgów szkolnych”. Bardzo ważnym stwierdzeniem, zawartym w tym do
kumencie był zapis, że „nikt nie może być profesorem, nie będąc wcześniej doktorem
i adiunktem, nie mając umiejętności magistra, oprócz Rosjan i cudzoziemców, znanych
w świecie nauki”. Podkreślono więc ważność uzyskania stopni w hierarchii pedagogicznej.
Prawo nadawania stopni uzyskały cztery uniwersytety: moskiewski, dorpacki (juriewski,
tartuski), kazański i charkowski, a zaraz potem Uniwersytet Wileński. W 1804 roku po
wstały statuty tych czterech uczelni, w których dokładnie opisano tryb ich uzyskiwania.
2. Stopnie
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Następnie prawa nadawania stopni naukowych otrzymały uniwersytety w: Warsza
wie, Kijowie i Sankt Petersburgu. 20 stycznia 1819 roku carski ukaz „Ustawa o stopniach
uczonych”, a potem rozporządzenia departamentu oświaty zunifikowały system stopni na
ukowych i wymogi konieczne do ich uzyskania.
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Schemat stopni był następujący: student – kandydat – magister – doktor, co odpo
wiadało klasie 8, 9, 10 i 12 tabeli rangi urzędników.
Ustawa z 1804 roku rozpoczęła proces usystematyzowania stopni i tytułów nauko
wych w Rosji, i miała związek z wcześniejszymi zmianami w imperatorskich uniwersy
tetach w Moskwie, Charkowie i Kazaniu. Część IX ustawy nosiła tytuł «Об испытаниях
и производстве в университетские достоинства» («O próbach i pracach w kierunku
usystematyzowania wartości uniwersyteckich»).
1819 roku weszła w życie ustawa o stopniach naukowych, obowiązująca wszystkie
uniwersytety w Rosji. Ustanowiono wówczas jeden obowiązujący regulamin, i określono
cztery dziedziny nauki, w których można nadawać stopnie: teologię, prawo, medycynę
i filozofię. W następnych latach (1837, 1844 i 1864) doprecyzowano przedmioty i nomen
klaturę. Obowiązywał schemat: student – kandydat – magister – doktor, a prawo nadawa
nia takich tytułów otrzymały wydziały uniwersytetów.
Ten schemat był oczywiście ściśle związany z obowiązującym w carskiej Rosji sys
temem rang urzędniczych. W miarę rozwoju uniwersytetów Rosja została podzielona
na 8 okręgów naukowych, które zajmowały się edukacją. Ustalono też hierarchię uczel
nianą: profesor, profesor nadzwyczajny, docent, priwat-docent, lektor, asystent, laborant.
Wszyscy wyżej wymienieni z wyjątkiem priwat-docenta byli pracownikami administra
cji państwowej, przez nią opłacanymi i posiadającymi odpowiednią do kwalifikacji rangę
urzędniczą.
W zasadzie na stanowisko profesora powołany mógł być tylko doktor właściwej dys
cypliny, zaś awans na docenta wymagał posiadania stopnia magistra tej dziedziny wiedzy.
W przeciwieństwie do pozostałych – priwat–docent nie był pracownikiem państwowym,
nie był też wymieniony w tablicy rang. Aby uzyskać to stanowisko, należało wygłosić
przed radą wydziału wykład lub wykłady pokazowe i przedstawić dysertację. Stanowisko
to związane było z konkretną uczelnią i przechodząc do innej należało się o nie starać od
nowa, według przepisów obowiązujących w danym uniwersytecie.1
W 1835 roku ustalono terminologię i strukturę uczelnianą: profesor (używano też
przymiotnika: zwyczajny, pełny lub państwowy), profesor nadzwyczajny, docent, lektor,
asystent, laborant. Po 1863 roku zmiana ustawy utożsamiła stanowiska profesora nad
zwyczajnego i docenta. Od roku 1835 do zajmowania stanowiska profesora wymagany był
stopień doktora nauk, zaś na stanowisko docenta – magisterium.
Stopień kandydata lub kandydata uniwersytetu – co w pełnym brzmieniu zapisywano
jako: kandydat nauk określonej dyscypliny naukowej, określonego uniwersytetu, np. kan
dydat nauk matematyczno-fizycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień ten przysłu
giwał studentom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i przedstawili dodatkowo
pisemną dysertację w ciągu 6 miesięcy od ukończenia studiów (Ryc.1).

Zmiany zachodzące w systemie organizacji uniwersytetów w Rosji zostały opisane w:
Schiller 2008, gdzie dokładnie przedyskutowano również ich przyczyny.
1
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Ryc. 1. Kopia dyplomu magisterskiego (doktorskiego) Tadeusza Banachiewicza
(© Archiwum Tadeusza Banachiewicza)

W zasadzie stopień ten został zniesiony w 1884 roku i był stosowany tylko w uni
wersytetach: warszawskim i juriewskim (tartuskim, dorpackim). Egzamin dyplomowy
obejmował jedną z wybranych dyscyplin. Studenci, którzy nie przedstawiali specjalnej
rozprawy kończyli studia z tytułem: rzeczywisty student (действительный студент).
Można było uzyskać tytuł kandydata zdając egzaminy i przedstawiając rozprawę, przynaj
mniej rok po ukończeniu studiów. Tak więc tytuł kandydata był w zasadzie odpowiedni
kiem dyplomu z wyróżnieniem.
Stopień magistra przyznawano po zdaniu ustnych i pisemnych egzaminów. Dyser
tacja mogła być specjalnie napisaną pracą albo można było przedstawić opublikowaną
już rozprawę. Przygotowanie się do uzyskania stopnia magistra zajmowało około 4 lat.
Pytania dla magistranta były liczne, czasem było ich nawet kilkaset. Wymagano wiedzy hi
storycznej z zakresu tematyki magisterium. Stopień magistra był równoważny PhD, czyli
doktoratowi w Europie Zachodniej. Natomiast zachodnioeuropejskie doktoraty były trak
towane jako stopień magistra po procedurze nostryfikacyjnej w uniwersytecie. Bez niej
osoby posiadające nawet doktorat zachodni nie były traktowane jako pełnoprawni dokto
rzy. (Kolega Tadeusza Banachiewicza z Warszawy, astronom obserwator Eryk Schoenberg
(1882–1965), mimo posiada stopnia doktorskiego z Kiel Universität (Kilonia, Niemcy)
w Juriewie był traktowany jako posiadający dyplom kandydata Uniwersytetu Warszaw
skiego. Tak jak Banachiewicz, i prawie równocześnie z nim, po przedstawieniu rozprawy
uzyskał tytuł magistra.)
Stopień doktora odpowiadał habilitacji. I podobne też były wymagania: opubliko
wana praca, publiczny wykład, przygotowanie się do odpowiedzi na liczne pytania oraz
krytyczna wiedza w zakresie przedmiotu.
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3. Podsumowanie
Struktura akademicka w Cesarstwie Rosyjskim była podobna do obowiązującej
w innych krajach Europy. Zasadnicza różnica polegała na tym, że hierarchia naukowa
miała swoje odbicie w tabeli rosyjskich rang urzędniczych. Po wielu próbach w Rosji
ukształtował się system nadawania stopni w kolejności: rzeczywisty student – kandydat
uniwersytetu – magister – doktor (действительный студент – кандидат университета –
магистр – доктор), a istotną kwestią stało się urzeczywistnianie zasady: kto uprawia
naukę, ten uczy.
4. Podziękowanie
Autorzy dziękują P.T. Recenzentom za ich uwagi, przyczyniające się do lepszej pre
zentacji treści tej pracy.
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Numerous Polish scientists were conferred with scientific degrees in Imperial Russia.
It is therefore useful to known what kind of hierarchy these degrees followed.
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UWAGI DO KOMENTARZA
PROF. MICHAŁA KOKOWSKIEGO...
O BADANIACH ŻYCIORYSU
JANA CZOCHRALSKIEGO
Stresz cz eni e
Odpowiedź biografa prof. Jana Czochralskiego na krytyczne uwagi prof. Michała Ko
kowskiego dotyczące treści artykułu będącego zasadniczo zapisem referatu. Autor zwraca
uwagę na ciągłą zmienność opinii i uwag o życiu i działalności Czochralskiego, wynikają
cą z ujawnianych stale nowych dokumentów i nowej interpretacji znanych faktów. W tej
sytuacji odwoływanie się przez prof. Kokowskiego do starych danych nie jest właściwe.
Autor omawia cztery przykłady błędnej interpretacji.
Słowa kluczowe: Jan Czochralski, analiza dokumentów, biografia
W czerwcu 2015 roku ukazały się dwa artykuły poświęcone prof. Janowi Czochral
skiemu (1885–1953). Pierwszy w sposób bardzo skrótowy prezentuje życiorys i dokona
nia uczonego1, drugi jest krytyką wybranych interpretacji przedstawionych w pierwszym
artykule2. Prof. Michał Kokowski stwierdza w swoim tekście, że mamy do czynienia
z mieszaniem fikcji literackiej z faktami i z tworzeniem nowego mitu historiograficzne
go. Wobec tak poważnych zarzutów wydaje się właściwym przedstawienie kulis badań
i poszukiwań, które po 30 latach doprowadziły do takiego, a nie innego obrazu prof. Jana
Czochralskiego. Rozumiem, że Autor „Komentarza…” nie zna tych spraw i spogląda na
recenzowaną pracę jak na zamknięty rozdział badań historycznych.
Przede wszystkim konieczne są dwa wyjaśnienia do mojego artykułu. Po pierwsze –
to jest tekst nawiązujący do wygłoszonego referatu (co zaznaczono w przypisie), a więc
dotyczył pewnego, chwilowego obrazu bohatera wykładu. Podkreślam – chwilowego,
gdyż trudno w kilkudziesięciu wystąpieniach, adresowanych do różnych grup słuchaczy,
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mówić to samo i wszystko, co wiadomo o danej postaci, a tym bardziej szczegółowo do
wodzić wszystkich faktów i interpretacji. Mamy więc raczej szkic niż ostateczne opraco
wanie. Po drugie – podstawowym źródłem wiadomości o Czochralskim jest obszerna,
trzystustronicowa książka pt. Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, wydana w 2012 roku3
i jej nieco zmieniona i poszerzona wersja angielska4. Należy zaznaczyć, że nie jest to ty
powa książka historyczna, a tym bardziej praca naukowa. Z oczywistych względów pomi
nięto cały aparat naukowy, by opracowanie nie tylko było przejrzyste i bardziej przystępne
dla czytelnika, ale by stanowiło zarazem źródło wielu podstawowych informacji (doku
menty, spisy prac Czochralskiego i opracowań o nim).
Uważna lektura samego tylko wykazu prac o Janie Czochralskim, jakie ukazały się
w latach 1956–2012 (ponad 200 pozycji!)5, uzmysławia ogrom pracy związanej z ewen
tualną oceną, nie pozwala jednak na ocenę jakości zawartości tych opracowań. Zaledwie
20% z nich wybrałem jako najważniejsze publikacje, choć tylko niektóre można uważać
za źródłowe (reszta jest próbą syntezy znanych już materiałów). Istotna jest także ana
liza źródeł osobowych wykorzystanych przy pisaniu książki (300 osób, 100 instytucji)6.
Z tego grona zaledwie kilka osób i instytucji prowadziło jakiekolwiek kwerendy, by uzy
skać „swoje” informacje. Przytłaczająca ilość prac to działania odtwórcze, operujące tylko
cudzymi badaniami i cudzymi publikacjami. Jako swego rodzaju monopolista (archiwum
„czochralskianów” ma ponad 3 mb!) mam tę przewagę, że mogę szybko ocenić pojawiają
ce się prace i ewentualnie zauważyć nowe elementy. Wiadomo przecież, że bez dostępu do
wszystkich znanych materiałów i ich szerokiej analizy nie może być mowy o poprawności
wniosków i opisów.
W tym miejscu pojawia się podstawowy problem oceny dostępnych i wykorzysta
nych źródeł historycznych. Nie jestem zawodowym historykiem, ale jako fizyk w co
dziennej pracy muszę wyciągać logiczne i uzasadnione wnioski z prowadzonych badań
i dostępnych dokumentów pisanych. Myślę, że ta umiejętność może się sprawdzać także
w analizie materiałów dotyczących prof. Jana Czochralskiego, tym bardziej, że są tam tak
sprzeczne opinie, wyrażane przez różne osoby w różnych czasach. I nie ma tu miejsca na
fikcję literacką, nawet tak dobrą jak w książce pt. Kryształowe odkrycie7. Na jeszcze jedno
należy zwrócić uwagę – wraz ze zdobywaniem nowych materiałów mogły i musiały ulegać
zmianie stanowiska i poglądy. Dzisiejsza wiedza jest inna niż jeszcze kilka lat temu. Nie
wszystkie opinie i wnioski, opublikowane przed laty, wytrzymały próbę czasu i nie powin
ny być przywoływane w kolejnych publikacjach.
Krytyczne uwagi Autora „Komentarza…” dotyczą życiorysu Jana Czochralskiego,
a nie jego badań i działalności pozanaukowej. To ważne zawężenie zakresu może sprawiać

3
4
5
6
7

Tomaszewski 2012.
Tomaszewski 2013.
Tomaszewski 2012, ss. 281–300.
Tomaszewski 2012, ss. 303–308.
Czerwińska-Rydel 2014.
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wrażenie, że mamy do czynienia z dobrze sprawdzonymi i udokumentowanymi wydarze
niami, faktami. Nic błędniejszego!
Podstawowy problem w badaniach nad życiem i działalnością prof. Jana Czochral
skiego to dramatyczny brak źródeł najwyższej klasy (np. dokumentów urzędowych)
i deficyt badaczy, którzy chcieliby podjąć się żmudnych poszukiwań i analiz. Luki w do
kumentach, a nawet poważne wątpliwości co do prawdziwości zawartych w nich infor
macji (nawet własnych wypowiedzi Czochralskiego i niektórych innych osób), to wynik
zniszczeń wojennych, powojennego „kombinowania”, a przede wszystkim działalności
Czochralskiego o charakterze tajnym. Zobaczmy, z jakimi źródłami mamy do czynienia
w przypadku prof. Jana Czochralskiego.
Najważniejsze są dokumenty urzędowe i oficjalne. W zbadanych zasobach polskich
archiwów państwowych nie znaleziono zbyt wiele. Pan Mariusz Olczak z Archiwum Akt
Nowych sprawdził akta Armii Krajowej8. Znalazł podstawowy dokument o współpracy
profesora Czochralskiego z wywiadem AK9, a przede wszystkim z tzw. milczenia akt do
wiódł, że w czasie wojny nie był on obywatelem Rzeszy ani folksdojczem. Kilka kolejnych
ciekawych dokumentów do właściwej ich interpretacji wymaga weryfikacji w archiwach
niemieckich. Inne zbiory polskich archiwów, co jest zrozumiałe, są bardzo ubogie w akta
związane z Czochralskim i jego instytutem, pozwala to jednak na sformułowanie pewnych
wniosków wyprowadzonych z milczenia zachowanych akt10. W zbiorach Instytutu Pamię
ci Narodowej występują fragmentaryczne informacje o działalności wojennej i znane akta
śledztwa z 1945 roku, przeniesione z Archiwum Państwowego w Łodzi. Uwaga – część
tych ostatnich akt należy jednak traktować z dużą ostrożnością, pamiętając, w jakich oko
licznościach zostały wytworzone (Czochralskiemu groziła kara śmierci!). Z kolei zasoby
Centralnego Archiwum Wojskowego zostały tylko częściowo zbadane (odkryłem bogaty
zbiór dokumentów dotyczących wyposażenia i działalności instytutu kierowanego przez
profesora). Archiwum Polskiej Akademii Nauk, wskazane przez Autora „Komentarza…”
jako źródło archiwalne11, nie posiada nic, czego nie znałem wcześniej.
Kolejne źródło – poważne – to archiwum prof. Kazimierza Gierdziejewskiego12,
który w latach 1956–1957 zbierał relacje i wspomnienia osób znających profesora Czo
chralskiego. Ostatnim znaczącym zbiorem jest spis dokumentów z archiwum koncernu
Metallbank u. Metallurgische Ges., sporządzony w 1957 roku na życzenie córki Czochral
skiego13. Niestety, nikt nie podjął się zbadania oryginałów w archiwum tego nieistnieją
cego już koncernu, chociaż wiadomo, gdzie są zdeponowane. Wyrywkowe poszukiwania
Olczak 2014–2015.
Opublikowany przez prof. M. Nadera i wykorzystany do rehabilitacji Czochralskiego
na Politechnice Warszawskiej.
10
Na przykład sprawa obywatelstwa po powrocie do Polski w 1928 r.; patrz: Tomaszew
ski 2012, ss. 163–164.
11
Kokowski 2014, s. 138 (Bibliografia).
12
Gierdziejewski 1957; kopie najważniejszych dokumentów są w moim archiwum.
13
Petersen 1957.
8

9
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w archiwach niemieckich nie dały zadawalających wyników i powinny być wznowione
w sposób systematyczny.
Sprawy przybycia prof. Jana Czochralskiego do Polski i proces z prof. Witoldem Bro
niewskim znalazły szerokie odbicie w polskiej prasie niemal w całym kraju. A i tego nikt
nie zbadał, choć dziś istnieje internetowy dostęp do większości tych materiałów; w książ
ce jest tylko fragment tych relacji (oryginalne dokumenty sądowe nie zachowały się).
Odrębnym źródłem wiedzy o Janie Czochralskim są relacje, wspomnienia czy wy
powiedzi ustne członków rodziny, współpracowników i innych osób. Najcenniejsza jest
korespondencja, albumy fotograficzne, utwory literackie profesora, a także dokumentacja
Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji Politechniki Warszawskiej opracowana przez dyr.
E. Domańskiego14.
Inna grupa materiałów to współczesne artykuły prasowe, a nawet publikacje książ
kowe, powielające tylko znane fakty i błędne opinie15. Należy jednak zauważyć, że są one
pisane przez dziennikarzy; trudno od nich oczekiwać poszukiwania nowych informacji
(część z nich korzystała z mojego archiwum). Jedynie książki panów Tomasza Hałasa16
i Pawła Prusaka17 zawierają wiadomości pochodzące z nowych lokalnych źródeł.
W tej sytuacji jest oczywistym, że interpretacja dostępnych, skąpych informacji może
przebiegać różnymi torami. W krytykowanym artykule i w książce przedstawiłem moją
wersję wydarzeń, podkreślając w wielu miejscach, że rzeczywistość mogła być inna. Autor
„Komentarza…” ma oczywiście prawo do swojej wykładni, choć trzeba zaznaczyć, że nie
dysponował tak bogatym zasobem informacji źródłowych pochodzących z wielu zbiorów
pominiętych w ostatecznej redakcji książki18. Uważam, że „racjonalna krytyka” (cokol
wiek może oznaczać słowo „racjonalna”) opiera się na wyrwanych z kontekstu tekstach
(wystarczyło przeczytać kilka dalszych akapitów) i na wierze Autora w jego własną inter
pretację. Zobaczmy więc kilka przykładów.
1) Początki kariery. Zdanie, że Czochralski „przesiadywał w aptece albo w drogerii”
nie musi wcale oznaczać, że bywał i tu, i tam. Matka Jana mogła nie wiedzieć, skąd przy
nosił odczynniki chemiczne, a jego córka spisując po latach wspomnienia swej babki nie
musiała być wierna słowom rzeczywiście wypowiedzianym. Profesor Kokowski nie zna
ani wspomnień pisanych przez córkę, ani zanotowanych przez samego profesora w jednej
z jego powieści. Natomiast interpretacja zdania o wychowaniu w duchu polskości jako
unikaniu wszelkich kontaktów z Niemcami i przejawu „postawy nacjonalistycznej” jest
tylko i aż nadinterpretacją. Nie można też zapominać, że były to czasy zaborów i wyjazd
NAC 1984.
Np. cytowana w „Komentarzu...” prezentacja multimedialna prof. M. Nadera
i książka prof. A. Pajączkowskiej i in. (istotne są jedynie fragmenty dotyczące działań podję
tych w celu popularyzacji postaci Jana Czochralskiego).
16
Hałas 2008.
17
Prusak 2013.
18
Np. przypis 2. w „Komentarzu...” jest błędny (zob. Kokowski 2014, s. 132) – doku
menty znaleziono tylko w Archiwum Akt Nowych!
14
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do „stolicy Niemiec” nie miał nic wspólnego ze współczesną nam emigracją Polaków do
RFN.
2) Nie bardzo rozumiem, dlaczego Autor uzupełnia zaledwie zarysowany w moim
artykule wątek wykształcenia lub jego braku. Czy „Komentarz…” dotyczy artykułu, czy
książki19? Autor wymaga ode mnie twardych dowodów opartych na dokumentach, ale
w tym przypadku brak dokumentów nie stanowi dla Niego przeszkody w uwierzeniu
stwierdzeniom Czochralskiego (zresztą sprzecznym z innymi jego wypowiedziami!). Nie
należy zapominać, że ówcześnie tzw. wolny słuchacz też był rejestrowany, co analizowa
łem w swojej książce20. Rozległa wiedza chemiczna i metaloznawcza wcale nie musiała po
chodzić ze studiów uniwersyteckich; nie zapominajmy, że wiele lat pracował w aptekach,
drogeriach i laboratoriach przemysłowych!
3) Wojsko i wywiad. Uważam, że nieporozumieniem jest wymaganie dokumentów
dotyczących tajnej współpracy z wywiadem i wojskiem. Tu mamy tylko poszlaki i dowody
„z milczenia”, a weryfikacji chyba nigdy się nie doczekamy. Natomiast wnioskowanie sze
rzej przedstawione w książce, a pominięte milczeniem przez profesora Kokowskiego, ma
charakter mocniejszy niż tylko hipoteza robocza i w żadnym wypadku nie nosi znamion
fikcji literackiej! Z kolei przypis 9. świadczy tylko, że kwerenda była powierzchowna, bo
nie znaleziono dokumentów, które ja odszukałem wcześniej…
Rozbudowana analiza wypowiedzi red. Stefana Bratkowskiego nie uwzględnia nato
miast jednego ważnego elementu: to są wypowiedzi dziennikarza, a nie badacza – Autor
przeczy więc swojemu wymaganiu dopuszczania tylko dowodów z dokumentów. Akapit
drugi na stronie 137 „Komentarza…” jest niezgodny z prawdą. Nigdzie nie mówiłem i nie
pisałem, jakoby znajomość z płk. Bielskim dowodziła czegoś przed 1928 rokiem. Pisałem
o kontaktach po 1928 roku. O wcześniejszej współpracy wnioskowałem z innych faktów
niż znajomość z płk. Bielskim.
Przypis 11. (na stronie 136) wskazuje na nieuzasadnioną wiarę Autora w wiedzę tzw.
polskich wikipedystów. Wystarczy analiza historii wpisów i znajomość sposobu weryfiko
wania w Wikipedii zgłaszanych poprawek (konieczne są dwa artykuły w… gazetach, mo
nografia to za mało!), by odrzucić wszelką nadzieję, że hasło „Czochralski” jest rzetelne!
A poza tym nie mogę odpowiadać za stwierdzenia Bratkowskiego, a tym bardziej za ich
rozpowszechnianie.
4) Zaproszenie. Teza o udziale prezydenta Ignacego Mościckiego w ściągnięciu
Jana Czochralskiego do Polski jest od wielu lat przytaczana bez jakiejkolwiek refleksji.
Uważam, że w sposób nieuzasadniony i dlatego w mojej książce jest mowa o „zaprosze
niu do Polski”, a nie na „stanowisko profesora”! W recenzowanym artykule, niestety, po
wtórzyłem ten funkcjonujący w obiegu publicznym skrót myślowy. Prawdopodobnie jego
źródłem są relacje z procesu Broniewski–Czochralski. Nie należy jednak zapominać, że
był to raczej fragment „legendy”, będącej tzw. przykrywką dla rzeczywistych powodów
i okoliczności powrotu Czochralskiego do Polski. Na przykład zachowana relacja z jego
19
20

