
NAUKA ROSYJSKA

Początki zorganizowanych badań naukowych w Rosji wiążą się z działalnością klasz
torów prawosławnych. Przepisywane w ich skryptoriach kroniki, traktaty teologiczne 
i utwory literackie stawały się inspiracją do refleksji, a czasami nawet pobudzały do 
gorących polemik na temat stosowanych strategii translatorskich i wiarygodności prze
kładów. W 1631 r. założona została Akademia Kijowsko-Mohylańska, której celem 
było kształcenie duchownych według wzorów stosowanych na uczelniach zachodnich. 
Wykładowcy Akademii przygotowywali dla studentów podręczniki z zakresu teologii, 
historii, retoryki i poetyki, uwzględniające ówczesny stan wiedzy w tych dziedzinach. 
W 1687 r., w podobnym celu założona została Akademia Słowiańsko-Grecko-Łacińska 
w Moskwie. Uczelnie kijowska i moskiewska stanowiły dwie pierwsze instytucje na
ukowe w Rosji, prowadzące edukację na poziomie szkół wyższych.

Wielkie znaczenie dla rozwoju nauki rosyjskiej miało powołanie do życia Akademii 
Nauk. Stosowny dekret wydał car Piotr I 22 I 1724 r. Pierwszymi członkami Akademii 
byli wyłącznie Niemcy i Szwajcarzy (wśród nich m.in. matematyczna sława - Daniel 
Bemoulli), zaproszeni do Petersburga przez władcę. Pierwszym Rosjaninem, który 
w 1733 r. został członkiem tej instytucji był matematyk Wasilij Adodurow. Po nim 
w szeregi członków Akademii przyjęto filologa Wasilija Trediakowskiego, przyrodni
ka - Stiepana Kraszeninnikowa i Michaiła Łomonosowa - chemika, fizyka i filologa, 
poetę. Pod koniec XVIII w. Akademia liczyła 108 członków, w tym 24 Rosjan. Po
czątkowo, prócz prowadzenia badań, Akademia miała zajmować się także kształce
niem młodzieży. Przed I wojną światową Akademia miała pod swoją pieczą 5 laborato
riów, 7 muzeów, obserwatorium astronomiczne (otwarte w 1839 r. w miejscowości 
Pułkowo pod Petersburgiem), Główne Obserwatorium Fizyczne oraz Rosyjski Instytut 
Archeologiczny w Konstantynopolu.

Najwybitniejszym uczonym rosyjskim w XVIII w. był bez wątpienia Michaił Ło
monosow (1711-1765). Po studiach w Akademii Słowiańsko-Grecko-Łacińskiej 
w Moskwie, a następnie w Gimnazjum przy Akademii w Petersburgu został wysłany 
dla uzupełnienia studiów do Niemiec, gdzie w Marburgu, według ustalonego planu 
zdobywał wiedzę z zakresu chemii, górnictwa, historii naturalnej, fizyki, geometrii, 
mechaniki, hydrauliki i hydrotechniki. W 1745 r. Akademia przyznała mu tytuł profe
sora chemii. W 1748 r. założył pierwsze w Rosji laboratorium chemiczne. Był prekur
sorem zastosowania metod fizycznych w chemii. W 1754 r. ukazał się jego Kurs che
mii fizycznej (Курс физической химии). Obalił uznawaną do XVIII w. teorię flogisto- 
nu - materii ognistej. W jednym z doświadczeń przeprowadzonych w 1756 r. udowod
nił, że to nie flogiston, ale cząsteczki powietrza wchodzą w reakcje w podgrzewanymi 
metalami, czym wykazał błąd w założeniach teorii Roberta Boyla. Badania te pozwo
liły na sformułowanie (niezależnie od A. Lavoisiera) prawa zachowania masy 
w reakcjach chemicznych. Zajmował się również konstruowaniem urządzeń pomiaro
wych, stosowanych w pracach laboratoryjnych (jego dziełem był m.in. refraktometr 
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i fotometr). Z jego inicjatywy założony został Uniwersytet Moskiewski (1755). Łomo
nosow był człowiekiem o wielu zainteresowaniach i różnorodnych zdolnościach. Fun
damentalne znaczenie dla rozwoju literatury rosyjskiej miały jego prace filologiczne - 
List o regułach rymotwórstwa rosyjskiego {Письмо о правилах российского стихо
творства, 1739), tworzący fundament (obok prac innego akademika - W. Trediakow- 
skiego) rozwoju systemu sylabotonicznego w poezji oraz - podstawowa dla estetyki 
rosyjskiego klasycyzmu tzw. teoria „trzech stylów” (rosyjski odpowiednik zasady „de
corum”), wyłożona w Przedmowie o pożytku ksiąg cerkiewnych w języku rosyjskim 
{Предисловие о пользе книг церковных в российском языке, 1757). Prowadzone 
przez niego badania naukowe zyskały międzynarodowe uznanie - Łomonosow został 
członkiem Szwedzkiej i Włoskiej Akademii Nauk.

