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Informacja o monografii 

Monografia stanowi rekonstrukcję kosmologii i filozofii angielskiego matematyka 
i astrofizyka Edwarda Arthura Milne’a Jego propozycja była pierwszą teorią alternatywą 
wobec opartej na einsteinowskiej OTW kosmologii relatywistycznej. W badaniach nad 
Wszechświatem koncentrował się na wyjaśnieniu zagadnienia jego ekspansji metodą 
hipotetyczno-dedukcyjną. W punkcie wyjścia takiej strategii zakłada się globalne własności 
Wszechświata i na drodze dedukcyjnej wyprowadza się prawa szczegółowe, które powinny 
obowiązywać w rzeczywistym świecie. Zgodność tych praw ze znanymi prawami fizyki 
lokalnej uzasadnia uznanie skonstruowanego w ten sposób modelu kosmologicznego. 
W orientacji tej kosmologia uchodzi za ważniejszą od fizyki, a globalne własności 
Wszechświata za bardziej podstawowe od tych, które wynikają z lokalnych teorii fizykalnych. 

Prezentacja zaproponowanego przez Milne’a modelu kosmologicznego obejmuje 
problematykę jego genezy, zawartości treściowej oraz recepcji łącznie z rolą, jaką 
czynnościowo traktowana kosmologia odegrała w kształtowaniu oryginalnych procedur 
badawczych w rozwiązywaniu zagadnień kosmologicznych. Analiza struktury tego modelu 
obejmuje trzy jego elementy składowe: założenia i procedury konstrukcyjne, proponowane 
obrazy Wszechświata i poszczególne etapy ich budowania oraz zabiegi empirycznego 
testowania (średnia gęstość materii Wszechświata, poczerwienie linii widmowych odległych 
galaktyk oraz prawo Hubble’a). 

Filozoficzne funkcjonowanie kosmologii Milne’a zostało przedstawione na 
płaszczyźnie problematyki metanaukowej i przedmiotowej, obejmującej zagadnienia 
z zakresu określonego typu metafizyki, filozofii przyrody oraz filozofii Boga. 
To rozgraniczenie dwu płaszczyzn, a także wyodrębnienie grup zagadnień, zostało dokonane 
rekonstrukcyjnie z uwzględnieniem aktualnych tendencji w obydwu dziedzinach filozofii. 
W pierwszym przypadku są to kwestie demarkacjonistycznie ujmowanych związków filozofii 
z nauką, kilku aspektów członu opozycyjnego w stosunku do indukcjonizmu oraz 
ukierunkowanego rozwoju i racjonalności nauki. Grupa kwestii przedmiotowych obejmuje 
problematykę przestrzeni i czasu, praw przyrody oraz kreacjonizmu i koncepcji Boga-
Stwórcy. 
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Z okładki 

Monografia jest szczegółowym i kompetentnym omówieniem kosmologicznych prac 
E.A. Milne’a, wybitnego astrofizyka brytyjskiego, żyjącego w pierwszej połowie XX wieku, 
przeciwnika ogólnej teorii względności (OTW) i wynikającej z niej kosmologii 
relatywistycznej (prof. M.Tempczyk). 
 

Opracowanie ma charakter wyraźnie historyczny, ale zarówno od strony 
przyrodniczej, jak i filozoficznej ujawnia doskonałą orientację i swobodę poruszania się jej 
Autora w konkretnych kwestiach przedmiotowych i metaprzedmiotowych, które są 
systematyzowane, omawiane i komentowane w odniesieniu do szerszego tła filozoficznego. 
(…) Do podstawowych zalet monografii należy zaliczyć nieznany w dotychczasowej 
literaturze, i to nie tylko polskiej, jednolity, logicznie uporządkowany i całościowy obraz 
kosmologii E.A. Milne’a wraz z istotnymi wyjaśnieniami i komentarzami. Ogromnie 
wartościowa jest też zwięzła i w miarę całościowa prezentacja pojawiających się 
w kontekście tej kosmologii filozoficznych poglądów angielskiego uczonego (ks. dr hab. 
J. Turek). 

 
Lektura monografii uświadamia walor opracowań określanych mianem „historyczne 

studia przypadku” (historical case studies, historische Fallstudien), charakterystycznych dla 
nurtu uhistorycznionej (arekonstrukcyjnej) filozofii nauk przyrodniczych. (…) Szczegółowa 
eksplikacja filozoficznych aspektów funkcjonowania kosmologii Milne’a pozwoliła ze 
wszech miar pomysłowo przedstawić całokształt jego myśli przyrodniczej i filozoficznej. (…) 
Wśród walorów monografii wypada dostrzec wkład do ożywionych współcześnie dyskusji 
nad relacjami między nauką, filozofią i teologią, a z innej perspektywy patrząc, między 
problematyką poznawczą i pozapoznawczą, w tym światopoglądową, między poznaniem 
w szerokim rozumieniu naukowym a sferą postaw i przekonań, w tym także religijnych 
(ks. prof. Z. Hajduk). 


