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Jaka historia ?

Jaka fizyka ?



Historia nie moHistoria nie możże bye byćć tylko tylko 
listlistąą nazwisk i datnazwisk i dat

Dawne odkrycia i poglDawne odkrycia i pogląądy nie dy nie 
mogmogąą bybyćć oceniane wyoceniane wyłąłącznie cznie 

z obecnej perspektywy z obecnej perspektywy 
i na podstawie obecnej wiedzy i na podstawie obecnej wiedzy 



Opisy przeszłych wydarzeń w historii nauki są
często zniekształcone. Niektórzy autorzy mają
skłonność do oceniania przeszłości wyłącznie 
z obecnej perspektywy i mając na uwadze 

współczesną wiedzę. Daje to fałszywy obraz 
przeszłości, ponieważ zacierane są wszystkie 
błędy, zakręty i ślepe zaułki, które stanowiły 

ważną część historii. Pozostaje zaś sfałszowany 
obraz rozwoju fizyki jako uporządkowany, 

logiczny postęp wiodący w prostej linii do stanu 
obecnego. 

Fizyka nigdy tak się nie rozwijała !



„„Historyk nauki straci niezmiernie wiele, jeHistoryk nauki straci niezmiernie wiele, jeżżeli przy ocenie eli przy ocenie 
odkryodkryćć i teorii przeszi teorii przeszłłoośści nie skorzysta z wyci nie skorzysta z wyżższoszośści wiedzy ci wiedzy 
wspwspóółłczesnej. Ale jeczesnej. Ale jeśśli skorzysta, to grozi mu wielkie li skorzysta, to grozi mu wielkie 
niebezpieczeniebezpieczeńństwo. Wobec tego, stwo. Wobec tego, żże prawdziwy poste prawdziwy postęęp nauki p nauki 
polega na dokonywaniu odkrypolega na dokonywaniu odkryćć i ujawnianiu bi ujawnianiu błęłęddóów, istnieje w, istnieje 
prawie nieprzezwyciprawie nieprzezwyciężężona pokusa, aby odkrycia przeszona pokusa, aby odkrycia przeszłłoośści ci 
uwauważżaaćć po prostu za antycypacje i przyczynki do nauki po prostu za antycypacje i przyczynki do nauki 
dzisiejszej i aby pomijadzisiejszej i aby pomijaćć bbłęłędy jako do niczego nie prowadzdy jako do niczego nie prowadząące. ce. 
WWłłaaśśnie ta pokusa, tak zwinie ta pokusa, tak zwiąązana z istotzana z istotąą nauki, monauki, możże niekiedy e niekiedy 
sprawisprawićć, , żże bardzo trudno nam be bardzo trudno nam bęędzie zrozumiedzie zrozumiećć, w jaki spos, w jaki sposóób b 
powstawapowstawałły w rzeczywistoy w rzeczywistośści odkrycia i teorie i jak na nie ci odkrycia i teorie i jak na nie 
patrzyli ich autorzy w owym czasie. Mopatrzyli ich autorzy w owym czasie. Możże to doprowadzie to doprowadzićć do do 
najbardziej zdradliwej formy fanajbardziej zdradliwej formy fałłszowania historii.szowania historii.””

A. C. Crombie, 
Nauka średniowieczna i początki nauki nowożytnej, s. 18



W celu rekonstrukcji prawdziwej historii 
fizyki w danym okresie musimy się starać

spojrzeć na świat oczami ówczesnych 
fizyków, zrozumieć problemy przed jakimi 

stali, metody, które stosowali w celu 
rozwiązania i odpowiedzi, do jakich wtedy 

dochodzili. Tylko wtedy mogą nabrać sensu 
pozornie nielogiczne działania naszych 

przodków.



Nigdy !Nigdy !
nie nalenie należży wierzyy wierzyćć informacjom historycznym informacjom historycznym 

w podrw podręęcznikach fizykicznikach fizyki

chyba, chyba, żże ich autorzy rzeczywie ich autorzy rzeczywiśście przestudiowali cie przestudiowali 
historihistorięę fizykifizyki



Sześćdziesiąt lat temu fizyka nie obejmowała

kwarków, gluonów, bozonów 
pośredniczących, odziaływań
elektrosłabych, tranzystorów, 

komputerów, laserów, holografii, 
nadprzewodnictwa przy wysokich T, 

pulsarów, kwazarów, fullerenów, 
nanorurek,...



