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najmniej do wstydliwych i często prze-
milczanych przez innych lub tylko sygna-
lizowanych, jak na przykład akty antyse-
mityzmu, kładąc przy tym mniejszy na-
cisk na inne zdarzenia, jak choćby repre-
sje władz sowieckich w stosunku do Po-
laków, choć, należy zaznaczyć, że nie po-
mija tego tematu. Niektóre opiniemogą
czytelnika zaskoczyć, a nawet zbulwerso-
wać. Trzeba jednak z naciskiem podkre-
ślić, że wspomnienia mają zawsze cha-
rakter bardzo osobisty i należy to usza-
nować.

WspomnieniaHartmana napisane są
specyûcznym językiem. Zdania są krót-
kie, przeplatane równoważnikami zdań.
Czasem ułatwia to czytanie, a czasem
trzeba się bardzo skupić, żeby zrozumieć,
o co naprawdę chodzi. Ci, którzy zetknę-
li się z profesorem Hartmanem, wiedzą,
że był zawsze oszczędny w wypowiada-
niu sądów, ale jeśli już to robił, to krót-
ko i dosadnie. Nie lubił zbędnego gadul-
stwa. Wspomnienia są tego znakomitym
przykładem. W książce autor chętnie cy-
tuje zwroty rosyjskie i ukraińskie. Może

to jest wrażenie subiektywne, ale źle się
czyta łacińską transkrypcję zdań, które
w oryginalne pisane są cyrylicą. Można
zrozumieć zamysł autora – jest to ukłon
w stronę osób nie znających cyrylicy. Je-
śli jednak ktoś nie zna tego alfabetu, to
znaczy, że nie zna też języka, więc trans-
krypcja niewiele da. No,może zasugeru-
je atmosferę. Gdyby w przypisach były
umieszczone oryginalne sformułowania,
to może wszyscy byliby zadowoleni, ale
niemożna o to mieć pretensji do autora.

Można tylko wyrazić żal, że Stani-
sław Hartman nie zechciał spisać in-
nych swoich wspomnień, szczególnie
tych związanych ze środowiskiem ma-
tematyków, z tworzeniem ośrodka wro-
cławskiego oraz dotyczących jego dzia-
łalności opozycyjnej. Sam autor nie uzu-
pełni już tychwspomnień, alemoże znaj-
dzie się ktoś, kto zechce bardziej przybli-
żyć, nie tylko młodym matematykom,
sylwetkę jednego z tych, którzy byli kon-
tynuatorami legendarnej polskiej szkoły
matematycznej – postaci zewszech miar
niebanalnej.

Zdzisław Pogoda (Kraków)

MirosławMajewski, Szkice o geometrii i sztuce: sztuka konstrukcji
geometrycznych,Wydawnictwo Aksjomat, Toruń 2013, 154 str.

Druga część książki MirosławaMajew-
skiego Szkice o geometrii i sztuce przed-
stawia konstrukcje geometryczne na
płaszczyźnie. Przeznaczona jest, jak na-
pisałwewstępie sam autor – dla uczniów

i artystów. Pierwsi mogą poznać od
podstaw konstrukcje geometryczne, dru-
dzy – czerpać inspiracje i gotowe przepi-
sy wykonania. Szkice są podzielone na
osiem rozdziałów. Pierwsze trzy wpro-
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wadzają nas wmatematyczny opis kon-
strukcji. Opowiadają o ûlozoûi greckiej,
jej wpływie namatematyków oraz o ich
sposobie pojmowania geometrii.W na-
stępnych czterech oglądamy konkret-
ne konstrukcje: euklidesowe, z oznaczo-
nym liniałem i przybliżone. Znalazło się
też miejsce na zastosowania tych kon-
strukcji do projektów graûcznych (z nie-
trywialną matematyką w tle). Ostatni
rozdział poświęcony jest arytmetyce od-
cinków i proporcjom, czyli liczbom rze-
czywistym w duchu greckiej ûlozoûi.

Pierwszy rozdział (historyczny) uka-
zuje różnicęmiędzy sposobem uprawia-
nia matematyki w różnych kulturach
starożytnych. Porównane są babilońska
i egipska z greckąmatematyką Elemen-
tów Euklidesa. Studiujemy więc tabliczki
klinowe i papirus Ahmesa, zawierające
różne przykłady obliczeń użytecznych
w czasach ich powstawania. Autor kon-
trastuje ich utylitarny charakter z abs-
trakcyjnością matematyki w kulturze
greckiej. Osobny akapit jest też poświę-
cony dziełom Archimedesa wraz z histo-
rią palimpsestuMetody twierdzeńmecha-
nicznych. W tym rozdziale opisana jest
również matematyka światamuzułmań-
skiego i liczne dokonania jej przedsta-
wicieli, o których próżno szukać infor-
macji we współczesnych podręcznikach
algebry.