W XIX w. obok Akademii ważnymi centrami badawczymi stały się uniwersytety. 
Wielką rangę, prócz istniejącego już Uniwersytetu Moskiewskiego uzyskał drugi pod 
względem wieku Uniwersytet Kazański (założony w 1804 r.) i Uniwersytet Petersbur
ski (istniejący od 1819 r.). O znaczeniu Uniwersytetu Kazańskiego świadczą utrwalone 
w historii kultury i nauki określenia mówiące o „kazańskiej szkole matematycznej”, 
kazańskiej szkole chemicznej”, „kazańskiej szkole językoznawczej”. Wielki rozgłos 
uzyskały prace rektora tej uczelni Nikołaja Łobaczewskiego (1792-1856), twórcy tzw. 
geometrii nieeuklidesowej. Autor wyłożył jej zasady w pracy O regułach geometrii 
{О началах геометрии, 1829). Rozprawą tą Łobaczewski wprowadził do obiegu na
ukowego pojęcie „kąta równoległości” (główną tezę pracy, w dużym uproszczeniu, 
można wyrazić w postaci stwierdzenia, że w naszej rzeczywistości proste równoległe 
mogą się przecinać). Jego prace znalazły zastosowanie w rozwijanej na początku 
XX w. teorii względności.

Wielki wkład do rozwoju matematyki wniosły prace Pafnutija Czebyszewa (1821— 
-1894) - twórcy petersburskiej szkoły matematycznej, zajmującego się analizą mate
matyczną, rachunkiem prawdopodobieństwa i teorią liczb. Do dziś w matematyce 
funkcjonuje pojęcie tzw. „wielomianów Czebyszewa”. Międzynarodową sławę zyskała 
Sofia Kowalewska (1850-1891), prowadząca badania nad rachunkiem różniczkowym. 
Wykładała na uniwersytecie w Sztokholmie, gdzie w 1884 r., jako pierwsza kobieta, 
uzyskała tytuł profesorski w dziedzinie matematyki.