Nb. książka nie została zrecenzowana w Pracach Komisji Historii Nauki PAU.
Tomaszewski 2012, ss. 28–29.
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spotkania z prezydentem nie wskazuje na inspirację Mościckiego. Nie znam procedury
kreowania katedr na Politechnice Warszawskiej i przyznawania tytułu profesora, ale nie
jest to chyba istotne. Warto jednak zauważyć, że instytut Czochralskiego był ściślej zwią
zany z wojskiem niż z uczelnią, a to zależało już od prezydenta.
Reasumując, wybranie kilku elementów z życiorysu prof. Jana Czochralskiego, by
pokazać niedostatki warsztatu autora nie wydaje się najlepszym pomysłem na „racjonalną
krytykę”. Należało raczej zrecenzować książkę (całą), a nie szkic biografii zaprezentowany
w inkryminowanym artykule.
Postulat prof. Michała Kokowskiego, by opublikować pełną i fachową, historycznie
opracowaną biografię Jana Czochralskiego jest natomiast jak najbardziej uzasadniony.
Niestety, nie widać osób, które mogłyby w „niedalekiej przyszłości” tego dokonać.
28 VI 2015
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UWAGI DO KOMENTARZA
DR. PAWŁA E. TOMASZEWSKIEGO...
NA TEMAT BADAŃ ŻYCIORYSU
JANA CZOCHRALSKIEGO (REPLIKA)
Stresz cz eni e
Autor udziela odpowiedzi na tekst dr. Pawła E. Tomaszewskiego pt. „Uwagi do ko
mentarza prof. Michała Kokowskiego o badaniach życiorysu Jana Czochralskiego” (To
maszewski 2015), uwypukla kluczowe kwestie sporne, w tym potrzebę systematycznego
powoływania się na źródła historyczne i ich krytykę.
Słowa kluczowe: Jan Czochralski, analiza dokumentów, biografistyka
1. Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest dokonanie krytycznej analizy tekstu dr. Pawła E. To
maszewskiego (2015). Przedstawiane uwagi dotyczą zarówno zagadnień szczegółowych,
jak i kwestii ogólnych, omawianych we wcześniejszym artykule (Kokowski 2014), które
następnie zostały podjęte przez dr. Tomaszewskiego (2015).
2. Kwestie szczegółowe
Ad. 1) Początki kariery
We wcześniejszym artykule (Kokowski 2014) odniosłem się krytycznie do tezy
dr. Pawła Tomaszewskiego o „wychowania w duchu polskości” w rodzinie Czochralskich,
mieszkającej w Kcyni, w zaborze pruskim. Stwierdziłem w tym kontekście:
[…] Przywołane przez Autora [Tomaszewski 2014, s. 60] „wychowywanie w duchu pol
skim”, które miałoby polegać na unikaniu wszelkich kontaktów z Niemcami byłoby wy
razem postawy nacjonalistycznej (niemożliwej w ogóle do realizacji w ówczesnej Kcyni
ze względów praktycznych). Warto podkreślić, że rodzina Czochralskich z Kcyni nie
utożsamiała jednak „wychowywania w duchu polskości” z taką postawą, o czym świad
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czy sam wyjazd Jana Czochralskiego z Kcyni do stolicy Niemiec i cała jego kariera zawo
dowa w tym kraju […] (Kokowski 2014, s. 134).

Dr Tomaszewski (2015) nie zgadza się jednak z taką krytyką:
Interpretacja zdania o wychowaniu w duchu polskości jako unikaniu wszelkich kontak
tów z Niemcami i przejawu „postawy nacjonalistycznej” jest tylko i aż nadinterpretacją.
Nie można też zapominać, że były to czasy zaborów i wyjazd do „stolicy Niemiec” nie
miał nic wspólnego ze współczesną nam emigracją Polaków do RFN.

Nie podzielam opinii dr. Tomaszewskiego, że mój krytyczny komentarz jest nadin
terpretacją. Dodam, że suponowany brak kontaktów Polaków z Niemcami w zaborze pru
skim jako wyraz „wychowania w duchu polskim” (Tomaszewski 2014, s. 60) jest życiowo
i historycznie naiwny.
Ad. 2) Kwestia wykształcenia
Możliwe, że dr. Tomaszewski (2015) ma rację, twierdząc, że Czochralski wbrew swo
im własnym słowom nie był wolnym słuchaczem żadnej niemieckiej uczelni. Mogło być
jednak inaczej, gdyż – choć nie zachowały się żadne dokumenty źródłowe na ten temat –
Czochralski kilkakrotnie potwierdzał ten fakt.
Ad.3) Kwestia współpracy z wywiadem
Fragment wspomnianej już pracy (Kokowski 2014) brzmi:
Dokumentów tego rodzaju [świadczących o współpracy Czochralskiego z wywiadem
polskim przed 1928 rokiem] nie ujawniły też kwerendy w centralnych archiwach pań
stwowych i Muzeum Politechniki Warszawskiej przeprowadzone na prośbę Komisji Hi
storycznej Politechniki Warszawskiej, dlatego nie znajdujemy ich w publikacji Mirosława
Nadera (2012) ani na stałej wystawie Muzeum Politechniki Warszawskiej „Jan Czochral
ski – działalność na niwie nauki” (której wernisaż odbył się 16 grudnia 2013 r.).

Dr Tomaszewski (2015) uznaje te kwerendy za powierzchowne, brak jednak w jego
publikacjach informacji o wynikach poszukiwań takich materiałów – czy to przeprowa
dzonych przez niego samego, czy przez innych badaczy.
Nie zgadzam się też z opinią, abym miał „nieuzasadnioną wiarę w wiedzę tzw. pol
skich wikipedystów”:
Przypis 11 (na stronie 136) [Kokowski 2014] wskazuje na nieuzasadnioną wiarę Autora
w wiedzę tzw. polskich wikipedystów. Wystarczy analiza historii wpisów i znajomość spo
sobu weryfikowania w Wikipedii zgłaszanych poprawek (konieczne są dwa artykuły w…
gazetach, monografia to za mało!), by odrzucić wszelką nadzieję, że hasło „Czochralski”
jest rzetelne! A poza tym nie mogę odpowiadać za stwierdzenia Bratkowskiego, a tym
bardziej za ich rozpowszechnianie.

We wspomnianym przypisie krytykowałem właśnie ograniczoną wiedzę wikipedy
stów, co bezpośrednio wiąże się z recepcją publikacji dr. Tomaszewskiego o Czochralskim,
w tym jego książki (Tomaszewski 2012, ss. 126–128), w której z uznaniem cytował słowa
Stefana Bratkowskiego:
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Skutkiem tej wypowiedzi [Bratkowskiego, cytowanej i omawianej np. w: Tomaszewski
2012, ss. 126–128] szereg autorów, np. Cieśliński 2011 [kilkukrotnie powołuje się na dr.
Tomaszewskiego] i jego śladem polscy wikipedyści, uznali, że Stefan Bratkowski przepro
wadził rzetelne badania, które doprowadziły do takiego wniosku: „Nie jest jasny powód
przyjazdu do Polski, według badań Stefana Bratkowskiego Czochralski współpracował
z polskim wywiadem wojskowym, a z Niemiec wyjechał z powodu grożącej mu dekon
spiracji” (Wikipedia 2014).

Ad. 4) Udział prezydenta Ignacego Mościckiego w ściągnięciu Czochralskiego
do Polski
Dr Tomaszewski podziela moją krytykę tezy o udziale prezydenta Ignacego Mościc
kiego w zatrudnieniu Jana Czochralskiego na stanowisku profesora Politechniki War
szawskiej:
W recenzowanym artykule [Tomaszewski 2014], niestety, powtórzyłem [chodzi o dr. To
maszewskiego] ten funkcjonujący w obiegu publicznym skrót myślowy (Tomaszewki
2015).

Uzupełniając tę wypowiedź, Autor dodał, że w jego książce „jest mowa o «zaproszeniu
do Polski», a nie na «stanowisko profesora»!” (Tomaszewski 2012). Mam jednak wątpliwość,

czy istnieje dokument historyczny, który uzasadnia takie jednoznaczne stwierdzenie.
3. Kwestie ogólne
W artykule dr. Tomaszewskiego (2015) znajdujemy następującą opinię:

Wybranie kilku elementów z życiorysu prof. Jana Czochralskiego, by pokazać niedostatki
warsztatu autora nie wydaje się najlepszym pomysłem na „racjonalną krytykę”. Należało
raczej zrecenzować (całą) książkę, a nie szkic biografii zaprezentowany w inkryminowa
nym artykule.

Celem mojego komentarza (Kokowski 2014) nie było jednak „pokazanie niedostat
ków warsztatu autora”, lecz zwrócenie uwagi badaczy i popularyzatorów na niebezpie
czeństwo tworzenia literackiej fikcji w biografii Czochralskiego poprzez niedostateczne
udokumentowanie opisywanych faktów. Uwagi te nie były też oparte na założeniu, że ar
tykuł dr. Tomaszewskiego (2014) jest już zamkniętym rozdziałem badań historycznych.
Analizując tekst, dostrzegłem o wiele poważniejszą kwestię, którą najlepiej oddać własny
mi słowami dr. Tomaszewskiego:
Podstawowym źródłem wiadomości o Czochralskim jest obszerna, trzystustronicowa
książka pt. „Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim” (2012) i jej nieco zmieniona i poszerzo
na wersja angielska (2013). Należy zaznaczyć, że nie jest to typowa książka historyczna,
a tym bardziej praca naukowa. Z oczywistych względów pominięto cały aparat nauko
wy, by opracowanie nie tylko było przejrzyste i bardziej przystępne dla czytelnika, ale by
stanowiło zarazem źródło wielu podstawowych informacji (dokumenty, spisy prac Czo
chralskiego i opracowań o nim) (Tomaszewski 2015).
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Otóż – jak stwierdza to sam dr Tomaszewski – nie stosował on „z oczywistych racji”
aparatu krytycznego we wspomnianych powyżej dwóch głównych jego książkach. W tym
właśnie upatruję zasadniczy problem dotychczasowych publikacji dr. Tomaszewskiego na
temat Jana Czochralskiego.
Jednak dr Tomaszewski w swojej replice (2015) na mój komentarz (Kokowski 2014)
stosuje już jawne nawiązanie do źródeł i podejmuje ich krytykę. Uważam zatem, że taka
forma jego odpowiedzi dowodzi, że moja dezaprobata miała sens, gdyż unaoczniła możli
wość formułowania różnych interpretacji wokół niedostatecznie udokumentowanych fak
tów i ich wyjaśnień oraz potrzebę powoływania się na źródła historyczne i dokonywanie
krytyki takich źródeł.
I mimo iż dr Tomaszewski tylko w niewielkim stopniu zgodził się z linią oceny
wątków biograficznych, którą zaproponowałem w moim komentarzu (Kokowski 2014) –
mam tu na myśli wspomniane powyżej kwestie szczegółowe (proszę rozsądzić czy zrobił
to słusznie, czy nie) – uznał jednak za w pełni uzasadniony głoszony przez mnie kluczowy
postulat, „by opublikować pełną, historycznie fachowo opracowaną biografię Jana Czo
chralskiego”.
Dodał on jednak symptomatycznie brzmiące zdanie: „Niestety, nie widać osób, które
mogłyby w «niedalekiej przyszłości» tego dokonać” (Tomaszewski 2015).
Myślę, że dr Tomaszewski ma dużo racji w tym osądzie, gdyż przyjęta przez niego
nietypowa konwencja pisarska utrudnia w pewnym stopniu zarówno sprawdzanie głoszo
nych przez niego tez, jak i kontynuowanie jego zainteresowań badawczych.
Warto na koniec znaczyć, że nie tylko w Polsce są prowadzone badania źródłowe
nad postacią Jana Czochralskiego. Tematyką tą zajmuje się na przykład dr Katrin Steffen
z NordostInstitut Lueneburg z Uniwersytetu w Hamburgu, która obecnie przygotowuje
habilitację na temat Jana Czochralskiego i Ludwika Hirszfelda.1
4. Niezmienna teza
Pomimo powyżej sformułowanych krytycznych komentarzy podtrzymuję moją tezę
o wielkich, niekwestionowalnych zasługach dr. Tomaszewskiego w przybliżeniu środo
wisku akademickiemu i szerokiej opinii społecznej postaci Jana Czochralskiego. Bez jego
aktywnych działań sylwetka uczonego nie byłaby tak powszechnie znana.

1
Informacja własna uzyskana w rozmowie z dr Katrin Steffen podczas “Entangled
Science? Relocating German-Polish Scientific Relations” (International Conference of the
Cooperation Initiative of the Leibniz Association and the Polish Academy of Sciences:
“Cross-border Scientific Dialogue. Potentials and Challenges for the Human and the Social
Sciences”, in cooperation with Ludwik and Alexander Birkenmajer Institute for the History
of Science, 28–30 October 2015, The Herder Institute for Historical Research on East Central
Europe – Institute of the Leibniz Association, Marburg).
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HISTORYZOWANIE NAUKI
LUB JAK NOWE PRZYCHODZI NA ŚWIAT...
ROZMOWA Z HANSEM-JÖRGIEM RHEINBERGEREM1
Stresz cz eni e
Rozmowa toczy się wokół tematyki epistemologii historycznej jako jednej z gałęzi
historii nauki, rozwijanej w znacznym stopniu pod wpływem Hansa-Jörga Rheinbergera
i jego zespołu z Instytutu Historii Nauki im. Maxa Plancka w Berlinie. Oprócz idei episte
mologii historycznej, dyskusja dotyczy miejsca tej dyscypliny wśród nauk historycznych
i jej wpływu zarówno na politykę naukową, jak i zagadnienie eksperymentu jako podsta
wowej jednostki nauki.
Słowa kluczowe: epistemologia historyczna, historia nauki, systemy eksperymental
ne, polityka naukowa, interdyscyplinarność
Jan Surman: Historycy i filozofowie nauki dyskutują w ostatnim czasie intensywnie
kwestię, czym jest historyczna epistemologia. Jest to także reakcja na Pana pisma i prace
prowadzone w Instytucie Historii Nauki Towarzystwa im. Maxa Plancka. Czym dla Pana
jest historyczna epistemologia?
Hans-Jörg Rheinberger: Długi czas wychodzono z założenia, że pojęcie epistemo
logii historycznej połączone było z recepcją pism Gastona Bachelarda w latach 60. i 70.
i rzeczywiście można znaleźć sporadyczne użycie tego terminu u Georges’a Canguilhema2.
1
Pierwodruk: Historyka Studia metodologiczne 2014, tom 44, „Ludzie i Poglądy”,
ss. 51–65. W przedruku zmieniamy układ tekstu (zgodnie z przyjętymi w naszym czasopi
śmie regułami) i dokonujemy jego adiustacji (przyp. redaktora naukowego – M.K.).
2
Według ustaleń Yvesa Gingrasa (2010, ss. 3–4) i Pierre’a-Oliviera Méthota (2013,
s. 113), Georges Canguilhem (tak jak Gaston Bachelard i Michel Foucault) nie używał termi
nu ”épistémologie historique” (”historical epistemology”, „epistemologia historyczna”) dla
określenia dziedziny swoich zainteresowań. Jest on dziełem następców Bachelarda, Canguil
hema i Foucaulta. Po raz pierwszy użył go Dominique Lecourt w 1969 roku w tytule książki
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Również Dominique Lecourt spopularyzował do pewnego stopnia ten termin3. Intere
sujące jest jednak to, że przy bliższym spojrzeniu jego historia sięga dalej w przeszłość.
Można zajrzeć do prac francuskiego historyka filozofii Jeana-François Braunsteina, który
pokazał, że pojęcie épistémologie historique pojawia się już u Abela Reya. Rey wykładał we
wczesnych latach 20. XX wieku na Sorbonie i w latach 30. założył tam Institut de Philo
sophie et d’Histoire des Sciences et des Techniques4; Bachelard objął jego katedrę w 1940
roku. Można więc powiedzieć, że pojęcie jako takie istnieje już od początków XX wieku
i wskazuje na pewien rodzaj reﬂeksji o naukach w kontekście ich historycznego rozwo
ju – bardziej z perspektywy zdobywania poznania (Erkentnisgewinnung) niż jego uzasad
niania (Erkenntnisrechtfertigung). Z reguły pojęcie filozofii nauki wiązane jest z mniej lub
bardziej ponadczasowym normatywnym roszczeniem, podczas gdy w epistemologii hi
storycznej mamy do czynienia ze zdecydowanie historycznym ujęciem takich norm. Czy
pojęcie to było stosowane, czy nie – jednak już od drugiej połowy XIX wieku można
znaleźć rozważania o spojrzeniu na nauki z bardziej historycznej perspektywy. Za przy
kład niech posłuży nam Ernst Mach, u którego w centrum rozważań postawione zostało
pytanie o to, w jakiej formie właściwie zdobywa się nowe poznanie i jakie warunki muszą
zostać spełnione, żeby na podstawie już istniejącej wiedzy zdobyć nową. Z pojęciem epis
temologii historycznej łączę właśnie tę perspektywę.
JS: Widzi więc Pan w projekcie epistemologii historycznej nie tyle działanie prze
ciwko filozofii nauki, co jej rozszerzenie?
HJR: Powiedziałbym, że nie jest on wymierzony przeciwko filozofii nauki, lecz jest
bardziej skierowany ku historyzacji filozofii nauki. Dlatego angielski tytuł mojego wpro
wadzenia do epistemologii historycznej brzmi On Historicizing Epistemology5. Także
pojęcie epistemologii jest różnorodne i złożone. W języku niemieckim nie jest ono czę
sto używane, tutaj panuje raczej tradycyjne pojęcie teorii poznania (Erkenntnistheorie).
W obszarze anglosaskim przeciwnie – pojęcie epistemology, mniej więcej synonimiczne
do Erkenntnistheory, używane jest wraz z teorią wiedzy (theory of knowledge). Specyficz
nym dla języka francuskiego, jeżeli dobrze to rozumiem, jest natomiast to, że od początku
XX wieku pojęcie epistemologii nie jest używane do zajmowania się ogólnie wiedzą, lecz
jedynie wiedzą naukową – zobaczyć można to na przykład u Emile’a Meyersona6.
JS: Ciekawe jest także to, że zaistnienie pojęcia epistemologii historycznej jest dość
przypadkowe. Canguilhem opowiadał się raczej za historią epistemologiczną.
HJR: Patrząc na ubiegły wiek i osoby, których prace reprezentują to, co teraz uważa
ne jest za historyczną epistemologię, można zauważyć, że w pierwszej połowie XX wieku
L’Épistémologie historique de Gaston Bachelard. Avant-propos de Georges Canguilhem. Sam
zaś Georges Canguilhem wolał termin ”histoire épistémologique” (”epistemological history”,
„historia epistemologiczna”) – dop. M.K.
3
Lecourt 1969.
4
Braunstein 2012, ss. 33–40.
5
Rheinberger 2007 (III wyd. 2013); tłum. ang. 2010; tłum. pol.: 2015.
6
Meyerson 2011 (I wyd. 1931).
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myślenie to wywodziło się raczej z filozofii i do pewnego stopnia także z nauk przyrod
niczych czy medycyny (mam na myśli na przykład Gastona Bachelarda czy Ludwika
Flecka). Natomiast w drugiej połowie stulecia większą rolę zaczęła odgrywać historia
nauki. Wymieńmy tu Thomasa Kuhna czy też Georges’a Canguilhema, którzy prezentu
ją różne warianty tego, co nazywam historyczną epistemologią. Myślę jednak, że jest to
bardzo szerokie spektrum. Nie przychylam się do propozycji Yves’a Gingrasa, żeby za
strzec pojęcie epistemologii historycznej jej francuskiemu wariantowi i wyłączyć z niego
wszystko inne7. Bardziej racjonalne wydaje mi się opisanie różnorodności podejść, które
stawiały sobie zadanie wprowadzenia historycznej perspektywy do filozofii nauki lub, ina
czej mówiąc, próbowały uprawiać historycznie ambitną historię nauki. Stąd ta gra słów
u Georges’a Canguilhema: epistemologia historyczna i historia epistemologiczna.
JS: U Marxa Wartofsky’ego i szczególnie u Jerzego Kmity nie sposób nie dostrzec
wpisania epistemologii historycznej w historyczny materializm8; Boris Hessen często wy
mieniany jest w publikacjach jako jeden z pierwszych „eksternalistycznych” historyków
nauki. Czy istnieją punkty styczności pomiędzy materializmem historycznym i epistemo
logią historyczną, czy widzi Pan rozwój obydwu kierunków jako procesy przebiegające
równolegle?
HJR: Myślę, że styczne są na pewno. Z pewnością można także powiedzieć, że jedną
z osób, która już w XIX wieku mocno wstawiła się za myśleniem historycznym, był Karol
Marks. W latach 50. ubiegłego stulecia istniał we Francji pewien amalgamat, w którym
istotne znaczenie miał materializm historyczny. Wymienić tu należy Louisa Althussera,
w którego teorii poznania wielką rolę odgrywa epistemologia zdobywania wiedzy; u niego
historyczno-materialistyczna perspektywa łączy się z przyjęciem elementów myśli Gasto
na Bachelarda9. Michel Foucault w swojej Archeologii wiedzy10 odnosi się bezpośrednio do
Marksa. Uważam, że występują tam wyraźne odniesienia. Nie zakwalifikowałbym jednak
tych prób jako „eksternalistycznych”.
JS: Także Bruno Latour w niedawno opublikowanym artykule ”Can we get our Ma
terialism back please?” żądał powrotu do materializmu, używając tak pięknych pojęć jak
thinging lub „gęste opisanie rzeczy” (”thick description of things”)11.
HJR: Tak, także u Latoura punktem wyjścia do zajmowania się naukami w późnych
latach 70. było wzięcie na serio naukowej praktyki. To motyw przewodni, który prze
wija się we wszystkich przemyśleniach i dyskusjach, i który stał się znany pod etykietą
practical turn. Spojrzenie na rozwój nauki jako rozwój teorii lub badanie ich tylko na
poziomie abstrakcyjnym nie jest już wystarczające. Postrzega się ten rozwój jako material
nie ugruntowane procesy, których nie można sobie wyobrazić bez całej technologicznej
podstawy nowoczesnych nauk. Innymi słowami: jeżeli skoncentrować się na czynności
Gingras 2010.
Wartofsky 1974; Kmita 1980; Hessen 1931.
9
Por. Rheinberger 2014.
10
Foucault 2002.
11
Latour 2007.
7
8
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badania, okazuje się, że nauki nie są grami językowymi, lecz materialnymi procesami,
które polegają także na formowaniu, jak to nazwałem, rzeczy epistemicznych. Termin
rzeczy epistemicznej ma na celu bezpośrednie skorelowanie pojęciowego rozwoju nauk
z ich rozwojem fenomenologicznym, czyli ze sposobem, w jaki produkują one technicznie
zjawiska odtwarzane w reﬂeksji naukowej i które ewentualnie wpływają na nowe technicz
ne produkty, te zaś wprowadzone zostają znów w cykl naukowego rozwoju. Nauka jest
więc procesem wybitnie nasyconym materialnie. Czy trzeba to określić podejściem mark
sistowskim? Marks ukuł zdanie, że należy zmieniać świat, a nie tylko go interpretować.
W tym znaczeniu powiedzenie, że wniósł on swój wkład w zrozumienie tego zagadnienia,
byłoby właściwie komunałem.
JS: Pozostańmy zatem przy haśle „zmienianie świata”. Jean-François Braunstein
pisze, że cechą charakterystyczną epistemologii historycznej jest to, że zawsze była już
„historią teraźniejszości”12 i z tego powodu zawsze pozostaje historią polityczną. Jednym
z ważnych punktów epistemologii historycznej jest zwrot od dominującej historii antykwa
rycznej do historii krytycznej13. Czy Pana podejście, które podkreśla „ograniczoną nie
chlujność” (tâtonnement) i kierowanie uwagi na to, co rozgrywa się na „granicy lub poza
spodziewanym dyskursem”14 jako na niezbędne komponenty innowacji, jest także formą
naukowej polityki w czasach podań grantowych, kiedy wymaga się wpisania określonych
rezultatów po trzech latach finansowania?
HJR: Tak, oczywiście istnieją naukowo-polityczne konotacje, które wynikają u mnie
z doświadczeń zdobytych podczas pracy naukowej w laboratorium. Miałem wówczas spo
sobność – co wysoce cenię – poznać atmosferę prawdziwych badań, w których istotne
było właśnie dochodzenie do nowej wiedzy, bez uprzedniego antycypowania. Uważam
za konieczne stworzenie warunków, w których ta forma ruchu badań podstawowych
(Grundlagenforschung) może się rozwijać. Nie będzie się to działo pod presją wymagań
i planowanych wyników. Jeżeli dobrze się przyjrzeć, większość dwudziestowiecznych prób
mniej lub bardziej sztywnego planowania i kontrolowania nauk – tak w systemie kapita
listycznym, jak i socjalistycznym – nie powiodła się. Pytanie, jak należy przygotowywać
grunt, na którym może rozwinąć się nowa wiedza, pozostaje zatem głównym tematem
naukowo-politycznym. Jeżeli wierzymy sloganowi, że dziś nasze społeczeństwa są społe
czeństwami wiedzy i nie są zdolne do przeżycia bez rozwoju nauk, musimy także pytać
o warunki, jakie należy dla niego stworzyć. Umożliwia on bowiem wyłonienie się i trwa
nie ciągów generowania wiedzy, które ex post skondensować można w nowościach tech
nologicznych – nie powstaną one jednak w antypacyjnym kole (antipativer Zirkel). Od
naukowców, szczególnie zajmujących się naukami przyrodniczymi, słyszy się nieustannie,
że zdobycie prawdziwie nowej wiedzy, która faktycznie zasługuje na to miano, z definicji
jest nieprzewidywalne. Jeżeli można coś wywieść dedukcyjnie z tego, co już jest obecne,
to nie jest to coś rzeczywiście nowego. Nowe jest to, czego nie można wywnioskować z ak
12
13
14

