


180 Recenzje

Tom zamyka bibliografia prac Ludwika Kolankowskiego, zestawiona przez Ha
linę Lewczyk oraz Marię Śliwińską.

Tom z materiałami sesji zdaje się wszechstronnie naświetlać sylw etkę Lud
wika Kolankowskiego, zwłaszcza wartościowe — jak już wspominałem — są arty
kuły Z. H. Nowaka i J. Serczyka. Jako szczegół uzupełniający można podać fakt, 
że Ludwik Kolankowski był prelegentem Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mic
kiewicza w  jego oddziale Krakowskim, zaś po roku 1910 działał jako prelegent 
w  ramach fundacji ks. Lubomirskich prowadząc wykłady nt. lituanistyki.

Jako przyczynek do ukazania postaci prof. Ludwika Kolankowskiego można 
także traktować fragment wspomnień Janusza Pajewskiego pt. Przeszłość z  bliska, 
w  którym poznański uczony opisuje swoją w izytę u Ludwika Kolankowskiego — 
dyrektora Biblioteki Ordynacji Zam oyskich1.

Ludwik Kolankowski, wybitny historyk badający epokę jagiellońską, ceniony 
polityk oraz zasłużony organizator nauki polskiej został w  omawianym tomie po- 
konferencyjnym ukazany w  rzetelny i wyczerpujący sposób. Publikacja ta stanowi 
ważny przyczynek do dziejów polskiej nauki uniwersyteckiej doby Polski Odro
dzonej .

K rzyszto f A. K uczyński 
(Łódź)

NOWE CZASOPISMO HISTORYCZNONAUKOWE

Na początku 1984 r. rozpoczął się ukazywać w  Rzymie nowy kwartalnik „Ri- 
vista di Storia della Scienza”, redagowany przez Zespół Historii Nauki Wydziału 
Przyrodoznawstwa Uniwersytetu Rzymskiego „Mądrość” („La Sapienza”), a publi
kowany przez W ydawnictwo „Teoria” (Edizione Theoria; via Domodosolla 11, 
00183 Roma, Italia).

Przedmowa Redakcji stwierdza, że ukazanie się czasopisma jest wynikiem  
i oznaką wzrostu we Włoszech „kulturowych i naukowych zainteresowań historią 
nauki”, powodującego, że historia ta „przestała być amatorską i stała się w  pełni 
uznawaną autonomiczną dyscypliną”.

Pierwiszy zeszyt otwiera artykuł E. A m  a 1 d i  e go: Badania nad neutronam i 
w  R zym ie w  latach 1934—36 a odkrycie rozszczepienia uranu; omawia on prace 
prowadzone pod kierunkiem Fermiego, które stanowiły ważne ogniwo łańcucha 
odkryć, zapoczątkowanych w  1934 r. uzyskaniem sztucznej promieniotwórczości 
przez F. Joliota i Irenę Curie, a zakończonych w  1938 r. rozszczepieniem jądra 
uranu przez O. Hafana i F. Strassmanna.

Zeszyt zawiera również artykuły o historii genetyki, historii statystycznej teorii 
turbulencji oraz o w łoskim  fizyku V. Volterze, a także m ateriały archiwalne i re
cenzje.

Polskiego czytelnika może dziwić, że rzymskie czasopismo nie nawiązuje w  ża
den sposób do innych włoskich ośrodków historii nauki, a w  szczególności do flo
rencko i  genueńskio-pizańskiego, stworzonych przez znanych W Polsce history
ków: V. Ronchiego, C. Maccagniego i L. Bulferettiego. Czyżby podziały regionalne 
były w  nauce włoskiej aż tak silne?
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1 J. P a j e w s k i :  Przeszłość z bliska. Wspomnienia. W arszawa 1983 s. 61.