Lata 60.-70. XIX w. to tzw. „złoty wiek chemii rosyjskiej”. Najwybitniejszą posta
cią świata naukowego tej dyscypliny był Dmitrij Mendelejew (1834-1907) - wykła
dowca Uniwersytetu Petersburskiego. Jego największym osiągnięciem było odkrycie 
w 1869 r. zasady okresowości pierwiastków chemicznych i uporządkowanie ich 
w postaci układu okresowego (tzw. tablica Mendelejewa) na podstawie badań masy 
atomowej. We wspomnianej tablicy uczony przewidział istnienie i właściwości pier
wiastków wówczas jeszcze nieodkrytych. Główne jego dzieło to Podstawy chemii 
{Основы химии, 1871). W 1893 r. został I dyrektorem Głównego Urzędu Miar i Wag. 
Mendelejew był członkiem korespondentem Akademii Nauk, lecz na skutek intryg 
i zawiści nie został wybrany na funkcję członka rzeczywistego, co wywołało protesty 
opinii publicznej. Profesorem chemii w Kazaniu, a także członkiem Akademii Nauk 
i pierwszym prezydentem Rosyjskiego Towarzystwa Fizyko-Chemicznego (od 1868 r.) 
był Aleksandr Zinin (1812-1880). W 1842 r. uczony ten odkrył nową, tańszą metodę 
otrzymywania aniliny. Jego prace w dziedzinie chemii organicznej zainspirowały in
nych badaczy związanych ze szkołą kazańską (A. Bultlerow, A. Zajcew).
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Wieloma osiągnięciami może poszczycić się również ówczesna fizyka rosyjska. 
Wśród najwybitniejszych uczonych i wynalazców wymienić należy Pawieła Jabłocz- 
kowa (1847-1894), który jako pierwszy skonstruował transformator (1876) i prądnicę 
synchroniczną (1878). Efektem badań nad wykorzystaniem prądu elektrycznego do 
oświetlenia była skonstruowana i opatentowana przez niego lampa łukowa (tzw. 
„świeca Jabłoczkowa” - 1876). Aleksandr Popow (1859-1905) prowadził prace nad 
konstrukcją telegrafu bezprzewodowego. Jednym z jego pierwszych wynalazków był 
„detektor burz” - urządzenie do rejestrowania wyładowań atmosferycznych. W 1894 r. 
na posiedzeniu Towarzystwa Fizykochemicznego wystąpił z tezą o możliwości wyko
rzystania fal elektromagnetycznych do przesyłania sygnałów. W 1897 r. udało mu się 
praktycznie udowodnić tę tezę. Niezależnie od Marconiego, Popow skonstruował urzą
dzenie nadawczo-odbiorcze - prototyp radia, za pomocą którego przetransmitował 
sygnał na odległość 200 m (przekazaną informacją było słowo „Herz”). Dalsze badania 
pozwoliły zwiększyć zasięg łączności do 150 km. Prace Popowa zostały nagrodzone 
złotym medalem na Wystawie Światowej w Paryżu w 1900 r. Konstantin Ciołkowski 
(1857-1935) - Polak z pochodzenia - prowadził badania aerodynamiczne. Zajmował 
się projektami sterowca. Opracował teorię silnika odrzutowego i teorię lotu rakiety. 
W 1903 r. opublikował pracę Badanie przestrzeni kosmicznej przy pomocy urządzeń 
odrzutowych (Исследование мировых пространств реактивным приборами), 
w której przewidywał możliwość lotów międzyplanetarnych.

Pozytywistyczno-materialistyczna orientacja kultury rosyjskiej w połowie XIX w. 
zaowocowała rozwojem nauk biologicznych. Ich znakomitym przedstawicielem jest 
twórca rosyjskiej szkoły fizjologii - Iwan Sieczenow (1829-1905) - członek Akademii 
Nauk i wykładowca Akademii Medyczno-Chirurgicznej w Petersburgu. Prawdopodob
nie to on był prototypem dwóch bohaterów głośnych powieści: Bazarowa (Ojcowie 
i dzieci Turgieniewa) i Kirsanowa (Co robić? Czemyszewskiego). Uczonego intereso
wało funkcjonowanie sytemu nerwowego. Zjawiska psychiczne uważał za efekt proce
sów fizjologicznych. Prowadził cykl wykładów o bioelektryczności (О животном 
биоэлектричестве), badał wymianę gazową we krwi. W rozprawie Odruchy mózgowe 
(Рефлексы головного мозга, 1863) opisał zjawisko hamowania w systemie nerwo
wym. Badaczem fizjologii roślin, darwinistą rosyjskim, był Klimientij Timiriaziew 
(1843-1920) - odkrywca reguł fotosyntezy. Do grona najwybitniejszych rosyjskich 
biologów tego czasu należy także Iwan Pawłów (1849-1936), badacz odruchów wa
runkowych i odkrywca zjawiska wydzielania soku żołądkowego pod wpływem bodź
ców smakowych. Pawłów rozwijał teorię uczenia się jako związku między bodźcami. 
Za prace poświęcone fizjologii krążenia i trawienia w 1904 r. otrzymał Nagrodę Nobla. 
Rosyjskim biologiem noblistąjest również Ilja Mieczników (1845-1916). Zakres jego 
zainteresowań obejmował bakteriologię, patologię, embriologię i immunologię. 
W 1882 r. odkrył zasadę fagocytozy (wprowadzania bakterii do wnętrza komórki). Na 
tej podstawie rozwijał tzw. fagocytamą teorię odporności. W 1888 r. na zaproszenie 
Ludwika Pasteura podjął pracę w Instytucie Pasteurowskim w Paryżu (pracował tam 
przez 28 lat). W 1892 r. opracował teorię zapalenia jako reakcji obronnej organizmu. 
W 1908 r. otrzymał Nagrodę Nobla za prace z dziedziny immunologii.