Braunstein 2012, ss. 39–40.
Rheinberger 2013.
Rheinberger 2011.
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tualnego. Pojawia się więc pytanie, jak można napotkać to nowe i zdobyć do niego dostęp.
Myślę, że proces eksperymentalny jest formą utworzoną przez nowożytne nauki przyrod
nicze właśnie po to, żeby móc wykonać ten ruch, który zasadniczo jest nieteleologiczny.
Nie chodzi o to, żeby gonić wiedzę, kierując się na coś – lecz aby odbić się z istniejącej
platformy wiedzy i znaleźć się w dziedzinach i sferach, w których w momencie odbicia
z zasady nie można wiedzieć, jak one wyglądają. Thomas Kuhn, amerykański historyk
nauki, podsumował tę zasadę w, moim zdaniem, pięknej sentencji. Brzmi ona: “Scientific
development must be seen as a process driven from behind, not pulled from ahead – as
evolution from, rather than evolution toward”15. Nauka nie jest procesem zorientowanym
na pewien punkt omega, lecz procesem, który „odpycha się” od danych w pewnym mo
mencie warunków w stronę nieznanego.
JS: Epistemologia historyczna stawia więc w centrum aktywny, różnorodny, nie
liniowy proces badawczy, leżący u podstaw dyskursu naukowego, który przedstawiany
w narratywnej formie podkreśla kumulatywny przyrost wiedzy. Jednak gdy tylko wyj
dziemy poza historię nauki i spojrzymy na inne dyscypliny historyczne, a także wywo
dy polityczne, zauważymy, że proces badawczy opisywany jest jako coś kumulatywnego,
a kluczowymi pojęciami są postęp, rozwój i terminy podkreślające ciągłość. Czy historia
nauki w formie epistemologii historycznej może – i czy powinna – wpłynąć na te dyskusje,
a w szczególności na dyskurs polityczny?
HJR: Trudno to rozsądzić. Myślę, że w pewnym sensie historia nauki może wywo
łać intelektualny ferment, który urealni obraz funkcjonowania nauki. Sądzę jednak, że
historia nauki nie powinna być rozumiana jako awangarda polityki naukowej. Ten wize
runek nauki, który jest bardzo rozpowszechniony w naszych społeczeństwach, jest mocno
ukształtowany przez sposób, w jaki kreuje się ona w pracach naukowych. Jeżeli spojrzymy
na artykuł naukowy, to dostrzeżemy, że skonstruowany jest właśnie według tego schematu:
mamy hipotezę, wiemy więc mniej więcej, co chcemy wiedzieć, ale musimy to jeszcze po
twierdzić. Wykonujemy kilka eksperymentów i… niespodzianka – rzecz wychodzi tak, jak
sobie ją pomyśleliśmy. To jest podstawowa forma prezentacji wyników badań naukowych:
najpierw hipoteza, potem raportuje się o materiale i metodach, którymi chce się ją spraw
dzić, następnie opisane zostają eksperymenty i na końcu znajdują się wnioski. Od 150 lat
istnieje skodyfikowany schemat, jak powinien wyglądać artykuł naukowy. Podobnie jest
z podręcznikami, które mają za zadanie przedstawić podstawę istniejącej wiedzy możliwie
logicznie i przystępnie. Także to ma swój sens: szuka się jak najbardziej ekonomicznej
formy przekazu, żeby zaprezentować aktualny stan wiedzy. Nie ma miejsca na rozumienie
wszystkich okrężnych dróg w badaniach, które pozwoliły dotrzeć do danego zasobu wie
dzy – w pewnym sensie godne uwagi jest tylko to, co pozostało z tego procesu. Także to
znajduje swoje uzasadnienie. Patrząc z tej perspektywy, proces przekazu wiedzy funkcjo
nuje wedle innych kryteriów niż proces zdobywania nowej wiedzy, a więc proces badawczy.
Kuhn 1990, s. 7 (2002, s. 96); „Naukowy rozwój musi być postrzegany jako proces na
pędzany od tyłu, a nie proces wiodący ku czemuś z przodu – jako ewolucja od, a nie ewolucja
w kierunku czegoś” (tłum. M.K.).
15
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Badania są częścią nauki, ale nie są całą nauką. Duża część akademickiej aktywności nie
polega na prowadzeniu badań, lecz na nauczaniu. Tak zorganizowane są w dalszym ciągu
nasze uniwersytety. W moim mniemaniu byłoby fatalne, gdyby te dwa elementy zostały
od siebie oderwane.
JS: Czy podkreślenie za François Jacobem16 koncepcji „nauki nocy” w historii na
17
uki nie jest problemem dla samych nauk, podważającym ich legitymizację?
HJR: Od odpowiedzi na pytania o legitymizację i społeczne spostrzeganie nauki
zależy w dużym stopniu jej finansowanie. Myślę, że mamy tu do czynienia ze skompliko
wanym balansowaniem na krawędzi. Każdego dnia można obserwować, że naukowcy róż
nie reagują na wyzwania, które niesie ta sytuacja. W codziennych artykułach o naukach
widać, że składa się daleko idące obietnice: za pięć lat osiągniemy to czy tamto. I z reguły
to się nie spełnia. Czy na dłuższą metę nie byłoby lepiej postępować skromniej i składać
bardziej realistyczne deklaracje, że wybraliśmy pewną drogę poszukiwań, nie możemy
jednak obiecać, że za dziesięć lat będziemy w stanie wyleczyć wszystkie rodzaje raka? Nie
uważam za dobrą rzecz podporządkowania nauk logice wolnego rynku.
JS: Rzadko pisze się o tym, co się nie udało, ale historie sukcesów są zawsze dobrze
znane.
HJR: To, co się nie powiodło, zostaje szybko zapomniane i więcej się już o tym nie
mówi. W czasie, gdy realizaowano Human Genome Project prorokowano, że dzięki inży
nierii genetycznej w progu stoi już terapia genowa. W latach 90. XX wieku próby te, ogól
nie mówiąc, nie udały się i nikt już więcej o niej nie wspominał. Współcześnie te obietnice
stają sie bardziej abstrakcyjne, jeszcze mniej wymierne, jak na przykład spersonalizowana
medycyna. Powinno się formułować realistyczne prognozy, a ta krzykliwość, moim zda
niem, nie należy do nauki.
JS: Czy współczesna nauka znajduje się w kryzysie? W swojej książce pisze Pan
o procesach historyzowania epistemologii, które ściśle związane są z otwieraniem się
przestrzeni nieokreśloności w nauce. Teraz dochodzi do nowej fali historyzacji. Mam na
myśli na przykład alternatywne metody leczenia, które stają się coraz bardziej popularne,
ale też pewne wrażenie, że nauka nie radzi sobie ze zjawiskami takimi jak zmiany klima
tyczne czy Czarnobyl.
HJR: Paradoksalnie po II wojnie światowej nastąpił w nauce czas optymizmu. Był
on wcześniej również charakterystyczny dla XIX wieku, ale w początku XX wieku nauka
spotkała się z mocnym zrelatywizowaniem, także dlatego, że przebieg I wojny światowej
pokazał, jakie niszczycielskie siły uwolnione zostają podczas przetworzenia nauki w tech
nologie zagłady.
Pewnie nie jest to przypadek, że pierwsza większa fala historyzacji nauk przypada
właśnie na pierwsze dziesięciolecia XX wieku. Po II wojnie światowej nadchodzi nowa
epoka optymizmu wraz z rozprzestrzenieniem się wyobrażenia o możliwości rozwiązania
Jacob 1997a, s. 164 (wyd. pol.: 1997b, s. 129).
Chodzi o przeciwstawną parę tzw. nauki dnia i nauki nocy, czyli wyidealizowanego
i faktycznego obrazu nauki – zob. Jacob 1987 (dop. – M.K.).
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wszystkich problemów przez ekspertów i tezy, że ekspertyza naukowa zastąpić może poli
tykę. W wielu obszarach optymizm ten został przygłuszony, gdy ekspertyzy naukowe nie
okazały się wcale tak wydajne, jak oczekiwano.
Współcześnie w różnych dziedzinach naukowych istnieją antagonistyczne wyobraże
nia i mamy wiele konkurujących ze sobą modeli. Właściwie normalnym dla nauki jest, że
nie kroczy ona jedną drogą, lecz mamy do czynienia z alternatywnymi poglądami, które
wzajemnie na siebie wpływają. Jest to proces oczyszczania i napędzania się nawzajem po
przez te sobie zaprzeczające komponenty. Moim zdaniem należy to do nauki jako proce
su twórczego, a równocześnie pokazuje, że niekoniecznie i nie w każdych warunkach od
nauk można wymagać rozwiązania każdego istniejącego problemu tak po prostu i po wsze
czasy. Istnieją konkurujące modele zmian klimatycznych, których wiarygodność trudno
jest ocenić. W tej sytuacji nie można zatem po prostu apelować do nauki o rozwiązanie
problemu. Jesteśmy raczej skonfrontowani z problemem społecznym, także z niepewno
ścią co do kierunku, w jakim rozwinie się społeczeństwo. Zadaniem wszystkich jest nie
zamykanie oczu przed możliwymi następstwami, niezachowywanie się, jakby nic się nie
stało i działanie polityczne odpowiednie do tej ostrożności, a nie pewności. W takich sy
tuacjach naukowe ustalenia nie mogą – i nie powinny – zastępować decyzji politycznych.
Postrzeganie nauki jako ostatecznej instancji jest tendencją, którą być może wytłu
maczyć można tym, że nauki zyskały na znaczeniu, gdy – nie tylko w XIX wieku – stanęły
przeciwko religii. Uczyniły siebie nowym źródłem prawdy: teraz prawda obwieszczana
była już nie przez boskie objawienie, lecz przynosiła ją naukowa wiedza. Myślę, że dziś
nie potrzebujemy już tej mentalności obwieszczenia (Verkündungsmentalität) w nauce.
Potrzebujemy bardziej realistycznego wyobrażenia o tym, czego mogą dokonać nauki,
a czego nie mogą.
JS: Chciałbym opuścić przestrzeń polityki, pozostając jednak przy podobnym zakre
sie tematów. Czy do reakcji na odchodzenie od wyobrażenia o nauce jako instancji prawdy
zaliczyłby Pan także te trendy w historii nauki i wiedzy, które uwidoczniły alternatywne
epistemologie i przeciwstawiły je naukowej wiedzy?
HJR: Trzeba to analizować osobno w odniesieniu do każdego przypadku. Rzeczywi
ście coraz częściej dostrzega się, że nauki z ich sposobem osiągania wiedzy przedstawiają
specyficzną konstelację kulturową, która nie jest jednak jedyną w naszych społeczeń
stwach, gdzie operuje się czymś takim jak wiedza. Mamy wiedzę płynącą ze znajomości
literatury – poprzez teksty literackie nie tylko wywołane zostają procesy refleksji, lecz są
one także przedstawione: generowana jest mądrość życiowa. Muzyka przekazuje wiedzę
o czasie i formie, a nie tylko uczucia. Wiele wytworów kulturowych jest nośnikiem wiedzy
i czyni ją dostępną dla indywiduum lub społeczeństwa. Życie jednostki pozbawionej tych
aspektów uważam za straszne.
JS: To prowadzi mnie do następnego pytania. W swoich publikacjach, a także prak
tycznych działaniach opowiedział się Pan za ściślejszą współpracą nauki i sztuki. Czego
mogą nauczyć się od artystów historycy czy historycy nauki?
HJR: Także tutaj powinno się dokonać rozróżnienia. Sztuka jest wielokształtna, są
rozmaite formy jej tworzenia. Na pewno istnieją wartościowi artyści, dla których naukowa
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wiedza i naukowe myślenie nie odgrywają prawie żadnej roli, lecz są także i tacy, którzy
mierzą się z naukową wiedzą swoich czasów i rozumieją naukę zarówno w jej materialno
ści, jak i jej teoretycznych propozycjach jako kopalnię pomysłów. Takie „ingerencje” znaj
duje się często w historii i to nawet częściej dzisiaj niż zdarzało się to jeszcze w niedawnej
przeszłości. Nie ma tu raczej pełnej solidarności, ale na pewno częściej występują punkty
styku pomiędzy naukowcami a artystami. Rozumieją siebie wzajemnie w tym, co robią
i wytwarzają, i wbogaca ich to. Uważam to za historycznie interesujące spostrzeżenie:
w epoce renesansu i wczesnej nowożytności nauki i sztuka były bliżej siebie niż następnie
w dobie różnicowania się nauk w XIX wieku, kiedy to nastąpił wyraźny rozbrat tych dzie
dzin. Współcześnie można zaobserwować tendencje do ich ponownego przybliżenia się
i choć nie jest to definitywna zmiana, nastąpiło znów otwarcie granic pomiędzy naukami
a sztuką. Nie mówi się już dziś, że każdy powinien robić swoje – to, co jest właściwe nauce
i co przynależy do sztuki – ale próbuje się określać warunki współpracy i wykorzystywać
płynące z niej impulsy dla obydwu stron. Nie trzeba z tego faktu czynić od razu nowego
paradygmatu, lecz można użyć bardziej skromnego sformułowania: zarówno nauki, jak
i sztuki są kulturowymi obszarami społeczeństwa, których racją bytu jest tworzenie no
wego. Historycznie ukształtowały się różne formy ich aktywności i kierunki poszukiwań,
ale pewna otwartość leży w ich naturze – one mogą i powinny mieć wzajemne odniesie
nia. Dla przykładu przywołajmy znaczenie, jakie miała elektronika w dziedzinie akustyki
i jej wpływ na nowoczesną muzykę w latach 50., 60. i 70. XX wieku. Ówczesna muzyka
byłaby nie do pomyślenia bez tych naukowo-technologicznych nowinek. Nieustannie po
jawiają się możliwości tego typu współpracy w różnych dziedzinach i mnie jako historyka
nauki interesuje sposób, w jaki zachodzące zmiany można zanalizować z historycznej
perspektywy.
JS: Także nauki korzystały z nowych form graficznych, „trenowanego spojrzenia”
czy intensywnie dyskutowanych aktualnie nowych modeli i form przedstawiania.
HJR: Tak, to nie jest jednostronny związek. Może on – choć nie zawsze równocze
śnie – pracować z korzyścią dla obu stron.
JS: Nowoczesna sztuka, jak i nauki humanistyczne i przyrodnicze wykazują tenden
cje do coraz większej specjalizacji i pojęciowego zamykania się. Czy więc obydwa obszary
nie staną się dla siebie niewspółmierne?
HJR: Raz po raz dochodzi do wyłomów w tych przejściowych niewspółmierno
ściach (transienten Inkommensurabilitäten). W dłuższej perspektywie jest to bardziej lub
mniej przydatne dla wewnętrznego rozwoju czy to nauk, czy sztuk. Chodzi o to, żeby
pojmować dziedziny, które nie mają samoistnego statusu jako „wzajemne zasoby” (Ressourcen füreinander) – ujmując to wyrażeniem historyka nauki Mitchella Asha18. Na dłuższą
metę takie podejście jest bardziej pożyteczne niż próby zamykania się na siebie. Można tę
prawidłowość zaobserwować także w obrębie samych nauk, w ich wewnętrznym rozwoju.
Próbowałem przedstawić to zagadnienie szczegółowo na przykładzie systemów ekspery
mentalnych. To, co nazywam kulturami eksperymentalnymi, to związki lub zbiory syste
18

