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czyniki odnoszące się doi działalności dalszego garnituru uczonych czy odkrywców. 
Nad postaciami pierwszoplanowymi w aauoe światowej nasi historycy nie pra-
cują — być może z powodu braku dostępu do> źródeł. Niie kwestionując zatem 
popularyzatorskiego znaczenia studiów nad -osiągnięciami nauki światowej należy 
raczej — jaik sądzę — dążyć do druku w naszym kraju opracowań pisanych przez 
specjalistów z innych krajów (niezbędne są sympozja międzynarodowe). Bariery 
językowe nie mają większego znaczenia. Oczywiście można by pewne książki tłu-
maczyć, zwłaszcza popularne biografie. Przestrzegam jednak przed tłumaczenia-
mi książek typu Aleksander von Humboldt pióra Hubert Scurla. Trudno się na-
wet domyślić, kto wydał opinię, sugerującą przekład tego „bubla". 

Ciekawych refleksji dostarcza także analiza publikacji recenzowanych. Arty-
kuły z wydawnictw ciągłych nie są w zasadzie dostrzegane przez recenzentów. 
Stosunkowo najliczniej recenzowane są książki popularnonaukowe typu „życie 
codzienne". Są to jednak w większości recenzje nie wnoszące nic nowego do isto-
ty zagadnienia. Odnotowywane są także — i to notatkami na, ogół znaczący-
mi — książki historków nie zajmujących się profesjonalnie dziejami nauki. Na-
tomiast publikacje poświęcoinle ściśle zagadnieniom historii nauki i techniki czy 
historii naukowych organizacji nie zostały niekiedy w ogóle dostrzeżone przez 
krytykę lub odnotowane nader zdawkowo. Biorąc pod uwagę fakt, że „Kwartal-
nik Historii Nauki i Techniki" ma bardzo ograniczoną pojemność, nie wiem, dla-
czego licane w naszym kraju czasopisma geograficzne i kartograficzne pomijają 
tego typu recenzje. 

Podsumowując uwagi o opracowaniach z zakresu historii geografii i karto-
grafii — wydanych w .ostatnich latach — należy podkreślić, iż wyniki analizy 
publikacji — zamieszczonych w bibliografii W. Wernerowej — są raczej przy-
gnębiające. Owszem, robi się u nas dużo i niekiedy publikuje opracowania war-
tościowe. Część z nich — to rezultaty pracy Zespołu Historii Kartografii, skupia-
jącego specjalistów z całego kraju. Mimo to odczuwa się, iż 'badań w tym za-
kresie nriikt nie koordynuje. Nawet więcej: z analizy Bibliografii wynika, że wiele 
osób niezmiernie aktywnych pisarsko niie korzysta z żadnej pomocy tego Ze-
społu Polskiej Akademii Nauk. W okresie działalności prof. B. Olszewicza wszy-
scy 'badacze .kierowali się do Pracowni, iznajdującej się na ulicy Rossenbergów 
13 we Wrocławiu. Tam otrzymywało się odpowiedź na różnego rodzaju pytania 
i wątpliwości, a także zachętę do dalszej pracy. Dlaczego dziś funkcji takiej nie 
spełnia odpowiednia pracownia w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki 
PAN? 

Zrecenizowaine bibliografie isą warsztatowo różne. Każda z nich jednak pobu-
dza do refleksji, gdyż to, 00 napisano w ostatnich latach, stanowi również do-
skonały materiał do analizy naszydh słabości. Pamiętajmy, że i bibliografie mo-
gą temu służyć. 

Zbigniew J. Wójcik 
(Warszawa) 

NOTATKI BIBLIOGRAFICZNE 

Nowe czeskie publikacje z historii nauki 

Josef H a u b e l t : Zivot a dilo Vâclava Prokopa Diviëe. Vydalo Okresni mu-
zeum ve Vysokém Myté 1982, 70 ss., ilustr. 33. 