Okres przedrewolucyjny zaowocował ekspedycjami geograficznymi. Jedną z pierw
szych (tzw. wyprawę kamczacką 1725-1730) zorganizował Vitus Bering - Duńczyk na 
służbie Piotra I (od jego nazwiska pochodzi nazwa cieśniny, oddzielającej Azję od 
Ameryki). Na początku XIX w. (1803) Rosjanie zorganizowali wyprawę dookoła 
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świata na dwóch żaglowcach („Nadieżda” i „Niewa”), dowodzonych przez Iwana Kru- 
zienstema (Niemca z Estonii) i Jurija Lisianskiego. Efektem rejsu były pomiary i opisy 
odwiedzanych krain - zwłaszcza Dalekiego Wschodu. Rejsy dookoła świata organizo
wane były kilkakrotnie w XIX w. Mocnym impulsem do prowadzenia badań geogra
ficznych, etnograficznych i przyrodniczych było powołanie do życia Rosyjskiego To
warzystwa Geograficznego w 1845 r. Towarzystwo skupiło się na eksploracji Syberii. 
Rezultatami wypraw były zbiory muzealne, opracowania geologiczne, mapy, opisy 
ułatwiające zagospodarowanie nieznanych do tej pory obszarów. Wśród wybitnych 
eksploratorów Syberii i Azji Środkowej był Nikołaj Prżewalski (1839-1888) - organi
zator kilku wypraw do Mongolii, Chin i Tybetu. Jego zasługą było m.in. opisanie nie
znanego gatunku dziko żyjącego konia (tzw. konia Przewalskiego). Aktywnym bada
czem Syberii był wiceprezes Towarzystwa Geograficznego Piotr Siemionów Tieńszań- 
ski (1827-1914) - znany, przyrodnik, geograf i statystyk. Wielkie zasługi dla zbadania 
Syberii położyli zesłańcy polityczni, a wśród nich - Polacy: m.in. Benedykt Dybowski 
(1833-1930) - badacz fauny Bajkału; Jan Czerski (1845-1892) - geograf i geolog, 
eksplorujący dorzecze Kołymy (od jego nazwiska pochodzi nazwa najwyższego pasma 
górskiego w Jakucji); Aleksandr Czekanowski (1833-1876) - uczestnik kilku wypraw 
do północno-wschodniej Syberii; Wacław Sieroszewski (1858-1945) - etnograf, autor 
pracy Dwanaście lat w kraju Jakutów, Edward Piekarski (1858-1934) - twórca Słow
nika języka jakuckiego {Словарь якутского языка). Prócz badań Syberii w drugiej 
połowie XIX w. rosyjscy odkrywcy zapuszczali się także na inne kontynenty. Antro
polog i etnograf Nikołaj Mikłucho-Makłaj (1846-1888) poznawał życie plemion Oce
anii i Nowej Gwinei, a Aleksandr Jelisiejew (1858-1895) przeprowadzał badania an
tropologiczne w Afryce Północnej.

W XIX w. powstały znaczące opracowania historyczne. Plejadę wybitnych history
ków tego okresu rozpoczyna Nikołaj Karamzin (1766-1826) - pisarz i poeta, miano
wany w 1803 r. historiografem carskim, twórca dwunastotomowej Historii państwa 
rosyjskiego {История государства российского), doprowadzonej do czasów „Smu- 
ty”. Karamzinowska Historia... była ujęciem nacechowanym apoteozą władzy samo- 
dzierżawnej. W 1851 r. ukazał się I tom Historii Rosji od czasów najdawniejszych 
{История России с древнейший времен) Siergieja Solowjowa (1820-1879). W roku 
jego śmierci wydano tom 29 tego dzieła. W ujęciu materiału historyk kierował się za
łożeniami tzw. „szkoły państwowej” - metodologii, uznającej decydujący wpływ pań
stwa na przebieg procesów historycznych. W 1872 r. Solowjow został członkiem Aka
demii Nauk. Wasilij Kluczewski (1841-1911) - również akademik, uczeń Sołowjowa, 
w pięciotomowym Kursie historii rosyjskiej {Курс русской истории, 1904-1921), 
odmiennie niż jego mistrz, uznał przemiany społeczno-ekonomiczne za główny ele
ment mechanizmu historii.