Ash 2001, ss. 117–134.
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mów eksperymentalnych, które z jednej strony w swojej własnej reprodukcji przejawiają
tendencje do zamykania się na inne systemy, a jednak wciąż otwierają perspektywy na
nowe połączenia: poprzez takie anastomozy (czyli zespolenia – M.K.) zachodzą procesy
wymiany, które każdorazowo mogą być korzystne i otwierać nowe możliwości wewnątrz
danego systemu, których nie miałby on bez tych kontaktów. Myślę, że taki system anasto
moz – pozostawmy na razie taką nazwę – wykształcił się w procesie rozwoju nauk, mimo
że nikt go z rozmysłem nie planował, gdyż okazał się użyteczny.
JS: Ostatnio pojawiają się próby rozwinięcia kultur eksperymentu w stylu Wiednia
fin de siècle, gdzie doszło do nawiązania ścisłego kontaktu pomiędzy awangardową sztuką
i naukami, który doprowadził do rozwoju bardzo twórczego środowiska. Takie rzeczy wy
darzają się jednak na granicy głównego nurtu lub zinstytucjonalizowanej nauki.
HJR: Nauka jest dziś wielką maszynerią zasilaną miliardowymi funduszami. Znacz
na część tego, co rozumiemy pod nazwą nauki i od której zazwyczaj wywodzi się nasze
wyobrażenie jej, jest zakładem produkcyjnym (Betrieb) – Kuhn nazwał to nauką normal
ną – który funkcjonuje mniej lub bardziej wedle kumulatywnego wzoru19. Należą do niego
rutynowe prace lub udoskonalanie przyrządów pomiarowych, wypełnianie definicyjnych
luk, po prostu wszystko, co należy do korpusu nauk. Jeżeli na tym poprzestaniemy, po
zbawimy naukę życia. To, co popycha ją do przodu, układ napędowy nauk, to badanie,
a badanie nie funkcjonuje według dziennych i rocznych planów. Układem napędowym
nauk i tym, co pcha ją ku rozwojowi, są bowiem badania, a te nie funkcjonują według
dziennych i rocznych harmonogramów.
JS: W swoich pracach podkreślał Pan konieczność istnienia pewnego rodzaju cha
osu i podejścia anything goes („nic świętego” Paula Feyerbenda) w badaniach. Czy mógłby
Pan rozwinąć tę myśl?
HJR: Obydwa pojęcia nie trafiają w sedno zagadnienia. Bachelard mówi, że nauki
znajdują się zawsze w stanie permanentnego kryzysu20. Chodzi o to, żeby rozumieć sytu
ację, w której chciałoby się przekroczyć stan aktualnie posiadanej wiedzy, bez możliwości
uprzedzania przyszłej wiedzy. Jest to więc do pewnego stopnia sytuacja niestabilności.
Dlatego usiłowałem scharakteryzować system eksperymentalny jako układ, który –
jak to raz sformułowałem – najlepiej działa na krawędzi swojej zapaści21. Dojście do tej
krawędzi, ale jednak niedoprowadzenie do zapaści i wykorzystanie potencjału niestabil
ności – to jest właśnie sztuka prowadzenia badań naukowych. Z tego punktu widzenia
proces badawczy jest stanem kryzysu.
Kontyngencja (czyli przypadkowość – M.K.) odgrywa w tym procesie zdobywania
wiedzy decydującą rolę. Wie o tym każdy naukowiec uprawiający badania. W ostatnich
dziesięcioleciach do opisania tego zjawiska utworzone zostało pojęcie serendypia (serendipity) 22 (oznaczające „szczęśliwy dar dokonywania przypadkowych odkryć” – M.K.), które
19
20
21
22

Kuhn 1967, np. s. 25 (wyd. pol.: 1968).
Bachelard (1934), wyd. 10, 1968.
Rheinberger 2005b, s. 69.
Merton, Barber 2004.
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z upływem czasu bardzo się upowszechniło. Określa się nim właśnie moment, w którym
kontyngencja odgrywa znaczącą rolę, ale równocześnie podkreśla ono umiejętność zwra
cania uwagi na sygnały w procesie eksperymentalnym, które nie znajdują się bezpośred
nio w aktualnym centrum uwagi naukowców.
Z reguły przystępując do eksperymentu ma się sprecyzowane pytanie, więc próbuje
się odpowiednio go skonstruować, tak aby otrzymać odpowiedź na postawiony problem.
Jednak zawsze należy pamiętać, żeby był on wystarczająco złożony. Jeżeli jest pozbawiony
tej cechy, być może uzyska się odpowiedź na celowo postawione pytanie, ale wtedy bada
nie dobiega końca. Lepiej ujmować eksperymentowanie jako proces, w którym dochodzi
do zdobycia nowej wiedzy. Eksperyment nie może być więc ani pozbawiony złożoności,
ani nadmiernie złożony. W pierwszym przypadku nie wynika z niego nic poza odpowie
dzią na zadane pytanie, a to zazwyczaj nie bywa ciekawe. Jeżeli natomiast badanie jest zbyt
złożone, wtedy również do niczego nie prowadzi, gdyż ze względu na wielość zmiennych
niemożliwe staje się uporządkowanie wiedzy, która ginie. Znalezienie właściwej drogi po
między tymi ekstremami jest właśnie sztuką eksperymentowania. A ta nie może istnieć
bez kontyngencji.
JS: Wirtuozeria?
HJR: Można nazwać to wirtuozerią. Michael Polanyi uznał ten czynnik za mający
zasadnicze znaczenie dla nauki. Nazwał tę subiektywną stronę (poznawania – M.K.) „mil
czącą wiedzą” (tacit knowledge)23. To, z czym mamy tu do czynienia, nie może zostać cał
kowicie opisane według kryteriów logiki. Także w nauce istnieje coś ostatecznego, czego
nie sposób wyłącznie logicznie wytłumaczyć.
JS: Wróćmy do systemu eksperymentalnego. Jak ocenia Pan przeniesienie tej kon
cepcji – rozwiniętej dla pewnego specyficznego obiektu – do innych dziedzin naukowych,
jak literaturoznawstwo i kulturologia24? Czy nie zagraża jej utrata ostrości poprzez zbytnie
rozszerzenie odniesień terminu?
HJR: Nie należy kłaść zbytniego nacisku na określenie dziedzin. Mamy bowiem do
czynienia zarówno z nauką anglosaską – science, tutaj to pojęcie jest mniej więcej synoni
miczne z nauką przyrodniczą, jak i w języku niemieckim z Wissenschaften, które zawierają
zarówno nauki przyrodnicze, jak i nauki humanistyczne i społeczne (Geisteswissenschaf
ten) – czego, mówiąc przy okazji, dużo anglojęzycznych osób nam zazdrości. Ale koniec
końców porozumiewamy się także poza tymi ramami językowymi, a koncepcja ta odnosi
się do samych procesów naukowych, jak się konstytuują, zmieniają, rozwijają dalej. Wyda
je się, że osiągnęliśmy taki punkt w rozwoju nauki, gdzie rygorystyczny podział na nauki
przyrodnicze, nauki humanistyczne i społeczne nie wszędzie jest możliwy do przeprowa
dzenia, szczególnie na znacznym obszarze tego, co określamy angielskim pojęciem humanities, czyli w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Dziś w wielu interesujących
pytaniach badawczych spotykają się kompetencje z dziedziny nauk przyrodniczych, nauk
humanistycznych i nauk społecznych. Mam na przykład zawsze problem z pytaniem
23
24

Polanyi 1966.
Zob. np. Schmieder 2010.
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o umiejscowienie psychologii. Czy jest ona nauką humanistyczną, społeczną czy przyrod
niczą? A co zrobić z lingwistyką? Jest ona bowiem nauką humanistyczną par excellence,
ale na dużych obszarach używa całkowicie sformalizowanego, żeby nie powiedzieć zmate
matyzowanego instrumentarium. Przeświadczenie, że podziały te istnieją już od początku
i dane są jako ontologicznie ustalone, częściej przesłania nam prawdziwy obraz sytuacji
niż pomaga zrozumieć, że sposób, w jaki nauka preparuje obiekty naukowe, żeby czegoś
się o nich dowiedzieć, podlega ciągłej zmianie. To, co jest interesujące jako obiekt na
ukowy, nie pozostaje nienaruszalne od czasów Arystotelesa, lecz może przybierać różne
formy i podlegać nieustannie historycznej zmianie. Dlatego, jeżeli ontologia, to przynaj
mniej – ujmując za Ianem Hackingiem – ontologia historyczna25.
JS: Pozostając przy pytaniu o specjalizacje i różnicowanie się, co sądzi Pan o procesie
„kantonizowania” nauk?
HJR: Jako historyk nauki obserwuję procesy zamykania się, które Bachelard nazy
wa kantonizacją26. Nie muszą one dotyczyć od razu całych dyscyplin. Zazwyczaj są to
mniejsze formacje, które na dany czas izolują się, przynajmniej częściowo, od wpływów
pochodzących z innych przestrzeni, by właśnie w ten sposób rozwinąć twórczy potencjał.
Zamknięcie to jest jednak z natury raczej nietrwałe i ograniczone, i szybko może dojść
do procesów łączenia – podobnie jak dzieje się z bańkami mydlanymi, które obserwuje
się w wannie. Bańki powstają, przez pewien czas mogą istnieć oddzielnie, ale też łączyć
się z innymi, a niektóre pękają i znikają. Myślę, że takie mikroprocesy separowania się są
istotną cechą naukowego procesu badawczego. Nie widzę w tym nic negatywnego. Trzeba
dostrzegać w tym historyczny proces podlegający zmianie – jednak nie taki, który kiedyś
doprowadzi do już na zawsze stabilnych dyscyplin.
JS: Także historia nauki jest przykładem może nie bańki, ale obszaru badawczego,
który powstał poza sztywnymi granicami dziedzin nauki, dlatego właśnie ma problemy
z instytucjonalizacją.
HJR: Tak, przy czym dla mnie aspekt instytucjonalizacji jest mniej ważny. Myślę,
że historia nauki może wywołać ferment w myśleniu o nauce. Przy tym drugorzędne jest,
czy odbywa się to w umocowanym uniwersytecko przedmiocie, czy w ramach filozofii
lub nauk humanistycznych i społecznych. Istnieje wiele różnych potencjalnych lokalizacji,
gdzie zakotwiczone mogą być takie działania, włącznie z tym, że historia nauki będzie
samodzielną dyscypliną akademicką. Nie uważam tego jednak za priorytetowe.
Najważniejsze i najbardziej interesujące w historii nauki jest to, że jest ona dziedziną,
w której w pewnym stopniu od samego początku z jednej strony niemożliwe jest unik
nięcie zetknięcia z naukami przyrodniczymi, a z drugiej, z metodologicznej perspektywy,
nieodzowne jest sięgnięcie do nauk humanistycznych i społecznych. Nie funkcjonuje ona
bez tych dwóch perspektyw. Obydwa obszary – nauki przyrodnicze oraz nauki humani
styczne i społeczne – są w niej obecne. Uważam to za ekscytujące – tworzą się potencjalne
napięcia (Reibungspotential) w znaczeniu twórczych energii. Historia nauki w znacznym
25
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stopniu przyczyniła się do rozwoju procesów reﬂeksji kulturologicznej i to właśnie na
bazie tej hybrydowej struktury.
JS: Sigrid Weigel podobnie definiowała nauki o kulturze jako generalnie „pracę na
przejściach” (Arbeit an den Übergängen), obszar pomiędzy, ale zawsze jednak poza27. Hi
storia medycyny daleka jest od osiągnięcia takiego potencjału krytycznego. Czy powodem
może być jej umocowanie uniwersyteckie oraz to, że profesorowie i badacze mają pewne
określone obowiązki?
HJR: Historia medycyny została mocniej zinstytucjonalizowana niż historia nauki,
zawsze była też włączona w proces edukacji lekarzy. Niekoniecznie jest to korzystne. Hi
storia techniki ma podobny problem. Dlatego pozostaję całkowicie otwarty na kwestię
osadzenia historii nauki w strukturze akademickiej. Był taki czas w rozwoju instytucji
akademickich w Niemczech w latach 70., gdy domagano się umieszczenia historii i teorii
nauki w obrębie nauk przyrodniczych. Doprowadziło to do tego, że na niektórych wy
działach uniwersyteckich, na przykład na fizyce włączano do programów dydaktykę fi
zyki i historię fizyki (chociaż w skromnym wymiarze), a na Uniwersytecie Oldenburskim
powstał cały program badawczy zajmujący się historyczną rekonstrukcją instrumentów
i pomiarów. W większości przypadków wykłady te jednak znów zostały wycofane. Pozo
staje także możliwość, żeby historia nauki zintegrowana została z filozofią lub naukami
humanistycznymi i społecznymi. Myślę, że nie powinno się mówić, iż jedno rozwiązanie
jest lepsze od drugiego. Widzę siłę historii nauki właśnie w tym, że istnieć mogą różne
konteksty, w których będzie ona praktykowana z różnymi niuansami.
JS: Na koniec chciałem powrócić do kwestii, która już pojawiła się w naszej rozmo
wie, i która w ostatnich latach przywoływana jest praktycznie stale, a mianowicie do kry
zysu nauk humanistycznych. Gdy czyta się Pańskie pisma, można dowiedzieć się z nich,
że także ten kryzys może być czymś twórczym.
HJR: Za tym właśnie oręduję: wszędzie, gdzie dochodzi do sytuacji niepewności,
gdzie ważną rolę odgrywają procesy samoupewniania się – tam istnieją możliwości roz
woju. W tym, co nazywamy kryzysem, interesujące nie jest to, co negatywne, ale właśnie
ta szansa.
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Abstr ac t
The conversation revolves around the historical epistemology as a special branch of
the history of science, which has been largely inﬂuenced by Hans-Jörg Rheinberger and
his team at the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin. Apart from the
discussion of the idea of historical epistemology, its position among the historical disci
plines and the implications it has for science policy, what is also considered is experiment
as a basic unit of science.
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w latach 1997–2011 był dyrektorem założonego w 1994 roku, słynnego i prężnie działają
cego Instytutu Historii Nauki im. Maxa Plancka w Berlinie.2
2. Struktura książki
Omawiana książka składa się z następujących części: autorskiego „Słowa wstępnego”;
pięciu rozdziałów: 1) „Po co historia nauki?”, 2) „Epistemologia historyczna. Wprowadze
nie”, 3) „Systemy eksperymentalne i rzeczy epistemiczne”, 4) „Epistemiczne konfiguracje”,
5) „Kultury eksperymentowania”; „Posłowia: „Hans-Jörg Rheinberger i historyczna epi
stemologia” autorstwa Jana Surmana oraz: „Słowniczka [terminów naukowych]”, [spisu]
„Źródeł”, „Indeksu osób” oraz „Indeksu rzeczowego”.
3. Treść książki
W „Słowie wstępnym” (ss. 7–8) autor naszkicował ramy książki. Dowiadujemy się,
że jest ona poświęcona epistemologii historycznej: jej historii i zastosowaniu do histo
rii biologii molekularnej, i zawiera tłumaczenia zbioru dziesięciu artykułów tegoż autora
opublikowanych w ostatnich dwudziestu latach. Klamrą spajającą te prace jest następują
ce stwierdzenie, będące parafrazą słów Immanuela Kanta z Krytyki czystego rozumu o na
oczności i pojęciu3:
Filozofia nauki bez historii nauki jest pusta, a historia nauki bez filozofii nauki jest ślepa
(Rheinberger 2015, s. 7).

Zdaniem Rheinbergera autorem tej parafrazy jest francuski historyk nauki Georges
Canguilhem (Rheinberger 2015, s. 7).4
Zob. Max Planck Institute for the History of Science 2015a.
Warto je tu przypomnieć w oryginale niemieckim oraz w tłumaczeniach angielskim
i polskim:
„Keine dieser Eigenschaften ist der andern vorzuziehen. Ohne Sinnlichkeit würde uns
kein Gegenstand gegeben und ohne Verstand keiner gedacht werden. Gedanken ohne Inhalt
sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. […] Nur daraus, daß sie sich vereinigen,
kann Erkenntniß entspringen“ (Kant 1781 s. 48 (= A48); 1787, s. 75 (= B75)).
“Neither of these properties is to be preferred to the other. Without sensibility no ob
ject would be given to us, and without understanding none be thought. Thoughts without
intuitions are empty, intuitions without concepts are blind. […] Only from their union can
cognition arise” (cyt. za: Burnham, Young 2008, s. 64).
„Żadnej z tych własności nie należy przedkładać nad drugą. Bez zmysłowości nie byłby
nam dany, bez intelektu żaden nie byłby pomyślany. Myśli bez treści naocznej są puste, dane
naoczne bez pojęć – ślepe. […] Tylko stąd, że się one łączą, może powstać poznanie” (Kant
1957, ss. 139–140).
Omówienie tego zagadnienia, zob. Burnham, Young 2008, ss. 63–70.
4
Jednak według mojej wiedzy sformułował ją w 1962 roku Norwood R. Hanson,
a później użyli jej także – ale bez nawiązania do Hansona – Imre Laktos (w latach 1963, 1971
2
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Parafrazie tej Rheinberger nadaje następujący sens: chodzi o epistemologię biegłą
w historii i epistemologię biegłą w historiografii (Rheinberger 2015, s. 7).
Rozdział 1. „Po co historia nauki?” (ss. 9–24) to tłumaczenie artykułu z 2004 roku,
poświęconego obronie historii nauki jako dyscypliny naukowej i historii historiografii
nauki w XIX i XX wieku.5 Rheinberger opisuje w nim sześć nurtów historiografii nauki:
1) historyczną genezę dyscyplin za pomocą pojęć pochodzących z teorii ewolucji i opisów
ekosystemów (Thomas S. Kuhn, Stephen Toulmin); 2) francuską tradycję epistemologii
(Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Michel Foucault); 3) anglosaską szkołę badań
nauki z perspektywy nauk społecznych (“social studies of science”); 4) szkołę badań nauki
w kontekście historycznym (“science in context”); 5) szkołę laboratoryjnego i terenowego
zdobywania wiedzy (Ludwik Fleck, Bruno Latour, Steve Woolgar, Karin KnorrCetina);
6) epistemologię historyczną uprawianą w Instytucie Historii Nauki im. Maxa Plancka.
Rozdział 2. „Epistemologia historyczna. Wprowadzenie” (ss. 25–120) to tłuma
czenie artykułu z 2007 roku. Naszkicowano tu rozwój nurtu epistemologii historycz
nej począwszy od ostatniego ćwierćwiecza XIX wieku. Omówiono poglądy wiodących
oraz 1976 i 15 dalszych wydaniach w latach 1977–2015) oraz Herbert Feigl (w 1970 roku). Oto
odpowiednie cytaty:
“History of science without philosophy of science is blind, [...] philosophy of science
without history of science is empty” (Hanson 1962, s. 580).
“Under the present dominance of formalism, one is tempted to paraphrase Kant: the histo
ry of mathematics, lacking the guidance of philosophy has become blind, while the philosophy
of mathematics, turning it back on the most intriguing phenomena in the history of mathemat
ics has become empty” (Lakatos 1963; powtórnie wydane w: Lakatos (1976) 2015, s. 2).
“Philosophy of science without history of science is empty; history of science without
philosophy of science is blind” (Lakatos 1971, s. 91).
“Paraphrasing a well-known saying of Kant’s, my point is simply that history of science
without philosophy of science would be «blind», while philosophy of science without regard
to history (i.e., analysis of specific cases in their cultural settings) would be «empty»” (Feigl
1970, s. 4).
Dodam, że poza Rheinbergerem nikt ze znanych mi autorów nie wspominał, by Georges
Canguilhem był autorem tego powiedzenia – por. np. Stoffel 1996, ss. 426–427; Perru 2005,
s. 10; Dear 2011, s. 1 przyp. 1; Schindler 2013, s. 1; Brenner 2014; Chimisso 2014.
Z tego, co wiem najbliższa znaczeniowo wypowiedź Georgesa Canguilhema, podobna
do cytowanych powiedzeń Hansona, Lakatosa oraz Feigla, ma następującą formę: „bez od
niesienia do epistemologii teoria wiedzy byłaby medytacją pustki i […] bez związku z historią
nauki epistemologia byłaby zupełnie zbędną kopią nauki, o której wydaje się, że rozprawia”
(Canguilhem (1968) 7 wyd. 1994 (reprint 2002), s. 12; tłum. – M.K.) [zob. 4.3. „Tłumaczenia
pośrednie z niemieckiego przekładu (francuskiego oryginału) na język polski”; gdzie podany
jest francuski oryginał tego tekstu].
5
Temat ten jest mi bardzo bliski. 26 października 2002 roku (a zatem przed Rhein
bergerem) zorganizowałem w Krakowie całodniową konferencję pt. „Po co nam historia na
uki?” (jej instytucjonalnymi organizatorami były: Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii
Umiejętności i Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk).
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badaczy francuskich (Émile Boutroux, Pierre Duhem, Henri Poincare, Alexandre
Koyré – rosyjskiego pochodzenia, Gaston Bachelard, Georges Canguilhem, Luis Althusser,
Michel Foucault, Jack Derrida, Bruno Latour oraz Mirko Grmek, chorwackiego pocho
dzenia), niemieckich (Emil Du BoisReymond, Wilhelm Dilthey, Edmund Husserl, Martin
Heidegger, Ernst Cassirer), austriackich (Ernst Mach, Otto Neurath, Karl Popper, Paul
Feyerabend), amerykańskich (Thomas S. Kuhn, Stephen Toulmin, Steve Woolgar, Norton
Wise, Peter Galison, Frederic L. Holmes), brytyjskich (David Bloor, Barry Barnes, Hary
Collins, Steven Shapin, Simon Schaffer) oraz autora polskiego (Ludwik Fleck) i autora
kanadyjskiego (Ian Hacking).
Kolejne trzy rozdziały poświęcone są prezentacji epistemologii historycznej w ujęciu
autora książki.
Rozdział 3. „Systemy eksperymentalne i rzeczy epistemiczne” (ss. 121–202) to
przekłady trzech tekstów opublikowanych w 1993, 1994 oraz 1997 roku na temat historii
biologii molekularnej – strategii reprezentacji takich kwazibytów, jak m.in.: mikrosom,
rybosom, RNA transportujące, RNA informacyjne, kod genetyczny, komórka, gen.
Rozdział 4. „Epistemiczne konfiguracje” (ss. 203–270) to przekłady czterech tek
stów, opublikowanych w 2006 i 2009 roku, na temat instrumentów naukowych, prepara
tów, wizualizacji w naukach przyrodniczych oraz analizy notatek laboratoryjnych.
Rozdział 5. „Kultury eksperymentowania” (ss. 271–292) to tłumaczenie artykułu,
który nie ukazał się dotąd w języku oryginalnym, niemieckim. Rozwija on analizy syste
mów eksperymentalnych podjętych w rozdziale 3.
Rheinberger stwierdza, iż cechą charakterystyczną nowożytnej kultury jest „proces
wytwarzania wydarzeń, których nie sposób uprzedzić” (s. 22). Ową cechę – analogicznie
do koncepcji przygodności bytu6 – określmy tu mianem przygodności nowożytnej kultu
ry. Według Rheinbergera źródłem owej przygodności jest nowożytna nauka. Stąd właśnie
wyrasta jego postulat o badanu nauki w perspektywie historycznej i konieczności upra
wiania historii nauki w nie mniejszym stopniu niż uprawiana jest współcześnie historia
medycyny i historia sztuki.
Co zaś badać w historii nauki i w jaki sposób? Odpowiadając na te pytania, Rhein
berger odciął się od monumentalnej (albo: rocznicowej, podniosłej) i antykwarycznej
(albo: pozytywistycznej) tradycji badań historii nauki, a nawiązał do francuskiej trady
cji epistemologii historycznej i nurtów pokrewnych (od Flecka i Bachelarda po Derridę,
Latoura i Hackinga – zob. powyżej rozdział 2). W tradycji tej epistemologia historyczna
podejmuje „refleksję o historycznych warunkach, w jakich, i środkach, dzięki którym rze
czy stają się obiektami wiedzy, inicjującymi i utrzymującymi proces zdobywania wiedzy
naukowej” (ss. 28–29), skupiając się na zrozumieniu w kontekście historycznym podsta
wowych kategorii stanowiących fundamenty naukowych badań, wyjaśnień i opisów, ta
kich na przykład, jak: dowód, oczywistość, obserwacja czy eksperyment (s. 21).
Sam Rheinberger koncentruje się na badaniu „historii i epistemologii eksperymen
towania, historii obiektów modelowych i historii przestrzeni wiedzy – od ogrodów bota
6

