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Olgierd N a r b u t t , O pierwszym polskim podręczniku logiki — z rozważań 
nad filozofią Oświecenia. Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydział I nr 33'. Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu. Łódź 1958, il&6 + 6 ilustr. 

Udany debiut młodego autora, który w przedmowie tak ujmuje przedmiot 
i zaldeinie swetj pracy: „,Logika Kazimierza Nairlbaïtta mila ibyte z pewnością żaidlnią 
rewelacją naukową swoich czasów. Nie jest nią tym bardziej i dziś. Zawsze 
jednak pozostanie pozycją szczególną przez to samo, że — choć niesamodziel-
na — była pierwsza w cyklu pism logicznych pisanych po polsku". 

„Książka niniejsza chce być nie tylko monografią Logiki Kazimierza Nar-
butta. Pragnie również dać ogólny pogląd na wczesnooświeceniową filozofię 
i logikę polską w jej tradycji i rozwoju". 

Zapowiedź powyższa została spełniona. W kolejnych rozdziałach omawia 
się życie i twórczość Kazimierza Narbutta, atmosferę filozoficzną pierwszej fazy 
polskiego Oświecenia w latach 1740—1773, grupę podręczników logiki wyda-
nych w Polsce w tym okresie, początki i koleje podręcznika Narbutta. Analiza 
tego podręcznika wypełnia drugą połowę książki, przy czym autor daje ciekawy 
rzut oka na powstawanie polskiej terminologii logicznej. Wynikiem analizy są 
dwa interesujące stwierdzenia, po pierwsze, że wbrew zdaniu zasłużonego hi-
storyka polskiej logiki Henryka Struvego, jakoby Narbutt szedł śladami Chri-
stiana Wolffa, zależy on w większym może jeszcze stopniu od włoskiego zwo-
lennika empiryzmu Antonia Genovesi, którego podręcznik został przez Konar-
skiego wprowadzony do szkół pijarskich, — a po drugie, że negatywny stosu-
nek ówczesnych nauczycieli logiki do logiki tradycyjnej łączył się z nieznajo-
mością tej logiki, czego przykłady występują u Narbutta w postaci błędnych 
reguł rozumowania. Podręcznik Narbutta jest nastawiony psychologistycznie 
i praktycznie, odpowiadając w tym względzie panującym prądom epoki. W koń-
cowym rozdziale autor zestawia rezultaty swych dochodzeń i charakteryzuje 
Kazimierza Narbutta jako jednego z wybitnych przedstawicieli postępu i czyn-
nego współuczestnika usiłowań zmierzających do naprawy chylącej się ku 
upadkowi Rzeczypospoltiej. 

Książka jest udokumentowana licznymi wyjątkami ze źródeł i objaśnienia-
mi w przypisach, a dołączona do niej bibliografia świadczy, że autor całkowi-
cie panuje nad swym przedmiotem, nie mniej niż nad metodą badań w te j 
dziedzinie. Podkreślić należy staranność językową i piękną formę zewnętrzną 
wydawnictwa. 

Tadeusz Czeżowski 

Wiktor L a m p e , Stanislaw Kostanecki, życie i działalność naukowa, PWN, 
Wansaawiai 1958, s. 109. 

Nie ulega wątpliwości, że w naszej literaturze chemicznej mamy zbyt mało 
książek o charakterze historycznym. Szczególnie brakuje monografii, obrazują-
cych osiągnięcia wybitnych chemików polskich. Należy więc z zadowoleniem 
powitać pracę profesora W. Lampego jako monografię pożądanego typu. 

Praca ma cechy specyficzne. Napisał ją uczeń o swoim mistrzu, a jednocze-
śnie przyjaciel o przyjacielu, nie unikając akcentów subjektywnych. Może jed-


