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Recenzowana książka składa się z ośmiu rozdziałów. We wprowadzeniu mamy trzy podrozdziały, a mianowicie wstęp, następnie
omówienie przedmiotu i zadań kosmologii oraz rozważania na temat, co należy rozumieć pod terminem Wszechświat. Ten rozdział,
wraz z rozdziałami: szóstym, dotyczącym skończoności i nieskończoności wszechświata oraz siódmym, opisującym problem temporalności
świata, w zasadzie wyczerpują ﬁlozoﬁczne aspekty książki. Można by
jeszcze do nich ewentualnie dodać problem wielości wszechświatów
i istnienia innych cywilizacji, omawiane w ostatnim rozdziale. Pozostałe rozdziały przedstawiają kosmologię jako naukę i jej osiągnięcia
związane z poznaniem budowy Wszechświata. Są tam umieszczone
wiadomości powszechnie znane, co ma swoje odbicie w podawanej
na końcu każdego podrozdziału literaturze. Głównym źródłem podawanych wiadomości są opublikowane w języku polskim artykuły
popularno-naukowe. Przyznać trzeba, że są one dobrane odpowiednio, ich autorzy są znanymi popularyzatorami (i nie tylko popularyzatorami, w wielu wypadkach są to znani kosmologowie parający się
działalnością popularnonaukową) i fragmenty materiałów źródłowych
są obﬁcie cytowane.
UWAGA: Tekst został zrekonstruowany przy pomocy środków automatycznych; możliwe są więc pewne błędy, których sygnalizacja jest mile widziana
(obi@opoka.org). Tekst elektroniczny posiada odrębną numerację stron.
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Jest to drugie, poprawione wydanie tej książki, pierwotnie wydanej
w 1998 roku. Niestety w następujących po podrozdziałach wykazach
literatury nie zauważyłem żadnej pozycji opublikowanej po roku 1998.
Recenzowana książka jest pozycją interesującą. Zarysowuje ona
problemy związane z rozważaniem statusu kosmologii jako nauki,
czyli zajmuje się działem ﬁlozoﬁi, jakim jest metodologia nauk szczegółowych. Omawia także ﬁlozoﬁczne aspekty związane z kosmologią.
Ponadto przedstawia ona niektóre osiągnięcia naukowe kosmologii.
Lektura tej książki wzbudza jednak pewien niedosyt. Wynika on prawdopodobnie z faktu, iż nie uważam tej książki za pozycję naukową.
Dlatego też budzi moje zdziwienie opublikowanie jej przez Wydawnictwo Naukowe. Natomiast samą książkę przedstawiającą w sposób
łatwy, lekki i przyjemny skomplikowane zagadnienia kosmologii i ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad nauką można polecić szerokim rzeszą czytelników zainteresowanych omawianą problematyką jako popularnonaukowe wprowadzenie do obszaru zainteresowań kosmologii i ﬁlozoﬁcznej reﬂeksji nad tą nauką.
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