Zob. Maryniarczyk 2010.
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nicznych wczesnej nowożytności do laboratorium współczesnych badań nad genomami”
(s. 21).
Historię eksperymentowania pojmuje on zaś jako historyczną fizjonomikę ekspery
mentowania, w której łączą się dwie tradycje analiz form eksperymentalnego podejścia do
natury: epistemologii historycznej nauk i kultury eksperymentowania (a termin ‘kultura’
rozumiany jest w sensie Jacoba Burckhardta). Zdaniem Rheinbergera wymienione trady
cje wyszły poza hipotetycznodedukcyjną filozofię nauki i, ogólniej, poza tradycję anali
tycznej filozofii nauki, które przyznawały eksperymentowi jedynie możliwość testowania
hipotez (s. 21)7.
Mając na względzie powyższe rozważania, Rheinberger opowiada się za tym, by „me
todycznie zdefiniować historię nauki jako formę «epistemologii historycznej», a meryto
rycznie [–] jako analizę «kultur epistemologicznych»” (s. 23).
Według Rheinbergera tak pojmowana historia nauki „nie może być [ani] zbiorem
biografii, ani zestawieniem doktryn w rodzaju historii naturalnej. Musi rekonstruować
genealogię pojęć. Ale ta genealogia zawiera w sobie nieciągłość, tak jak mendlowskie
dziedziczenie” (s. 95).
Historia pojęć naukowych pełna jest bowiem przesunięć znaczeniowych, skoków
epistemologicznych oraz ciągłych lub nieciągłych zmian sytuacji problemowych. Histo
ryk nauki powinien je rekonstruować w ich historycznych kontekstach.
Rheinberger, idąc za Georgesem Canguilhemem i Eduardem Dijksterhuisem, uznaje,
że historia nauki jest swoistym laboratorium epistemologicznym, gdzie ujawnia swoją
witalną siłę eksperymentalna epistemologia (s. 96), która ujmuje:
stosunek historii nauk do nauk, których są one historiami, dokładnie tak samo, jak sto
sunek nauk do przedmiotów, których są naukami (s. 96; cyt. za: Canguilhem 1979, s. 25).
Gdy już się przyzna, że epistemologia posiada laboratorium w historii nauk, otwarta zo
staje w zasadzie droga do epistemologii, którą określić można jako eksperymentalną. Pod
tym ostatnim terminem rozumiem podstawową otwartość na to, co nowe, zorientowane
na mimo wszystko nie dające się uprzedzić nieznane. Paul Feyerabend wskazał, że celem
eksperymentu w naukach jest «wynalezienie nowego rodzaju doświadczenia». Żebyśmy
mogli jako historycy nauki skutecznie zajmować się naszymi problemami teraźniejszości,
musimy stale wynajdować nowe sposoby zajmowania się historią (s. 24).

Ujęcie to unika błędu eksternalizmu i internalizmu:
W obu przeciwstawionych tu ogólnie stanowiskach nie odnajdziemy refleksji o swoistości
jej przedmiotu [tzn. przedmiotu historii nauki]. Eksternalista przy bliższym wejrzeniu
nie dostrzega «nauki» jako szczególnego przedmiotu, któremu można by przypisać wła
sne życie; internalista natomiast nie odróżnia swojego przedmiotu od obiektów nauki,
które bada (s. 96; zmodyfikowane tłumaczenie – M.K.).
Uwaga ta stosuje się do metody hipotetyczno-dedukcyjnej w ujęciu Poppera, ale nie
stosuje się do hipotetyczno-dedukcyjnej teorii myślenia korespondencyjnego autora tego
tekstu. Zob. Kokowski 2015.
7
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Systemy eksperymentalne, rzeczy epistemiczne i [ostateczne] reprezentacje
obiektów nauki
Podstawową epistemicznotechniczną jednostką epistemologii historycznej rozwi
janej przez Rheinbergera są systemy eksperymentalne. Pojmuje on je jako techniczno
epistemiczne procesy, których wytworem są pojęciowofenomenalne jednostki – „rzeczy
epistemiczne”, które z kolei stanowią punkty przecięcia między materialną i pojęciową
stroną nauki – to ślady grafemiczne w terminologii Derridy (s. 260).8
Według Rheinbergera nie istnieje definitywna reprezentacja „rzeczy epistemicznej”
czy – dodajmy – „rzeczy samej w sobie”:
Nie istnieje nic takiego jak [ostateczna] reprezentacja obiektu nauki lub «rzeczy episte
micznej», bo w końcu reprezentacja okazuje się zawsze samym obiektem nauki. Ponadto
nie istnieje reprezentacja bez łańcucha reprezentacji, z istotnym zastrzeżeniem, że jest on
«łańcuchem, w którym żadne ogniwo nie stoi w związku przyczynowoskutkowym ani
z następnym, ani z poprzednim». W końcu, proces naukowego reprezentowania okazuje
się w procesem bez «obiektu» i bez «początków». Choć brzmi to paradoksalnie, właśnie
to jest warunkiem jego często przywoływanej obiektywności, a także, można by dodać,
jego szczególnej historyczności (s. 125; dop. – M.K.).

Rheinberger odróżnia pojęcie „reprezentacji” „rzeczy epistemiczej” od pojęć takich
jak „obraz” czy „abstrakcja”, a dzieje się to w konkretnym kontekście zmiany technik eks
perymentalnych: od techniki mikroskopu optycznego i korespondujących z tym metod
utrwalania i barwienia preparatów stosowanych w badaniach cytomorfologicznych do
techniki różnicowego ultrawirowania ekstraktu komórkowego, a następnie technik hi
stochemii (na pograniczu histologii i biochemii: techniki kultur komórkowych i techniki
„mapowania biochemicznego”) oraz techniki mikroskopii elektronowej.
To, co tutaj – jeszcze – nazywane jest «reprezentacją», zyskało już znaczenie produkcji,
charakteryzowania, izolowania, oczyszczenia obiektu naukowego [chodzi tu o przypadek
zastosowania techniki różnicowego ultrawirowania do ekstraktu komórkowego – dop.
M.K.]. Tendencyjne rozprzężenie reprezentacji i obrazu prowadzi z konieczności do
tradycyjnych konotacji tego pojęcia. Gdy «rzecz epistemiczna» rozpoczyna artykułować
się w pewnym systemie eksperymentalnym, przestrzeni materialnej reprezentacji, wtedy
wykroczyliśmy już zawsze poza pojęcie takie jak obraz czy abstrakcja. Jeżeli istnieje tutaj
w ogóle coś takiego jak «wyobrażenie» (Einbildung), to jest to przedstawienie (Vorstellung) komórki poza kontekstem reprezentowania, poza przestrzenią materialnego rozpo
rządzania, poza polem ingerencji, z którego i w którym to, co eksperymentalnie znaczące
(signifiant), może się dopiero «kształtować» (s. 134).
Jeśli pracuje się z systemem in vitro, nienaruszone komórki stają się artefaktami. Je
śli frakcjonuje się naturę [to kolejne nawiązania do techniki różnicowego ultrawirowania
ekstraktu komórkowego – dop. M.K.], niefrakcjonowana natura musi zostać wygnana
8
W kontekście wspomnianej hipotetyczno-dedukcyjnej metody myślenia korespon
dencyjnego, rzeczy epistemiczne określane są mianem kwazibytów. Zob. Kokowski 2015.
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z przestrzeni reprezentacji. Nie można zanieczyszczać próbówki naturą. Natura nie jest
tu punktem odniesienia eksperymentu, jest zagrożeniem. Formułując to dosadnie: punk
tem odniesienia dla systemu eksperymentalnego nie jest nic innego niż kolejny system
eksperymentalny. Odniesieniem dla modelu jest kolejny model. Znaczące (sigifiant)
można porównywać tylko ze znaczącym. Produkcja znaczenia nie rozgrywa się między
istotą i zjawiskiem. Istota tekstu eksperymentalnego polega na tym, że nie ma istoty, żad
nego zewnętrznego odniesienia (ss. 167–168).

Z ostatnim zdaniem się nie zgadzam. Uważam, że jest do zbyt radykalny wniosek.
Rheinberger zbyt pochopnie zinterpretował historię badań cytomorfologicznych (od
czynnika wywołującego guzy nowotworowe u kur do „mitochondrium”, mikrosomu i ry
bosomu), w której nastąpiła radykalna zmiana stosowanych technik eksperymentalnych.
Doprowadziło to do czasowego porzucenia lub zachwiania wiary w istnienie konkretnych
rzeczy epistemicznych, ale jednak nie do zanegowania ich istnienia w ogóle.
Wiąże się to ściśle z kwestią doskonale znaną autorowi książki, z tym mianowicie,
że w badaniach eksperymentalnych nie ma metod doskonałych ani uniwersalnych, gdyż
każda z nich ma zawsze określoną, skończoną czułość. Stąd wynika potrzeba zarówno
stosowania komplementarnych technik pomiarowych, jak i formułowaniu dosyć umiar
kowanych tez na temat istnienia rzeczy epistemicznych. Nie mają one bowiem charakte
ru bytów istniejących absolutnie, rzeczy samych w sobie. W książce znajdziemy przecież
liczne dowody, że tak właśnie rozumie tę kwestię sam Rheinberger. W szczególności od
syłam do znakomitych uwag na temat reprezentacji, strategii badań, poszukiwania śladu,
szukania po omacku, „epigrafii materii”, techniki inskrypcji oraz zjawiania się „nowego”,
w których nawiązuje on do rozważań Bruna Latoura, Soraya de Chadareviana, Jacquesa
Derridy, Claude’a Bernarda, Gastona Bachelarda oraz Iana Hackinga (ss. 154–155):
Jeśli dowiadujemy się czegoś dzięki tej historii [badań genetycznych], to tego, że rzeczy
epistemiczne zawdzięczają swoje istnienie «wydarzeniom eksperymentalnym» […], któ
re utarte wyobrażenia o reprezentacji i strategii badania raczej przesłaniają niż rozjaśniają.
Strategie wskazują na cele, reprezentacje na odniesienia zewnętrzne. Pozostajemy wtedy
w klasycznej przestrzeni metafizyki skończoności i bezpośredniości obecności […]. Ani
ta pierwsza, ani druga nie wnosi wiele do rozumienia tego, co dzieje się w systemach eks
perymentalnych, takich jak opisane wyżej. Tutaj wchodzą w grę strategie, które Jacques
Derrida objąłby terminem différance: «strategii bez ostatecznego celu», którą można by
nazwać «tactique aveugle, errance empirique» («ślepą taktyką, empirycznym błąkaniem
się»), «poszukiwaniem śladu», jak można by to przetłumaczyć […] Już Claude Bernard
określił ten proces, może bardziej prozaicznie, jako «tâtonnement» (szukanie po omac
ku). […] Łączy się on ściśle z naturą środków, dzięki którym urzeczywistnia się ekspery
mentalny grafizm, ta «epigrafia materii». […] Techniki inskrypcji, w które proces ten się
wpisuje, zawierają nie dające się uprzedzić nadwyżki, pojawiające się dopiero w samym
«robieniu». Przez to także sam zamysł reprezentacji zostaje zwiedziony: przedstawianie
jest wytwarzaniem, a wytwarzanie «rzeczy epsitemicznych» wyróżnia to, że nie mają
one żadnych prawzorów (VorBilder). «Reprezentacja jest interwencją». […] Chytrość tej
«dialektyki» faktu i artefaktu […] polega jednak na tym, że funkcjonuje jedynie za cenę
destrukcji jej konstruktywnego aspektu: nowe nie wchodzi frontowymi drzwiami, lecz
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przez szczelinę w murze. To powoduje, że «absolutnie niemożliwe jest bycie przekona
nym dłużej niż trzy minuty przez argument konstruktywistyczny» – nazwijmy go strategią, «choć żaden filozof nie broni korespondencyjnej teorii prawdy» – nazwijmy ją
reprezentacją. «No może» – dodaje Latour «żeby być fair, przez godzinę» […].

Idea prekursora
Rheinberger, idąc za Canguilhemem (1968/1979), uznaje ideę prekursora jedynie za
kategorię historiograficzną i odnosi się do niej z dużym sceptycyzmem, określając ją mia
nem „fałszywego przedmiotu historycznego”:
Prekursor i poszukiwanie prekursorów są rezultatem pomylenia właśnie przedmiotu
nauki z przedmiotem historii nauki. «Mówiąc ściśle, gdyby istnieli prekursorzy, histo
ria nauki straciłaby wszelki sens, bo nauka miałaby wtedy tylko pozornie historyczny
wymiar». […] Prekursor nie jest nośnikiem naukowego postępu, innowatorem avant la
lettre [odkrywcą rzeczywistości, którą uznano dopiero później – dop. M.K.], lecz [tylko]
historiograficzną konstrukcją (s. 98).

Uznaję tezę, że idea „prekursora” jest kategorią historiograficzną. Tym niemniej, nie
zgadzam się ze stwierdzeniem, że „gdyby istnieli prekursorzy, historia nauki straciłaby
wszelki sens, bo nauka miałaby wtedy tylko pozornie historyczny wymiar”. Rheinberger,
przeoczył tu kwestię złożonej recepcji poglądów naukowych, o której decydują zarówno
czynniki ściśle naukowe, jak również społecznopolityczne. Wielu z tych, którzy uchodzą
powszechnie za odkrywców jakichś twierdzeń naukowych, nie jest nimi faktycznie, co
mogą wykazać rzetelne badania tzw. „prekursorów”.
Opracowane przez Jana Surmana Posłowie: „Hans-Jörg Rheinberger i historyczna
epistemologia” jest pierwszym w polskiej literaturze naukowej omówieniem poglądów
autora omawianej publikacji. Polecam Czytelnikom, aby jej lekturę rozpoczęli właśnie od
tego bardzo wartościowego tekstu.
W skład książki wchodzą też „Słowniczek [terminów naukowych]”, [Spis] „Źródeł”, „Indeks osób” oraz „Indeks rzeczowy”. Pomagają one w lekturze tej bardzo intere
sującej monografii.
4. Problemy przekładu
Przekład tekstu z języka niemieckiego na język polski jest zawsze trudnym zadaniem
z uwagi na istnienie dużych różnic pól semantycznych i struktur gramatycznych tych języ
ków. Dodatkowym utrudnieniem w przypadku omawianej publikacji jest też specyficzna
problematyka z zakresu epistemologii historycznej i biologii molekularnej, wymagająca
stosowania specjalistycznej terminologii. Dlatego też nieodzowna była w tym przypadku
ścisła współpraca tłumacza z redaktorem językowym. Niestety wydawnictwo nie dopil
nowało w pełni tej kwestii, gdyż w książce zbyt często pojawiają się niezrozumiałe słowa
i zwroty, teksty tłumaczone z niemieckich przekładów z języka francuskiego oraz całe
zdania niegramatycznie sformułowane.
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4.1. Niezrozumiałe słowa i zwroty
A) „instancja”
„Proces rozwoju historii nauki do instancji krytycznej refleksji, cechującej się dy
stansem wobec przedmiotu, rozpoczął się jednak dopiero w pierwszej połowie XX wieku
i nawet wtedy […] nie miał zrazu ciągłego charakteru” (Rheinberger 2015, s. 14–15);
„bez pretendowania do statusu instancji osądzającej” (Rheinberger 2015, s. 23);
„taka historyczna instancja refleksji o nauce” (Rheinberger 2015, s. 23);
„Eksperyment zostaje zredukowany do instancji sprawdzania hipotez” (s. 65);
B) „zacinanie”
„zacinanie to [chodzi o utratę ciągłości rozwoju historii nauki jako dyscypliny na
ukowej] powiązane było z dualistycznym charakterem samej historii nauki” (Rheinberger
2015, s. 15);
C) „kontyngencja”
„kontyngencja przepisów edukacyjnych” (Rheinberger 2015, s. 15) [zamiast: „przypadkowość przepisów edukacyjnych”];
„zasada kontyngencji”, „teoria kontyngencji” (Rheinberger 2015, ss. 36–38) [zamiast: „zasada przypadkowości”, „teoria przypadkowości”];
D) „kontekst usprawiedliwienia”
„konteksty usprawiedliwienia i odkrycia nowej wiedzy” (Rheinberger 2015, s. 27)
[zamiast: „kontekst uzasadnienia i kontekst odkrycia nowej wiedzy”];
E) „tok idei”
„Taką analizę toków idei” (Rheinberger 2015, s. 43) [zamiast: „Taką analizę rozwoju
idei”];
F) „analiza bliskich kalkulacji”
„analiza bliskich kalkulacji elementów systemów hipotez” (Rheinberger 2015, s. 44);
G) „sous rature”
„Chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że poniżej zwrot «reprezentacja» do pewne
go stopnia używany będzie «sous rature». Należy to rozumieć w dwojakim sensie. «Sous
rature» (przekreślone) jest w pierwszym rzędzie jego tradycyjne znaczenie zastępstwa
[…]” (Rheinberger 2015, ss. 124–125) [«Sous rature» (wprowadzony przez Martina Hei
deggera i stosowany przez Jacquesa Derridę) oznacza taki termin, który wprawdzie nie
jest w pełni adekwatnie dobrany (i stąd „nadaje się do usunięcia”), nie można się jednak
bez niego obyć]9;

9

Wyjaśnienie tego fachowego terminu – zob. Wikipedia 2015.
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H) „tumor”
„tumor kur I” (Rheinberger 2015, s. 125); „czynnik wywołujący tumor” (Rheinberger
2015, s. 126 dwukrotnie, s. 127 dwukrotnie); „frakcja tumoru kur I” (Rheinberger 2015,
s. 130);
„dających się przenosić tumorów drobiu”; „nie udało się uzyskać podobnych substan
cji z ludzkich tumorów” (Rheinberger 2015, s. 126) [„tumor” = „guz nowotworowy”];
I) „interkalować”
„Trzy sposoby przedstawienia, możliwe dzięki histochemii, wirowaniu i mikroskopu
elektronowemu, zaczęły interkalować, stały się dla siebie wzajem stale przesuwającymi
się punktami odniesienia” (Rheinberger 2015, s. 147) [„interkalować” = „dodawać rozdzielający element” lub „mieszać się”]10;
J) „wydolność systemu eksperymentalnego”
„operując na granicy wydolności [zamiast: „czułości”] systemu [eksperymentalne
go]” (Rheinberger 2015, s. 152);
K) „pisanie i publikowanie w nauce”, „pisanie naukowe”
„pisanie i publikowanie w nauce” (Rheinberger 2015, s. 259) [zamiast: „pisarstwo
i publikacje naukowe”];
„pisanie naukowe” (Rheinberger 2015, s. 259) [zamiast: „pisarstwo naukowe”];
L) „laboratory writing”
„laboratory writing” (Rheinberger 2015, s. 259) [zamiast: „zapiski laboratoryjne”];
4.2. Niegramatyczne i niezrozumiałe zdania
A)
„«Sous rature» (przekreślone) jest w pierwszym rzędzie jego tradycyjne znaczenie
zastępstwa” (Rheinberger 2015, s. 125).
B)
„Frakcjonowanie sendymentu mikrosomalnego na część aktywną i nieaktywną do
mieszkę nie chciało się poddać. W 1955 roku […] miało zostać wyprzedzone przez dalszy
podział jego odpowiednika, frakcji enzymatycznej, uznawanej za rozpuszczalną” (Rhein
berger 2015, s. 153).
Zamiast: „Nie udawało się dokonać frakcjonowania [albo sfrakcjonować] sendy
mentu mikrosomalnego na część aktywną i domieszkę nieaktywną. Natomiast w 1955
roku […] udało się dokonać dalszego podziału jego odpowiednika, frakcji enzymatycznej,
uznawanej za rozpuszczalną” (M.K.).