Rosja przedrewolucyjna mogła poszczycić się wybitnymi badaczami kultury, lite
ratury i języków słowiańskich. Wielki dorobek w dziedzinie folklorystyki ma na 
swoim koncie Władimir Dal (1801-1872), leksykograf i etnograf, autor zbioru Przy
słowia narodu rosyjskiego {Пословицы русского народа, 1862) i czterotomowego 
Słownika żywego języka wielkoruskiego {Толковый словарь живого великорусского 
языка, 1866). Reprezentantem szkoły mitologicznej w folklorystyce był Aleksandr 
Afanasjew (1826-1871) - autor rozprawy Poetycki pogląd Słowian na przyrodę 
{Поэтические воззрения смвян на природу, 1869) i wydawca zbioru Ludowe bajki 
rosyjskie {Народные русские сказки, 1864). Aleksandr Wiesiełowski (1838-1906) - 
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literaturoznawca, członek Akademii Nauk - był twórcą poetyki historycznej, autorem 
koncepcji „wędrujących motywów”. W swoich pracach odwoływał się do metodologii 
szkoły kulturalno-historycznej. Na początku XX w. w badaniach nad teorią literatury, 
stylistyką i wersyfikacją ogromną rolę odegrali przedstawiciele tzw. „rosyjskiej szkoły 
formalnej” (m.in. Roman Jakobson, Boris Eichenbaum, Osip Brik, Jurij Tynianow, 
Boris Tomaszewski) zwracający uwagę na wewnętrzne, literackie i językowe determi
nanty utworu literackiego, który traktowali jako dzieło sztuki słowa - w opozycji do 
wcześniejszych koncepcji socjologiczno-psychologicznych. W dziedzinie językoznaw
stwa fundamentalny charakter miały prace akademika Izmaiła Sriezniewskiego (1812— 
-1880) - autora Materiałów do słownika języka staroruskiego {Материалы для 
словаря древнерусского языка, 1912), Aleksandra Potiebni (1835-1891) - Ukraińca, 
członka korespondenta Petersburskiej AN, autora rozpraw z zakresu gramatyki, fone
tyki, genologii. Twórcą wspomnianej wcześniej kazańskiej szkoły językoznawstwa był 
Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929), Francuz z pochodzenia, Polak z wyboru, 
uczony zajmujący się teorią fonemu.

W okresie przedrewolucyjnym zauważyć można było wpływ kilku czynników, któ
re przyczyniły się do świetnego rozwoju nauki rosyjskiej. Wśród nich wymienić nale
ży: a) potężny mecenat państwa, b) swobodę badań, c) zdolność do samoorganizacji 
uczonych (powstawanie towarzystw naukowych) d) dostęp do literatury fachowej, 
e) możliwość kontaktów z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, f) zainteresowanie 
opinii publicznej, g) częste zaangażowanie w organizację badań i wypraw naukowych 
pasjonatów-samouków, h) wyraźnie zaznaczony udział wysoko wykwalifikowanych 
cudzoziemców.

W wyniku rewolucji 1917 r. wielu uczonych, uciekając przed bolszewickim terro
rem, wyemigrowało z Rosji i zasiliło kadry naukowe w krajach osiedlenia. W niektó
rych skupiskach emigracyjnych (Praga, Belgrad, Sofia, Paryż, Berlin) rosyjscy uczeni 
emigranci tworzyli aktywnie działające środowiska, z towarzystwami naukowymi, 
bibliotekami, cyklami odczytów.