Czeski historyk nauki Josef Haubelt wydał w ciągu ostatnich lat kilka ksią-
żek: Studie o Ignâci Bornovi (1972) MikulâS Kopernik (1974), Dëjepisectvi Gelasia 
Dobnera (1982) oraz Zivot a dilo Vâclava Prokopa Divise (1982). 
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Ta ostatnia publikacja dotyczy wybitnego czeskiego fizyka żyjącego w la-
tach 1696—1765. Divis po ukończeniu jezuickiego gimnazjum w Znojmie, wstą-
pił do zakonu premonstranitów w Louce, gdzie w 1726 r . uzyskał święcenia ka-
płańskie. Należy przy tym przypomnieć, że wspaniały klasztor w Louce posia-
dał znakomitą bibliotekę, k.tórą niasitępnie przeniesiono na Strahov w Pradze 
i połączono z tamtejszą książnicą. Divis początkowo zajmował się teologią, ogła-
szając na fen temait dwa traktaty, ale w 1736 r . zastawszy proboszczem w Primë-
ticach pod Znojmem poświęcił się całkowicie naukom przyrodniczym i fizycz-
nym, interesując się szczególnie elektrycznością. Zbudował własnego pomysłu „ma-
szynę" do wytwarzania prądu, zajął się kontrolowanym ściąganiem wyładowań 
elektrycznych, wyprzedzając itym doświadczenia z piorunochronem B. Franklina. 

Haulbelt podjął świadome i zdecydowane starannie o uwolnienie Diviśa z na-
rastającej wokół niego legendy, o ukazanie go takim, jakim był naprawdę. Za-
tem Autor nie aprobuje rozpowszechnionego mniemania — szerzonego ze wzglę-
dów pseudo patriotycznych — że Divis działa w zupełnym oderwaniu od świa-
towych badań nad elektrycznością. Uważa bowiem, że w ten sposób czyniono 
z niego zacofanego prowincjusza, który nie wiedział, ico się 'dzieje w tej 
dziedzinie wśród fizyków Wiednia, Paryża, Filadelfii. Tymczasem Diviś śledził 
postęp badań nad elektrycznością i osiągnięcia jego były sprzężone zwrotnie z ty-
mi, jakie itam uzyskiwano. Druga kwestia — to traktowanie Divisa jako uczo-
nego duchownego z Louki, poczciwego proboszcza z Primétic, realizującego polity-
kę bogatych norbertainów. Według Hauibelta natomiast Divis nawiązywał świado-
mie do okresu sprzed bitwy poid Białą Górą, do kulturowej i naukowej świetno-
ść® Czech, które gnębione przez Habsburgów i katolicką reakcję poczęły w tym 
właśnie czasie wyzwalać się spod intelektualnej supremacji austriacko-kościel-
nych czynników, zdobywając się na samodzielność badań i na własne naukowe 
zdobycze. Diviâ stał się tego procesu najlepszym przykładem. 

Książka, zastała starannie wydana przez Muzeum w Vysokém Mytë i składa 
się z dwóch części: teksitu oraz 33 ilustracji. Materiał ikonograficzny dobrano 
w sposób interesujący. Szkoda ty lico, że objaśnienia, dotyczące ilustracji są zbyt 
skąpe. Ij tak np. nie wiemy, czy budynek jezuickiej szkoły w Znojmie (według 
fotografii z 1924 r.) istnieje nadal? Również gmach klasztoru w Louce, który 
przecież zaaboiwał się do dnia idziisiejsizego, można było zaprezentować ko-
rzystając z nieco lepszego zdjęcia. Facsimile dokumentów, przedruki z czasopism 
i ówczesnych dzieł oraz techniczne rysunki związane z dokonywaniem doświad-
czeń znakomicie wprowadzają w atmosferę XVII-wiecznego warsztatu uczonych. 

Należy żałować, że 'książka Haubelta jest poabawiona indeksu osobowego 
i streszczeń w obcych językach. Ogranicza to siłą rzeczy w znacznym stopniu 
znajomość tej ciekawej publikacji poza Czechosłowacją. 

Aleksandra Ergetowska 
(Wrocław) 

Jcsef H a u b e l t : D&jepisectvi Celasia Dobnera. Praha 1983, 151 ss., ilustr. 18. 

W serii Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica Monographia 
ukazała się jako tom LXXX rozprawa Jozefa Haubelta poświęcana wybitnemu 
czeskiemu historykowi — Feliksowi Dobnerowi, znanemu raczej pod imieniem 
zakonnym Gelasius a Sancta Catharina. 