10
Znaczenie terminu „interkalować” i terminów pokrewnych „interkalacja”, „interka
lant” – por. Królikowski, Rosłaniec 2004.
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4.3. Teksty tłumaczone z niemieckich przekładów z języka francuskiego
W przekładach należy unikać tłumaczeń pośrednich, gdyż potencjalnie łatwo w nich
o zmianę („dryf ”) sensu wypowiedzi wynikającą z istnienia m.in. różnych pól semantycz
nych w tych językach. Podam dwa takie przykłady.
A)
„Teoria poznania bez odniesienia do epistemologii byłaby medytacją w próżni,
a epistemologia bez odniesienia do historii nauki byłaby całkowicie zbędnym duplikatem nauki, o której chce coś orzec” (Rheinberger 2015, s. 95: tłum. za niemieckim
przekładem Canguilhem 1979, s. 24; podkreślenie – M.K.).
Porównanie z francuskim oryginałem i kontekstem tego fragmentu tekstu:
“Il y a trios raisons de faire de faire de l’histoire des sciences: historique, scienti
fique, philosophique. […], la raison proprement philosophique tient à ceci que sans une
référence à l’épistémologie une théorie de la connaissance serait une méditation sur
le vide et que sans relation à l’histoire des sciences une l’épistémologie serait un doublet parfaitement superflu de la science dont elle prétendrait discourir” (Canguilhem
(1968) 7 wyd. 1994 (reprint 2002), ss. 11–12; podkreślenie – M.K.).
Polskie tłumaczenie tego fragment tekstu:
„Istnieją trzy racje uprawiania historii nauki: historyczna, naukowa, filozoficzna […],
racja ściśle filozoficzna wypływa z tego, że bez odniesienia do epistemologii teoria wiedzy byłaby medytacją w próżni i że bez związku z historią nauki epistemologia byłaby
zupełnie zbędnym duplikatem nauki, o której wydaje się, że rozprawia” (tłum. i pod
kreślenie – M.K.).
B)
„Husserl otworzył przestrzeń dla epistemologii, która sama stawiała siebie w histo
rycznej perspektywie. Derrida opisuje tę przestrzeń następująco: «Obranie skóry zjawiska i odróżnienie go zarazem od realności rzeczy i psychologicznej materii mojego
doświadczenia stanowi niezwykle subtelną operację” (Rheinberger 2015, s. 105; pod
kreślenie – M.K.).
Porównanie z francuskim oryginałem cytatu z Derridy i kontekstem tego fragmentu
tekstu. Kontekst ten dotyczy fenomenologicznej interpretacji tego, jak postrzegamy rzeczy:
“Il s’agit selon Husserl d’un geste «positif», qui sait […] se défaire de toute présup
position théorique spéculative, de tout préjugé, pour revenir au phénomène, qui, lui, ne
désigne pas simplement la réalité de la chose mais la réalité de la chose en tant qu’elle
apparaît, le phainesthai, qui est l’apparaître dans sa brillance, dans sa visibilité, de la chose
même. Quand je décris le phénomène, je ne décris pas la chose en ellemême si on peut
dire, audelà de son apparaître, mais son apparaître pour moi, telle qu’elle m’apparaît.
À quoi aije affaire en tant que la chose m’apparaît? C’est une opération très délicate, il est
très difficile de dissocier la réalité de la chose de l’apparaître de cette chose. Une chose
m’apparaît, la chose est apparaissante, le phénoménologue décrira par une opération de
réduction, cette couche d’apparaître, c’estàdire non pas la chose perçue, mais l’être perçu
de la chose, la perception, non pas l’imaginé mais l’imagination de la chose, autrement dit
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le phénomène pour moi, d’où la liaison de la phénoménologie avec la conscience, avec
l’ego, le «pour moi» de la chose. Pour décoller cette pellicule de l’apparaître et le distinguer à la fois de la réalité de la chose et du tissu psychologique de mon expérience,
l’opération est extrêmement subtile” (Derrida 1999, ss. 75–76; podkreślenie – M.K.).
Polskie tłumaczenie:
„Według Husserla chodzi o akt «pozytywny» [poznania], który potrafi […] uwolnić
[nas] od wszelkiego przedzałożenia teoretycznego spekulatywnego, od wszelkiego uprze
dzenia, by powrócić do zjawiska, które nie oznacza realności rzeczy w prosty sposób, ale
realność rzeczy taką, jaką ona się odsłania – «phainesthai», która jest jawieniem się rzeczy
samej w swoim blasku, w swojej dostrzegalności. Kiedy opisujemy zjawisko, nie opisuje
my rzeczy samej w sobie, jeśli można tak powiedzieć, wychodzącej poza jej postrzeganie,
lecz jej obraz dla mnie, taką jaką ona mi się ujawnia. Z czym mam do czynienia w tym
postrzeganiu rzeczy? Jest to bardzo delikatna operacja, [gdyż] bardzo trudno jest oddzie
lić realność rzeczy od przejawów tej rzeczy. Rzecz jawi mi się, ujawnia się. Fenomenolog
opisze to jako pewien proces redukcji tej warstwy zjawiania się rzeczy, to znaczy nie rzeczy
postrzeganej, ale postrzeżonej istoty tej rzeczy, postrzeganie, nie wymyślenie, ale imagi
nacja rzeczy, czyli zjawisko dla mnie; stąd połączenie fenomenologii ze świadomością,
z ego, z «dla mnie» rzeczy. Oddzielenie warstwy zjawiania się rzeczy i odróżnienie jej
zarówno od realności rzeczy, jak i psychologicznej materii własnego doświadczenia
jest niezwykle subtelną operacją” (tłum. i podkreślenie – M.K.).
5. Znaczenie książki
Zasygnalizowane powyżej pewne niedoskonałości przekładu nie rzutują jednak zna
cząco na wartość omawianej książki. To bardzo ważna publikacja, która z dużym powo
dzeniem przybliża polskiemu czytelnikowi nieznany dotąd szerzej w naszym kraju klimat
ważnego nurtu współczesnej historii nauki, jakim jest epistemologia historyczna w ujęciu
Hansa-Jörga Rheinbergera. Tak pojmowana epistemologia stanowi jeden z wiodących
nurtów prężnie rozwijanych w ostatnich 20 latach w słynnym Instytucie Historii Nauki
im. Maxa Plancka w Berlinie. Wspomniana placówka pod względem merytorycznym,
organizacyjnym i finansowym może stanowić wzór dla polskich instytutów naukowych,
a szczególnie Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN.
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NATURAL SCIENCES IN HANS-JÖRG RHEINBERGER’S
HISTORICO-EPISTEMOLOGICAL APPROACH
A review of Hans-Jörg Rheinberger’s book entitled Epistemologia historyczna
(Historical epistemology) (Warszawa: Oficyna Naukowa, 2015. Translated
[from German] by Jan Surman. ISBN 9788364363207, pp. 336)
Abstr ac t
The article presents a critical review of the form and content of the Polish translation
of Hans-Jörg Rheinberger’s book entitled Epistemologia historyczna (Historical epistemology) (Warsaw: Oficyna Naukowa, 2015. Translated [from German] by Jan Surman. ISBN
978-83-64363-20-7, pp. 336), indicating both the substantive advantages of this book and
its some (mainly linguistic) shortcomings.
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NOTA NA TEMAT POJMOWANIA
UOGÓLNIONEJ ZASADY KORESPONDENCJI
Stresz cz eni e
Autor, w nawiązaniu do tekstu Jana Woleńskiego opublikowanego na łamach Prac
Komisji Historii Nauki PAU w 2014 roku, podejmuje temat rozumienia uogólnionej za
sady korespondencji w kontekście idei: kumulatywizmu (C.G. Hempel, P. Oppenhaim;
E. Nagel), skrajnego antykumulatywizmu (P. Feyerabend, T.S. Kuhn), dialektycznego ku
mulatywizmu (W. Krajewski) oraz hipotetyczno‑dedukcyjnej metody myślenia korespon
dencyjnego i metodologii stosowanej przez Kopernika (M. Kokowski).
Słowa kluczowe: uogólniona zasada korespondencji, kumulatywizm, skrajny anty
kumulatywizm, dialektyczny kumulatywizm, hipotetyczno‑dedukcyjna metoda myślenia
korespondencyjnego, metodologia Kopernika
W XIII tomie Prac Komisji Historii Nauki PAU Jan Woleński opublikował tekst pt.
Filozofia nauki a historia nauki. Naszkicował w nim koncepcję kumulatywizmu, której
rdzeniem jest zasada korespondencji wprowadzona przez Nielsa Bohra – zob. Woleński
2014.
W tym kontekście warto przypomnieć, że zarówno zwolennicy kumulatywizmu
(logiczni neopozytywiści: m.in. C. G. Hempel, P. Oppenhaim 1948; E. Nagel 1949), jak
i częściowo jego krytycy: zwolennicy skrajnego antykumulatywizmu (m.in.: P. Feyera
bend 1975, 1979; T. S. Kuhn 1962) błędnie rozumieli tę relację.
Nie jest bowiem prawdą, że o ile istnieje para teorii połączona zasadą koresponden
cji typu Bohra (nazywa się ją w literaturze uogólnioną zasadą korespondencji – zob. Post
1971; Radder 1991), z ogólniejszej, nowszej teorii można wyprowadzić mniej ogólną, starą
teorię (twierdzili to zwolennicy kumulatywizmu, co trafnie krytykowali P. Feyerabend
i T. S. Kuhn).
Prawdą zaś jest, że w kontekście teorii ogólniejszej można sformułować taki obszar
graniczny (określony przez granicę funkcji zależnych od parametru korespondencyjnego),
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w którym predykcje części zjawisk przez nową, ogólniejszą teorię są empirycznie nie
odróżnialne od predykcji tych zjawisk przez starą, mniej ogólną teorię (trafnie zauważyli
to również P. Feyerabend i T. S. Kuhn, idąc za P. Duhemem). Pomimo istnienia takiej rela
cji, konstrukcje teoretyczne (logiczne, matematyczne, postulowane byty) tych dwóch teo
rii (nowej i starej) pozostają odmienne (twierdzili to również P. Feyerabend i T. S. Kuhn,
dodając metaforycznie, że takie konstrukcje są niewspółmierne).
Jednakże – wbrew tezom T. S. Kuhna i P. Feyerebenda – takie teorie można z sobą
porównywać, co metodycznie stosowano od początków rozwoju nauk matematyczno
‑fizycznych (czynili to np. Ptolemeusz, niektórzy astronomowie arabscy oraz Kopernik).
Właśnie dlatego T. Kuhn nie miał racji, gdy podkreślał brak możliwości prowadzenia ra
cjonalnego dialogu przez zwolenników korespondujących teorii.
Własności uogólnionej zasady korespondencji – już zasadniczo dobrze rozumiane
przez niektórych filozofów marksistowskich, zwolenników dialektycznego kumulatywizmu (zob. np. Krajewski 1973, 1979; Krajewski, Mejbaum, Such (red.) 1974) – zostały
obszernie wyjaśnione w kontekście hipotetyczno‑dedukcyjnej metody myślenia kore
spondencyjnego i metodologii stosowanej przez Kopernika; zob.: Kokowski 1996, 2001,
2004, 2007; 2012.
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NOTE ON THE UNDERSTANDING
OF THE GENERALIZED CORRESPONDENCE PRINCIPLE
Abstr ac t
The author, referring to the text of Jan Woleński published on the pages of Prace
Komisji Historii Nauki PAU in 2014, discusses the understanding of the generalized corre
spondence principle in the context of the following concepts: cumulativism (C.G. Hempel,
P. Oppenhaim, E. Nagel), extreme anticumulativism (P. Feyerabend, T.S. Kuhn), dialectical
cumulativism (W. Krajewski) and the hypothetico‑deductive method of correspondence
‑oriented thinking as well as Copernicus’s methodology (M. Kokowski).
Keywords: generalized correspondence principle, cumulativism, extreme anticu
mulativism, dialectical cumulativism, hypothetico‑deductive method of correspondence
‑oriented thinking, Copernicus’s methodology
In Prace Komisji Historii Nauki PAU, volume 13, Jan Woleński published a text enti
tled “Philosophy of science and the history of science”, in which he outlined the concept
of cumulativism, the core of which lies the correspondence principle introduced by Niels
Bohr – see: Woleński 2014.
In this context it is worth recalling that both the supporters of cumulativism, i.e. the
logical neo‑positivists (e.g. C.G. Hempel, P. Oppenhaim 1948; E. Nagel 1949), and part
ly the critics thereof, i.e. the supporters of extreme anticumulativism (e.g. P. Feyerabend
1975; 1979; T.S. Kuhn 1962) misunderstood this relationship.
It is not true that as long as there exist two theories linked by a Bohr‑type correspon
dence principle, called in the literature a generalized principle of correspondence or a generalized correspondence principle (see: Post 1971; Radder 1991), a less general, “old” theory
can be derived from a more general, newer theory. This is what was claimed by the sup
porters of cumulativism, and which was aptly criticized by P. Feyerabend and T.S. Kuhn.
It is, however, true that in the context of a more general theory, we can formulate
such a “border area”, defined by a limit of functions dependent on the correspondence pa
rameter, in which the predictions of the parts of phenomena according to the new, more
general theory are empirically indistinguishable from the prediction of these phenomena
according to the old, less general theory. This was also aptly noted by P. Feyerabend and
T.S. Kuhn, following P. Duhem.
Despite the existence of such a relationship, theoretical constructs, e.g. logical, math
ematical, postulated entities, of both these two theories (new and old) remain different.
Again, it was also P. Feyerabend and T. S. Kuhn who claimed it, metaphorically adding that
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such structures are incommensurable. However, contrary to the theses of T.S. Kuhn and
P. Feyerebend, such theories can be compared with each other, which has been methodi
cally applied from the beginning of the development of mathematical and physical scienc
es, e.g. Ptolemy, some of Arabic astronomers and Copernicus. That is why T.S. Kuhn was
wrong when he emphasized the inability to conduct a rational dialogue between support
ers of corresponding theories.
The properties of the generalized correspondence principle, already generally well
‑understood by some of the Marxist philosophers, the supporters of dialectical cumulativism (see: e.g. Krajewski 1973; 1979; Krajewski, Mejbaum, Such (ed.) 1974), have been
explained widely in the context of the hypothetico‑deductive method of correspondence
‑oriented thinking and the methodology used by Copernicus – see: Kokowski 1996, 2001,
2004, 2007, 2012.
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Stresz cz eni e
Artykuł poświęcony jest znakomitemu polskiemu uczonemu prof. Karolowi Olszew
skiemu, który urodził się i żył, gdy Polska nie istniała na mapie świata, a nauka polska
rozwijana była głównie na uniwersytetach w Krakowie, we Lwowie i kilku innych uczel
niach na zachodzie Europy. W 1883 roku Karol Olszewski i Zygmunt Wróblewski po
raz pierwszy skroplili tlen, azot i tlenek węgla w stanie statycznym. Olszewski skroplił
również wodór w stanie dynamicznym (1884).
W styczniu 1896 roku, po przeczytaniu pracy W. Roentgena o nowym rodzaju pro
mieniowania, profesor Olszewski zbudował zestaw i otrzymał w Krakowie promienie X.
Wydarzenie to dało początek polskiej radiologii.
Karol Olszewski zmarł 25 marca 1915 roku. W marcu 2015 roku, w 100‑lecie śmierci
uczonego, Wydział Chemii UJ był inicjatorem i organizatorem uroczystości upamiętnia
jących osobę i naukowe osiągnięcia profesora Karola Olszewskiego.
Słowa kluczowe: Karol Olszewski, kriogenika, historia nauki
1. Wstęp
Wśród krakowskich uczonych, których naukowe osiągnięcia zapisały się złotymi
zgłoskami w historii nauki, znajdziemy z pewnością nazwisko prof. Karola Olszewskiego.
Wspólnie z profesorem fizyki Zygmuntem Wróblewskim w 1883 roku po raz pierwszy
skroplił on tlen, azot i tlenek węgla. W setną rocznicę śmierci profesora Olszewskiego
zorganizowano liczne uroczystości, mające na celu przypomnienie jego osoby i najważ
niejszych dokonań.
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Ryc.1. Karol Olszewski (1846–1915)1
Źródło: http://pauart.pl/app/artwork?id=BZS_RKPS_7715_k_10

2. Skroplenie gazów trwałych
W lutym 1882 roku, dzięki przyznanemu przez Akademię Umiejętności stypendium
im. Śniadeckich z funduszu Seweryna Gałęzowskiego, dr Zygmunt Wróblewski obserwo
wał w Paryżu w laboratorium de l’Ecole normale H. Debraya podjęte przez Louisa‑Paula
Cailleteta próby skroplenia tlenu, azotu i innych gazów przy użyciu etylenu jako środka
chłodzącego.
We wrześniu 1882 roku powrócił do kraju, uzyskał nominację profesorską, przejął
po Stefanie Kuczyńskim Katedrę Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjął prace nad
skraplaniem gazów.2
Karol Olszewski, syn Jana i Anny ze Zwolińskich, urodził się 29 stycznia 1846 roku
we wsi Broniszów koło Ropczyc. Po wybuchu powstania styczniowego porzucił szkołę i udał
się do Krakowa, by przyłączyć się do oddziałów powstańczych. W trakcie szkolenia woj
skowego został aresztowany i osadzony w więzieniu. Po uwolnieniu ukończył gimnazjum
w Tarnowie, i w roku 1866 rozpoczął studia chemiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwer
sytetu Jagiellońskiego. Był uczniem profesorów: Czyrniańskiego, Karlińskiego i Kuczyńskie
go. Dzieje życia oraz osiągnięcia prof. Olszewskiego opisują liczne publikacje. Wymieńmy
tylko kilka z nich: Wojtaszek i in. 1990; Szczepaniec-Cięciak 2000; Szytuła 2008; Góra 2013;
Rafalska-Łasocha 2015.
2
Rafalska-Łasocha 2013, ss. 177–187.
1
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20 stycznia 1883 roku, na posiedzeniu Wydziału Matematyczno‑Przyrodniczego
Akademii Umiejętności, Wróblewski wygłosił referat pt. „O niektórych zjawiskach, jakie
przedstawiają gazy i ciecze pod wysokim ciśnieniem, i najnowszych narzędziach do tego
służących”, co doprowadziło do podjęcia – od lutego 1883 roku – współpracy z profeso
rem chemii Karolem Olszewskim.3 Ich praca już po niespełna dwóch miesiącach została
uwieńczona sukcesem: 29 marca udało im się skroplić tlen (ale bez uzyskania menisku;
osiągnięto to ostatecznie 4 kwietnia), 13 kwietnia – azot, 19 kwietnia – tlenek węgla.4
16 kwietnia 1883 roku telegram Wróblewskiego o skropleniu tlenu opublikowany został
w Comptes Rendus – czasopiśmie Francuskiej Akademii Nauk (Wróblewski, Olszewski
1883a).