Ci z uczonych, którzy pozostali z kraju, poddani zostali naciskowi ideologicznemu, 
cenzurze, ograniczaniu wolności badań, a nierzadko - prześladowaniom - bądź z po
wodów ich politycznego sprzeciwu wobec nowej władzy, bądź z racji uprawiania dys
cyplin uznanych przez komunistycznych ideologów za „nienaukowe”. Nowa władza 
chciała szybko odciąć się od „nauki burżuazyjnej” i metodą przyspieszonych kursów 
na tzw. „rabfakach” (рабочий факультет) wykształcić proletariacką kadrę inżynie
ryjną, ale konieczność industrializacji kraju ciągle czyniła nieodzownym korzystanie 
z pracy tzw. „speców” - ekspertów, dysponujących solidną i sprawdzalną wiedzą, 
zdobytą w carskich uczelniach.

Czasy stalinizmu zaowocowały kilkoma groźnymi w skutkach mistyfikacjami na
ukowymi. Najgroźniejszą z nich była tzw. „łysenkowszczyzna” - od nazwiska Trofima 
Łysenki (1898-1976) - ulubieńca Stalina, organizatora akcji „rozkułaczania” nauki 
radzieckiej. Łysenko - z wykształcenia agrobiolog, członek AN ZSRR, w 1936 r. ogło
sił tezę o możliwości nieograniczonego wpływania na organizmy przez odpowiednie 
kształtowanie środowiska - i równocześnie - zanegował koncepcję dziedziczności. 
W ten sposób genetyka została oficjalnie uznana za fałszywą naukę „burżuazyjną”, 
a poglądy Łysenki narzucono uczonym radzieckim jako obowiązującą doktrynę. 
Wkrótce z taką nieprzychylną opinią decydentów spotkały się inne dyscypliny, uznane 
za przejaw burżuazyjno-idealistycznego odchylenia: cybernetyka, teoria względności, 
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psychoanaliza. Kontynuacją działań, zmierzających do oczyszczenia nauki radzieckiej 
ze „szkodliwych” inspiracji była tzw. kampania przeciw kosmopolityzmowi, toczona 
w drugiej połowie lat 40. Jej przejawem było doprowadzone do absurdu negowanie 
wpływów obcych w nauce i kulturze radzieckiej. Szczególnie podatne na indoktrynację 
okazały się nauki humanistyczne.

Takim ideologicznym naciskom w okresie stalinowskim nie była poddana fizyka 
jądrowa, gdyż chęć wyprodukowania własnej bomby atomowej nie pozwalała wła
dzom na ograniczanie badań z przyczyn ideologicznych. Prace zespołu fizyka atomisty 
Igora Kurczatowa (1902-1960) zaowocowały zbudowaniem cyklotronu w 1939 r., 
bomby atomowej (1949), bomby termojądrowej (1953) i pierwszej na świecie elek
trowni atomowej w Obnińsku (1954).

Po śmierci Stalina odcięto się od poprzednich mistyfikacji, poszerzając zakres swo
bód badawczych. Wkrótce ta „odwilż” w nauce dała rezultaty znaczące w skali mię
dzynarodowej: w latach 1956-1978 dziewięciu rosyjskich naukowców w uznaniu do
niosłości dokonanych odkryć otrzymało Nagrodę Nobla. Laureatami zostali: w 1956 r.
- Nikołaj Siemionów (1896-1986) w dziedzinie chemii za pracę o reakcjach łańcu
chowych i wybuchach mieszanek gazowych; w 1958 r. - Igor Tamm (1895-1971) 
wraz z Ilją Frankiem (1908-1990) i Pawiełem Czerienkowem (1904-1990) w dziedzi
nie fizyki za zbadanie i wyjaśnienie tzw. „efektu Czerienkowa” (błękitnej luminescen- 
cji, towarzyszącej promieniowaniu gamma); w 1962 r. - Lew Landau (1908-1968) 
w dziedzinie fizyki za teorię skondensowanej materii i badania nad ciekłym helem; 
w 1964 r. - Nikołaj Basów (ur. 1922) i Aleksandr Prochorow (ur. 1916) w dziedzinie 
fizyki za prace dotyczące elektroniki kwantowej; w 1975 r. - Leonid Kantorowicz 
(1912-1986) w dziedzinie ekonomii za teorię optymalnego rozkładu zasobów; w 1978 r.
- Piotr Kapica (1894-1984) w dziedzinie fizyki za odkrycia w zakresie fizyki niskich 
temperatur.

