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ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO

SERIA VI: ANTIQUITATES MATHEMATICAE 1 (2007)

Krzysztof  Tatarkiewicz (Warszawa)

KIEDY POWSTAŁA NAUKA NOWOŻYTNA?

0. Wstęp

Obecna konferencja poświęcona jest matematyce polskiej. Ale ta stanowi dział
matematyki, a więc i nauki światowej. Ważną rzeczą jest więc wiedzieć, jaka jej część
może być zaliczona do nauki nowożytnej, a więc i do matematyki nowożytnej.

Przypuśćmy, że ktoś żyjący koło roku 1200 – a więc rówieśnik Jordanusa de
Nemore, o którym 2 lata temu tutaj mówiłem, czy też Dominika Guzmana, Świętego
założyciela Zakonu Kaznodziejskiego (Dominikanów), albo ktoś nieco starszy od Św.
Tomasza z Akwinu – został nagle przeniesiony o 400 lat gdzieś w okolice roku 1600,
w którym król Zygmunt III Waza był młodym człowiekiem, a kanclerz Jan Zamoyski,
starym. Natomiast Jan Brzozek (Brożek), o którym mówiłem 4 lata temu, był jeszcze
uczniem szkoły parafialnej w Kurzelowie. Ten ktoś będzie trochę zdziwiony – rycerze
nie noszą bardzo ciężkich zbroi, najczęściej znane mu kolczugi i hełmy bez przyłbic
(n.b. których jeszcze nie znano w XIII wieku), zamiast łuków mają muszkiety / arkebuzy,
ale nie są one od tych pierwszych wyraźnie skuteczniejsze. W cywilnym życiu zmiany
są jeszcze mniejsze: inny jest krój ubrań, inna konstrukcja butów, ale taka sama
(w głównym swym zarysie) jest struktura społeczna.

Ale rozmowa codzienna nie wymagałaby co chwila pouczeń.
A co byłoby przy przeniesieniu się o 400 lat z roku 1600 do roku 2000? Oczy-

wiście do zauważenia od razu byłyby samochody, samoloty, telewizja. Ale w przeciwień-
stwie do człowieka średniowiecznego w roku 1600, tu nawet codzienna rozmowa
utykałaby co chwila : „jest ciepło bo mamy już 20 stopni Celsjusza …”, „na jutro
zapowiada się deszcz, gdyż ciśnienie maleje …”, „… dziura ozonowa …”,  „garnek
aluminiowy …”, itd., itp., …, itd., itp.

A zrozumienie tego wszystkiego związane jest z nauką nowożytną, której osiągnię-
cia stały się dopiero szerzej znane dopiero w XVIII wieku. Chociaż tak duża zmiana,
jaką była likwidacja analfabetyzmu w Europie, to właściwie było dopiero dzieło XX wieku.
Może więc jednak warto zastanowić się kiedy zaczęła się – nie tylko w Polsce ale ...
i na świecie – nauka nowożytna.
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1. Klasyfikacje i periodyzacje

1.1. Jeżeli mówimy o początku czegoś, to mówimy z konieczności o jakimś okresie cze-
goś. A więc musimy mówić o periodyzacji (która jest przykładem klasyfikacji).
Nawet historycy czasem próbują stworzyć jakąś ogólniejszą teorię metodologiczną.
I tak Stanisław Arnold (1895-1973) próbował zracjonalizować podstawy periody-
zacji (historycznej), tworząc jej teorię. Zmodyfikujmy ją nieco dla naszych potrzeb
Mianowicie zauważmy, że każdy wyodrębniony okres czasu ma swój okres wzrostu,
okres trwania (najdłuższy) i okres zaniku. Ten okres zaniku i okres wzrostu następne-
go tworzą okres przejściowy, który też należy uwzględniać (w sposób drugorzędny)
w periodyzacji.

P
                       M                A  ↓   B               N

 S    T

Po okresie  MA  trwania jednej cechy następuje okres jej zaniku AT i okres wzrostu
SB cechy drugiej. Oba te zakresy powinny (a nawet muszą do naszych celów) za-
chodzić na siebie. St. Arnold eksponował punkt P w którym rozpatrywane cechy
mają być zrównoważone. Ale jeśli jakieś cechy mają być zrównoważone, to muszą
w tym celu być mierzone – ale jak? Tego St. Arnold już nie wyjaśniał. I dlatego
nie będę dalej nic mówić o punkcie P.

2.2. Przejdźmy do konkretów. A kiedy – na przykład – skończyło się Średniowiecze?
Pojęcie Renesansu (Odrodzenia) wprowadził Giorgio Vasari (1511-1574) w roku
1559, ale pojęcie Średniowiecza i jego nazwę wprowadził dopiero Krzysztof Keller
(1634 lub 1638-1707; nazwisko podawane jest często w zlatynizowanej formie
Cellarius) w roku 1688. Proponował on jako datę jego początku wstąpienie Kon-
stantyna Wielkiego na tron w 306 roku, natomiast jako jego końca rok 1453, rok
zdobycia Konstantynopola przez Turków. Innych dat proponowano tu mnóstwo. Na
przykład, datę rok 1517 wystąpienia Marcina Lutra – ale jest on bardzo niewygod-
ny w stosowaniu, gdyż „przecina” panowania licznych ówczesnych „ważnych”
w historii różnych państw władców (królów i cesarzy : Karola V, Franciszka I oraz
Henryka VIII). Osobiście myślę, że najpraktyczniejszą do stosowania w nauce historii
datą początku czasów nowożytnych jest po prostu – konwencjonalnie przyjęty –
okrągły rok 1500 (w którym owi władcy renesansowi jeszcze nie zaczęli panować).
Można jednak uważać, że aproksymatywnie spełnia on warunki punktu P Arnolda.

