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Biuletyn  

 Roku  Czochralskiego 
Biuletyn Społecznego Komitetu Roku Czochralskiego    
 

Wrocław          27 marca 2014 r.                    rok III,  numer  19/73 
*************************************************** *************************************************** *********** 

 
 
Zapowiedzi 
 

♥ 30 kwietnia – ogłoszenie wyników konkursu „Kryształy w życiu człowieka”, Kraków 
 

Informacje prasowe i internetowe 
 

♦ 30 stycznia – jacek – Od Kcyni do Żagania – http://astronomia.zagan.pl/ 
print.php?type=N&item_id=2648 [Żagański Serwis Astronomiczny „Gwiezdne Wrota”] 

♦ 23 lutego – Paweł Reszka – Ryba na jeleniu – Tygodnik Powszechny, nr 8, str. 36 

♦ marzec – Małgorzata Sobieszczak-Marciniak – Środy z Janem Czochralskim w Muzeum 
Marii Skłodowskiej-Curie w 2013 r. – Orbital (PTChem), nr 1/2014, str.43 

♦ 26 marca – Adam Gadomski – Rok prof. Jana Czochralskiego – czy już czas na wstępne 
podsumowanie? – Format UTP, Bydgoszcz, nr 68, str. 31-33 [A] 

 
* * * * * * * * * * 

 
 

Dom  za  miastem 
 

Marcelin Pałuk-Suchodolski 
(Jan Czochralski) 

 

Odcinek  X 
 
 

Wizyta  Księdza  czy  Giordano  Bruna? 
 

(fot. z archiwum Jana Wojciechowskiego) 
 

 Ksawery idzie z wiadomością, widzę to po jego twarzy. 
 – Cóż takiego, Ksawery – wołam na odległość, by mu drogę zaoszczędzić. 
 – Gość Paniczu – woła wesoło. 
 Podążam mu więc na przeciw. 
 – Ksiądz wikary, Paniczu! 
 Wikary spostrzegł mnie już i skierował się ku mnie. Po powitaniu poprowadziłem go ku sadzawce. 
Usiedliśmy na tej samej ławie, która zapraszała przyjemnym swym położeniem. 
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 – Przepięknie tu u Pana. Z ulicy nie ma się pełnego wrażenia. Referendarz to uosobienie zdrowia i 
radości życia! 
 – To cała moja duma i wartość, Księże dobrodzieju – odpowiedziałem. 
 – Przyprowadziła mnie tu sprawa wspólnego naszego przyjaciela – mówił Ksiądz spokojnie dalej. 
 Widocznie spojrzałem niedowierzająco, czy też z zdumieniem na mojego gościa, bo dodał 
spiesznie... – Pawła. 
 – Ksiądz wikary go zna? 
 – Kolegowaliśmy na Uniwersytecie – odpowiedział. 
 – To będziemy mieli o czym mówić... Przypominam, przypominam sobie, to Księdzu na imię: 
Janek? 
 – Urzędowo – Jan, ale Paweł mianował mnie nie inaczej, jak – Janek! 
 – Pisałem, zdaje się onegdaj, ekspresowy list do niego... napominając go by pilnował wyłącznie 
swego fachu ... udzielając mu w końcu błogosławieństwa Laertesa1... 
 – „Synu wyprawiam Cię w świat” – czy to to? – zapytał Ksiądz. 
 – Otóż, otóż! 
 Ksiądz zaczął składać i uzupełniać wiersz po wierszu: 
 
  Synu wyprawiam Cię w świat 
  [tu w rękopisie zostawione miejsce na wiersz, być może oryginalny fragment „Hamleta”?]  
 