Dobner ur. w 1719 r. w Pradze — po edukacji u jezuitów i pijarów, do któ-
rych zakonu wstąpił w 1737 r. — kontynuował swe studia w Horn, Wiedniu, Mi-
kulovS, Kromefiże i Sianem. Będąc rzecznikiem jedności domów pijarskich w Cze-
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ehach i na Morawach, sprzeciwiał się wiedeńskim tendencjom przyłączenia mo-
rawskich zgromadzeń do austr iackich. Spowodowało to konflikt z przełożonymi 
i wobec tego powrócił do k ra ju . W 1752 r . przyczynił się do założenia w Pradze 
pijarskiego kolegium, zastając jego rektorem. Ponieważ w tym czasie nie mógł 
realizować swych kaznodziejskich zamiłowań, zwrócił uwagę tna studia nauko-
we. Wówczas to rozpoczął samodzielną pracę nad Powszechnym słownikiem cze-
skich dziejów, geografii i uczonych. Dzieła (tego nie doprowadził do końca, zain-
teresowania bowiem jego zostały skierowane przez biskupa Vaclava Antona Vo-
kowna ku źródłom dziejów czeskich, w jakie była szczególnie zasobna (biblioteka 
kapi tu lna w Pradze. Praca Dobnera n a d inimii s tanowi zasadniczą treść książki 
Hautoelta, .który już poprzednio ogłosił na ten temat kilka drobniejszych publi-
kacj i w czasopismach. 

Pierwsze, samodzielne s tudium Dobnera ipt. Ob das Leben der heiligen Ludmi-
ła und des heiligen Wenzels das Balbin in seiner Epitome herausgegeben, ein 
achtes Werk des Benediktiners Kristanus, eines Sohnes Boleslavs sein? wykazało, 
że jest on ostrożnym i krytycznym historykiem. Zwiastowało ono nową epokę 
w czeskim dziejopisarstwie. Rozprawa ta, choć nie drukowana, wywarła decy-
du jący wpływ na dalszy rozwój n a u k humanistycznych w Czechach, a zarazem 
utrwali ła s tanowisko Dobnera w czeskiej historiografii. Ta ncwa postawa wobec 
źródeł u jawni ła się w całej pełnii w uwagach Dobnera do łacińskiego przekładu 
Kroniki czeskiej (1541) Vaolava H a j k a z Liboćan, dokonanego przez Victanino 
a S. Cruce. Wydane w latach 1761—1782 w [sześciu częściach to dzieło pt. Wence-
slai Hagek a Libocan Annales Bohemorum poddał Dobner systematycznemu, k ry -
tycznemu roztrząsaniu, oddzielając legendy i późniejsze dodatki od historycznych 
faktów. W latach 1764—1785 Dobner sukcesywnie ogłaszał źródła do czeskiej hi-
storii w Monumentach..., k tó re objęły sześć tomów, tworząc dokumentalną pod-
s tawę do badań n a d dziejami Cziech. 

Nie wszyscy jednak godzili się z obalaniem t radycyjnych mitów. Często 
w sposób niewybredny atakowano za to Dobnera z pozycji zachowawczych. Mu-
siał więc Dobner podejmować raz po raz polemiki ze swymi przeciwnikami, zwła-
szcza że czasem chodziło o t ak kont rowersyjne sprawy jak zakwestionowanie 
u t rwalanych mniemań o św. Janie Nepomucenie. Dobner w swych pismach w y -
stępował jako rzecznik interesów czeskich, jako przeciwnik ha bsb ursk o -k atol i c -
kie j reakcji . W okresie 1771—1772 wydawał naukowy tygodnik „Prager gelehrte 
Nachrichten", k tóry skupiał czeskich radykałów, związanych z czeskim odrodze-
r.iem narodowym. 

W toczący się wówczas spór między Ducho>viskym a Dobnerem wkroczył Au-
gust Schlózer, który zarówno księcia Czecha, jak i Lecha (upominał się o nich 
J . A. Jabłonowski z Lipska) uznał za postacie legendarne. Przeniesienie t e j pole-
miki na teren europejski umocniło pozycję Dobnera i w pewnym stopniu uchro-
niło od prześladowań we własnym środowisku. 

Kolejny etap w rozwoju czeskiej historiografii stanowiły prace Josefa Do-
brovsky'ego. W odróżnieniu od Dobnera doceniał on wprowadzenie do Czech chrze-
ścijaństwa, łacińskiego i niemieckiego piśmiennictwa. Stąd pewne między nimi 
rozbieżności i polemiki, k tóre w swym ostatecznym rezultacie przygotowały girunt 
do historii Czech w ujęciu F. Palacky'ego. 