Pamiętajmy, że w różnych dziedzinach działalności ludzkiej różne okresy mogą
nie pokrywać się z sobą. Renesans w architekturze zaczął się we Włoszech koło
1400, a  skończył koło 1560 roku, a w Anglii gotyk („tudoriański”) trwał prawie
do końca XVI wieku.
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2.  Rzekomy początek nauki nowożytnej

2.1. Najczęściej przyjmuje się (co jest dobrze odbierane przez naszą polską dumę
narodową), że początek nauki nowożytnej stworzył Nicolaus Copernic (albo Copper-
nigk), najbardziej znany pod spolonizowanym (i rozpowszechnionym) w XIX wieku,
a w XX wieku oficjalnie zaakceptowanym, nazwiskiem Mikołaja Kopernika (1473-
1543) – patrz [27] (ale też [28], [29]  oraz [30] ). Z kolei utożsamia się go z po-
czątkiem Renesansu, a więc właśnie z cytowanym nieco wyżej (konwencjonalnie
obranym) rokiem 1500. Ale przecież publiczne wystąpienie Kopernika było prawie
pośmiertne (z koło połowy wieku XVI, dokładniej z roku 1543 – wcześniej prze-
nikały do wtajemniczonych tylko okruchy jego myśli). Ale nie to jest ważne. Waż-
niejsza jest ocena, na czym polegały odkrycia Kopernika. Warto tu wspomnieć
tylko dwa z nich: dodanie dalszych, nowych epicykli oraz założenie, że to nie Ziemia,
lecz Słońce jest Środkiem całego Świata (co z kolei likwidowało kilka innych
epicykli). Z teorii Kopernika nie wynikały informacje (nawet niezbyt dokładne) co do
wzajemnych stosunków wielkości orbit – wobec ich w tej teorii arcyskomplikowane-
go przebiegu nie było to wcale dziwne.
Wysunięcie Słońca na pierwszy plan dla nas jest czym ważnym, powiedziałbym
nawet arcyważnym.  Ale jak było to traktowane koło 1550 roku? Przez „szeroką”
publiczność – jak się zdaje – nie było to w ogóle, albo przynajmniej mało zauwa-
żone. Natomiast wielu „ważnych” ludzi naśmiewało się z tej teorii. Na przykład,
Marcin Luter (1483 - 1546) twierdził (jest to zapisane w jego Tischreden – Roz-
mowach przy stole – patrz na przykład [39]), że „[ten] głupiec [Kopernik] chce
wywrócić całą sztukę astronomii ”, natomiast jego bliski współpracownik Filip
Melanchton (Schwartzerd; 1497 - 1560), hałaśliwie głosił, (między innymi w swych
Initia doctrinae physica – patrz [40] ), że koncepcja Kopernika przypomina bzdur-
ne gadanie kogoś, kto jedzie wózkiem, a twierdziłby, że on stoi w miejscu, a cały
Świat porusza się.
Natomiast Kościół katolicki początkowo, to jest w II połowie XVI wieku, bardzo po-
zytywnie odnosił się do teorii Kopernika. Chodziło o to, że wtedy właśnie Kościół
rozpoczął wielką akcję mającą na celu reformę kalendarza. Tymczasem system
Kopernika dawał dokładniejsze sposoby na ustalenie długości roku niż starożytny
system Ptolemeusza. Kościół postąpił tu pragmatycznie i skutecznie posługując
się teorią Kopernika przy przeprowadzaniu tej reformy (w 1582 roku). I, chyba,
nawet nie usprawiedliwiał się sugerowanym przez Wstęp do De Revolutionibus
Orbium … Andrzeja Osiandra (Hosemann lub może Heiligmann; 1498 - 1552),
poglądem, że system owych De revolutionibus orbium… nie jest prawdziwy, a tylko
stanowi wygodny sposób ujęcia obserwacji w teorię.

Może warto tu przypomnieć, że w druku teoria Kopernika była w XVI (oczywi-
ście po 1543 roku) i – przynajmniej – w I połowie wieku XVII  roku mało rozpo-
wszechniana. Bardzo byłoby ciekawe mieć statystykę jaki procent podręczników
astronomicznych w poszczególnych – na przykład – dziesięcioleciach, choćby
wspominał o teorii Kopernika, a jaki nawet opierał się na niej? Zrobienie takiej



252
KRZYSZTOF TATARKIEWICZ

statystyki – oczywiście – przekracza moje możliwości. Więc tylko jako przykład,
zacytuję tu dwie książki z końca XVI wieku (dokładniej obie z 1591 roku wydane
w Kolonii), a  mianowicie wydania (a raczej opracowania): starego podręcznika Jana
Sacrorobosco  [49]  oraz nowszego Jerzego Peurbacha  [48]. Nie cytują one nawet
Kopernika.
Może nie są one tak uderzające (jako jeszcze druki XVI-wieczne) jak druk książki
(a raczej jej przeróbki) Jana Sacrobosco [50]. Ta astronomiczna książka, nie wspo-
minająca o Koperniku, była wydrukowana w 1656 roku! Nie byłoby to znowu nic
aż tak zaskakującego, gdyby nie to, że drukarz Jan Elsevir był najbardziej znanymi
na Świecie wydawcami. Ta jest coś jak by teraz wydano podręcznik astronomii nie
uwzględniający teorii względności Einsteina w „Pergamon Press” w Londynie, czy
u „Springera” we Frankfurcie.

2.2. Często mówi się, że odkrycie Kopernika było niezwykle ważne światopoglądowo
dla myśli renesansowej. Tymczasem o jakimkolwiek bądź wpływie doktryny Kopernika
można mówić dopiero po 1543 roku, a więc gdy renesans (w pewnym sensie) już
się kończył. A „zwykli” ludzie i tak o tej teorii nie wiedzieli (ani wiedzieć nie mogli)
wiele. Może się mylę, ale chyba zaczęto podkreślać światopoglądową rolę teorii
Kopernika dopiero w XIX wieku. Obecne filozoficzne podejście do teorii Koperni-
ka znaleźć można w pozycji [011].
Jednym z nielicznych, którzy wyciągnęli z tej teorii (zbyt) daleko idące wnioski był
Giordano (było to imię klasztorne, był ochrzczony jako Filippo) Bruno (1548-1600)
z Noli. Uważał on, że istnieje nieskończenie wiele układów słonecznych.
Może warto właśnie tu zauważyć, że rozwój nauki w XVII wieku zwiększył wielkość
układu Słonecznego jakieś 10 razy (czy nawet 20 razy), ale nie było to przez współ-
czesnych zauważane (rozmiary te były w systemie Ptolemeusza traktowane tylko
z przymrużeniem oka). Natomiast następny etap „odminimalizowaniem” roli Ziemi
nastąpił dopiero po kilkuset latach, a mianowicie we wczesnych latach 1920-tych.
Wtedy to bowiem Wszechświat powiększył się liniowo – jak się dziś wydaje – co
najmniej 200 000 razy. Co zostało przez filozofów czy pseudo-filozofów całkowi-
cie zignorowane…

2.3. Każdemu zainteresowanemu polecić można olbrzymie dzieła: George’a Sartona
[016] oraz Lynn Thordike’a  [021]. Zawierają one mnóstwo materiału, też informa-
cji o rozpowszechnianu się idei. Dla nas jednak nie jest ważne jak na tę „rewe-
lację” zareagowali zwykli ludzie, ważna jest tylko reakcja uczonych II połowy XVI
wieku. A jaka ona była? Istniał nawet pogląd, że książka M. Kopernika w ogóle
nie była dostrzeżona (pogląd ten reprezentował – między innymi – znany pisarz
antybolszewicki Artur Koestler, patrz [014] ), a więc i w ogóle nie czytana.  Ostat-
nio jednak Owen Gingerich (patrz [09] – czytelniku zauważ ironiczny tytuł The Book
nobody reed tej książki!), który zbadał osobiście większość ocalałych do dziś dnia
egzemplarzy jej obu XVI-wiecznych, to jest jej I i II wydań, stwierdził, że – przy-
najmniej sądząc po pozostawionych przez czytelników na egzemplarzach notatkach
książka ta była jednak czytywana. Ale jakoś nie zostawiła w dalszej literaturze wielu
śladów.