W drugim rozdziale odwiedzamy bi-
bliotekę papieża Juliusza II, Stanza della
Segnatura, gdzie na jednej ze ścian znaj-
duje się interesujący fresk. Opis Causa-
rum Cognitio (współcześnie znany jako
Szkoła Ateńska) jest pretekstem do przy-
bliżenia poglądów greckiej ûlozoûi na
matematykę. Poznajemy pitagorejczy-
ków z ich systemem proporcji, Platona
i przeciwstawnego mu Arystotelesa. Ca-

łość zamyka Euklides i opis jego Elemen-
tów. To wprowadza nas w rozdział trze-
ci, który precyzyjnie wyjaśnia, czym dla
Greków była konstrukcja geometryczna.
Tamże czytelnik znajdzie również pew-
niki logiczne i postulaty, które tworzą
pierwszy sformalizowany system aksjo-
matyczny – geometrię na płaszczyźnie.
Niestety autor poświęcił tylko jeden aka-
pit na dyskusję nad piątym postulatem.
Szkoda, gdyż mógłby chociażby uchylić
czytelnikowi choć rąbka fascynującego
świata geometrii nieeuklidesowej.

Następne rozdziały, czwarty i piąty,
powoli wprowadzają nas w świat geo-
metrii. Przypominane są ûgury i pod-
stawowe konstrukcje z użyciem cyrkla
i linijki – symetralnej, prostopadłej prze-
chodzącej przez punkt i wiele innych.
Jednym z ciekawszych poruszonych pro-
blemów elementarnych jest konstrukcja
dwusiecznej kąta bez korzystania zwierz-
chołka (na przykład gdy wierzchołek le-
ży poza krawędzią rysunku). Poznaje-
my tutaj również trudniejsze konstruk-
cje nieeuklidesowe, tzn. z cyrklem i linij-
ką z podziałką. Przykładem takiej kon-
strukcji jest trysekcja kąta przypisywana
Archimedesowi wykorzystująca meto-
dę spadku/dążenia ( ).Dzięki po-
działcemożemy wyznaczać ûgury, któ-
re nie są konstruowalne przy pomocy
klasycznych narzędzi, jak na przykład
prostą daną w sposób niejawny – przez
punkt oraz długość odcinka na niej, wy-
znaczonego przez przecięcia z innymi
prostymi. W Szkicach omawiane są rów-
nież inne problemy możliwe do rozwią-
zania w ten sposób: podział kąta na sie-
dem równych części i podwojenie sze-
ścianu (metodą podwójnego spadku).

Każdymatematyk z pewnością doce-
ni dwa kolejne rozdziały. W szóstym po-
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jawia sięmatematyka dwudziestowiecz-
na, m.in. teoria okresowych pokryć
płaszczyzny płytkami, tzw. teoria deseni
lub parkietaży, której zabrakło w pierw-
szej części Szkiców. Oprócz zdjęć i pięk-
nych wzorów znajdziemy tutaj wytłuma-
czenie podpisów, siedemnaście grup sy-
metrii płaskich, a także projekt graûcz-
ny, który wymaga skonstruowania... nie-
okresowego pokrycia płaszczyzny odkry-
tego przezAmmanna. Natomiastw siód-
mym rozdziale zajmujemy się konstruk-
cjami wielokątów foremnych. Dlamate-
matyka ten rozdział mógłby się zakoń-
czyć już na wstępie, gdzie zacytowany
jest wynikWantzela z roku 1837, dający
pełne kryterium konstruowalności. Dla
artysty jednak jest to dopiero początek
świata konstrukcji przybliżonych. Frag-
menty opisującematematykę i architek-
turę przeplatane są przybliżonymi kon-
strukcjami siedmiokąta, dziewięciokąta
i jedenastokąta foremnego. Rozdział ten
kończy się dosyć nieoczekiwanie kon-
strukcją nieokresowego pokrycia płasz-
czyzny autorstwa Penrose’a.

Szkice kończy omówienie arytmety-
ki odcinków i teorii proporcji. Jej kry-
zys wywołany przez Hippasusa staje
się pretekstem do pokazania kilku róż-
nych konstrukcji pierwiastków kwadra-
towych, z których najlepiej znanym jest
zapewne spirala Teodora. Ostatni roz-
dział zamyka nawiązanie do pierwszej
części, gdzie autor wraca do oddziaływa-
niamatematyki na architekturę.

Zgodnie z podtytułem drugiej części
Szkiców,nacisk został położonyna precy-
zyjne przedstawienie konstrukcji geome-
trycznych, których opis stanowi niemal
połowę objętości książki. Z dydaktyczne-
go punktuwidzenia, ta część Szkiców po-
winna poprzedzać część pierwszą –ma-

teriał ułożony jest tak, że konstrukcje
przedstawiane są od najbardziej elemen-
tarnych do trudniejszych. Dodatkowo,
projekty graûczne zaproponowane czy-
telnikowi pozwalają samodzielnie prze-
ćwiczyć konstrukcje opisane w każdym
rozdziale. Czytelnik, który nigdy wcze-
śniej nie posługiwał się cyrklem i linijką,
może z łatwością nabraćwprawy rysując
równolegle z autorem.