Wielkie osiągnięcie nauki radzieckiej stanowił rozwój kosmonautyki: sukcesem na 
skalę światową było wystrzelenie pierwszego sztucznego satelity (4 X 1957) - „Sput
nika 1” (słowo „sputnik” od tego momentu zrobiło międzynarodową karierę), zdjęcie 
odwrotnej strony Księżyca dokonane przez bezzałogowy statek „Łuna 3” (4 X 1959), 
pierwszy lot człowieka w kosmos - start Jurija Gagarina na pokładzie statku „Wostok 1” 
12 IV 1961 r., pierwszy kosmiczny lot kobiety (Walentina Tierieszkowa) - 16 VI 
1963; pierwsze wyjście w otwartą przestrzeń kosmiczną Aleksieja Leonowa (18 III 
1965), wystrzelenie pierwszej stacji kosmicznej „Salut 1”, krążącej na orbicie około- 
ziemskiej (19 IV 1971). Osiągnięcia te były rezultatem amerykańsko-radzieckiego 
wyścigu zbrojeń, w którym opanowanie przestrzeni kosmicznej dla obu stron miało 
znaczenie przede wszystkim militarne.

Również w dziedzinie lotnictwa, zarówno cywilnego, jak i wojskowego w ZSRR 
pracowali wybitni konstruktorzy, a wśród nich: Andriej Tupolew (1888-1972), Pawieł 
Suchoj (1895-1975), Artiom Mikojan (1905-1970), Siergiej Iljuszyn (1894-1977), 
Aleksandr Jakowlew (1906-1989). Zaprojektowane przez nich maszyny do dziś znaj
dują się na wyposażeniu armii i cywilnej floty powietrznej.

Osiągnięcia kosmonautyki i lotnictwa nie byłyby możliwe bez współdziałania wy
bitnych matematyków, a wśród nich Mstisława Kiełdysza (1911-1978), długoletniego 
prezydenta AN ZSRR w latach 1961-1978. Uczony zajmował się analizą funkcjonal
ną, teorią drgań, zastosowaniami matematyki w programach kosmicznych. W podobny 
sposób teoretyczne opracowania z praktycznymi zastosowaniami w dziedzinie budowy 
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silników lotniczych łączył w swej działalności Konstantin Chołszewnikow (1906- 
-1976). Do tego grona należy także Aleksandr Bogolubow (1909-1992), prowadzący 
badania z zakresu kwantowej teorii pola. Andriej Kołmogorow (1903-1987) był wy
bitnym specjalistą w zakresie topologii i rachunku prawdopodobieństwa. Podobnie jak 
wspomnianych wcześniej uczonych, interesowało go zastosowanie teorii matematycz
nych (m.in. w cybernetyce, balistyce, językoznawstwie).

W dziedzinie nauk humanistycznych uznawanymi na świecie osiągnięciami mogła 
poszczycić tartusko-moskiewska szkoła semiotyki kultury (m.in. Jurij Łotman (1922— 
-1994), Boris Uspienski (ur. 1937), Władimir Toporow (ur. 1928)). Zwolennicy tej 
metodologii, święcącej tryumfy w światowej humanistyce w latach 60.-80., odwoły
wali się do wypracowanych w językoznawstwie metod analizy i porządkowania zja
wisk za pomocą kategorii struktury semiotycznej. Światowym zainteresowaniem 
i uznaniem cieszyły się prace wybitego literaturoznawcy i kulturologa Michaiła Bach
tina (1895-1975), twórcy teorii powieści polifonicznej {Problemy poetyki Dostojew
skiego - Проблемы поэтики Достоевского, 1963) i koncepcji wpływu form karna
wałowych na kulturę, zwłaszcza średniowieczną i renesansową kulturę ludową (Twór
czość Franciszka Rabelais 'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu — 
Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса, 
1965). Do grona wybitnych znawców kultury antycznej, filozofii i literatury i myśli 
religijnej zaliczani są Aleksiej Łosiew (1893-1988) - autor prac o micie i symbolu 
oraz Siergiej Awierincew (1937-2004) - bizantynolog, specjalista w zakresie teorii 
i filozofii kultury.

