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Recenzje
Subrahmanyan C h a n d r a s e k h a r, Newton’s Principia for the Common Reader, Oxford University Press Inc., New York 1995, str. XXIII + 593,
ISBN 0 19 852675 X.
Principia sź dzieem niezwykym; trudno
znale inne w naukach cisych czy przyrodniczych, które tak mocno zawayoby na losach naszej cywilizacji. Szukajźc osiźgnicia
geniuszu ludzkiego porównywalnego z dokonaniem Newtona Chandrasekhar siga nie
do nauki, a do sztuki, literatury i muzyki.
W wykadzie Newton and Michelangelo, wygoszonym na spotkaniu laureatów nagrody
Nobla w 1994 roku w Lindau, porównuje
Principia do fresków Michelangelo z Kaplicy Sekstyskiej, a w artykuach Shakespeare, Newton, Beethoven or Patterns of Creativity czy Truth and Beauty: Aesthetics
and Motivations in Science, do najwspanialszych osiźgni muzyki i literatury.
Halley namówi Newtona do rozwinicia
idei zawartych w rozprawie De Motu w roku 1684. Pierwsze egzemplarze Principiów
znalazy si pod prasź drukarskź w poowie
1686 roku. Byy to w Anglii szczliwe czasy
dla nauki, ale nie zawsze tak byo. Jeszcze
w pierwszej poowie XVII wieku matematyka w Anglii skadaa si zazwyczaj z do luno
ze sobź powiźzanych przedmiotów, w skad
których wchodzia geometria wraz z kosmograﬁź, arytmetyka zźczona z wykadem
magicznych wasnoci liczb wedug Pitagorasa, astronomia oparta na systemie Ptolemeusza, w szerokiej mierze uwzgldniajźca
astrologi i tzw. naturalnź magi. Obowiźzywa kodeks Theodosiana ze synnym zdaniem Nemo consulet haruspicem aut mathematicum (aby nikt nie szuka rady wieszczki
lub matematyka), a ﬁlozof Hobbes geometri
nazywa sztukź diabelskź.
Fragmenty dziea Kopernika zostay
przetumaczone na jzyk angielski przez Tho-

masa Diggesa w roku 1576 i umieszczone
jako dodatek do jednego z dzie jego ojca
Johna. Samź teori Kopernika wprowadzono
do programu studiów na uniwersytetach angielskich dopiero w 1619 roku. A o poziomie angielskich uczonych wiadczy fragment
Uczty popielcowej Giordana Bruna. Pisa
on, z charakterystycznym dla siebie temperamentem, e w czasie publicznej dyskusji
zorganizowanej w Oksfordzie w roku 1583
z okazji pobytu tam polskiego ksicia Alasco
(chodzi o czterodniowy pobyt w Oksfordzie
wojewody sieradzkiego Olbrachta askiego)
pitnacie razy zapdziem w kozi róg pewnego
nieszczsnego doktora....i niech wam opowiedzź – pisze dalej Bruno – jak grubiasko i niegrzecznie wystpowaa ta winia. W
podsumowaniu dyskusji profesorowie oksfordzcy powiedzieli, e sź zwolennikami Arystotelesa, Ptolemeusza i wielu innych wielce
uczonych ﬁlozofów. Na koniec, dodaje Giordano Bruno, wspomnianej dysputy na temat teorii autora De revolutionibus obecni
na sali dentelmeni wykazywali tyle zainteresowania dla sprawy, e przyniesiono ksig
Kopernika.
Na szczcie dla Newtona nadeszy lata,
które zmieniy stosunek elit do nauki. Król
i wysze sfery towarzyskie zaczy gorliwie zajmowa si naukź i dowiadczeniami. Los tak
szczliwie zdarzy, e rok, od którego ten okres
si zaczyna, by tym, w którym Newton rozpoczyna studia uniwersyteckie.
