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Streszczenie rozprawy doktorskie.j
Pt.

Rekonslrukcja i krytyczna analiza poglqdów filozoficznych Mariana Sntclluchowskiego
napisanej pod kierunkiem p. dr .hab. Pawła Polaka

Rozprawa doktorska, w ogólnym zarysie, dotyczy fiozor\c,zn_l,ch poglądów żyjącego

na Przełomie XIX

i XX

wieku wybitnego polskiego

i w dużej nrierze koncentruje

flzyl<a^

się na ftlozoftcznych aspektach

Mariana Snroluchowskiego

i

wnioskach wyciąganych

z prowadzonychprzez niego badań naukowych.

Rozwazania filozoficzne Smoluchowskiego kształtowały się na baztę wiodących
Problemów w fizYce przełomu XIX i XX wieku i powstawały w ścisłymz,uviązku z jego
PraktYką naukową. Działalnośćpolskiego uczonego przypad,a na okres bujnego rozwoju
kinetYcznej teorii gazów oraz termodynamiki

nlikro-

i

-

nlakroskopowego. Nowe odkrycia

w f]lozoficznych debatach

-

dziedzin, badających zjawiska na styku świata

na tytll

grttncie odbity się szerokinl echem

odżył,sięgający korzeniami starozytności, spor o atomistyczną

strukturę materii. Badarria naukowe prowadzone przez Smohrchowskiego przyczyniły się c1o
'ugruntowania atomistycznej
koncepcji budor,vy materii w fizyce na przełomie XIX i XX
rvieku, a w perspektywie filozoficznej rł,nowl,nr śrviętlepostawiły niektórę zagadnienia (np.
ontologiczrry status podstawowyclr elementów materii).

Celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja oraz krytyczlra analtza poglądów
filozoficznych Smoluchowskiego, a także próba przedstarvienia szerszego od
dotychczasorvych opracowań konteksttr jego myśli.

Zbior

opracowań pism polskiego fizyka

jest bol,vien stosunkor,vo niervielki, braktrje też całościowegoopracowania jego myśli. Istnieją

Ponadto prace. w których poglądy Snroluclrowskiego były interpretorł,ane w sposób
nieobiektywny przez pryzmat materializmu dialektycznego. Ta kontrowersyjna

jako

interPretacja, Przedstawiająca polskiego Llczonego

,,nieświadomego materialistę''

równiez wymagała krytycznego spojrzenia.

Podstawowym zamięrzenienr niniejszej placy jest zbadanie, czy poglądy polskiego

fizYka stanowią spójną całość,są przejawem pewnego eklektyznru, ezy też zbiorem
nier,rporządkowanyclr uwag,

w tym kontekściewarto wspomniec,

ze polski uczony w swoich

Pracach kilkakrotnie posługiwał się określeniem romantyzmu nauki jako pewnej postawy
filozoficzrrej. Kontekst, w jakirrr Smoluchowski używałtego pojęcia, sugeruje, iz opisuje ono
orYginalnY zbiór poglądów o charakterze fńozoflcznym, rvyrózniających polskiego uczonego
spośród współczesnyclr mu fizyków.

W niniejszej pracy zastosowano metodę anallzy historycznej oraz lllozoficznej pism
Smoluchor,vskiego. W rozprawie uw,zględniono przede wszystkinr rękopisy z tekstami
niePr-rblikowalrl'ch odczytów polskiego fizyka, które są bardzo waznym zródłem uwag
filozoflcznyclr, niezwl'kle wartościowyclr z punktu widzenia zamierzonej rekonstrukcji.

i

Praca składa się z pięciu rozdziałow: pierw,szy

clrugi są rozdziałanri o charakterze

wProwadzającYm W zasadnicze rczważania i zagadnierria, podejmowane w dalszej części
PIacY. W rozdziale pierwszym przedstawiorry został stan badań nad spuściznąpiśmienniczą
Mariarra Smoluchowskiego. Rozdział drugijest próbą nakreślenia tła lristorycznego rozważań

filozoftcznYch lvybitnego polskiego fizyka. Na pierwszy plan wysuwa się kinetyczna teoria
gazów i termodynanrika 1-enomenolo giczrta (w kontekście ich pozornej sprzeczności).Kolejne
rozdziały

i

(trzeci-piąty)

podejmują

JLlZ

zadanlę

rekonstrukcji

analizy tematyki fllozoftcznej w pismaclr Smoluchowskiego. Ich strurktrrra i układ zostały

ul'brane tak, aby w jak najbarclziej czytelny

i

logiczny sposob zobrazować stanowisko

Polskiego fizYka. Treśćposzczególnych rozdziałów Wznaczana iest przez trzy ważne
dziedzinY filozofii: episternologię, ontologię i filozofię nauki, a omawiane wątki dotyczą
Podejn'owanYch przez polskiego uczonego zagadnień w obszarze: filozofia

-

nauka (m.in.

zagadnienie Poznawania i rvyjaśniania zjawisk flzycznych, problemati,ka praw przylod1,, rola

hiPotez

i teorii W

nauce, rozwój nauki).

W

pracy poddano analizie stanowisko

Smoluchorvskiego w kontekście wpływów innych stanowisk filozoficznych (w szczególności
emPiriokrYtYcvzmu, czy konwencjonalizmu), jak tez

w perspektywie jego

w,łasnej placy

trł,órczej w dziedzinie fizyki.

Studium pism polskiego flzyka umacnia
orl'ginalnego

i

w

przekonaniu.

że pewne

elementy

nowatorskiego podejścia rzeczywiściefunkcjonowały w, jego poglądach.

Uwidacznia się to przede wszystkim w jego podejściu aktywnego fizyka do zagadnień
fllozoftcznYch. Smolucholvski" jako czołowy uczolly przełomu XIX i XX wiektr toro,uvał tym
samym nową drogę w relacjach nauka-filozofia.

z

Analiza i rekonstrukcja poglądów Smoluchowskiego pokazała, że mamy do czynienia

Poszukiwaniem szerokiego horyzontu nauki, wykraczającego poza pozytyrvistyczny
rninimalizm i torLrjącego drogi rozwijające.j się nryślirł, obrębie relacji nauka filozofia.
Stanorł'isko wybitnego polskiego uczonego niewątpliwie wpisuje się

w styl

-

uprawiania

filozofii w krakorł'skim ośroclku filozofii przyrody, kształtującym się iuz od początku XX
wieku.
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