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Autorka przypomniała diaDLelj kontakty łączące Meirstnne'a z polską młodzieżą so-
cyniańską 'studiującą w Paryżiu, omawiane już w studiach L. Chmaja. Do ukazanej 
taim szczegółowo korespondencji .Mersenne'a z Marcinem Ruarem dorzuciła jednak 
jeszcze parę .niie znanych Chmajowi listów, świadczących o dalszej (kontynuacji ioh 
korespondencji. Dr Targosz wspomniała następnie o korespondencji prowadzonej 
przez ucaonycih z polskiego dworu królewskiego z Mersenne'im (Piotr Des Noyers, 
Walerian Magni), -czyim zajmowała się obszerniej przy innej okazji. Omówiła nato-
miast jeszcze znajomość francuskiego uczonego z młodym Polakiem studiującym 
w Paryżu i Lcwaniiiuim, Stanisławem Birudzyńskiim oraz z Gdańszczanami — Janem 
Heweliuszem i Janem Moahingerem. 

W dyskusji po referacie dr J. Dianni dorzuciła informację o recepcji dzieł Mer-
senne'a w Polsce — znanych jej z 'biblioteki Stanisława Pudłowskiego, dr J. Dybiec 
zapytał o ewentualne kontakty 'Mersenne'a z młodzieżą magnacką studiującą w Pa-
ryżu, a profesorowie W>. Votisé, 'L. Hajduikiewiicz i H. Bairycz .poruszani związki nauko-
we Gdańska z Polską. 

Karolina Targosz 

POSIEDZENIE 'NAUKOWE ZESPOŁU HISTORII NAUKI 
OKRESU OŚWIECENIA 

Na posiedzeniu iZeispoiu Historii Nauki Okresu Oświecenia, które odbyło się 
4 grudnia 1973 r . w Krakowie dr Józef Wojateowski wygłosił referat Nowożytne 
treści w księgozbiorze Szkoły Rycerskiej. 

Po (krótkiej charakterystyce Korpusu Kadetów reiferemt przedstawił dzieje i omó-
wił zawartość toiibliateki Szlkoły Rycerskiej. Biblioteka 'ta 'istniała 'do rozwiązania 
w ЩТ94 r. Korpusu Kadetów. Po trzecim iroBbioirze Polski księgozbiór przeszedł na 
własność Liceum Warszawskiego, a po jego likwidacji do powstałego w 1816 r. 
Uniwersytetu Warszawskiego. 

Rekonstrukcja fcsięgoabiioru ze wziględu ina rozproszenie, któremu uległ oraz z po-
wodu skąpycb materiałów źródłowych (zaohoiwał się 'tylko jeden inwentarz-katalog 
z 176*) r.) napotyka na szereg trudności. Żmudne 'badania pozwoliły odtworzyć zasób 
biblioteki w 'takiej mierze, że możliwa jeist 'j,ego analiza z punktu widzenia dorobku 
nowożytnej myśli naukowej, zarówno cywilnej jak i wojskowej. Analiza ta stanowiła 
właściwy temat referatu. 

W bibliotece Szkoły Rycerskiej wydzielone były dwie grupy książek — dla pro-
fesorów '(livre de iBifbliothèque) i dla uczniów (livre de dasse). Podział taiki miał na 
celu przede wszysitlkim odpoiwiiedni dobór literatury uznanej za potrzebną dla elewów. 

W 'księgozbiorze uczniowsikim szereg pozycji występowało w wielu egzempla-
rzach, np. Katechizmu Radeckiego pióra А. К. Czartoryskiego było w wersji polskiej 
i niemieckiej 145 egzemplarzy. 

Kształtowaniu postawy moralnej elewów służyły ponadto dzieła klasyków 'teorii 
prawa naturalnego 'OS. Puffendortf, J. J. Burlamqui, J. J. Rousseau). Popularność 
racjonalistycznych i eklektycznych zarazem koncepcji Ch. Wolffa potwierdza Obec-
ność w księgozbiorze wielu egzemplarzy dzieła Instituticmes philosophiae rationalis 
methodo Wolff ii conscriptae F. 'Clh. Baumaistera. Naukę 'historia w Szkole Rycerskiej 
starano się oprzeć na dorobku najnowszej, ogromnie zróżnicowanej historiografii. 
Znajdujemy tu .dzieła autorów polskich (K. Wyrwicz, K. J. Skrzetuski, A. Narusze-
wicz) i przedstawicieli 'historiograf,ii zachodnioeuropejskiej, reprezentujących odmien-
ne całkiem poglądy na proces dziejowy jak P. Bayie, J. B. Bou'ssuet, Ch. Montesquieu, 
Voltaiere-
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Aktualny w Polsce oświeceniowej nawrót do tradycji antycznych znajduje od-
bicie w bogato reprezentowanej literaturze starożytnej, jak również w obecności 
autorów — starożytników: N. BoHeau, A. Pope, Ch. Roillin. 