Newton pisa Principia dwa lata. Trudno sobie wyobrazi jak takie dzieo mogo powsta w tak krótkim czasie i chyba popiech
by przyczynź, e Newton nie dba o przejrzysto stylu i prostot argumentów. Dzieo wy-
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magajźce od czytelnika nieustannego skupienia, od chwili wydania w 1687 roku miao
opini dostpnego nielicznym. Znana jest powszechnie anegdota o studencie z Cambridge, który widzźc przechodzźcego obok
Newtona szepnź do ucha modszego kolegi
to autor ksiźki, którź tylko on rozumie. By
moe autorowi nie zaleao na powszechnej dostpnoci jego idei; moe liczy, e przybliź je
spoeczestwu inni. Byy podstawy, aby tak
sździ; w poowie XVII wieku dwadziecia procent wszystkich drukowanych w Anglii ksiźek stanowiy prace popularnonaukowe. Byy
to na ogó tanie publikacje, pisane atwym
jzykiem.
Styl, w jakim napisane sź Principia, mogź wyjani niektóre opinie Newtona
o jego lekturach. Pierwszym dzieem jakie
studiowa, bya najprawdopodobniej Dioptrica Keplera wydana w Londynie w 1653
roku. Poleci jź Newtonowi jego tutor Pulleyn. Zrozumienie tego dziea bez znajomoci
Euklidesa byo niemoliwe, zaczź wic studiowa Elementy. cise i drobiazgowe dowodzenie twierdze wydajźcych si Newtonowi
oczywistymi, zraziy go do tej ksiźki; uzna
jź za marnź. Pisa o niej czy mona byo powici tyle czasu dowodzeniu twierdze oczywistych? Ten sźd odsania pewnź cech charakterystycznź umysowoci Newtona, którź
wycisna pitno na jego pracach. Wiele lat
potem, w 1707 roku w Arithmetica universalis zaznacza, e pomija dowodzenie metod, z których czyniony jest uytek, wydajź
si one bowiem bardzo atwe, dowodzenie ich
byoby czsto bardzo dugie i dodaje przykady
sź uyteczniejsze ni przepisy. Do Elementów
wróci Newton póniej, prawdopodobnie za
namowź Izaaka Barrowa, od którego dosta
aciski przekad z 1655 roku. Egzemplarz ten
zachowa si do naszych czasów, z licznymi
uwagami Newtona na marginesach. Studia
nad geometriź dawaa jednak kiepskie rezultaty. Jeszcze w 1664 roku wadze uniwersyteckie, rozpatrujźc podanie Newtona
o stypendium, zwróciy mu uwag na niedostatecznź znajomo geometrii. Jednak wanie
w jzyku geometrycznym napisane sź Principia; pene skomplikowanych konstrukcji geometrycznych i trudnych do przeledzenia do-

wodów.
Z chwilź ukazania si Principiów natychmiast doceniono wag tego dziea. Ju ich
wydawca Roger Cotes napisa drzwi zostay
otwarte i mamy dostp do poznania przyrody. Wpyw Principiów nie ogranicza si
tylko do przyrodoznawstwa, ale obejmowa
caź nauk i myl europejskź, w tym ﬁlozoﬁ,
a nawet polityk. Abdus Salam, wybitny ﬁzyk pakistaski, laureat nagrody Nobla, gosi
tez, e triumfalny pochód cywilizacji europejskiej rozpoczź si z datź ich opublikowania.
Wkrótce po publikacji pierwszego wydania pojawiy si analityczne sformuowania
twierdze i dowodów zawartych w Principiach. Sformuowania takie mona znale u Leibniza i Newtona, ale nie w Principiach.