 Gdzie nie dojechał – dopomogłem mu, nie było to sztuką gdyż przerecytowałem świeżo te słowa... 
 – Jakież to wspaniałe słowa – jubilował Księdza z frenetyczną radością – i czął do mnie 
przemawiać, jak do znawcy i miłośnika literatury. 
 Należy go wyprowadzić z mylnego tego przypuszczenia – pomyślałem i powiedziałem tak: – 
mówi Ksiądz do analfabety i ignoranta, po prostu do nieopierzonego kurczaka... 
 – Może zbyt po referendarsku pan Marcelin sprawy te bierze! Nie święci garnki lepią... można 
garnki lepić i być świętym, ale nie odwrotnie... 
 Podszedł mnie zdrowo – pomyślałem, ale odczułem już równocześnie, że gość nadaje się na 
druha! Ma łeb na karku, erudyta i smakosz literatury... 
 – Czy wikary jest z powołania księdzem – zapytałem teraz prosto z mostu. 
 – Myślę, że tak – odpowiedział wikary z namiętnością – a poza tym habitus2 psychiczny – dodał – 
nakłania mnie do ideologicznych zamyśleń... 
 Znowu odpowiedź Księdza mnie zafrapowała... 
 – Mimo młodości, doszedłem do pewnych wniosków – mówił ksiądz dalej – które wnoszą i radość 
i przekonanie w element surowości duchowieństwa. 
 Okuty teozof – pomyślałem, lecz nie przerywałem mu, by nie wybić go z toku myśli. 
 – Lubię dociekania teologiczne i łączenie ich z psychicznymi objawami, i wynikami ścisłych 
nauk... 
 – Z pasją, że tak powiem, wkradłem się na wykłady Janka Zawidzkiego3, fizykochemika, który za 
granicami naszymi zdobył sobie poważną sławę.- 
 Wyliczyłem sobie, że wikaremu musi obecnie podchodzić do czterdziestki, acz z wyglądu cenić by 
go można na nie pełną trzydziestkę... 
 – Przypominam sobie z opowiadań kolegów – wtrąciłem – zaliczano go, obok mego wuja, 
Henryka Mierzejewskiego4 i Nałkowskiego5 do najwięcej uduchowionych profesorów Politechniki. 

                                                 
1 Laertes – syn Poloniusza w „Hamlecie” Williama Shakespeare’a; obszerne błogosławieństwo Poloniusza  z 

przestrogami na drogę jest w scenie trzeciej aktu I 
2 układ nabytych wzorów myślenia, zachowań i gustu; postać, wygląd zewnętrzny osobnika będący wyrazem jego 