Praca Haubelta s tarannie wydana, ozdobiona ciekawymi ilustracjami, jest 
uzupełniona wykazem dzieł G. Dobnera i streszczeniami w dwóch językach: ro-
syjskim i niemieckim. Nie posiada jednak indeksu nazwisk, co ut rudnia — nie-
stety — korzystanie z książki. 

Aleksandra Ergetowska 
(Wrocław) 
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Jaroslav F o l t a : Ceskâ geametrickâ s'kola. Hifstorilckâ anal y za. Praha 1982, 
90 ss. 

W wydawanej przez Czesiką Akademię Nauk w Pradze serii Studie CSAV 
ukazała się jako tom IX nowa praca Jaroslava Folty, znanego już czytelnikom 
„Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" — między innymi z omówienia jego 
książki pt. Vytvaîeni vëdeckych ûstavù v Nëmecku 1870—1914 (^Kwartalnik" 1976 
n r 4 si 786—787). Tym razem Folta za jmuje się czesiką szkolą geometrii, je j po-
wstaniem, osiągnięciami, postulatami. Autor w rozprawie te j zastanawia się, co 
rozumiemy pod pojęciem „szkoły naukowej", analizuje społeczne przesłanki ich 
zawiązywania się. 

Czeska szkolą geometryczna, istniejąca od lat 60-ych XIX wieku do po>-
czątków XX stulecia, była poniekąd przeciwstawieniem się matematycznym t r a -
dycjom z pierwszej połowy ubiegłego wieku. Zainteresowania skupiały się bo-
wiem wówczas głównie wokół analizy matematycznej (B. Bolzaoo), teorii liiczlb 
(J. F. Kulik), oraz teoretycznej i stosowanej mechaniki (F. J. Gersitner). W związku 
z rozwojem czeskiego przemysłu w początkach XIX wieku wynikła potrzeba zało-
żenia politechniki w Pradze. Za wzór posłużyła Politechnika Paryska. Podobnie 
jak t a m poświęcano- wiele uwagi również w Pradze kształceniu studentów w dzie-
dzinie geometrii wykreślnej. Stanowiło' to społeczną przyczynę dla rozwinięcia 
badań nad tą dyscypliną nauki. Zjawisko owo nie było zresztą odosobnione. Po-
dobne ośrodki badań nad geometrią powstawały również w Niemczech, Włoszech 
i Rosji. 

Szkoły geometryczne zawiązywały się z pewnym opóźnieniem w stosunku do 
rewolucji przemysłowej, krzyżując się przy tym z rozwojem innych dziedzin ma-
tematyki, często nieodzownych dla postępu w geometrii. Czeska szkołą — unie-
zależniając się od Paseaiowsikiej tradycji — wyrastała przede wszystkim z geome-
trii wykreślnej. 

Folta w ostatecznych wnioskach podkreśla ową spójność nauk teoretycznych, 
tak — zdawałoby się — odległych od zadań praktycznych. Potrzeby społeczne — 
nawet gdy nie są kierowane celowo — powodują pewien nacisk na świat nauki, 
która musi podążać za wymogami czasu. 

Książka posiada streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. 

Aleksandra Ergetowska 
(Wrocław) 

B. K o s z e c z k i n : Imiena na skale. Leningrad 1981 lad. Gidrometeoizdat, 
46 ss. 

W pobliżu pótaocno-wsuhodiniego krańca Półwyspu Rybackiego leży maleńka 
wysepka Anikijew, znana od dawna jako miejsce, gdzie na kamiennej płycie są 
wyryte nazwiska żeglarzy duńskich, norweskich i rosyjskich. Pochodzą one z okre-
su od XVI do XIX wieku. Prezentowana broszura jest właśnie poświęcona wy-
nikom prac ekspedycji, badające j tę osobliwą pamiątkę pozostałą po zdobywcach 
Północy. 

W rozdziale pierwszym autor zaznacza, że przeglądając w 1978 r. archiwalia 
Towarzystwa Geograficznego w Leningradzie — dostrzegł publikację pt. Anikijew. 
Rozpoczynała się ona listem napisanym w 1890 r. przez konsula rosyjskiego w 
Finnmarku, D. N. Ostrowskiego, do sekretarza Towarzystwa A. W. Grigoriewa. 
Konsul zawiadamiał, że przesyła mu trzy fotografie z niektórymi napisami i r y -
sunkami znajdującymi się na płycie ankijewskiej . Oprócz tego B. Koszeczkin 