Proces tumaczenia dziea na znany nam dzisiaj jzyk rachunku róniczkowego i cakowego nabra tempa po publikacji podrcznika Guillaume de L’Hospitala, napisanego
na podstawie wykadów Johanna Bernoulliego, a zakoczony zosta przez Leonharda
Eulera. To, co dzisiaj nazywamy równaniami Newtona jest eulerowskim sformuowaniem dynamiki Newtona. Uczynio ono
mechanik dostpnź tym, którzy nie mieli do
czasu, chci lub umiejtnoci, aby przebrnź
przez gźszcz geometrycznych konstrukcji
Newtona a sporej czci studentów kierunków
cisych i technicznych pozwolio zda egzamin
z mechaniki niewiele z niej rozumiejźc.
Par razy podjźem wysiek przygotowania semestralnego wykadu z mechaniki na
podstawie Principów. Przygotowywaem si
do tego zadania czytajźc fantastyczne rosyjskie wydanie w tumaczeniu i opatrzone
komentarzami A.N. Kryowa. Zazwyczaj ju
po trzech – czterech pierwszych zajciach
ze studentami, caa koncepcja wykadu leaa
w gruzach i nie pomóg mi nawet wydany
niedawno po polsku wykad R.P. Feynmana
o wyprowadzenie pierwszego prawa Keplera
wedug Newtona (D.L. Goodstein, J.R. Goodstein, Zaginiony wykad Feynmana). Jak
niepyszny wracaem do wspóczesnego przedstawienia rzeczy tzn. z pomocź równa róniczkowych; geometryczne metody Newtona wyranie nie odpowiadajź studentom
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i zapewne wykadowcom równie.
Obecnie czytelnik ma do wyboru wiele
wspaniaych podrczników z mechaniki; wystarczy wspomnie Traité de Mécanique Rationnelle Paula Appella czy G.K Susowa
Mechanika analityczna. Celowo wymieniem
ksiźki z poczźtku XX wieku, póniej rónie bywao. Mam w swojej biblioteczce kilkanacie podrczników z mechaniki i zaglźdajźc do niektórych z nich ma si nieodparte
wraenie, e historia zatoczya krźg i znowu
pojawiy si podrczniki z mechaniki, pisane
w jzyku form róniczkowych, z których przecitnie uzdolniony czytelnik niewiele zrozumie.
Jak wspomniaem wyej, J. Bernoulli
i jego ucze L. Euler zajli si przeoeniem jzyka
geometrii na jzyk rachunku róniczkowego
i cakowego. Ale to nie wystarczyo aby przybliy osiźgnicia Newtona szerszemu ogóowi.
Pierwszź takź prób podjź Francesco Algarotti (1712–1764) w dziele pod nieco zabawnym tytuem Il newtonianismo per le dame
ovvero dialoghi sopra la luce e i colori (Newtonizm dla dam albo dialogi o wietle i kolorach). Autor by w swoim czasie znanym
podrónikiem, a do historii przeszed jako autor wspomnianego wyej dziea oraz opisu
podróy do Rosji Lettere sulla Russia, skźd
pochodzi do powszechnie znane powiedzenie Petersburg – to okno, przez które Rosja
patrzy na Europ. Pierwsze wydanie Newtonizmu dla dam wyszo drukiem w 1737
roku, wkrótce pojawiy si nastpne. Na owe
czasy by to bestseller i gówny kana, przez
który traﬁy do kontynentalnej Europy idee
Newtona. Nie byo to dzieko przeznaczone
dla blondynek. Napisane zostao w popularnej wtedy formie dialogu midzy kawalerem i markizź. Dialog toczy si nad jeziorem
Garda, miejscem wypoczynku obywateli republiki weneckiej, którzy spdzali tam czas
na zabawach, czytaniu poezji i rozmowach.
Dzieo skada si z szeciu dialogów i poematu
na cze Laury Bassi. Kawaler przekonuje do
teorii Newtona markiz, zwolenniczk Kartezjusza. Po kadym dialogu traci ona wiar
w teorie Kartezjusza i na koniec przyjmuje
teorie Newtona. Tytu wskazuje, e idzie gównie o teorie wiata i barw, ale tak nie jest.
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Sporo miejsca powica autor teorii grawitacji Newtona i konsekwencji z niej wynikajźcych.
