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RECENZJE
A. MANECKI – Meteorytyka z elementami planetologii. Glosariusz. Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS,
Kraków, 2013, 190 str.
Meteorytyka zajmuje siê okreœlaniem sk³adu chemicznego
i budowy fizycznej meteorytów i ich klasyfikacj¹. Bada wiek
meteorytów i ich pochodzenie oraz okolicznoœci spadku na podstawie pozostawionych przez nie kraterów uderzeniowych. W krêgu
zainteresowañ jest tak¿e materia pozaziemska. Za twórcê meteorytyki przyjmuje siê Ernsta Chladniego (1756–1827), który pierwszy uzna³ kosmiczne pochodzenie aerolitów. Od czasu wydania
w 1794 r. jego ksi¹¿ki „O pochodzeniu znalezionej przez Pallasa
i o innych podobnych masach ¿elaznych oraz o pewnych z tym
zwi¹zanych zjawiskach natury” (J. F. Hartknoch, Riga) pojawi³o
siê wiele pojêæ, nazwisk i opisów spadków materii kosmicznej.
Znajdowane s¹ nowe meteoryty, a w nich minera³y i inne zwi¹zki
chemiczne niespotykane na naszym globie. Tworzone s¹ nowe
definicje i opisy.
Uporz¹dkowania pojêæ z dziedziny meteorytyki w jêzyku
polskim podj¹³ siê prof. dr. hab. Andrzej Manecki – wybitny
mineralog, który od ponad 40 lat bada równie¿ materiê kosmiczn¹. Profesor Manecki jest honorowym cz³onkiem Polskiego
Towarzystwa Meteorytowego, a w latach 1974–1988 by³ przedstawicielem Polski w Komisji Kosmomineralogii Miêdzynarodowej Asocjacji Mineralogicznej. W 2013 r. ukaza³a siê jego
ksi¹¿ka – „Meteorytyka z elementami planetologii. Glosariusz”
(MINERALPRESS, Kraków). Profesor Andrzej Manecki tak we
wstêpie przedstawia swoje dzie³o: „Glosariusz ten jest rozwiniêt¹
form¹ s³ownika, który ujmuje naukê o meteorytach, o pokrewnej
im sta³ej materii pozaziemskiej i wybrane elementy planetologii”.
W³aœnie forma glosariusza jest najlepsz¹ form¹, by przedstawiæ meteorytykê. £atwo znaleŸæ interesuj¹ce pojêcia, bo s¹ u³o¿one w porz¹dku alfabetycznym, informacje s¹ krótkie, treœciwe,
terminy maj¹ równie¿ odnoœniki w jêzyku angielskim. Podane
s¹ tak¿e obszerne wiadomoœci o polskich meteorytach, Polskim
Towarzystwie Meteorytowym, gie³dach meteorytowych itp. Publikacja zawiera 740 hase³, z czego 300 dotyczy minera³ów, wœród
których 84 s¹ nieznane w warunkach ziemskich. Powinny pojawiæ siê i nastêpne wydania glosariusza, bo rozwój meteorytyki
nastêpuje szybko, o czym mo¿e œwiadczyæ ubieg³oroczne odkrycie nowego minera³u – moraskoitu (Na2Mg(PO4)F) w meteorycie
Morasko.
O potrzebie takiego wydawnictwa na rynku polskim napisa³
astronom i znawca meteorytów Andrzej Pilski w recenzji omawianej ksi¹¿ki prof. Maneckiego, która ukaza³a siê w numerze
4/2013 czasopisma Meteoryt: „Osoby pragn¹ce spopularyzowaæ
tematykê meteorytow¹ w jêzyku polskim napotykaj¹ problemy
zwi¹zane z brakiem lub trudn¹ dostêpnoœci¹ polskich odpowiedników angielskich terminów. Niejednokrotnie próbuj¹ t³umaczyæ
angielskie terminy samodzielnie, co dodatkowo powiêksza zamieszanie terminologiczne. Dlatego s³ownik pojêæ zwi¹zanych z meteorytami jest bardzo potrzebny i mo¿na siê tylko cieszyæ, ¿e znany
mineralog i mi³oœnik meteorytów, prof. Andrzej Manecki, zdecydowa³ siê podj¹æ trud przygotowania takiego s³ownika”.
Dodatkow¹ atrakcj¹ dla czytelnika bêdzie 18 kolorowych
plansz ze zdjêciami meteorytów autorstwa Janiny Wrzak i NASA.
Pokazuj¹ one niezwyk³e zró¿nicowanie meteorytów, zarówno
makroskopowo, jak i pod mikroskopem. W aneksie zamieszczone
s¹ tabele i ryciny ilustruj¹ce tematykê historycznej klasyfikacji,
sk³adu i genezy meteorytów. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e prof. Manecki
przedstawi³ autorsk¹ klasyfikacjê meteorytów na obu wewnêtrznych stronach ok³adki, zarówno po polsku, jak i po angielsku.
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Zacytujê jeszcze ¿yczenie autora, z którym ca³kowicie siê
zgadzam: „Rozwój instrumentalnych, czêsto bezpoœrednich badañ
cia³ Uk³adu S³onecznego stosowanych przez planetologiê oraz przyspieszony rozwój fizyko-chemii naturalnych cia³ sta³ych, w tym
minera³ów, meteorytów oraz ska³ pozaziemskich przywo¿onych
na Ziemiê, sprawia, ¿e te i wymienione wczeœniej dzia³y nauki
[kosmomineralogia i kosmochemia – przyp. aut.] powinny œciœlej
wspó³pracowaæ ze sob¹. A na uniwersyteckich i politechnicznych
wydzia³ach nauk o Ziemi oraz na wydzia³ach astronomii studenci
i doktoranci powinni mieæ mo¿noœæ poznawaæ (np. na seminariach) niektóre dzia³y omówione w tej ksi¹¿ce, co w przysz³oœci
u³atwi im wspó³pracê”.
Glosariusz jest uzupe³nieniem trzech wczeœniejszych publikacji prof. Maneckiego poœwiêconych materii kosmicznej. W 2010 r.
wyda³ on „Meteoryty. Oblicza goœci z Kosmosu” (BOSZ, Olszanica). Jest to bogato ilustrowana ksi¹¿ka, która w dostêpny dla
ka¿dego i fascynuj¹cy sposób przedstawia zagadnienia dotycz¹ce
meteorytów – ich genezê, budowê oraz najs³ynniejsze, spektakularne spadki. Ogromn¹ zalet¹ tej pozycji s¹ doskona³e zdjêcia (tak¿e
na p³ycie DVD), równie¿ trójwymiarowe, autorstwa Janiny Wrzak.
W tym samym roku w cyklu Nauka dla Ciekawych ukaza³a siê
pozycja „Meteory, meteoryty, pramateria s³oneczna i »kosmiczne«
technologie” (AGH, Kraków). W 2011 r. pojawi³a siê opracowana
wspólnie z dr Jadwig¹ Bia³¹ „Bibliografia meteorytyki polskiej
(1805–2010)” (Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Sosnowiec).
Zamieszczony w niej wykaz obejmuje wszystkie publikacje polskich autorów, jak równie¿ autorów obcych pisz¹cych o polskich
meteorytach.
Polecam gor¹co glosariusz i pozosta³e wymienione ksi¹¿ki
wszystkim mi³oœnikom meteorytów i meteorytyki, poniewa¿ dziêki
nim materia kosmiczna stanie siê bli¿sza.
Andrzej Muszyñski