253
KIEDY POWSTAŁA NAUKA NOWOŻYTNA

Podnoszono przy tym, iż poglądy kopernikańskie, a raczej poglądy solocentrycz-
ne były już wypowiadane w starożytności. Jak się zdaje radykalne stanowisko
Mikołaja Oresme’a (ok. 1320-1382), uważającego, że z kinematycznego punktu
widzenia jest wszystko jedno, czy Ziemia krąży dookoła Słońca, czy też na od-
wrót Słońce krąży dookoła Ziemi było wtedy (mimo druku koło 1500 roku niektó-
rych jego dzieł – patrz na przykład [47] ) zupełnie nie znane – a w każdym razie
nie było brane na serio).
Jeśli można tak powiedzieć, że „pół na serio” przejął się nią wprawdzie nieco Tygo
– bardziej znany od zlatynizowanym imieniem Tycho–de Brahe (1546-1601);
często cytowany nieprawidłowo jako Tycho Brahe). Wprawdzie jego dzieła zebra-
ne tworzą aż 15 tomów [6] , ale nie obejmują jakiejś „sztandarowej” publikacji,
łatwej do cytowania.

3. Reakcja  katolicka

3.1. Postawa Kościoła zmieniła  później, już w XVII wieku. Dokładniej, gdzieś po 1610
czy nawet po 1615 roku. Głównym motorem ataku na teorię Kopernika – a być
może nawet tego ataku inicjatorem – stał się jezuita kardynał Robert Bellarmin
(1542-1621). W roku 1600 był on jednym z sędziów sądzących i skazujących na
stos, wyżej już wspomianego, Giordana Bruna z Noli.

Wprawdzie akta sprawy Giordano Bruna zaginęły, ale wiadomo jaki stawiano mu
zarzuty. Otóż opina o tym wyroku, wydana o nim już w XX wieku (a nawet już po
II Soborze Watykańskim) przez odpowiednią kongregację watykańską (opinia ofi-
cjalna, czy przynajmniej, półoficjalna) mniej charakteryzuje nam Bruna niż ów
trybunał. Opina ta mówi, że z 12 błędów teologicznych za głoszenie których
nolańczyk spłonął na stosie, 11 nie jest herezją, a dwunasty jest tylko na pogra-
niczu ortodoksji i herezji… . Więc rzeczywiście, skazując (razem z innymi sędzia-
mi) na śmierć z takich powodów, R. Bellarmin wykazał jakieś chorobliwe uczule-
nie na błędy (czy raczej na rzekome błędy) teologiczne.
Bardzo już wtedy stary R. Bellarmin zaczął po roku 1613 atak, na system koper-
nikański, który doprowadził do potępienia systemu Kopernika w marcu 1616 roku.
Być może, że ten akt był przyspieszony opublikowaniem w 1615 roku Listu do Wiel-
kiej Księżnej Krzystyny… [15] przez Galileusza (1564-1642), w którym postuluje
on rozłączność nauki i teologii (zresztą z  problemem tym Kościół nie uporał się
nawet do dziś dnia). W ten sposób zaczęła się „sprawa Galileusza”, a o której na
II Soborze Watykańskim mówił kardynał Leon Józef Suenens nie róbmy
(z czegoś tam) nowej sprawy Galileusza – ta jedna już wystarczy Kościołowi. Warto
tu może zacytować dodatkowo traktat [14] .

3.2. Zazwyczaj podaje się, że przeciw Galileuszowi (i Kopernikowi) wysuwano jako
argument cytat z historycznej księgi Jozuego (Joz. X, 12-14, (a w szczególności
z wersetu X, 13: Zatrzymało się słońce na środku nieba i prawie cały dzień nie
spieszyło do zachodu), a w którym Jozue każe stanąć słońcu, dopóki nie dokona
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on rzezi nieprzyjaciół Izraela. Ten tekst można by jednak łatwo było zinterpreto-
wać inaczej, po kopernikańsku (Ziemia się wtedy zatrzymała – nie znano wtedy
ogólnie przyjętego pojęcia bezwładności). Być może, dlatego – że tak naprawdę
– to powoływano się nie na niego, lecz na poetycko-filozoficzną księgę Eklezja-
stesa (czyli księgi Koheleta – nie mylić z księgą Eklezjastyka!), a mianowicie całkiem
jednoznaczny werset z Koh. I,4,5 podany w Wulgacie jako Terra autem in aeter-
num stat; Sol oritur et occidit . Ten tekst Wulgaty najlepiej oddaje dosłowne tłu-
maczenie :  … Ziemia wiecznie spoczywa; Słońce [zaś] wschodzi i zachodzi … 
(ewentualnie  …  Ziemia stale stoi; … lub … stoi w miejscu; … . Wprawdzie hebrajski
oryginał księgi zachował się, ale jest on tutaj nieistotny, gdyż wtedy Kościół po-
sługiwał się wyłącznie łacińską wersją Wulgaty zwaną Clementiną.

Od tej chwili atak teologii na teorię Kopernika poszedł po linii światopoglądowo-
filozoficznej, a więc nie mającej nic wspólnego z nauką (z fizyką). Bardzo zaszko-
dził on Kościołowi (tak jak i spalenie Giordana Bruna). Natomiast zaszkodził on
tylko nieco nauce włoskiej, a raczej nic nie zaszkodził nauce w innych krajach.
W ten sposób rozeszły się (chyba bezpowrotnie) drogi teologii i nauki – i my dziś
nie musimy zajmować się tym czy i kiedy teologia była (albo przynajmniej czy mogła
by być) nowożytna, a kiedy nie… . Przestańmy się więc zajmować teologią,
a wróćmy do nauki.