Prowadzona w Szkole -Rycerskiej nauka nowożytnych języków obcych wymagała 
odpowiednich podręczników, które licznie występowały w księgozbiorze szkoły np. 
Gramatyka niemiecka J. Ch. Gattscheda — 60 egzemplarzy. Nauczanie niemieckiego 
i francuskiego nie odsuwało jednak na bok nauki języka ojczystego, na którą k ła-
dziono duży nacisk w Szkole, chociaż łacina w dalszym ciągu zajmowała poczesne 
miejsce w programie nauczania. 

Nauki matematyczno-fizyczne, podstawa nauczania taktyki i inżynierii wojsko-
wej, będącej zasadniczym celem kształcenia uczniów Szkoły Rycerskiej stały tam na 
wysokim 'poziomie. Uczniowie mieli do dyspozycji obok wybitnych pozycj i z litera-
tury obcej (min. A . Vlacg, A. Nolleit) podręczniki znanych autorów polskich takich 
jak ;M. Hube ozy J. Rogaliński. 

Biblioteka Korpusu Kadetów odznaczała się świetnym doborem fachowej l itera-
tury wojskowej. Analizie tej ostatniej poświęcił retfererat wiele miejsca, co jest zrozu-
miałe ze względu -na charakter Szkoły, stanowiącej rodzaj centrum naukowego w za-
kresie wiedzy wojskowej. W siumie, przedstawiona w referacie charakterystyka księ-
gozbioru Korpusu Kadetów potwierdziła nowożytność programu nauczania Szkoły, 
jej postępowość i liberalizm. 

fW dyskusji, totória wywiąza ła się po referacie, wzięli udział kolejno: doc. I. Sta-
siewicz-Jasiukowa, doc. J. Balbicz, dr J. Dybiec, protf. A. Gaweł, prof. К . Opałek 
i doc. S. Brzozowski. 

Doc. I. Stasiewicz- J as i u ko w a zwróciła uwagę na małą ilość w zbiorach Biblioteki 
Szkoły Rycerskiej, wydawnyeh w tym okresie podręczników Komisji Edukacj i Na-
rodowej. Podkreśla ponadto, że brak polskiej l iteratury pięknej w księgozbiorze 
Korpusu Kadetów oraz w diziiiwiniidjsze w mapontach szkół KEN nasuwa pytanie, 
w jakich 'kręgach — jeśli nie szkolnych czytana by ła — tak bujnie rozwijająca się 
w okresie Oświecenia — polska beletrystyka. 

Do wypowiedzi doc. Stasiewiez-Jasiukowej nawiązał doc. J. Babicz wyrażając 
wątpliwość czy pełne nawet odtworzenie zasobów Biblioteki Korpusu może świad-
czyć o braku określonych pozycji w programie szkoły. Zdaniem doc. Babicza program 
szkoły nigdy nie koresponduje w pełni z zasobami biblioteki. 

Prof. К . Opałek dodał, iż wskazówką do uzasadnienia obecności czy też braku 
określonych autorów w księgozbiorze bądź programie Szkoły Rycerskiej jesit skład 
kadry nauczającej, której przedstaiwieiełe byl i zwolennikami 'określonych prądów 
i koncepcji. Od nich uzależniona była polityka gromadzenia zbiorów bibliotecznych 
i proifil nauczania. 

Doc. S. Brzozowski próbował z kolei wyjaśnić brak szeregu podręczników K E N 
w zbiorach Biblioteki Szkoły Rycerskiej j e j specyfiką; będąc uczelnią wojskową 
miała ona bardzo wyraźny cel i profili kształcenia. 

Dyskusję podsumował referent, dr J. Wojakowski. Zdaniem jego brak niektórych 
podręczników K E N czy też literatury pięknej w księgozbiorze Szkoły Rycerskiej może 
być wynikiem luki w zëbranym dotąd materiale, stąd na podstawie zaprezentowanego 
zasobu biblioteki można wyciągać pewne wnioski i stawiać hipotezy, choć nie należy 
formułować ryzykownych łez. Podkreślił 'także podniesiony przez proif. Opałka w p ł y w 
kadry nauczającej na politykę gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz prekur-
sorstwo Szkoły Rycerskiej w stosunku do ogólnych założeń szkół Komisji Edukacji 
Narodowej. 

Małgorzata Ki/nowska 