Skoro pojawia si posta Laury Bassi, powimy jej kilka sów. Bya to pierwsza kobieta
w Europie, która wykadaa na uniwersytecie
i druga, która otrzymaa doktorat z ﬁlozoﬁi.
Nauki zaczynaa pobiera u rodzinnego lekarza Gaetano Tacconiego, który by profesorem na uniwersytecie w Bolonii i przez 7
lat uczy jź ﬁlozoﬁi i metaﬁzyki. Jej talent
szybko zauway i doceni kardyna Prospero
Lambertini, póniejszy papie Benedykt XIV.
Bassi przez 28 lat nauczaa i propagowaa idee Newtona.
Subrahmanyan Chandrasekhar urodzi
si w 1910 roku w Lahore, w rodzinie o duych
tradycjach intelektualnych. Jego ojciec by
urzdnikiem rzźdowym, stryj C. V. Raman w 1930 roku otrzyma Nagrod Nobla
z ﬁzyki za prace z optyki. Matka, opiekujźca si dziesiciorgiem dzieci, znalaza jeszcze czas na tumaczenie dramatów H. Ibsena na jzyk tamilski. Chandrasekhar poszed w lady stryja, by wyróniajźcym si studentem matematyki i ﬁzyki w Presidency
College w Madrasie. W 1930 roku opuszcza
Indie i rozpoczyna studia na Uniwersytecie
w Cambridge. W 1944 otrzymuje stanowisko profesora na Uniwersytecie w Chicago,
gdzie pracuje przez pó wieku.
Jego badania ewolucji gwiazd uwieczone zostajź przyznaniem Nagrody Nobla
z ﬁzyki w 1983 roku. Opublikowa okoo czterystu prac i ksiźek, najbardziej znane z nich
to Principles of Stellar Dynamics (1942),
Plasma Physics (1960), The Mathematical
Theory of Black Holes (1983).
Chandrasekhar bardzo ceni prace polskiego ﬁzyka Mariana Smoluchowskiego,
o jego teorii ruchów ﬂuktuacji gstoci powiedzia, e stanowi jedno z najznamienitszych osiźgni ﬁzyki czźsteczkowej. W 1972
roku Polskie Towarzystwo Fizyczne uhonorowao Chandrasekhara swoim najwyszym
odznaczeniem, medalem Mariana Smoluchowskiego. Zosta on wrczony laureatowi
w nastpnym roku, podczas odbywajźcej si
w Warszawie konferencji z okazji pisetnej
rocznicy urodzin Kopernika.
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Chandrasekhar zaczź dogbnie studiowa
Principia w 1986 roku, zachcony zaproszeniem do napisania pracy na jedno z wielu
sympozjów organizowanych z okazji okrźgej
rocznicy wydania Pricipiów. Interesowaa go
gównie najwaniejsza cz Principiów, to jest
teoria grawitacji. Mia wtedy 76 lat. Planowany artyku rozrós si do sporej objtoci
ksiźki, która wysza drukiem w 1995 roku.