PrzykPrzykłłady zawartoady zawartośści ci 
podrpodręęcznikcznikóów fizyki w fizyki 
z ubiegz ubiegłłych stuleciych stuleci



Według powszechnego przekonania do końca 
XVII wieku fizyka była nauką o całej przyrodzie. 
Podręczniki fizyki obejmowały wiadomości 
o zjawiskach, które dziś nazywamy fizycznymi, 
chemicznymi, astronomicznymi, 
meteorologicznymi, a także całą mineralogię, 
zoologię, botanikę i naukę o człowieku 
(włącznie z anatomią).



„Druga z nauk to fizyka. Daje nam ona 
poznanie natury bytów, które mają ciało 
i występują wraz z rzeczami cielesnymi, to 
znaczy natury ludzi, zwierząt, ptaków, ryb, 
roślin, kamieni i innych jeszcze bytów 
cielesnych znajdujących się wśród nas.”

Brunetto Latini, Skarbiec wiedzy (ok. 1265)





Księga 1
O naturze fizyki 
O zasadach fizyki 
O przyrodzie 
O przyczynach zewnętrznych 
O ilości 
O skończoności i nieskończoności 
O miejscu 
O próżni 
O ruchu 
O czasie 
Księga 2
O świecie 
O niebie 
O sferach niebieskich 
O gwiazdach 
O elementach w ogólności 
O elementach, z których składa się świat 
Księga 3
O jakościach
O zmianie 
O powstawaniu i ginięciu 
O przekształcaniu się elementów czyli 

powstawaniu 
O mieszaninach czyli powstawaniu mieszanin 
O temperaturach 
O niszczeniu mieszanin 

Spis treści 
Introductionis ad physicam libri sex (1644)
Spis treści 
Introductionis ad physicam libri sex (1644)

Księga 4
O meteorach w ogólności 
O kometach 
O pozostałościach meteorów ognistych 
O wiatrach 
O ruchach ziemi 
O meteorach wodnych 
O meteorach widocznych 
Księga 5
O ziemiach
O sokach 
O metalach 
O kamieniach 
Księga 6
O głównych częściach zwierząt 
O duszy doświadczającej 
O duszy postrzegającej 

i zmysłach w ogólności 
O zmysłach zewnętrznych 
O zmyśle wewnętrznym 
O pragnieniu zmysłowym
O zdolności do ruchu 
O czuwaniu i śnie 
O duszy rozumnej 



Słynny siedemnastowieczny 
podręcznik fizyki, 

Traité de Physique
Jacquesa Rohaulta

(Paryż, 1671), 
obejmował nie tylko fizykę
w dzisiejszym rozumieniu, 

ale także astronomię, 
kosmologię, meteorologię, 

mineralogię, geologię, 
fizjologię i anatomię.











Już w pierwszej połowie XVIII wieku
wydawano czasem podręczniki fizyki, które 
nie obejmowały biologii, ale stało się to 
powszechnym zwyczajem dopiero w wieku XIX. 

Podręczniki fizyki z XIX wieku zazwyczaj 
zawierają także wykład meteorologii.





MusschenbroekMusschenbroek
Essai de physique (1739)(1739)







W XVIII wieku zaczęto dzielić fizykę na fizykę
ogólną (physica generalis) i fizykę specjalną
lub szczególną (physica specialis, physica
particularis).
Fizyka ogólna obejmowała właściwości wszystkich 
ciał: rozciągłość, nieprzenikalność, ruchliwość, 
bezwładność, grawitację.
Fizyka szczególna obejmowała zjawiska 
i właściwości różniące ciała od siebie, a więc 
elektryzację, magnetyzm, twardość, 
przezroczystość itd.; tu zaliczano także zagadnienia 
astronomii, chemii i przyrodoznawstwa. 



Fizyka ogólna obejmowała w zasadzie 
mechanikę Newtona i wszystko to, co było 
następstwem i rozwinięciem idei zawartych 
w jego Principiach. W drugiej połowie XVIII 
wieku chemia, zoologia, botanika i mineralogia 
najczęściej bywały już traktowane odrębnie 
i fizyka szczególna obejmowała zjawiska cieplne, 
świetlne, elektryczne i magnetyczne. 
Nieznajomość zasady zachowania energii 
sprawiała jednak, że dziedziny te nie były 
jeszcze połączone w jedną spójną dziedzinę
fizyki.





Michał Jan Hube (1783)





inne znaczenia słowa „fizyka”





Drzewiński (1823)



Drzewiński (1823)



Program wykładu

1. Nauki fizyczne w starożytności i średniowieczu
2. Powstanie i rozwój nauki nowożytnej
3. Fizyka Oświecenia
4. Wiek fizyki klasycznej (Fizyka w XIX wieku)
5. Wiek fizyki kwantowej (Fizyka XX wieku)