4. Wiek XVI

4.1. ASTRONOMIA. Bezpośrednio, w dalszym rozwoju astronomii, w XVI wieku, nie
było dalszych rewelacji, poza dwoma. Jan Pena w Paryżu, w roku 1557, doszedł
do wniosku, że niektóre komety znajdują się poza Księżycem. Zaś T. de Brahe w
Danii zrobił rewelacyjnie dokładne – jak na ówczesne czasy – obserwacje planet.
Najważniejsze były obserwacje ruchu Marsa, które wykorzystane przez Jana Keplera
(1571-1630) posłużyły mu – ale dopiero w następnym stuleciu – do zapropono-
wania elips jako orbit planet. Chwilowo jednak Kepler popierał wywodzącą się
z magii koncepcję, że stosunki wielkości orbit (takich jak je konstruował Kopernik)
mają się do siebie tak jak rozmiary 5 brył platońskich (wielościanów regularnych)
opisanych na orbitach i z kolei je opisujących (patrz [23] ). Tutaj ciekawym polo-
nicum są prace J. Gostumiwskiego [16] i [17].

4.2. MATEMATYKA. W pierwszej połowie XVI wieku działali w matematyce liczni Włosi,
z których najbardziej znani byli: Scipione del Ferrro (1456-1526), Niccolo (Mikołaj)
Tartaglia (1500-1557), Girolamo (Hieronim) Cardano (1501-1576) oraz Luigi
(Lodovico) Ferrari (1522-1565). A ich osiągnięcia stanowią – w pewnym sensie
– ukoronowanie możliwości matematyki średniowiecznej.

4.3. W XVI wieku, szczególnie w jego II połowie, jeszcze bardziej aktywni (acz może
mniej liczni niż włoscy) byli matematycy francuscy. Wśród nich, Franciszka Viète
(1540-1603), podręczniki (nie tylko historii nauki) uważają za ojca nowożytnej sym-
boliki matematyki (patrz – na przykład – [60]).
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4.4. W Niderlandach, najważniejszym dla nas byłby Simon (Szymon) Stevin (1548-
-1620) urodzony w Brugii (Bruge, Brügge – patrz [010] ). Najważniejszym jego
wkładem w naukę (i nie tylko w naukę) było wprowadzenie ułamków dziesiętnych.

Po przejęciu ze Wschodu w XIII wieku dziesiętnego systemu liczb całkowitych
(Leonard Fibonacci) byłoby rzeczą naturalną, gdyby zjawiły się też ułamki dziesięt-
ne. Ale zjawiły się one dopiero w 1585 roku, dzięki właśnie Simonowi Stevinowi
w swej flamandzkiej  (holenderskiej) książeczce [53]  De Thiende. Rok później
wydał on po francusku ogromną książkę [54] L’Arithmetique. La Pratique
d’Arithmetique,  która zawiera jako część, nieco przerobioną wcześniejszą ksią-
żeczkę. W ten sposób jego idee mogły się bardzo szybko rozpowszechnić. Za-
uważmy, że De Tiende ukazało się po francusku w tłumaczeniu (a nie tylko w prze-
róbce) w roku 1634 (patrz [56], a po angielsku już w roku 1608 – patrz [55]  oraz
przedruki [57] oraz [59] ).
S. Stevin zresztą stosował swą symbolikę w wariancie niepotrzebnie bardziej
skomplikowanym, niż my ją dzisiaj stosujemy. Mianowicie S. Stevin zaznaczał
kolejne mianowniki cyframi (liczbami ? liczbami porządkowymi ?) w kółkach –
u góry lub w górze za cyfrą. Na przykład liczbę 3,14 zapisywał – mniej więcej – jako

①     ②

3     1     4          albo jako        3①     1    4② .
Jego następcy zaczęli pisać część ułamkową liczby po nawiasie  : 3(14, albo też
– tak jak to robimy to my – po przecinku : 3,14. Anglicy w pierwszych latach XVII
wieku zaczęli pisać z kropką : 3.14 i – jak przystało na konserwatystów – robią
to tak aż do dzisiejszego dnia1.
Sam S. Stevin używał cyfr (liczb ?) w kółkach też dla oznaczania potęg. Miano-
wicie ①  oznaczało niewiadomą, zaś ②   jej drugą potęgę, a symbol ②  w górze
kwadrat. A więc – też znowu tylko mniej więcej – zamiast pisać jak my to robimy

(x + 1)2 = x2 + 2x + 1    pisał     (① + 1)②  = ②  + 2①   + 1
– oczywiście znowu tylko „mniej więcej”, gdyż stosowanie dokładnie jego symboliki
wymagało by zbyt wiele miejsca tutaj do jej wyjaśnienia (patrz – na przykład
F. Cajori [01]).

Istniał kiedyś taki francuski historyk nauk czy techniki, nazywał się Boisse (może
miał nieco inną ortografię nazwiska). Autor wielotomowej (in folio) encyklopedia
historii nauk i techniki. Otóż zwracał on uwagę, że na ogół podaje się jedną datę
„wymyślenia” czegoś (w szczególności rozpatrywał on sprawę daty wynalezienia
zegarka mechanicznego). A tymczasem na ogół powinno się rozpatrywać kilka dat,
z tym, że ta podawana zazwyczaj nie jest tą datą najważniejszą (acz rzeczywiście
na ogół bywa datą najwcześniejszą). Kiedy więc rozpowszechnił się definitywnie
dziesiętny sposób pisania ułamków i to w ich dzisiejszej postaci? Niestety, mało
o tym wiemy.

1 W wydaniu dzieł Stevina Les Oeuvres Mathematiques de Simon Stevin, A Leyde 1634, znajdujemy
notację, zgodnie z którą 3,14 to 3 0 1 1 4 2 . (Red.)
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4.5. BIOLOGIA. W XV wieku Mikołaj z Kuzy (von Cues; 1400 lub raczej 1401-1464)
opisywał wykonanie eksperymentu biologicznego, mającego wyjaśnić skąd się bierze
materia rosnącego drzewa  (patrz [46] ). Bliższa analiza jego tekstu wskazuje, że
– jak się zdaje – to on takiego eksperymentu w ogóle nie przeprowadzał (porów-
naj też [7] ) i że jego wyniki były wyimaginowaną bzdurą. Eksperyment taki prze-
prowadził jednak naprawdę w pierwszej ćwierci XVII wieku Jan-Chrzciciel Van
Helmont (wedle starego stylu 30.XII.1579 - 1644) i zinterpretował go (uwzględnia-
jąc ówczesną słabą znajomość chemii) w zasadzie poprawnie (patrz [58] ).

4.6. LICZBA πππππ. Jakimś symbolem zmian zachodzących w nauce koło 1600 roku mogą
być prace Ludolfa van Ceulen (1540 - 1610; był on Niemcem żyjącym w Holandii).
Zaproponował dziesiętne przybliżenie 3,141592… Z tym, że od razu zapropono-
wał on przybliżenie z 20 znaczącymi cyframi (w [8], łacińskie tłumaczenie jest
podane w [9] ), a w opublikowanej dopiero po jego śmierci książce [10] podane
są 32 cyfry znaczące. Dlatego jeszcze teraz czasem nazywa się liczbę p „ludolfiną”.