cech charakterystycznych 
3 Jan Wiktor Zawidzki (1866-1928) – fizykochemik, m.in. profesor Akademii Rolniczej w Dublanach, Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej (jej rektor w latach 1918/19), historyk chemii, autor podręczników 
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 – Ale cóż mógł Zawidzki Księdzu poradzić przy zagadnieniach związanych z teologią lub 
teozofią? – Pytam prosto i szczerze, przypuszczając, że odpowiedź będzie nie bez niespodzianek... 
 (Zawidzki – mówił Ksiądz dalej – był uczniem wielkiego m..?..dora i formalisty wiedzy 
chemicznej, wtedy jeszcze w Rydze – Wilhelma Ostwalda6.) 
 – Zaraz Panu odpowiem, niech nabiorę tylko oddechu, trochę czasu, do połączenia delikatnych, 
przewodnich tych myśli. 
 Po krótkiej przerwie, mówił, jakby odliczając każde słowa: 
 – Wtedy krystalizowała się we mnie myśl, że antycznej historiozofii Kościoła nie ma co 
dochodzić... należy ją przyjąć, mutus mutandis7, w tej postaci, jak została tradycyjnie nam przekazana. 
 – Inną rzeczą – to teozofia generalna... 
 – Filozoficznie-naukowe dowodzenia egzystencji Boga osobistego napotyka na krańcowe 
dylematy, które łamią się u podstaw rozpoznania w szczególe i w ogóle, a tym samym załamują też i 
twierdzenia przeciwników ateistów, których dowodzenia są z całkowitego braku, chociażby 
elementarnego, retorycznego filozoficznego otrzaskania gruboskórne i ordynarne... Żaden z 
prawdziwie wielkich uczonych nie był ateistą... było im nawet szkoda silić by wdać się ze swymi 
pseudokolegami z rzeczową dyskusję... 
 – W tym stanie, szukałem oparcia o tzw. naukowy sposób rozumowania wzgl. reguły naukowego 
dowodzenia... co poprowadziło mnie w ławy słuchaczy głośnego tedy uczonego Janka Zawidzkiego. 
 – Początkowo oblewało mnie to wszystko jakby zimną wodą – tylko materia w konkretnej swej 
formie i wpływ środowiska na jej własności... a reszta to posucha duchowa – myślałem. 
 – Gdy zacząłem już jedno z drugim wiązać, spostrzegłem gigantyczną konstrukcję umysłową, 
która spoczywała na solidnym granitowym fundamencie – intuicji duchowej wielkich budowniczych 
tej wiedzy. 
 – Zawsze odnosiłem wrażenie, że Zawidzki był wtedy w swym elemencie /?/, gdy odbiegał od 
konkretnych cyfrowych danych, równań i formułek, przechodząc do rozumowań nadrzędnych – 
jednym słowem ujęcia formalnych stron przedmiotu. 
 – Systematycznie doszliśmy do tematu: teoria, hipoteza, przypuszczenie i ich znaczenie w zakresie 
naszej dyscypliny. 
 – Od razu wyczułem, że się teraz czegoś dowiem, lecz omyliłem się... to wszystko było mi już 
znane z wykładów filozofii. 
 – Gdy począł zaś mówić o tzw. „Arbeitshypoteze”8 żgnęło mnie jakby coś w mózgu... 
Zrozumiałem od razu, że opory w umyśle moim się zluzowały. Gdyby był więcej już nic nie 
powiedział, byłoby mi wystarczyło to do uporządkowania rozbieżnych moich imaginacji w 
odniesieniu do zasad teozofii generalnej... 
 – Zawidzki począł teraz przytaczać mnóstwo rezultatów wynikłych na podstawie tymczasowych 
hipotez pracy... a między innymi zwłaszcza hipoteza atomowa Arystotelesa i hipoteza tzw. pierścienia 
benzolowego niemieckiego uczonego Kekuli9, które są po dziś dzień tymczasowymi hipotezami 
pracy10 w pierwotnym ich ujęciu... 

                                                                                                                                                         
4 Henryk Mierzejewski (1881-1929) – inżynier, założyciel w 1926 r. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników 

Polskich (SIMP). Absolwent i jeden z pierwszych profesorów Politechniki Warszawskiej 
5 Wacław Piotr Nałkowski (1851-1911) – geograf, pedagog, publicysta i działacz społeczny. Twórca teorii nieokreśloności 

terytorium Polski.  
6 Wilhelm Friedrich Ostwald (1853-1932) – niemiecki chemik i filozof, profesor chemii politechniki w Rydze i chemii 

fizycznej uniwersytetu w Lipsku, Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. Jeden z twórców nowoczesnej chemii 
fizycznej; założył (z van 't Hoffem) czasopisma „Zeitschrift für physikalische Chemie” 

7 poprawnie: mutatas mutandis = z uwzględnieniem niezbędnych zmian, dokonawszy niezbędnych zmian; uwzględniając 
istniejące różnice 

8 hipoteza badawcza (robocza); Czochralski używa dalej sformułowania „hipoteza pracy” 
9 Friedrich August Kekulé von Stradonitz (1829-1896) – chemik niemiecki, profesor na uniwersytecie w Gandawie, 

