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Beniamin F r a n k l i n ,  Żywot własny. Państwowy Instytut Wydawniczy, 
Warszawa 1960, s. 221.

Autobiografia znanego uczonego amerykańskiego, męża stanu i drukarza, 
tłumaczona na wiele języków i mająca niezliczoną ilość nakładów, stanowi 
do dziś pasjonującą lekturę. Beniamin Franklin (1706—1790) syn skromnego 
sklepikarza, już jako praktykant drukarski zwrócił na siebie uwagę ludzi 
wpływowych. Z czasem został drukarzem i wydawcą gazety, którą zapełnił 
artykułami treści filozoficznej i społecznej. Jednocześnie prowadził ożywioną 
działalność w klubie Junta, organizując jedną z pierwszych bibliotek publicz
nych w Filadelfii, bo jak pisał: „w żadnej kolonii na południe od Bostonu 
mfe 'było dobrej księgami... a... kto lubił czytać, musiał sprowadzać książki 
z Anglii“ (s. 101). W r. 1744 założył Towarzystwo Filozoficzne istniejące do 
dziś.

Troszcząc się o sprawy publiczne wiele wysiłków skierował na kształcenie 
młodzieży. W r. 1749 po uzyskaniu odpowiednich funduszy ze składek spo
łeczeństwa zorganizował akademię, przekształconą z czasem w Uniwersytet 
Filadelfijski. Jako członek zarządu szkoły pracował Franklin z górą lat 40, 
zajmując jednocześnie wiele ważnych urzędów publicznych. W okresie walk
o niepodległość Ameryki był czynnym działaczem politycznym i współautorem 
„Deklaracji Niepodległości“ .

Od wczesnych lat młodzieńczych pasjonując się badaniami przyrodniczymi, 
dokonywał wiele doświadczeń, szczególnie nad wyładowaniami elektrycznymi. 
Próby te uwieńczone zostały zbudowaniem piorunochronu.

Żywot własny Franklina, napisany prawie 200 lat temu, porusza wiele 
problemów naukowych i społecznych do dziś aktualnych. Historyk nauki 
pozna z przełożonego przez Juliana Stawińskiego dzieła Franklina nie tylko 
jego życie jako uczonego, działacza społecznego i patrioty, ale też epokę, 
w której żył autor.

M. B.-N.

Zygmunt F e d o r o w i c z ,  Ewolucjonizm na Uniwersytecie Wileńskim przed 
Darwinem. Memorabilia Zoologica, nr 4, Instytut Zoologiczny PAN, Ossoli
neum, Wrocław—Warszawa 1960, s. 121.

Geneza ewolucjonizmu, przeddarwinowski okres jego rozwoju, należą do 
niedostatecznie wyjaśnionych zagadnień. Przyczynkiem do oświetlenia tego 
okresu jest praca Z. Fedorowicza nagrodzona na konkursie darwinowskim 
w r. 1959. Ukazuje ona ideę rozwoju w dorobku pięciu ućzonych, profesorów 
Uniwersytetu Wileńskiego: Jerzego Forstera (1754—1794), Ludwika Bojanusa 
(1776—1827), Jędrzeja Śniadeckiego (1768—1838), Fortunata Jurewicza (f 1828), 
Edwarda Eichwalda (1795—1876). W pięciu monografiach, poświęconych tym 
uczonym a zawierających życiorysy i ocenę ich zasług na polu naukowym, 
przedstawione są również ich poglądy — nie zawsze jasno sformułowane 
i precyzyjnie wyrażone — na rozwój świata organicznego i nieorganicznego. 
To ograniczenie się do przedstawienia w oddzielnych rozdziałach dorobku


