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nym niekiedy przez władze państwowe interwencjom merytorycznym. Autor 
stwierdza, że w porównaniu z represjami stosowanymi wobec intelektualistów 
w innych krajach „obozu socjalistycznego", a także z tymi, jakim podlegali 
ludzie angażujący się w opozycję polityczną, represje stosowane wobec obro-
ńców wolności kultury i nauki w Polsce były stosunkowo łagodne. Groziło im 
bowiem jedynie ograniczenie dostępu do publikacji, zakaz wyjazdów, usunięcie 
z redakcji niskonakładowego pisma, w najgorszym razie relegowanie z wyższej 
uczelni, a tylko w wyjątkowych wypadkach pozbawiano ich możliwości pracy 
w wybranym zawodzie. Mimo to jednak autor dowodzi, iż „obrona wolności 
kultury i nauki była wyrazem cywilnej odwagi, cieszącej się u nas nierównie 
mniejszą estymą niż odwaga bojowa, a jej tradycje mają ważne znaczenie dla 
polskiego środowiska naukowego, są bowiem jego konstytutywnym elemen-
tem". 

V[iktor] N[ikolaević] J a g o d i n s k i j : Aleksandr Aleksandrovic Bogdanov 
(Malinovskij). 1873-1928. Moskva 2006 Rossijskaja Akademija Nauk. Nauka, 
267 ss., nib. 5 ss., 8 k. tabl., il. portr. Naućno-Biografićeskaja Literatura. 

Książka przedstawia biografię wybitnego rosyjskiego lekarza, filozofa, eko-
nomisty, literata, działacza politycznego, będącego początkowo jednym 
z bliższych współpracowników Lenina, a później jego oponentem oraz organi-
zatora opieki zdrowotnej w Rosji - Aleksandra Aleksandrowicza Bogdanowa 
(Malinowskiego). Jako lekarz i uczony zasłużył się szczególnie w zakresie 
hematologii. Był założycielem pierwszego na świecie Instytutu Hematologii 
i Transfuzji Krwi. Książka zaopatrzona jest w liczne portrety i ilustracje zwią-
zane z życiem i działalnością Bogdanowa. 

Andrzej M. K o b o s: Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii 
Umiejętności rozmawia Andrzej M. K o b o s. T. 1-3. Kraków 2007-2008 
Polska Akademia Umiejętności; T. 1. 2007, X, 597 ss., 16 k. tabl., portr. 
ind.; T.2. 2007, VIII, 708 ss., 16 k. tabl., portr. ind.; T.3. 2008, X, 892 ss., nlb. 2 
s. 16 k. tabl., portr. ind. 

Trzytomowa publikacja zawiera teksty wywiadów, przeprowadzonych przez 
autora, z kilkudziesięcioma polskimi uczonymi, członkami Polskiej Akademii 
Umiejętności. Tak więc w tomie pierwszym zostały opublikowane rozmowy 
z takimi wybitnymi intelektualistami, jak: Stefan Witold Alexandrowicz, Irena 
Bajerowa, Andrzej Białas, Iwo Białynicki-Birula, Andrzej Bielański, Krzysztof 
Ludwik Birkenmajer, Andrzej Budzanowski, Witold A. Cęckiewicz, Wiesław 