Ryc. 2. Comptes Rendus 96 (16 kwietnia, 1883), s. 1140
Źródło: http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/276684/obrazy/skroplenie1.jpg

20 kwietnia Wróblewski i Olszewski przedstawili komunikat o skropleniu tlenu
i azotu na posiedzeniu Wydziału Matematyczno‑Przyrodniczego Akademii Umiejętności
(Wróblewski, Olszewski 1883b), a trzy dni później telegram tych autorów na ten sam
temat ukazał się w Comptes Rendus (Wróblewski, Olszewski 1883c).
Olszewski i Wróblewski zastosowali w prowadzonych eksperymentach własne, ory
ginalne rozwiązania, które w skromnych warunkach krakowskiego laboratorium do
3
4

Rafalska-Łasocha 2013, ss. 188–198.
Królas, Kucharski 2000, s. 432.
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prowadziły do uzyskania wyników, jakich przez lata nie udało się osiągnąć Cailletetowi
w bogato wyposażonej pracowni. Sukces ten możliwy był dzięki zmodyfikowaniu pier
wotnej metody Cailleteta. Odpowiednio niskie temperatury osiągnięto w Krakowie dzięki
genialnym pomysłom i zdolnościom technicznym profesora Olszewskiego.5

Ryc. 3. A: Schemat aparatury Wróblewskiego i Olszewskiego: a – butla z ciekłym etylenem;
b – zbiornik z mieszaniną Thiloriera; c – termometr wodorowy; d – szklany zbiornik z ciekłym
etylenem; e – grubościenna ampuła szklana, w której skrapla się gaz; f – stalowa butla z gazo
wym tlenem (p ~ 60 atm); B: Ilustracja zasady działania aparatury Wróblewskiego i Olszewskiego.
Źródło: Szytuła 2008, s. 54

Sukces krakowskich uczonych odbił się szerokim echem na całym świecie.6 Współ
praca Wróblewskiego i Olszewskiego trwała zaledwie kilka miesięcy, następnie prowadzili
oni odrębne badania.
3. Nie tylko kriogenika
Olszewski uważany był za wybitnego eksperta w sprawach dotyczących urządzeń
do badań niskotemperaturowych. Z dużym powodzeniem zajmował się konstrukcją apa
ratów do skraplania gazów, a nowoczesne skraplarki produkowane przez mechaników
5
6

Rafalska-Łasocha 2013, s. 16.
Wojtaszek i in. 1990, ss. 74–79.
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z Uniwersytetu Jagiellońskiego zamawiały i kupowały liczne instytucje badawcze w Euro
pie i w Stanach Zjednoczonych.
Jednakże dokonania prof. Olszewskiego nie ograniczają się tylko do prac kriogenicz
nych. Niespełna miesiąc po ogłoszeniu przez Roentgena pracy o promieniach X profesor,
wspólnie ze swoimi asystentami: Tadeuszem Estreicherem i Edwardem Drozdowskim,
zbudował w Krakowie prosty przyrząd do wytwarzania tego promieniowania i na począt
ku stycznia 1896 roku otrzymał promienie X oraz wykonał pierwsze zdjęcie rentgeno
wskie.7 Wkrótce, wspólnie z profesorem medycyny Alfredem Obalińskim, zastosował ten
nowy rodzaj promieni do celów medycznych, a prace te dały początek polskiej radiologii.8
4. Ożywione kontakty naukowe
Olszewski, o czym świadczy obfita korespondencja, utrzymywał naukowe kontakty
z największymi uczonymi swoich czasów: W. Ramsay’em, H. Kamerlinghem Onnesem,
F. Haberem, J.H. van ’t Hoffem, W. Ostwaldem, Lordem Rayleighem i W. Roentgenem
oraz M. Skłodowską‑Curie.9 Wśród wymienionych wszyscy otrzymali Nagrodę Nobla.
Kraków nazywany był w tym czasie europejskim biegunem zimna, a pracownię Olszew
skiego odwiedzali uczeni z całego świata. On sam z powodów zdrowotnych unikał zagra
nicznych podróży.

Ryc. 4. Wizyta R. Picteta w pracowni K. Olszewskiego w dniu 1 grudnia 1903 roku.
Stoją od lewej: dr M. Altschul, prof. R. Pictet, prof. K. Olszewski, asystent S. Gizowski,
mechanik W. Grodzicki, (w głębi malarz J. Stanisławski), dr T. Estreicher.
Źródło: Muzeum UJ

Urbanik i in. 2000, ss. 346–351.
Leszczyński (red.) 2000, s. 93.
9
Rafalska-Łasocha 2015. (Część tej korespondencji zgromadzona jest w Muzeum UJ,
a jej kopie w Archiwum UJ, w materiałach Zespołu Kriogenicznego UJ – dop. M.K.).
7

8
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5. Uznanie naukowe
Od 1888 roku profesor Olszewski był członkiem korespondentem Akademii Umie
jętności w Krakowie, a od 1906 roku przewodniczącym jej III Wydziału Matematyczno
‑Przyrodniczego. Swoje oszczędności (140 000 koron w papierach wartościowych w 1908
roku i 45 000 koron w 1913 roku) przekazał Akademii Umiejętności z przeznaczeniem
na rozwój badań naukowych w dziedzinie niskich temperatur. Kolejną darowiznę, 2 900
koron oraz przyrządy do skraplania gazów, przeznaczył na „pierwsze urządzenie muzeum
przyrodniczego lub kryogenicznego”.
Był też członkiem honorowym wielu zagranicznych towarzystw naukowych i uhono
rowano go licznymi nagrodami. Kilkakrotnie nominowano go do Nagrody Nobla w dzie
dzinie fizyki lub chemii. Co prawda jej nie otrzymał, lecz H. Kamerlingh Onnes (laureat
Nagrody Nobla z fizyki w 1913 roku) w mowie wygłoszonej w Sztokholmie podkreślił
zasadnicze znaczenie prac Olszewskiego i Wróblewskiego w dziedzinie badań w niskich
temperaturach.10
6. Śmierć Olszewskiego
Karol Olszewski zmarł 25 marca 1915 roku. Depesze kondolencyjne wysłano do Kra
kowa z Wiednia, Pragi, Insbrucku, Heidelbergu, Budapesztu, Paryża, Bolonii, Rzymu, Ge
newy, Bazylei, Lozanny, Neapolu, Montpellier, Liverpoolu, Leeds, Manchesteru, Toronto
i Kyoto. W prasie i w specjalistycznych czasopismach, zarówno w kraju, jak i za granicą,
ukazało się wiele wspomnień pośmiertnych.

Ryc. 5. Nekrolog po śmierci prof. Olszewskiego
Źródło: KOSMOS 1915 40(1/6), s. 208; http://www.sbc.katowice.pl/dlibra/docmetadata?id=30835

10

Wojtaszek i in. 1990, s. 129.
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Pojawiały się one również i później, najczęściej z okazji rocznic skroplenia gazów
trwałych lub innych wydarzeń związanych z życiem i działalnością profesora Olszewskie
go. W dziesięciolecie śmierci profesora Tadeusz Estreicher, jego uczeń i następca, napisał:
Olszewski był, jak to podniósł Smoluchowski w swojem pięknem i głęboko ujętem
wspomnieniu po nim [mowa tutaj o artykule prof. Mariana Smoluchowskiego pt. «Karl
Olszewski – ein Gelehrtenleben» wydrukowanym w 1917 roku w Die Naturwissenschaften], doskonałym reprezentantem typu uczonego, zwanego przez Ostwalda klasycznym:
powoli, ale wytrwale i metodycznie w wybranym przez siebie kierunku pracującym ba
daczem, który nigdy nie ogłasza nic przedwczesnego, nic niedojrzałego, i nie da się odcią
gnąć z drogi do wytkniętego celu przez żadne postronne zagadnienia, chociażby go nawet
najbardziej zajmowały. Typ taki jest, szczególniej wśród Polaków, impulsywnych na ogół
i skorych do nagłego, a niestety często niedługotrwałego entuzjazmu, rzadki. Możemy
być dumni, że się wśród nas zjawił i działalnością i sławą swoją rzucił odblask chwały na
naukę polską.11

7. Obchody 100. rocznicy śmierci profesora Olszewskiego
W stulecie śmierci profesora Olszewskiego Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielloń
skiego przygotował wspomnienie wielkiego uczonego. Część organizacyjna obchodów tej
rocznicy spoczywała na barkach Biura Karier i Promocji Wydziału Chemii UJ. W Auli
Jagiellońskiej Collegium Maius Muzeum UJ, sąsiadującej z gmachem przy ul. Olszewskie
go 2, gdzie żył, pracował i zmarł Olszewski, w przeddzień rocznicy śmierci profesora od
było się uroczyste spotkanie. Rozpoczęła je dziekan Wydziału Chemii UJ, prof. Grażyna
Stochel, wspólnie z dyrektorem Muzeum dr. hab. Krzysztofem Stopką, prof. UJ, witając
przybyłych gości.

Ryc. 6. Wystawa planszowa poświęcona Karolowi Olszewskiemu przy ulicy Olszewskiego 2,
gdzie mieszkał, pracował i zmarł prof. Olszewski, i gdzie mieściło się Collegium Chemicum
Foto: A. Rafalska‑Łasocha
11

Estreicher 1925, ss. 36–37.
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W programie uroczystości znalazły się wystąpienia studentów („Profesor Karol
Olszewski jako wzór dla młodego pokolenia”, Gabriela Handzlik, prezes NKCh) i pra
cowników Wydziału Chemii („Profesor Karol Olszewski – uczony i nauczyciel”, prof. dr
hab. Andrzej Kotarba). Uczestnicy obejrzeli również kolekcję instrumentów naukowych
ze spuścizny po prof. Karolu Olszewskim i wystawę na Plantach (ul. Olszewskiego 2)
pt. „Profesorowi Karolowi Olszewskiemu w 100‑lecie śmierci”.
Na zakończenie uroczystości zebrani udali się na cmentarz Rakowicki, gdzie na gro
bie profesora Olszewskiego (pas 9.) złożyli wiązanki kwiatów.

Ryc. 7. Pamiątkowa tablica poświęcona Karolowi Olszewskiemu i fragment okolicznościowej
wystawy na Wydziale Chemii UJ w Krakowie, ul. Ingardena 3
Foto: A. Rafalska‑Łasocha

Ryc. 8. Uroczyste złożenie kwiatów na grobie prof. Karola Olszewskiego
na cmentarzu Rakowickim w 100. rocznicę jego śmierci
Foto: A. Rafalska‑Łasocha

Obchody 100. rocznicy śmierci Karola Stanisława Olszewskiego (1846–1915)

343

BIBLIOGRAFIA
ESTREICHER Tadeusz
1925: Karol Olszewski w dziesięciolecie śmierci (Kraków: Drukarnia „Czasu”; Odbitka
z Przeglądu współczesnego nr 37 i 38), ss. 37.
GÓRA Paweł F.
2013: Zygmunt Florenty Wróblewski, pionier kriofizyki. Publikacja dostępna online:
http://th‑www.if.uj.edu.pl/zfs/gora/varia/wroblewski.pdf.
KRÓLAS Krzysztof, KUCHARSKI Maciej
2000: Zygmunt Florenty Wróblewski (1845–1888). [W:] Złota Księga Wydziału Matematyki i Fizyki pod redakcją Bolesława Szafirskiego (Kraków: Wydawnictwo Uni
wersytetu Jagiellońskiego), ss. 429–434.
LESZCZYŃSKI Stanisław
(red.) 2000: Historia radiologii polskiej na tle radiologii światowej. Kraków: Medycyna
Praktyczna.
PAWŁOWSKA Maria, WICHMAN Jadwiga
2013: Wystawa wirtualna „Ty, co lotne ściskasz gazy, że aż marzną wśród szklanicy…”.
Opracowanie wersji cyfrowej: Joanna Hoły. Elementy graficzne udostępnił: Niko
dem Frodyma. Publikacja dostępna online: http://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/276684/
index.html.
RAFALSKA‑ŁASOCHA Alicja
2013a: Zygmunt Florenty Wróblewski (1845–1888). [W:] Wielcy Polacy z Galicji i Kresów
Południowo‑Wschodnich, (Białystok: Wydawnictwo Buk), ss. 177–187.
2013b: Karol Stanisław Olszewski (1846–1915) z Broniszowa k. Ropczyc. [W:] Wielcy
Polacy z Galicji i Kresów Południowo‑Wschodnich. Białystok: Wydawnictwo Buk,
ss. 188–198.
2013c: 130th anniversary of the liquefaction of solid gases at Jagiellonian Universi
ty. Newsletter JU 16, p. 16. Publikacja dostępna online: http://www.uj.edu.pl/
documents/1333512/2818db1d‑f59a‑491f‑9fa6‑13410499aab3.
2015a: Wspomnienie w 100. rocznicę śmierci Karola Olszewskiego. Alma Mater 175–176,
ss. 44–48.
2015b: Maria Skłodowska‑Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim. Kraków: Pol
ska Akademia Umiejętności.
SZCZEPANIEC‑CIĘCIAK Elżbieta
2000: Karol Olszewski (1846–1915). Chemik, światowej sławy kriogenik. [W:] Złota
Księga Wydziału Chemii, tom I, pod redakcją Elżbiety Szczepaniec‑Cięciak (Kra
ków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego), ss. 144–151.

344

Alicja Rafalska‑Łasocha

SZYTUŁA Andrzej
2008: 125. rocznica skroplenia składników powietrza. Alma Mater 108, ss. 53–57. Publi
kacja dostępna online: http://www2.almamater.uj.edu.pl/108/16.pdf.
URBANIK Andrzej, BORCZOWSKA Elżbieta, CHOJNACKA Irena, HERMAN
‑SUCHARSKA Izabela, CHRZAN Robert, KUŚMIDERSKI Józef
2000: Początki radiologii w Krakowie. [W:] Historia radiologii polskiej na tle radiologii
światowej pod redakcją Stanisława Leszczyńskiego (Kraków: Medycyna Praktycz
na), ss. 346–351.
WRÓBLEWSKI Zygmunt
1883: O niektórych zjawiskach, jakie przedstawiają gazy i ciecze pod wysokim ciśnie
niem, i najnowszych narzędziach do tego służących. Rocznik Zarządu Akademii
Umiejętności w Krakowie 1883 /1884.
WRÓBLEWSKI Zygmunt, OLSZEWSKI Karol
1883a: Sur la liquéfaction de l’oxygène et de l’azote, et sur la solidification du sulfure de
carbone et de l’alcool. Note de MM. S. WROBLEWSKI et K. OLSZEWSKI, présen
tée par M. Debray. Comptes Rendus 96, s. 1140. Publikacja dostępna online: http://
jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=235123.
1883b: Sur la liquéfaction de l’azote. Note de MM. S. WROBLEWSKI et K. OLSZEWSKI,
présentée par M. Debray. Comptes Rendus 96, s. 1225–1226. Publikacja dostępna
online: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=235125.
WOJTASZEK Zdzisław, KUZYK Halina, MORZYNIEC Alojzy, DUBOWY Jerzy,
ŁOPATA Krystyna
1990: Karol Olszewski. Warszawa–Kraków.

KAROL OLSZEWSKI’S 100TH ANNIVERSARY OF DEATH
AND HIS CONTRIBUTION TO CRYOGENICS
Abstr ac t
The article briefly presents the scientific achievements of Karol Olszewski (1846
–1915), who was born when Poland did not exist on the map of Europe and Polish science
was developed mainly in Krakow, Lviv and at some European Universities. In 1883 Karol
Olszewski and Zygmunt Wróblewski were the first in the world to liquefy oxygen, nitro
gen and carbon oxide from the atmosphere in a stable state. In 1884 Olszewski was also
the first person who liquefied hydrogen in a dynamic state, achieving a record low tempe
rature of 225 °C (48 K). In 1895 he succeeded in liquefying argon.
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In January 1896 Olszewski replicated the Roentgen’s set‑up for obtaining X‑rays and
successfully obtained this newly‑discovered radiation for the first time in Krakow, initia
ting the foundation of the university’s department of radiology.
Olszewski died on 25 March 1915. In March 2015 the Faculty of Chemistry of the
Jagiellonian University organized a special celebration to commemorate the life and achie
vements of Karol Olszewski.
Keywords: Karol Olszewski, cryogenics, history of science
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INTERNATIONAL COLLABORATION
IN THE HISTORY OF SCIENCE OF CENTRAL EUROPE1
Abstr ac t
In the last ten years, approximately, we could witness an evolution in informal in
ternational collaboration focusing on shared and interconnected history of science in the
Habsburg Monarchy and in Central Europe in general. This effort, which includes mainly
historians of science from Austria, Czech Republic, Hungary and Poland, has already
produced a number of important results and contributed to the thematization of some
timeless topics of history of sciences such as, for instance, nationalization and interna
tionalization of science. In the context of this cooperation, the seminar of Jan Surman,
a historian of science of Polish descent, held at the Institute of Contemporary History of
the Czech Academy of Sciences in Prague in May 2015, concentrated on the formation
of national scientific terminologies. It also underlined the necessity and usefulness of in
ternational collaboration in achieving a deeper understanding of the “national” histories
of science, which cannot be separated from the “international” history.
Keywords: History of science; history of science in the Habsburg Monarchy; co
operation in the history of science; national and international history of science; forma
tion of scientific terminology
The history of science in Austria, Hungary, Bohemia, Slovakia, Poland and other
countries which used to be part of the Habsburg Monarchy has been systematically studied
for a long time, whereas the shared and interconnected history of science in the Habsburg
Monarchy as a whole became – with a few exceptions – subject of systematic research only
in, approximately, the last decade. The impulse for collaboration between the historians
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of science from the countries of the former Habsburg Monarchy came mainly from two
and to some degree personally linked initiatives.
The first one is deeply rooted in history. The Ignaz Lieben Prize, the oldest and per
haps most prestigious honour awarded by the Austrian Academy of Sciences, known also
as the “Austrian Nobel Prize”, was instituted in 1862. Originally, it was subsidized from the
bequest of the Austrian entrepreneur and philanthropist Ignaz L. Lieben (1805–1862). At
the instigation of his son, the chemist Adolf Lieben, who was in 1871–1875 Professor at
the Prague University and later the head of the 2nd Institute of Chemistry of the Univer
sity of Vienna, the prize was annually awarded for outstanding achievements in natural
sciences. After the Anschluss between Austria and Nazi Germany in 1938, the prize was
terminated by the National Socialists due to the Jewish origin of the founding family and
re-established only in 2004 thanks to the inventiveness of the Austrian chemist Dr. Robert
Rosner and generous financial support of Drs. Isabel and Alfred Bader. Alfred Bader (b.
1924), a Canadian chemist, entrepreneur and benefactor, as a child had to flee from Nazi
Austria but remained proud of his Austrian and Czech roots.2 The rebirth of the Lieben
Prize has also been linked with the foundation of the Ignaz Lieben Society (Ignaz-Lieb
en-Gesellschaft), whose aim is to support research into the history of natural sciences
in Austria and other successor states of the Habsburg Monarchy. The award ceremony is
accompanied by Ignaz-Lieben-Symposia, which focus on subjects related to the history
of science and technology in the Habsburg Monarchy and its successor states.3 The Czech
historians from the Centre for the History of Sciences and Humanities of the Institute for
Contemporary History of the Czech Academy of Sciences and other Czech institutions
are regularly present among the invited speakers at these meetings.
Another significant impulse came at about the same time from the History Depart
ment (Institut für Geschichte) of the University of Vienna, namely from Professor Mitch
ell Ash, Austrian-American historian of science and the First Vice-President of the Ignaz
Lieben Society. His efforts have helped bringing together historians of science from sev
eral countries who have been meeting not only at the abovementioned Lieben Symposia
since 2005, but also at the conferences of the European Society for the History of Science
(ESHS, founded in 2004) and at the world congresses of the International Union of His
tory of Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology (IUHPS/
In the Czech Republic, the Baders have established the Alfred Bader Prize in orga
nic and bioorganic chemistry, awarded annually to young chemists, as well as the Bader
Fellowships: for doctoral studies in chemistry at renowned American and British univer
sities, and for study of art history at museums and galleries. They also established the Josef
Loschmidt Chair of Chemistry at the Faculty of Science, Masaryk University. For more on
Bader’s relation to the Czech chemistry, see, e.g. Drašar 2012.
3
For more on the Ignaz-Lieben-Gesellschaft and Ignaz Lieben Symposien, see Die Ignaz-Lieben-Gesellschaft 2014; for further information about Ignaz Lieben Prize, see Rosner,
Schlögl, Soukup 2007 and also Office of Science and Technology Austria (OSTA), Austrian
Embassy in Washington 2014. Dr. Robert Rosner has been spiritus movens of the symposia.
2
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DHST) to discuss issues related to the development of science in the Habsburg Monarchy
and, more generally, in the Central European space.
Over time, these initiatives have evolved into collaboration between Austrian histori
ans of science (Mitchell Ash, Jan Surman, Marianne Klemun, Felicitas Seebacher, Juliane
Mikoletzky, Robert Rosner, Wolfgang Reiter, Hermann Hunger, Werner Soukup, Gerhard
Pohl and others), Czech historians of science from the Centre for the History of Sciences
and Humanities (e.g. Antonín Kostlán, Soňa Štrbáňová, Emilie Těšínská, Michal Šimůnek,
Tomáš Hermann, and Jiří Jindra) and the Institute of History of the Charles University
and Archive of the Charles University (Petr Svobodný, Milada Sekyrková), Polish (e.g.
Michal Kokowski, Halina Lichocka, Roman Mierzecki) and Hungarian (e.g. Gábor Palló,
†Éva Vámos, Tibor Frank) researchers. Numerous successful conferences have been orga
nized, such as the symposia Universitäre naturwissenschaftliche Forschung in Cisleithanien
um 1900: Karrierewege und Mobilität (Lieben Symposium, Vienna 2005); Natural Scientists in Habsburg Monarchy 1848–1918 (ESHS, Krakow 2006); Exploring Science in Central
Europe around 1900: Circles – Schools – People (Lieben Symposium, Vienna 2006); National(istic) Styles of Science (ESHS, Vienna 2008); Science and Political Context (IUHPS/
DHST Congress, Budapest 2009), Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars
From All Over the World (ESHS conference, Prague 2011), and “Provincial” Universities,
Science and Scholarship in the Habsburg Monarchy – Regional Education Centres or Periphery of State Education? (ESHS conference, Lisbon 2014).
Research carried out by this informal international network managed to fill many
blank spaces in the history of sciences in the Habsburg Monarchy, its successor states, and
Central Europe on the whole. It also contributed to thematisation of some more general
timeless topics of history of sciences, such as the nationalization and internationalization
of science, the relation between “central” and “provincial” science centres, the mobility of
scientists and its relationship to social and political conditions of scientific work, the role
of politics in the production and circulation of scientific knowledge, the role of science
in the formation of modern nations, the establishment of national and nationalistic cul
tures of the 19th and 20th century, and others. In this context, it is necessary to mention
two particularly important outcomes of this cooperation, namely the proceedings of the
abovementioned 2010 Prague conference4 and the edited monograph on nationalization
of scientific knowledge in the Habsburg Monarchy in 1848–19185, which has received
well-deserved international response.
One of the colleagues who have collaborated for several years with the Centre for the
History of Sciences and Humanities in Prague is Jan Surman, a historian of science of Pol
ish descent, a former doctoral student and close collaborator of Mitchell Ash.6 Surman is
currently a postdoctoral researcher at the Leibniz Graduate School “History, Knowledge,
Sekyrková, Cajthaml (eds.) 2012.
Ash, J. Surman (eds.) 2012.
6
The author of this article was the external supervisor of Jan Surman’s PhD thesis – see:
Surman 2012.
4