W tym samym roku zmar na atak serca jej
autor
W tytule ksiźki S. Chandrasekhara widniejź sowa for common reader, co wyglźda na art. Popularny charakter ma tylko
pierwszych czternacie stron powiconych historii powstawania Principiów. Na dalszych
stronach nie ma mowy o adnej taryﬁe ulgowej. Jak w oryginale: deﬁnicja, twierdzenie, wniosek, dowód, zawiy rysunek. Ale tutaj zaczyna si te uczta duchowa dla czytelnika: oryginalny tekst Newtona przeplata si z komentarzami Chandrasekhara,
argumenty Newtona uzupenione sź wspóczesnymi dowodami, obok znanych rysunków z oryginau, które czytelnika przyprawiajź o ból gowy, jest dobrze znana symbolika matematyczna, widzźc którź czujemy
si pewniej. Od czasu do czasu napotykamy
na uwagi historyczne i odniesienia do wspóczesnych wyników. Jednym sowem, w takim wydaniu Principia da si czyta i mona
zrozumie, cho trudu trzeba woy sporo, nie
jest to bowiem ksiźka do czytania, ale do
studiowania. Parafrazujźc cytowane ju sowa
Rogera Cotes’a mona powiedzie Drzwi zostay otwarte i mamy dostp do poznania
Principiów. I jeszcze jedno: w czasach, gdy
ksiźki pisze si na ogó byle jak, nie zwracajźc uwagi na styl i jzyk, ksiźka Chandrasekhara jest chlubnym wyjźtkiem. Napisana z wielkź dbaociź o form, imperialnym stylem, jak si wyrazi jeden z jej recenzentów. Hans Bethe napisa Chandra (tak
nazywali Chandrasekhara jego przyjaciele)
by jednym a najwybitniejszych astroﬁzyków
swoich czasów....by te najwikszym mistrzem
jzyka angielskiego, jakiego znaem.
Dawniej w murach uniwersyteckich pod
jednym dachem mieszkay teologia, ﬁlozoﬁa, alchemia, astrologia, astronomia, geo-

metria, arytmetyka i magia naturalna i nie
byo im za ciasno. Obowiźzywa wtedy kanon lektur obowiźzkowych; skada si z dzie
staroytnych i wspóczesnych; prawie wszystkie napisane byy po acinie, a niektóre po
grecku. W czasach Kopernika na uczelni
krakowskiej lektury obejmoway okoo dwustu pozycji osiemdziesiciu autorów. Zadajemy sobie dzisiaj pytanie: jak ówczeni studenci mogli opanowa, w tamtych warunkach, takź liczb lektur. Moje dowiadczenie
wskazuje, e liczba przeczytanych ksiźek matematycznych przez przecitnego studenta
spada okoo stukrotnie. Jeden z moich przyjació pozby si problemu nadmiernej liczby
magistrantów stawiajźc, jako warunek konieczny pisania u niego pracy, przedstawienie szeciu ksiźek matematycznych osobicie podpisanych przez studenta; podpis mia
wiadczy o tym, e student jest ich wacicielem.
Studenci matematyki nie czytajź prawie adnych dzie klasyków. Czasami pytam
na egzaminach magisterskich o ich osobistź biblioteczk matematycznź; na ogó nie
majź niczego poza jakimi skryptami czy poradnikami. Coraz czciej pytajź przed wykadem o materiay dostpne na stronie internetowej wykadowcy. I zgodnie z ich zapotrzebowaniem i wymaganiami wadz uczelni
pojawiajź si na tyche stronach jakie notatki, skrypty itp. Czy to jest dobre?
Czy nie warto ich skierowa do dzie klasyków? Ostatni znany mi przypadek gruntownego studiowania Eulera przez studenta
mia miejsce w Toruniu w latach szedziesiźtych. Jeden ze studentów astronomii postanowi swojź caź wiedz matematycznź czerpa
z dzie Eulera. Jego trud nie zosta doceniony przez egzaminatora; dosta na egzaminie trójk.
Byem wiele razy na rónych spotkaniach
powiconych programom studiów i minimom
programowym i nigdy nie pada tam myl,
aby ustali kanon lektur obowiźzkowych dla
studentów matematyki, jakie 10–15 pozycji.
Nie twierdz, e majź si wród nich znale Principia w wersji Chandrasekhara, ale moe
warto si nad tym zastanowi. Zapewne pojawi si pytanie: a có wspóczesny student

Recenzje
moe nauczy si od Newtona? Odpowiem na
to pytanie sowami Chndrasekhara z jego artykuu On reading Newton’s Principia at age
eighty; napisa tam o swoich studiach nad
Principiami: Nie znalazem ani jednego le-
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matu, z którego nie nauczybym si czego nowego, czego o czym nie wiedziaem lub czego
o czym powinienem wiedzie.

Tadeusz Nadzieja