w Heidelbergu i Bonn, współtwórca teorii budowy związków organicznych, odkrywca (1866) pierścieniowej 
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 – A w jaki sposób powstały owe hipotezy pracy, czy geneza ich jest znana? – zapytałem Księdza. 
 – Arystoteles obserwował karafkę z wodą, która stała tradycyjnie w jego gabinecie na stole i miała 
bardzo wąską szyjkę – innych nie umiano wtedy wyrabiać, bo brakło im pieców by wytwarzać 
dowolną ciepłotę... 
 – Na podstawie zmian poziomu wody w szyjce w zależności od temperatury otoczenia doszedł do 
wniosku, że cząstki, z których się woda składa, nie mogą się ściśle dotykać, kiedy objętość jej może 
wzrastać to znowu maleć... stąd wniosek, że wszystkie ciała składają się z cząstek „dyskretnych” – 
dziś wiedza wylicza, a nawet z niebywałą precyzją mierzy, ,że około dwadzieścia milionów takich 
cząsteczek przypada na pa/...?/ długości jednego milikubra /?/. Cytuję według słów Zawidzkiego – 
dodał Ksiądz. 
 – A z owym pierścieniem? – zapytałem... 
 – Kekuli był profesorem w Darmstacie, przejściowo przebywał w Londynie, zęby był już zgryzł na 
pewnej grupie ciał chemicznych, które mimo dokładnie identycznego chemicznego składu odznaczały 
się całkiem innymi własnościami: jedne były intensywnymi barwnikami, inne kryształkami 
bezbarwnymi, a jeszcze inne substancjami ciekłymi. Zjawisko to nazwano izomerią. 
 – Jak wytłumaczyć anomalie, które jakby wywracały mozolnie osiągnięte zdobycze chemii 
analitycznej? 
 – Kekuli mijał co dzień tramwajem okno wystawowe sklepu zoologicznego, którego wystawa 
składała się całej rodziny małpek karłowych. Zwyczajem małpek zwieszały się one z gałęzi 
umieszczonego tam drzewa trzymając się jedno o drugą, tworząc swego rodzaju „pierścień”. Jednego 
dnia błysła mu myśl, że to przecież model poszukiwanego przez niego wzoru. 
 – Sześćdziesiąt tysięcy związków chemicznych wyprowadza się obecnie z wzoru tego, który stał 
się alfa i omega chemii organicznej! 
 – Było trzeba słyszeć Janka Zawidzkiego, jak oskrzydlały go wywody swe... Niewielki z wzrostu 
ten człowieczek rósł w oczach moich na olbrzyma! 
 – A wnioski, jakie Ksiądz z tego wyprowadza? – zapytałem z udaną obojętnością. – Czy wynika z 
tego, ze wyobraźnia Boga jest również taką samą „tymczasową hipotezą pracy teologów”? 
 – Zanim na pytanie to odpowiem – muszę przesądować głębiej własne moje myśli... 
 – Z tego, co powiedziałem wpierw na temat krańcowych dylematów /?/, które łamią się u postaw 
naszego rozpoznania, wynikałoby że tak... 
 – Niepotrzebnie lękam się ateistów, nie stawiając im czoła i osłabiając przez to ideową naszą 
przewagę, pozorami unikania zmierzenia z nimi naszych sił duchowych... Zmierzyć możemy je z nimi 
tylko tedy, gdy wykorzystamy w całej pełni tymczasową naszą hipotezę pracy... Ateiści wykorzystują 
właśnie naszą niezdecydowaną postawę w sprawach tych... 
 – Hipoteza naszej pracy jest jasna i kryształowa – nie trzeba nam obawiać się szczerej i otwartej 
dyskusji... 
 – Tymczasowa hipoteza naszej pracy stworzyła moralny porządek na całym świecie. Usunęła 
gusła, ciemnotę duchową, przesądy i zbyt wyuzdane okrucieństwa społeczne.... 
 – Czy wyniki te nie są stokroć potężniejsze od sześćdziesięciu tysięcy związków opartych na 
pierścieniu benzolowym?... Czy nie potężniejsze od broni wszelkiego rodzaju? 
 – Powiedzmy to raz śmiało, że walczymy o naszą tymczasową hipotezę pracy – a hipotezą tą to 
walka o Boga i dla Boga... 
 – Nie jednostka stworzyła pojęcie Boga – stworzyły je wszystkie narody, bez wyjątku... 
 – A my unikamy walki z elementem duchowo ograniczonym i wydziedziczonym z hierarchii 
ludzi, którzy odczuwają Boga w własnej swej piersi! 
 – Dlaczego nie mięlibyśmy się obawiać rzeczonej szczerości? 