Dodatkową zaletą Szkiców jest znacz-
na ilość ciekawych zagadnień mate-
matycznych, które autorowi udało się
w nich umieścić. Mimo, że charakter
książki nie pozwalał na opisanie niektó-
rych szczegółów, doskonale opisane zo-
stały grupy symetrii płaskich i aperio-
dyczne pokrycie Penrose’a.

Szata graûczna, zaprojektowana
przez samego autora Szkiców, nie zmieni-
ła się znaczniew porównaniu z pierwszą
częścią. Ilustracja konstrukcji i jej opis
są wyróżnione doborem tła i krojem
pisma, który pomaga odróżnić sam opis
od tekstu głównego. Dzięki tym zabie-
gom podążanie za konstrukcjami jest
ułatwione, a wygląd stron różnorodny.
Książka jest również przeplatana licz-
nymi fotograûami i obrazami (w części
wykonanymi przez samego autora), co
sprawia, że druga część Szkiców jest rów-
nie atrakcyjna jak pierwsza. Możnamieć
jednak kilka zastrzeżeń do wykończe-
nia graûcznego. Kilka obrazów zostało
wydrukowanych w zbyt małej rozdziel-
czości, nie wszystkie podpisy pod foto-
graûami mają jednorodny krój pisma.
Nie przeszkadza to jednak w czerpaniu
estetycznej przyjemności z obcowania
ze Szkicami.

Kolejne zastrzeżeniemoże dotyczyć
terminologii. Autor wzbrania się przed
używaniem słowa „parkietaż”, powołu-
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jąc się na słownik języka polskiego pro-
gramu Word. Nawet jeśli słownik języ-
ka polskiego nie zawiera (jeszcze) te-
go terminu, to dla matematyków jest
on najbardziej zrozumiałą nazwą teorii,
co usprawiedliwia jego użycie. Jednocze-
śnie w rozdziale poświęconym elemen-
tarzowi ûgur i konstrukcji autor używa
słowa „latawiec” wmiejsce uznanej na-
zwy „deltoid”, argumentując tę decyzję
właśnie zrozumiałością pojęcia. Zdaje
się to być niespójne.

Zapewne ze względu na swoje
upodobanie do kultur wschodu autor
wdaje się również w polemikę dotyczą-
cą wkładu tego świata do europejskiej
matematyki średniowiecznej. Pośredni
wpływ jest bezsprzeczny – dzięki stycz-
ności pomiędzy kulturami nauka eu-
ropejska mogła wyjść z okresu zastoju.
Elementy Euklidesa i symboliczny zapis
matematyki przybyły do Europy nie
z Bizancjum, lecz przez mauretańską
Hiszpanię w XII wieku. Niemniej, na
styku kultur nie pojawił się dialog, więc
bezpośredni wpływ ograniczył się tylko

do transferuwiedzy i językamatematyki.
I tak, Cardano i Tartaglia są nazwiskami
znanymi słuchaczom kursu algebry, zaś
Chajjam już nie.

Warto byłoby w tym kontekście po-
święcić chwilę na re�eksję nad rolą
Elementów Euklidesa w rozwoju nauki.
W Europie od XII do XIX wieku Elemen-
ty były używane (właściwie w niezmie-
nionymkształcie) jako podstawowy pod-
ręcznik matematyki. Pomimo (albo na
skutek) swojej abstrakcyjności dały one
doskonały fundament dla nauki opartej
namatematycznymopisie świata. Grecki
model matematyki okazał się więc bar-
dziej przyszłościowy niż „utylitarnama-
tematyka” innych kultur starożytnych
i średniowiecznych. Już to samo jest wy-
starczającym powodem, by studiować
geometrię, a zabawa cyrklem i linijką za-
proponowana przez Szkice jest do tego
doskonałą okazją.

Od Redakcji: Recenzja pierwszej części
ukazała się w tomie 49 (2)Wiadomości
Matematycznych.

Marek Kaluba (Poznań)

Józef H. Przytycki, Teoria węzłów i związanych z nimi struktur
dystrybutywnych: trzynaście gdańskich wykładów,Wydawnictwo
Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012, 115 str.

Książka powstała jako autoryzowany
zapis wykładów, które autor wygłosił
w InstytucieMatematyki Uniwersytetu
Gdańskiego w 2011 roku.

Autor zaczął od zarysu historii teorii
węzłów, od dwudziestego piątego wieku
p.n.e. do czasów współczesnych. Oczy-
wiściema to charakter raczej pewnych
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