5
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Media in East Central Europe” at the Herder Institute for Historical Research on East
Central Europe – Institute of the Leibniz Association in Marburg, where he participates in
a research project focused on the development of scientific languages in Central Europe.
For this project Jan Surman studies, among other things, the history and philosophy of
the scientific language, especially the creation and use of scientific terminology as a basic
expression of a ‘national style’. It is also in this context that he investigates the changes
in the scientific language as a consequence of nationalist and internationalist currents in
science. One of the models Surman has been researching for several years is the formation
of Czech scientific terminology in the process of the 19th century national revival. The
results of his current research Surman presented to the Czech historians of science at
a seminar Searching for a Tongue of Science, the Czech Case, which was organized by the
Centre for the History of Sciences and Humanities on May 21, 2015.7 The lecture offered
a detailed analysis of the development of the Czech scientific nomenclature, especially
of its formation prior to 1853, the year when the first authoritative dictionary codifying
Czech scientific terminology, was published.8

Seminar of Jan Surman Searching for a Tongue of Science, the Czech Case,
at the Centre for the History of Science and Humanities of the Institute
of Contemporary History of the Czech Academy of Sciences in Prague

It is important to realize that the Czech scientific terminology was created in the
first half of the nineteenth century literally from scratch, as at the time, the Czech lan
guage had almost no terms for chemistry, physics, mathematics, medicine or other fields.
Jan Surman presented some new insights into the process of creation of Czech scientific
terminology and showed how, after the initial “wild” formation of professional terminol
ogy in Czech books and articles on natural sciences and medicine, a strong formal and
informal control of the scientific language commenced. This was to guarantee not only
7
8

The presentation was based to some degree on the study by Jan Surman (2014).
Německo-český slovník vědeckého názvosloví pro gymnasia a reálné školy... (1853).
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the correctness of the new terminology, but also its unity. The process of unification of the
new terminology had started, however, long before the publication of the aforementioned
dictionary of 1853: via social networks in respective professional communities, especially
in the Jungmann circle and around Časopis Národního muzea [Journal of the National Museum], and also through reference to exemplary terms which appeared in first editions of
books and in articles in particular fields. An important role in this process was played by
the social need for practical handbooks and textbooks, as well as political and social stim
uli, especially provincial patriotism, which encouraged regional studies of nature and the
popularization of natural, agricultural, and technical sciences in a language understood
by the broader public. A democratic “popular science”, whose language was Czech, thus
became established alongside the linguistically German “academic science”. Prior to 1848,
Jungmann’s Czech-German Dictionary (1834–1839)9 was a crucial element of the process
of stabilising the scientific nomenclature.
Jan Surman also demonstrated how the new scientific vocabulary was created from
Old Czech words and translations from German, and how it also drew on Czech, Mora
vian, and Slovak dialects and loanwords from related Slavic languages. The creators of
consistent Czech terminology had to cope not only with linguistic purism (“traditional
Czech purity”) but also with the exacting standards of the emerging international modern
science and certain political and cultural influences, especially PanSlavism.
To conclude, J. Surman described in his lecture the beginnings of formation of the
Czech scientific terminology as a complex social, cultural, and political process, which
did not take place at universities,10 but rather occurred outside the professional academia,
that is in secondary and vocational schools, and in medical, agricultural and other prac
tices, with the Czech Museum guaranteeing professional standards. It is only after 1848
that a new a generation of scientists in the academic sphere began to get involved in the
creation of modern Czech scientific terminology codified in the already mentioned Ger
man-Czech Dictionary of Scientific Terminology (see footnote 8), which also heralded
reinternationalization of scientific terminology.
This seminar documents, much like the other mentioned scientific meetings in the
last ten years, that we cannot separate “national” and “international” histories of science
and that an international collaboration is necessary to achieve a deeper understanding of
the national history of science. Alongside the large representative conferences, we should
also pay attention to discussions in informal workshops, which facilitate a more detailed
focus on particular issues.

Slownjk česko-německý Josefa Jungmanna (1835–1839).
There were some exceptions of this rule: for instance, the obstetrician Antonín Jung
mann and the zoologist and mineralogist Jan Svatopluk Presl, important contributors to the
Czech scientific terminology, were university professors.
9

10
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MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA
W ZAKRESIE HISTORII NAUKI W EUROPIE ŚRODKOWEJ
Stresz cz eni e
W ostatnich dziesięciu latach jesteśmy świadkami rozwoju nieformalnej współ
pracy międzynarodowej, koncentrującej się na historii nauki w monarchii habsburskiej
i, w ogólności, w Europie Środkowej – wspólnej dla krajów tego regionu lub mającej
wzajemne powiązania. Kooperacja obejmuje głównie historyków nauki z Austrii, Czech,
Węgier i Polski. Do chwili obecnej przyniosła już ważne rezultaty i przyczyniła się do
podjęcia pewnych ponadczasowych zagadnień historii nauki, takich jak na przykład na
cjonalizacja i umiędzynarodowienie nauki.
W ramach tej współpracy w maju 2015 roku w Instytucie Historii Współczesnej Cze
skiej Akademii Nauk w Pradze odbyło się seminarium, podczas którego dr Jan Surman,
historyk nauki polskiego pochodzenia, analizował tworzenie krajowych terminologii na
ukowych. Podkreślił jednocześnie konieczność i przydatność współpracy międzynarodo
wej w osiągnięciu głębszego zrozumienia „narodowych” historii nauki, które nie mogą być
oddzielone od historii „międzynarodowej”.
Słowa kluczowe: historia nauki, historia nauki w monarchii habsburskiej, współpra
ca w historii nauki, krajowa i międzynarodowa historia nauki, powstawanie terminologii
naukowej
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI HISTORII NAUKI PAU
W 2014/2015 ROKU
I. POSIEDZENIA NAUKOWE KOMISJI
W okresie od października 2014 roku do czerwca 2015 roku odbyło się dziewięć po
siedzeń naukowych Komisji, na której wygłoszono następujące referaty:
1) „Wspomnienia fizyka w 90. roku życia i w sześćdziesięciolecie promocji dok
torskiej” (Alma Mater 2007, ss. 89–90) (odczytanie tekstu autobiograficznego).
Posiedzenie naukowe poświęcone pamięci Profesora Bronisława Średniawy
(17.06.1917–10.08.2014) [22 października 2014];
2) prof. dr hab. Edward Malec (Instytut Fizyki UJ), „Profesor Średniawa – repre
zentant i historyk szkoły naukowej Myrona Mathissona i Jana Weyssenhoffa”.
Posiedzenie naukowe poświęcone pamięci Profesora Bronisława Średniawy
(17.06.1917–10.08.2014) [22 października 2014];
3) prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów
PAN), „Bronisław Średniawa jako historyk nauk ścisłych”. Posiedzenie naukowe
poświęcone pamięci Profesora Bronisława Średniawy (17.06.1917–10.08.2014)
[22 października 2014];
4) prof. dr hab. Antoni Jackowski (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
UJ), dr Małgorzata Taborska (Muzeum UJ), „Dzieje myśli geograficznej w Pol
sce” (26 listopada 2014, Collegium Maius);
5) prof. dr hab. Stefan Witold Alexandrowicz (PAU), „Franciszek Rzechulka (1887–
1973) – droga od górnictwa do geologii” (17 grudnia 2014);
6) prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski (Instytut Fizyki Doświadczalnej UW,
PAU), „Fenomen Karola Kortuma” (28 stycznia 2015);
7) dr Wojciech Kocurek (Sika Group, Szwajcaria), „Polskie początki Wydziału
Nauk Matematycznych i Przyrodniczych Uniwersytetu we Fryburgu i polski
wkład we fryburską rewolucję przemysłową” (25 lutego 2015);
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8) dr Ewa Wyka (Muzeum UJ), „«Ciekawym wiedzieć i widzieć skutki» – czyli
kolekcja przyrządów naukowych Stanisława Augusta Poniatowskiego” (25 mar
ca 2015);
9) mgr Marcin Maciuk (Archiwum Nauki PAN i PAU), „Idea stowarzyszenia w umi
łowaniu nauki – 200‑lecie Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” (22 kwietnia 2015);
10) prof. Andreas Kleinert (Martin‑Luther‑Universität Halle‑Wittenberg, Institut
für Physik, Halle, Niemcy), “The Leonhard Euler Project“ (27 maja 2015);
11) dr Danuta Ciesielska (Uniwersytet Pedagogiczny), dr hab. Stanisław Domo
radzki (Uniwersytet Rzeszowski), „Rola fundacji AU im. dr. W. Kretkowskiego
w kształtowaniu nowoczesnego ośrodka matematycznego w Krakowie na po
czątku XX wieku” (17 czerwca 2015).
II. SPRAWY ADMINISTRACYJNO‑WYBORCZE
1) Na posiedzeniu organizacyjno‑wyborczym Komisji Historii Nauki PAU w dniu
22 października 2014 roku wybrano redakcję czasopisma „Prace Komisji Hi
storii Nauki PAU” i serii „Monografie Komisji Historii Nauki PAU”. W jej skład
weszli:
– prof. dr hab. Michał Kokowski (redaktor naczelny PKHN PAU i zastępca re
daktora naczelnego serii „Monografie KHN PAU”);
– prof. dr hab. Jerzy M. Kreiner (zastępca redaktora naczelnego PKHN PAU
i redaktor naczelny serii „Monografie KHN PAU”);
– dr Tomasz Pudłocki (sekretarz redakcji PKHN PAU i redaktor tematyczny);
– dr Alicja Rafalska‑Łasocha (redaktor statystyczny PKHN PAU).
2) Z uwagi na nowe obowiązki służbowe w dniu 10 lutego 2015 roku dr Tomasz
Pudłocki poinformował o rezygnacji z pełnionych funkcji sekretarza redakcji
i redaktora tematycznego PKHN PAU. Na skutek decyzji z dnia 25 marca 2015
roku, podjętej przez prof. Jana Woleńskiego, przewodniczącego Komisji Histo
rii Nauki PAU, obowiązki sekretarza czasopisma przejął prof. Michał Kokowski,
sekretarz Komisji i jednocześnie redaktor naczelny czasopisma.
3) Na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2015 roku wybrano nowych członków Ko
misji Historii Nauki PAU.
W tajnym głosowaniu wyłoniono trzech nowych członków:
– dr hab. Piotr Köhler (Instytut Botaniki, UJ);
– dr hab. Sławomir Łotysz (IHN im. L. i A. Birkenmajerów PAN), prof. PAN;
– dr hab. Paweł Polak (Katedra Filozofii Przyrody, UP JPII).
Rada PAU zatwierdziła ich wybór w dniu 28 kwietnia 2015 roku.
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III. SPRAWY WYDAWNICZE
Zostały opublikowane następujące prace:
1) KOKOWSKI Michał (red.) 2014: Prace Komisji Historii Nauki XIII. Kraków: Pol
ska Akademia Umiejętności. ISSN 1731‑6715; eISSN 2392‑1749.
2) KOKOWSKI Michał (ed.) 2015: The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialogue of experts (Kraków, 22–23 February 2010). Kraków: Polska Akademia
Umiejętności. ISBN 978‑83‑7676‑196‑1 (przekład recenzowanej monografii
zbiorowej z 2012 roku).
3) RAFALSKA‑ŁASOCHA Alicja 2015: Maria Skłodowska‑Curie (1867–1934).
Kontakty ze środowiskiem krakowskim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
ISBN 978‑83‑7676‑222‑7 („Monografie KHN PAU”, t. 22).

THE REPORT ON THE ACTIVITIES
OF THE PAU COMMISSION ON THE HISTORY OF SCIENCE
IN 2014/2015
I. SCIENTIFIC MEETINGS OF THE COMMISSION
In the period from October 2014 to June 2015 nine scientific meetings of the Com
mission were held, during which the following papers were delivered:
1) “Memories of a physicist in his ninetieth year of life and the sixtieth anniversary
of his doctoral thesis” (in Polish; Alma Mater 2007, pp. 89–90) (a reading of an
autobiographical text). Scientific meeting dedicated to the memory of Professor
Bronisław Średniawa (17.06.1917–10.08.2014) (in Polish) (22 October, 2014);
2) Prof. Edward Malec, Habilitated Doctor (Institute of Physics, Jagiellonian Un
versity), “Professor Średniawa – a representative and a historian of the scientific
school of Myron Matthison and Jan Weyssenhoff ”. Scientific meeting dedicated
to the memory of Profesor Bronisław Średniawa (17.06.1917–10.08.2014) (in
Polish) (22 October, 2014);
3) Prof. Michał Kokowski, Habilitated Doctor (L. and A. Birkenmajer Institute for
the History of Science, Polish Academy of Sciences), “Bronisław Średniawa as
a historian of exact sciences”. Scientific meeting dedicated to the memory of
Profesor Bronisław Średniawa (17.06.1917–10.08.2014) (in Polish) (22 October,
2014);
4) Prof. Antoni Jackowski, Habilitated Doctor (Institute of Geography and Spatial
Management, Jagiellonian University), dr Małgorzata Taborska (The Jagiello
nian University Museum), “The history of geographical thought in Poland” (in
Polish) (26 November, 2014, Collegium Maius);
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5) Prof. Stefan Witold Alexandrowicz, Habilitated Doctor (Polish Academy of Arts
and Sciences), “Franciszek Rzechulka (1887–1973) – a road from mining to ge
ology” (in Polish) (17 December, 2014);
6) Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski, Habilitated Doctor (Institute of Experimen
tal Physics, Warsaw University; Polish Academy of Arts and Sciences), “A phe
nomenon of Karol Kortum” (in Polish) (28 January, 2015);
7) Dr Wojciech Kocurek (Sika Group, Düdingen near Freiburg, Switzerland),
“Polish origins of the Faculty of Mathematical and Natural Sciences of the Uni
versity of Freiburg and the Polish contribution to the Freiburg industrial revolu
tion” (in Polish) (25 February, 2015);
8) Dr Ewa Wyka (The Jagiellonian University Museum), “‘Being curious to know
and see the consequences’ – a collection of scientific instruments of Stanislaus
August Poniatowski” (in Polish) (25 March, 2015);
9) Marcin Maciuk, MA (Archive of Science of Polish Academy of Sciences and Pol
ish Academy of Arts and Sciences in Cracow), “The concept of an association in
the love of science – the 200th anniversary of the Cracow Scientific Society” (in
Polish) (22 April, 2015);
10) Prof. Andreas Kleinert, Habilitated Doctor (Martin‑Luther‑Universität Halle
‑Wittenberg, Institut für Physik, Halle, Niemcy), “The Leonhard Euler Project“
(27 May, 2015);
11) Dr Danuta Ciesielska (Pedagogical University of Krakow), dr hab. Stanisław Do
moradzki (Uniwersity of Rzeszow), “The role of the Dr. W. Kretkowski Found in
shaping a modern mathematical centre in Krakow in the beginning of the 20th
century” (in Polish) (17 June, 2015).
II. ADMINISTRATION AND ELECTION MATTERS
1) The organizational and electoral meeting of the PAU Commission on History
of Science, on 22 October 2014 led to the election of the Editorial Board of the
journal “Prace Komisji Historii Nauki PAU (PKHN PAU; “The Proceedings of
PAU Commission on History of Science”) and the series “Monografie Komisji
Historii Nauki PAU” (Monografie KHN PAU; “Monographs of the PAU Com
mission on History of Science”). The board includes the following members:
– Prof. Michał Kokowski, Habilitated Doctor (Editor‑in‑Chief of the PKHN
PAU and Deputy Editor of the series “Monografie KHN PAU”);
– Prof. Jerzy M. Kreiner, Habilitated Doctor (Deputy Editor of the PKHN PAU
and Editor‑in‑Chief of the series “Monografie KHN PAU”);
– Dr Tomasz Pudłocki (Secretary of the Editorial Board of the PKHN PAU and
Thematic Editor);
– Dr Alicja Rafalska‑Łasocha (Statistical Editor of the PKHN PAU).
2) As a result of his new duties, on 10 February 2015, Dr. Tomasz Pudłocki an
nounced his resignation from the editorial functions (Secretary of the Editorial
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Board of the PKHN PAU and Thematic Editor). As a result of the decision taken
on 25 March 2015 by Professor Jan Woleński, chairman of the PAU Commis
sion on History of Science, the duties of Secretary of the Editorial Board were
taken on by Professor Michał Kokowski, Secretary of the Commission and
Editor‑in‑Chief of the journal.
3) The meeting on 22 April 2015 resulted in the election of new members of the
PAU Commission on History of Science. Three new members were selected in
a secret ballot:
– Piotr Köhler, Habilitated Doctor (Institute of Botany, Jagiellonian Universi
ty);
– Sławomir Łotysz, Habilitated Doctor, Professor of Polish Academy of Scienc
es (L. and A. Birkenmajer Institute for the History of Science, Polish Acade
my of Sciences);
– Paweł Polak, Habilitated Doctor (Department of Philosophy of Nature, Pon
tifical University of John Paul II).
The Council of PAU approved the results of the elections on 28 April 2015.
III. PUBLICATIONS
The following works were published:
1) KOKOWSKI Michał (ed.) 2014: “Prace Komisji Historii Nauki”, t. XIII. Kraków:
Polska Akademia Umiejętności. ISSN 1731‑6715; eISSN 2392‑1749.
2) KOKOWSKI Michał (ed.) 2015: The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialogue of experts (Kraków, 22–23 February 2010). Kraków: Polska Akademia Umi
ejętności. ISBN 978‑83‑7676‑196‑1 (a translation of the collective monograph
published in 2012).
3) RAFALSKA‑ŁASOCHA Alicja 2015: Maria Skłodowska‑Curie (1867–1934).
Kontakty ze środowiskiem krakowskim. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.
ISBN 978‑83‑7676‑222‑7 (“Monografie KHN PAU”, vol. 22).
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w Budapeszcie (1973). Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Węgierskim Muzeum
Nauki, Techniki i Transportu, z którym związana była przez całe życie zawodowe. Przez
pięć lat była wicedyrektorem Muzeum, a od 1993 do 2004 roku pełniła funkcję dyrektora
generalnego Muzeum, przejmując instytucję po wybitnym poprzedniku prof. Ferencu
Szabadvárym – historyku chemii, autorze m.in. prac na temat historii chemii analitycznej.
Na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie zdobyła stopień doktora
z historii nauki i techniki i tamże w 2003 roku – stopień doktora habilitowanego; od tego
czasu była również wykładowcą na Uniwersytecie Kaposvár.
Dr hab. Éva Vámos była członkiem licznych organizacji naukowych i społecznych,
tak węgierskich, jak i międzynarodowych. Od 1984 roku pełniła funkcję sekretarza Komi
sji Historii Nauki i Techniki Federacji Towarzystw Naukowych i Technicznych (Műszaki
és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Tudomány, MTESZ) na Węgrzech. Od
2008 roku była wiceprezesem tej federacji; przez 25 lat organizowała coroczne konferen
cje, wydając przez ostatnie 15 lat materiały pokonferencyjne. Od 2005 roku była prezesem
Węgierskiego Towarzystwa Chemicznego, członkiem Sekcji Historii Chemii, a od 2008
roku wiceprezesem Komitetu Historii Nauki i Technologii Węgierskiej Akademii Nauk.
Éva Vámos była bardzo dobrze znana w międzynarodowym środowisku historyków na
uki. W 1981 roku była jedną z założycielek the Commission on Women in Science and
Gender Studies (Women’s Commission) of the Division of History of Science and Techno
logy of the International Union of the History and Philosophy of Science and Technology
(IUHPS/DHST). Pełniła też funkcję prezydenta lub wiceprezydenta tej komisji, a w ka
dencji 2005–2009 funkcję zastępcy sekretarza generalnego International Union of History
and Philosophy of Science. W 2009 roku odpowiadała za organizację Międzynarodowego
Kongresu Historii Nauki i Techniki w Budapeszcie.
Muzealnicy pamiętać Ją będą jako wysokiej klasy eksperta, promotora węgierskiej
i europejskiej historii nauki i techniki, współzałożycielkę Middle European Union of
Technical Museum, aktywnie uczestniczącą w pracach International Council of Museums,
International Committee for the History of Technology. Była kuratorem 15 dużych wy
staw na Węgrzech i za granicą (Wiedeń, Berlin, Buenos Aires).
Główne obszary Jej pracy naukowej obejmowały badania nad rolą kobiet w nauce
i technice w Europie Środkowej oraz nad historią chemii na Węgrzech od XVIII wieku
do współczesności – jest ona autorką 170 artykułów dotyczących powyższych zagadnień.
Była również członkiem Rady Naukowej czasopisma naukowego „ANALECTA. Studia
i Materiały z Dziejów Nauki” wydawanego przez Instytut Historii Nauki im. J. i A. Bir
kenmajerów Polskiej Akademii Nauk.
Środowisko muzealników i historyków nauki traci wybitnego specjalistę, osobę, któ
ra całe życie poświęciła pracy na rzecz zachowania i badania dziedzictwa nauki i techniki.
Kto znał Évę Vámos osobiście, zapewne zapamiętał Jej inteligencję i szeroką wiedzę,
kulturę osobistą i życzliwość.
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Abstr ac t
The article describes synthetically the achievements of Professor Katalin Éva Vámos,
Habilitated Doctor (22 May 1950 – 25 July 2015), a historian of science, museologist of
science and technology, a longtime director of the Hungarian Museum of Science, Tech
nology and Transport in Budapest (MTESZ).
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