                                                                                                                                                         
budowy benzenu. Jest kilka wersji, jak odkrył (we śnie) wzór cząsteczki benzenu (np.: 6 skrzących się iskier 
tańczących po okręgu. Obracały się i kręciły jak węże. A jeden z węży trzymał w zębach własny ogon.). 

10 hipotezy robocze? 
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 – Tymczasowa hipoteza pracy naszej musi być prosta i jasna... a jest więcej niż tam jest szczytem 
ludzkiej ideowości! 
 – Nie daremnie, jak przeczuwam, Ksiądz doktor wkradał się na wykłady Janka Zawidzkiego! 
 – Czy Ksiądz doktor zapoznał się już z foljantami11 Giordano Bruno? Najszczerszego 
poszukiwacza Boga wszystkich czasów... 
 – Zrozumiałe, że po ciężkich zawodach życiowych głosił może tą i ową herezję... 
 (Nadszedł już czas, by Kościół go nareszcie beatyfikował – jako najwierniejszego swego syna, 
który objawienia swoje spłacił śmiercią na stosie... Co prawda znam tylko wyjątki z jego życia i 
dzieła...) 
 – Wiem tyle – odrzekł Ksiądz – że dzieła jego są obecnie jeszcze na indeksie... Może uda mi się 
przełożone moje władze uprosić o udzielenie mi zezwolenia na przestudiowanie dzieł tych. 
 – Chyba napotka Ksiądz doktor na wyrozumiałość swych przełożonych. Co do mojej osoby, to nie 
napotkałbym w nich na nic gorszącego – wręcz przeciwnie – ustaliłem podstawy obecnej mojej 
głębokiej wiary i nabrałem przekonania do niej. Czy ustosunkował się Kościół już do twierdzeń 
nowszych filozofów amerykańskich głoszących tezę, czy też „tymczasową hipotezę pracy”, że „religia 
jest fizjologiczną potrzebą człowieka”... 
 – Czy twierdzenie to jest istotnie prawdziwe – zapytał Ksiądz z wzruszeniem. 
 – Chyba że tak – odpowiedziałem – słyszałem niedawno obszerną prelekcje radiową z U.S.A. na 
temat ten, na co daję Księdzu doktorowi słowo moje w zastaw... 
 Ksiądz pożegnał mnie miast słów – gorącym uściskiem dłoni – odprowadziłem go do furtki – 
prosząc go by w sobotę raczył wziąć udział w „Garden-Party” – w szerszym gronie rodzinnym. 
 Zaproszenie przyjął z podziękowaniem. 
 
 Dopiero teraz, po jego odejściu, powróciłem do przytomności – tak bardzo zaprzągł mnie 
ciekawym swym opowiadaniem... 
 Wulkaniczny to umysł – pomyślałem – a jaki przyjemny i przystojny – gdyby był człowiekiem 
wolnym, zapewne by wszystkie na sobotę proszone „gazele” z niego się pobiły... 
 Wulkaniczny to umysł, powtórzyłem raz jeszcze, gdy Ksawery oznajmił że podają już obiad. 
 Reszta dnia spełzła na przygotowaniach dekoracyjnych i aprowizacyjnych – by wyrazić się 
górnolotną polszczyzną... do której co raz to w własnej osobie powracam, jest to tak bardzo wygodne, 
jak całkiem niepotrzebne, ale „ludzie są ludźmi” twierdzi jeden z naszych pisarzy, o którym koledzy 
mi opowiadali, że wspomina mojego wuja w jednym ze swych widowisk. 
 

c.d.n. 
* * * * * * * * * * * * 

 

          Paweł Tomaszewski 
              INTiBS PAN  
 

                                                 
11 foliały 