W czasach radzieckich siedzibę Akademii Nauk przeniesiono do Moskwy. Dla 
władz państwowych była organem ideologicznej kontroli nad nauką. Znacznie rozbu
dowano strukturę i kadrę Akademii. Pod koniec istnienia ZSRR Akademia Nauk li
czyła 250 instytutów badawczych, w których pracowało ok. 40 tys. uczonych. W okre
sie radzieckim funkcjonowanie nauki było zdeterminowane przez kilka czynników: 
a) upaństwowienie, b) centralizację c) ideologizację, d) militaryzację, e) izolację od 
kontaktów z nauką światową.

Spadkobierczynią po Akademii Radzieckiej jest dziś Rosyjska Akademia Nauk, 
utworzona w 1991 r. Składa się z 18 oddziałów resortowych. Akademia liczy ponad 
400 członków rzeczywistych, ponad 600 członków korespondentów. Członkami za
granicznymi jest ponad 120 uczonych. Funkcję prezydenta Akademii od 1991 r. pia
stuje prof. Jurij Osipow (ur. 1936) - matematyk.

Zarządzanie nauką w Rosji ciągle jeszcze ma postać nakazowo-rozdzielczą, co sta
nowi jeden z ostatnich reliktów systemu komunistycznego. Zmiany polityczne po 1990 r. 
zaowocowały powstawaniem akademii alternatywnych do RAN. Dziś istnieje ok. 120 
takich instytucji, finansowanych (przynajmniej w części) z budżetu państwa. Ważnym 
problemem, z którym boryka się dziś nauka rosyjska, jest niedofinansowanie i wyjazdy 
wybitnych uczonych oraz młodych adeptów do pracy w oferujących lepsze warunki 
zagranicznych instytutach naukowych i laboratoriach. W obawie przed wykorzysta
niem przez terrorystów lub kraje określane jako nieprzyjazne wiedzy naukowców za
trudnionych wcześniej w instytucjach pracujących dla wojska Rosja współpracuje 
z USA w ramach programów, pozwalających zaoferować bezrobotnym naukowcom 
godziwe warunki pracy w kraju.



376 ANDRZEJ DUDEK

BIBLIOGRAFIA

1. A.H. Авдулов, A.M. Кулькин, Процесс институционализации науки в России и его 
особенности, [intemet:]http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=5054&doc_id=4489#id5054

2. L. Bazylow, Historia nowożytnej kultury rosyjskiej, Warszawa 1986.
3. Центр исследований и статистики науки, [internet:] http://www.csrs.ru/indexru.htm
4. И. Ефимов, Возможен ли в настоящее время выход из кризиса в российской науке?, 

„Вестник РФФИ” Март 2000, № 1(19).
Wersja internetowa: http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=4777

5. М. Геллер, А. Некрич, Чтопия у власти. История Советского Союза с 1917 года до 
наших дней, London 1982.

6. В. Jegorow, Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku, przekł. D. i B. Żylko- 
wie, Gdańsk 2002.

7. Г.И. Смагина, Академия Наук и развитие образования в России в XVIII веке, 
„Вестник Российской Академии Наук” 2000, т. 70, № 7, с. 635-644.

8. М. Smoleń, Stracone dekady, Warszawa-Kraków 1994.
9. Virtual Guide to Russian Science and Technology,

[internet:] http://web.mit.edu/slava/guide/Biblio/index.html
10. П. Волобуев, Русская наука накануне Октябрьской революции, „Вопросы истории 

естествознания и техники” 1987, № 3, с. 3-17.
Wersja internetowa: http://www.gpntb.ru/win/mentsin2.cfm?KEY=008

http://www.rfbr.ru/default.asp?article_id=5054&doc_id=4489%2523id5054
http://www.csrs.ru/indexru.htm
http://www.rfbr.ru/default.asp?doc_id=4777
http://web.mit.edu/slava/guide/Biblio/index.html
http://www.gpntb.ru/win/mentsin2.cfm?KEY=008

	NAUKA ROSYJSKA

	BIBLIOGRAFIA