5. Wiek XVII

5.1. NOWE NARZĘDZIA. Nauka w XVI wieku dysponowała prawie takimi samymi jak
starożytność przyrządami naukowymi.

Najczęściej podaje się nazwiska holenderskich szklarzy Zachariasza i jego syna
Hansa Janssenów, którzy mieli gdzieś w latach 1590-1595 zbudować pierwszy
(dwusoczewkowy) mikroskop. Ale jakieś sensowne zastosowania naukowe takich
przyrządów znane są dopiero z II połowy XVII wieku. Podobno, w gdzieś – mniej
więcej – w tychże latach 1590 -1595 jacyś szklarze we Włoszech byli w stanie
budować lunety, to jest dwusoczewkowe urządzenie do optycznego powiększania
dalekich obieków. Poprawił ich konstrukcję Galileusz.

5.2. ASTRONOMIA. Natomiast rzeczywiście natychmiast przełomowe znacznie (o skut-
kach natychmiast dających się zaobserwować) może być przypisane pracy [24]
Jana Keplera (1571-1630). Początkowo próbował on budować podstawy układu
słonecznego opierając się na jakichś intuicjach (?), czy sugestiach magicznych
(patrz jego książka [23] oraz [26]), ale skoro nie zdały one egzaminu (to jest nie
zostały one sprawdzone doświadczalnie), to zaczął do nich stosować – jak mu się
wydawało – zasady zdroworozsądkowe. Wyniknęło z nich kilka idei, które osta-
tecznie dały dwa pierwsze jego prawa (doszedł do nich w 1605 roku, a publiko-
wał w 1609): po pierwsze orbita planety jest elipsą (a więc krzywą płaską) w której
ognisku leży Słońce. Subtelności fizyczno-astronomiczne, które tu pomijam zna-
leźć można w byle którym większym podręczniku astronomii, na przykład,
w podręczniku E. Rybki [015].
W 1619 roku  J. Kepler publikował w 1619 roku pracę [25] Harmonces Mundi.
Wrócił do niej do swojej koncepcji powiązania wielkości orbit planet w magiczny
sposób z czymś „idealnym”. Ostatecznie z olbrzymiej książki, uważanej przez
J. Keplera za dzieło swego życia, została się tylko – jak zauważył (złośliwie?) jeden
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z dzisiejszych komentatorów – tylko jedna niepełna stronniczka, na której podał
on właśnie swoje trzecie prawo: jeśli  t  i  s  są okresami obiegu dookoła Słońca
dwóch planet, zaś odpowiednio p i q  są średniemi półosiami ich orbit,
to p 3 : q 3  = t 2 : s 2.

5.3. MATEMATYKA.  Może należało tu jednak zacząć od najbardziej podstawowej
nauki, to jest od matematyki. Otóż Ireneusz Kartezjusz (René Descartes; 1596-
1650) był jednym z tych, którzy rozpropagowali dziesiętne ułamki, zapisywane (nie
w oryginalnej postaci ich pomysłodawcy S. Stevina), lecz w dzisiejszej, wygodnej
postaci (3,14, ewentualnie 3.14). Co ważniejsze, w ten samo sposób co ułamki
dziesiętne poprawił też i zapisy algebraiczne, pisząc po 1637 roku (patrz [11],
ewentualnie [12] ; już drugie łacińskie tłumaczenie ukazało się  w Amsterdamie
w 1659 roku), tak jak my to robimy x 3 + ax 2 (ale przedtem – a nawet czasem
i potem – pisywał też C + aQ – nie mówiąc już o stosowaniu innych znaków do-
dawania…). Nota bene opublikował to w swej Geometrii, będącej apendyksem do
swego Discours  de la méthode. Ale trzeba pamiętać, że przez cały XVII wiek raczej
zapisano by te wyrażenie mniej więcej w postaci cx + a.qx (lub nawet xxx + axx).

Cały wiek XVII trwała nie tylko walka o nowe oznaczenia matematyczne. Pró-
bowano niezdarnie zrobić to, co potem w wykonaniu Izaaka Newtona (1643-
-1727)2  i G. W. Leibniza (1646-1716) stało się początkiem rachunku różniczko-
wego i całkowego. Pierwszą publikacją Leibniza było [34] – patrz też [35], [36]
oraz [37]. I. Newton odkładał w czasie swoje publikacje – patrz  [42], [43], [44]
oraz [45]. Jest to temat na jakiś rozdział (główny) historii matematyki w XVII wieku
a nie na fragment niniejszego eseju.
Mimo, iż rachunek rożniczkowy i całkowy został potraktowany jako odrębny dział
matematyki dopiero w początkach XVIII wieku, to już pierwszy jego podręcznik [38]
(niedoskonały, niesamodzielny i niekompletny, ale pierwszy) Wilhelma Franciszka
de L’Hospitala markiza de Sainte-Mesme  powstał już w (samym) końcu XVII wieku.
Ale prawie do dziś dnia mogą się ukazywać coraz to bardziej poprawione takie
podręczniki – patrz na przykład – K. Menger [41].

5.4. MECHANIKA. W końcu wieku XVI zaczęto zastanawiać się, czy nie można by zra-
cjonalizować zasad konstruowania dużych budowli. Próbę takiej racjonalizacji pod-
jął William Oughtred (1574-1660). Inne osiągnięcia mechaniki zaliczymy już raczej
do osiągnięć fizyki.

5.5. POCZĄTKI NOWEJ FIZYKI. A właśnie fizyka w początku XVII wieku częściowo
była raczej jeszcze oparta o XVI-wieczne (i starsze) schematy. Na przykład, tak
znany uczony jak Franciszek Bacon (1561-1626) też odrzucał system Kopernika,
i to powołując się na doświadczenie (chodziło o kierunki passatów).

2 I. Newton był urodzony 4 stycznia 1643 roku wedle naszej, gregoriańskiej rachuby czasu. Można się
spotkać też z data 25 grudnia 1642 roku (inny rok!) – jest to data jego urodzenia wedle juliańskiej
rachuby czasu, wtedy urzędowo obowiązującej w Anglii.
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Tu należy wrócić do omawiania Galileusza. Jak już było wspomniane wyżej, głosił
on różne pionierskie poglądy, zarówno fizyczne jak i astronomiczne, ale też i me-
todologiczno-filozoficzne. W tych ostatnich propagował niezależność nauki i religii
(co – jak się wydaje – było jednak główną przyczyną jego prześladowania przez
Kościół). Ale jeśli chodzi o te pierwsze, to różne jego osiągnięcia nie mogą nam
zasłaniać faktu, że ten jeden z największych uczonych wszechczasów przyjmował
za swoje różne stare poglądy, wtedy już przez wielu odrzucane.

