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(Nie) każdy może być naukowcem 

 

Nie ma chyba człowieka, który potrafiłby wyjaśnić wszystkie mechanizmy funkcjo-

nowania ziemskiego globu. Ba, część z nas nie umiałaby nawet powiedzieć, jakim cudem 

samolot wzbija się do lotu. Nie znaczy to jednak, że nie chcemy wiedzieć więcej – czasa-

mi wystarczy tylko trochę nas zmotywować. Wie o tym Terry Pratchett, który w swojej 

książce po raz kolejny przybliża nam tajemnice wszechświata. 

Nauka Świata Dysku IV: Dzień sądu to kolejna część cyklu książek popularnonauko-

wych, napisanych przy współpracy Terry’ego Pratchetta i dwóch naukowców: matema-

tyka Iana Stewarta oraz biologa Jacka Cohena. Cykl ten, zapoczątkowany w 1999 roku, 

ma pomóc czytelnikowi w zrozumieniu mechanizmów zachodzących w Świecie Kuli, jak 

nazywana jest Ziemia. W poprzednich częściach panowie poruszyli m.in. kwestię po-

wstania świata, pojawienia się ludzkiej cywilizacji i teorii ewolucji. Najnowsza książka 

skupia się na tematach związanych z szeroko pojętą wiarą oraz  końcem świata. Dodat-

kowo autorzy wracają do teorii omówionych we wcześniejszych tomach, uzupełniając je 

lub prostując, w zależności od tego, co przyniósł postęp współczesnej nauki. 

Pomysł omówienia teorii naukowych w nieco żartobliwej formie wydaje się trafio-

ny. Często bywa bowiem tak, że przed pogłębieniem wiedzy na jakiś temat powstrzymu-

je nas nudna forma, w jakiej jest ona zazwyczaj przekazywana. Myśląc o biologii, mate-

matyce czy – tfu! – fizyce, przypominamy sobie szkolne ławki i niekończące się nauczy-

cielskie wywody, prowadzone głosem pozbawionym jakichkolwiek emocji. W tym wy-

padku zdobywanie informacji odbywa się w znacznie przyjemniejszy sposób. Autorzy 

płynnie prowadzą swoje filozoficzno-teoretyczne rozważania, pokazując często, że nau-
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ka nie powinna być traktowana zbyt serio. Ich wywody przeplatają się z – niejako po-

twierdzającą postawioną tezę – opowieścią o poczynaniach magów z Niewidocznego 

Uniwersytetu, dającą czytelnikowi chwilę oddechu od natłoku wiadomości. 

Fani Pratchetta, którzy liczyli na lekką i przyjemną książkę, mogą się jednak rozcza-

rować. W przeciwieństwie do innych tekstów z cyklu Świata Dysku, które czyta się łatwo 

i miło – co nie znaczy, że bezrefleksyjnie – ta lektura wymaga od nas znacznie większego 

skupienia uwagi. Choć sam styl Pratchetta, jego niepowtarzalny dowcip i znakomite me-

tafory zostały oczywiście zachowane, to tematyka Nauki Świata Dysku sprawia, że lektu-

ra ta bywa miejscami trudna w odbiorze. Nie bez znaczenia pozostaje przy tym fakt, że 

do zrozumienia poruszanych tam problemów potrzebna jest nierzadko wiedza z dzie-

dzin ścisłych, np. fizyki jądrowej. Jej brak zmusza czytelnika do sięgnięcia do źródeł, któ-

re przybliżą mu podstawy danego zagadnienia, by mógł kontynuować lekturę. Czy pod-

jęcie tego wysiłku jest opłacalne? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam. 

 