W końcu XIX wieku krążyło wśród fizyków powiedzenie, że nowe poglądy fizyczne
nie rozprzestrzeniają się przez przekonywanie do nich nowych adeptów, lecz przez
wymieranie ich przeciwników. Ale niezależnie od tego, kto to powiedzenie
wymyślił, na osobie Galileusza widać jego słuszność. Galileusz był urodzony nie-
mal w połowie XVI wieku i poglądy rozpowszechniające się koło 1614 roku (to jest
wtedy gdy miał on już 50 lat wieku) słabo trafiały do niego. Natomiast trafiały
z łatwością do młodych, młodszych od niego o 30 lat, dopiero wtedy wchodzą-
cych w życie, dwudziestolatków interesujących się nowościami (byleby ktoś lep-
szy od nich, je im uprzystępniał…).

5.6. OSTROWIDZE. W roku 1603 młody Federico Cesi, książe Acquasparta (1586-
-1630) utworzył też w Rzymie kolejną akademię (istniejącą do 1650 roku), którą
nazwał  Accademia dei Linzei , to jest Akademię Ostrowidzów. Do Accademii dei
Lincei należeli różni znani ludzie, z których najbardziej znanym jej członek od 1611
roku był Galileusz, (wydała ona jego Il Saggiatore…– patrz [13] ).

Opowiada się pewną historię, mającą scharakteryzować postawę ówczesnych
uczonych wobec spadku po Arystotelesie. Wedle większości źródeł, podobno zda-
rzyła się ona rzeczywiście, właśnie na posiedzeniu Accademii dei Lincei, ale wydaje
mi się, żę raczej jest ona historią apokryficzbą. A oto i ona.

I ćwierć XVII wieku. Grono poważnych facetów w czarnych togach z biretami na
głowie powoli zbiera się wielkiej sali jakiegoś rzymskiego palazzo. Gdy się wszy-
scy zebrali jeden z dostojnych mężów wyciąga jakiś róg (byka? kozła? kozioroż-
ca? – nie wiem). Róg umieszczony na jakimś ruszcie w kominku ulega spopiele-
niu (oczywiście cuchnie przy tym w sali okropnie… ). Gdy pozostały popiół jest
już całkiem ostudzony, usypuje się niego na podłodze okrąg. Ktoś wyciąga pudeł-
ko i wyjmuje z niego… karalucha (lub jakiegoś żuka spokrewnionego z nim gatun-
ku), którego kładzie wewnątrz koła. Karaluch – jak to karaluch (czy inny żuk) –
ucieszony odzyskaną wolnością kręci czułkami i rusza by zbadać swoje otocze-
nie. Ponieważ nie ma w nim niczego – przynajmniej  dla karalucha – ciekawego,
więc rusza dalej prosto przed siebie i przekraczając koło z popiołu posuwa się w
stronę mebli, które (jak mu się wydaje) mogą mu dać osłonę przed atakiem jakichś
możliwych nieprzyjaciół. Wszystko to obserwują w skupieniu poważni panowie
w togach. Gdy karaluch przekroczył koło z popiołu zaczynają kiwać głowami i wy-
rażać swe zdziwienie. Doświadczenie to jest powtarzane trzykrotnie (z trzema róż-
nymi rogami i trzema różnymi karaluchami). Jeden z panów pisze protokół. O co
chodziło? Wedle Arystotelesa (a może wedle jakichś jego kontynuatorów czy
komentatorów) w opisanej sytuacji karaluch miał pozostawać wewnątrz koła
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z popiołu i nie móc wyjść z niego. A więc Filozof (to jest Arystoteles) którego dotąd
zawsze cytowano jako nieomylny autorytet mógł się jednak mylić. Naukę trzeba
więc – opierając się na doświadczeniach faktycznie wykonanych – zacząć budo-
wać od nowa.

5.7. Fizyka.  A co dał fizyce XVII wiek? Zacznijmy od Jana-Baptysty Torricellego (1606-
-1647), który odważył się w 1643 roku zinterpretować swoje doświadczenia jako
dowód istnienia próżni. Próżni, której istnienia Arystoteles negował – opierając się
o wadliwe pod względem logicznym rozumowania. Ale trzeba pamiętać o jaką próż-
nię tu chodzi. W warunkach ziemskich za naczynie zawierającą próżnię – w jed-
nym z używanych sensów, którą nazwijmy próżnią (A) – teraz konwencjonalnie
uważa się naczynie o średnicy większej niż średnia swobodna droga zawartych
w niej cząsteczek. Ale jakich cząstek ? Jeśli mają nimi być atomy, to próżnia taka
na większych przestrzeniach rozciąga się w sporych kawałkach przestrzeni ko-
smicznej (mamy bowiem w niej średnio 1-2 atomy na 1 m3). Ale przecież przez
taką próżnię, nawet przez jej malutkie kawałki, przebiegają ciągle różne cząstki
subatomowe. Przestrzeń bez nich nazwalibyśmy próżnią (S). Ponieważ nie wiemy
jak można by się uchronić – na przykład – przed neutrinami różnych rodzajów,
to nie wiemy jak można by taka próżnię (S) zrealizować. Ale nawet gdyby była ona
realizowalna, to i tak byłaby zapełniona różnymi polami, które mają sięgać do
nieskończoności (a przynajmniej do krańców tego co nazywamy Wszechświatem).
A więc próżnia (S) nie istnieje, a tym bardziej nie istnieje próżnia bez pól – ale
nie o takie próżnie chodziło Arystotelesowi, ani jego wrogowi J. Torricellemu.

Kontynuacją prac Torricellego były prace Otta von Guericke (1602-1686), któ-
re doprowadziły go koło roku 1663 do powstania tak zwanych półkul magdebur-
skich. Jeśli chodzi o recepcje tych wyników w Polsce, to można znaleźć sporo
informacji o niej w artykułach [03], [04], [05] oraz [06] kapucyna Jerzego Cyga-
na (ur. 1921) oraz w artykule [017] fizyka Mieczysława Subotowicza (1921-2001?).

Związane z ciśnieniem było też najznaczniejsze odkrycie doświadczalne Błaże-
ja Pascala (1623-1662). Mianowicie wykazał on doświadczalnie (co inni zaczęli
wtedy już podejrzewać), że ciśnienie atmosferyczne zmienia się wraz z wysoko-
ścią nad poziomem morza.
Pojęcie gazu i jego nazwę gaz (z przekręconej holenderskiej transkrypcji greckie-
go slowa chaos) wprowadził cytowany już wyżej J.-Ch. Van Helmont, który odróż-
nił też kilkanaście rodzajów gazów (patrz [58]). Natomiast własnościami fizyczny-
mi gazów (których badanie – wbrew pozorom – jest łatwiejsze, niż badanie cieczy
i ciał stałych) zajmowali się w XVII wieku też Robert Boyle (1627-169; patrz [2]
oraz – ewentualnie [4] ) i Edme Mariotte (1620-1684). Ustalili oni tak znane prawo
Boyale-Mariotte’a  (sformułowane  tylko dla powietrza). Doświadczenia R, Boyle’a
nie były chyba pierwsze w Anglii, zaś w czasie tych doświadczeń jego asystentem
był inny Robert, mianowicie Robert Hooke ([21] oraz [22] ). Zależność rozszerza-
nia się gazów od temperatury (zazwyczaj tu zazwyczaj równocześnie cytowana) jest
jednak dorobkiem dopiero przełomu XVIII / XIX wieków.
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Przejrzałem kilka popularnych podręczników uniwersyteckich, tak zwanej fizyki
doświadczalnej, między innymi względnie niewielkie, noblisty Jerzego Joosa [012]
oraz Augusta Witkowskiego i Konstantego Zakrzewskiego [022], bardzo obszerny
Szczepana Szczeniowskiego [018] i wreszcie, duży, ale do dziś dnia  niekomplet-
ny, Andrzeja Kajetana Wróblewskiego i Janusza Andrzeja Zakrzewskiego [023],
który uwzględnia dość obficie dane historyczne3. Otóż żaden z nich nie odnosi
się do jakichkolwiek bądź wyników doświadczalnych fizyki wcześniejszych od roku
1600 – poza cytowaniem jakichś fizycznych wyników Galileusza z końca XVI wieku.
Jest to piękny dowód, że wcześniej fizyki doświadczalnej – przynajmniej w naszym
jej rozumieniu – jeszcze nie było.

5.8. CHEMIA. W ciągu XVII wieku alchemicy zaczęli zdobywać coraz więcej konkret-
nych chemicznych wiadomości i byli coraz bardziej sceptycznie nastawieni do teorii,
którymi się posługiwali (patrz wzmiankowaną już wyżej książkę Roberta Boyle’a
Chymista Scepticus [3] oraz [5] ). Niemniej jednak, pierwszą próbą  wychodzącą
poza jakieś mistyczno-magiczne rozważania (to jest wychodzące poza, zupełnie
już wtedy zdyskredytowaną teorię transmutacji – bronionej uparcie przez Kościół
Katolicki, z powodu teorii tak zwanej transsubstancji czyli powstawania w czasie
konsekracji Ciała i Krwi Pańskiej) była, dopiero koło 1700 próba lekarza Jerzego
Ernesta Stahla (1660-1734). Ta teoria została zastąpiona obecną teorią chemii
dopiero przez Antoniego Wawrzyńca Lavoisiera (1743-1794; patrz [31] oraz [32] ).

5.9. BIOLOGIA. Trudno jest wyodrębnić jakieś etapy w rozwoju najszerzej pojętej bio-
logii. Przez cały wiek XVI i XVII dostarczali różni ludzie, najczęściej medycy (ale
nie tylko oni) liczne nowe, drobne fakty, najczęściej nieprawidłowo – jak dziś wiemy
– przez nich interpretowane (w stylu Arystotelesa). Dopiero w II połowie XVIII wieku
(wtedy jeszcze bardzo skromne) osiągnięcia nauk bardziej podstawowych, to jest
fizyki (która sama opiera się na matematyce) i chemii mogły pomagać biologii. Była
to wtedy jeszcze bardzo słaba pomoc, ale była. Jednym ze starszym, wybijającym
się osiągnięć było odkrycie, że krew krąży, a nie tylko przebywa w żyłach i arte-
riach. Odkrycie to było poprzedzone licznymi wcześniejszymi krokami, ale krok
ostatni zrobił William Harvey (1578-1657) (patrz [18], [19] oraz [20]).

Robert Hooke – już parę razy przez nas wyżej cytowany – zajmował się też ob-
serwacjami biologicznymi. Był chyba pierwszym, który wykorzystywał do nich mi-
kroskop.

Natomiast Antoni Leeuwenhoek (1632-1723) spędził całe swe życie w Delft
w Holandii. Naprawdę nazywał się Thonis Philips Philipszoon, z przydomkiem van
Leeuwenhoek. Przyjaźnił się ze swoim rówieśnikiem z Delft, malarzem Janem
Vermeerem (1632-1675).

Mówi się, że to on wynalazł mikroskop. Tymczasem (dwusoczewkowy) mikroskop
był już wynaleziony w końcu XVI wieku (patrz wyżej). Przez całe swe życie
A. Leeuwenhoek zbudował ponad 500 urządzeń do oglądania powiększonych

3 Por. także nowo wydaną książkę A.K.Wróblewskiego Historia fizyki, PWN 2007. (Red.)
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obrazów małych obiektów. Z tej liczby ocalało do dziś dnia tylko niecałe dziesięć
z nich, i … żadne z nich nie jest dwusoczewkowym mikroskopem, wszystko są
to tylko szkła powiększające, doskonale wyszlifowane i dające bardzo duże po-
większenia. Może mikroskopy były jednak wśród zaginionych urządzeń Leeuwen-
hoeka? Nie wiadomo. W każdym razie, musiały wśród nich istnieć takie, które
dawały powiększenie do 270 razy, lub może nawet do 500 razy.

Natomiast był on doskonałym obserwatorem (patrz [33] ), który posiadane urzą-
dzenia (wszystko jedno, czy były to mikroskopy, czy też tylko szkła powiększają-
ce), jako niemal pierwszy potrafił wykorzystać do dokonywania różnych ważnych
odkryć (obserwacji) biologicznych. I z tego tytułu rzeczywiście może uchodzić za
ojca mikroskopii i mikrobiologii.

6.  Ostateczny wniosek

6.1. Jak widzimy, nie możemy naszej klasyfikacji, czy raczej periodyzacji, opierać na
zaistniałych lukach czy przerwach w historii. Nawet osiągnięcia reklamowane (na-
wet nie przez marksistów) jako rewolucje – takie jak kopernikańska, czy newto-
nowska – nie były na tyle wyraźnym „wyskokiem”, że mogą one być – jako daty
łatwe do zapamiętania – skutecznie w tym celu przyjęte.

6.2. To co napisałem jest w – zasadzie – w zgodzie – z poglądami różnych podręcz-
ników. Na przykład trzytomowy, obszerny sowiecki podręcznik [013], pod redak-
cją A.P. Juszkiewicza, którego pierwszy tom nosi podtytuł Od czasów najdawniej-
szych do początku czasów nowożytnych i obejmuje okres do roku 1600.

Natomiast okres czasu omawiany w dwutomowej monografii [02]  Alister Camerona
Crombiego (1915-1996) zaczyna się koło roku 400 wraz ze Św. Augustynem,
a kończy – zgodnie z tytułem oryginału angielskiego – na roku mniej więcej 1650
(Augustine to Galileo: The History of Science A.D. 400-1650 ),  co w polskim tłu-
maczeniu Nauka Średniowieczna i początki nauki nowożytnej ) co podkreśla, że
jej zainteresowamia sięgają też do początków nauki nowoczesnej.

6.3. Zauważmy tu jeszcze jedną rzecz charakterystyczną. Mianowicie nie jest proble-
mem nabycie w tej chwili – nawet w Polsce – w handlu antykwarycznym starego
wydania jakiegoś podręcznika Średniowiecznej astronomii, zarówno starszego
autora, na przykład, Jana z Hollywood (de Sacrobosco) jak [49] czy [50], ewen-
tualnie nowszego, na przykład, Jerzegu Peurbacha (patrz [48] ). Ale trzeba być
milionerem (i mieć dużo szczęścia) by teraz kupić dzieła astronomiczne, matema-
tyczne czy przyrodnicze będące pierwocinami nauki nowożytnej. I to nie tylko te
najbardziej znane, jak dzieła M. Kopernika, G. Galileusza czy J. Keplera, ale nawet
dzieła z późnego XVII wieku, czy nawet z XVIII wieku. Mnie udało się kupić 50
lat temu tylko relatywnie bardzo późną pozycję Piotra Bouguer (patrz [1]).

6.4. Jak można by streścić nasze rozważania i tak prowadzące tylko do  konwencjo-
nalnego podziału ostatniego tysiąclecia z punktu widzenia historii nauki: nauka Śre-
dniowieczna skończyła się w roku 1500, a nowożytna zaczęła pod koniec XVII
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wieku (1680? 1700?). Okresem przejściowym byłby okres pomiędzy niemi. W XVI
wieku mielibyśmy końcówkę (zanik) nauki Średniowiecznej (której resztki trwały
jeszcze na początku XVII wieku), zaś po roku 1600 mielibyśmy początki (ale tylko
początki) nauki nowożytnej (których można by odszukiwać się już w końcowych
latach XVI wieku).

Jeśliby jednak ktoś koniecznie chciał mieć tylko jedną datę i tylko jedno nazwisko
jako symbol rozpoczęcia się nowożytnej nauki to – ostatecznie – proponowałbym
mu jako nazwisko, nazwisko Jana Keplera i jako daty, daty powstawania jego praw,
to jest lata 1605 - 1609, w zaokrągleniu rok 1600. Pamiętajmy wszakże dobrze,
o konwencjonalnym charakterze zarówno tej jak i poprzedniej propozycji… .

Aneks A. Nauka polska

A.1. W sanskrycie mamy liczebniki: eka, dvi, tri, … , daśan, … satu,.., natomiast po
polsku:  jeden, dwa, .trzy, … , dziesięć, …,sto, … aż do liczb mniejszych niż tysiąc
(tylko navan nie przypomina polskiego dziewięć, ale jest podobny do łacińskiego
novem czy do niemieckiego neun). Znaczy to, że nasi przodkowe już przed wy-
marszem Ariów z Europy musieli znać liczebniki mniejsze od 1000, Podróż Ariôw
musiała trwać krócej niż jedno pokolenie (gdyż zapamiętali oni nazwy niektórych
roślin europejskich, jak brzoza czy buk). Historycy i archeolodzy twierdzą, że Ariowie
znaleźli się w Indiach w I połowie XV wieku p.n..Ch., więc przodkowie Polaków
już co najmniej 3500 lat temu (niezależnie od tego gdzie wtedy mieszkali) liczyli
przynajmniej do tysiąca. Nie znaczy to jednak, że już wtedy umieli oni wykonywać
działania na tych liczbach.
Przeskakując tysiąclecia można się zapytać, czy Bolesław Chrobry umiał mnożyć
(nota bene osobiście myślę, że raczej nie), acz może Kazimierz Odnowiciel nawet
umiał liczby dzielić. Ten ostatni był przecież przez parę lat uczniem szkoły klasz-
tornej, więc nie mógł być zwykłym analfabetą.

A.2. A jaki – nim się zaczęła nauka nowożytna – był wkład Polski w jej powstawanie?
Pod koniec XV wieku w Kronice  Hermanna Schedla ([51] lub  [52] ) napisane jest
o mieście Krakowie: Najwyżej jednak tam stoi nauka astronomii. Ale pamiętajmy,
że często jednak mieszano astronomię z astrologią i tak samo astrologów z astro-
nomami. Patrz też J. Dianni [07], K. Tatarkiewicz [019] i inne liczne pozycje (można
też korzystać – acz ostrożnie – z materiałów zawartych w pozycji [08]).

A.3. W XVII wieku nie mieliśmy pierwszoplanowych osiągnięć, ale jednak śledzilimy
ówczesny rozwój nauki.

A.4. W wieku XVIII – pod względem naukowym (i nie tylko naukowym) – nie mamy czym
się chwalić. Ciekawostką jest, że w ciągu jego upływu, przynajmniej w Polsce,
zaczęto stosować powszechnie (?) jedyną (jak dotychczas) względnie szybką i sku-
teczną metodę wykonywania „ręcznego” mnożenia, mianowicie metodę wykorzy-
stującą dobrze opanowaną pamięciowo tabliczkę mnożenia.

A.5. Podaję wyżej tylko kilka informacji, z którymi na ogół nie spotyka się. Rozwój pol-
skie nauki w okresie po 1800 musi być przedmiotem odrębnego referatu.
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Aneks B

B.1. Można się zastanawiać, w jakich państwach jest uprawiana obecnie omawiana
„nauka nowożytna”? Tu narzuca się wyróżnienie : „I Liga” kilku potentatów, „Liga
II” państw o skromniejszej nauce (wśród nich chyba powinna figurować i Polska),
oraz mającej skromne osiągnięcia „III Liga”. W sumie byłoby to 30 do 40 państw.

B.2. Pozostaje reszta – blisko 200 państw. Można by wśród nich wyróżnić „klasę A”
mających wyższe uczelnie, ale w których nie uprawia się nauki, „klasę B” w któ-
rych angażowani cudzoziemcy wykładowcy odgrywają istotną rolę i wreszcie „klasę
C” pozbawioną wyższego szkolnictwa.

Uwaga. Osoby interesujące się tematem tego referatu mogą otrzymać od autora jego
pełny tekst  [020]  mający około 70 stron objętości tekstu.
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