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PROMOCJA KSIĄŻKI ANDRZEJA A B R A M O W I C Z A
RZECZY, IDEE I MASKI. JACQUES BOUCHER DE PERTHES
(1788-1868). W A R S Z A W A 1997
W serii monografii, której patronuje Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej
Akademii Nauk, w 1998 roku ukazała się drukiem książka Andrzeja Abramowicza
Rzeczy, idee i maski. Jacques Boucher de Perthes
(1788-1868)1.
Promocje zorganizowano 27 lutego br., w dniu bardzo szczególnym dla autora
książki. Właśnie tego dnia w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 179 odbywała się uroczystość uświetniająca 50-letni
związek Andrzeja Abramowicza z archeologią.
Pierwsze egzemplarze książki Jubilatowi wręczył doc. dr Krzysztof Jakubowski, członek Prezydium Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, dyrektor
Muzeum Ziemi w Warszawie. Zwracając się do Jubilata-autora, jego przyjaciół
i zaproszonych gości doc. Krzysztof Jakubowski w swoim wystąpieniu w sposób
szczególny podkreślił język i jego kulturę, jakim Andrzej Abramowicz przybliżył
czytelnikom postać Jacquesa Boucher de Perthesa, celnika z Abbeville, którego
autor uznaje za ojca francuskiej prehistorii, współtwórcę nauki archeologii pradziejowej, a faktycznie twórcę nauki o prahistorii Europy.
O książce mówił przyjaciel autora prof, dr
hab. Tadeusz Poklewski-Koziełł, Kierownik Oddziału Łódzkiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Wspominał czas poświęcony przez
Andrzeja Abramowicza na zbieranie materiałów,
na pisanie i czas odczytywania na posiedzeniach
naukowych Oddziału Łódzkiego IAiE PAN rozdziałów tejże książki.
Sam Autor w swoim jubileuszowym wystąpieniu wiele miejsca poświęcił bohaterowi książki. Pierwszy raz o celniku z Abbeville usłyszał
będąc studentem prehistorii u prof. Konrada JażAndrzej Abramowicz
dżewskiego. Osoba celnika zainteresowała go na
RZECZY, IDEE I M A S K I
tyle, że po latach poświęcił jej książę. Andrzej
JACQUES BOUCHER DE PERTHES
Abramowicz podkreślał kilkakrotnie w swoim
(1788-1868)
wystąpieniu, iż jest to książka, do której napisania
Warszawa 19!l?
przymierzał się wiele lat, ale pracę związaną z jej
napisaniem rozpoczął wówczas, gdy Jego wiedza
z dziedziny archeologii i historii archeologii pozwoliła mu, jak sądzi, na własną
ocenę tego niezwykłego człowieka, jakim na przełomie wieków XVIII i XIX był
Jacques Boucher de Perthes.
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W rezultacie, czy jako prezent autorski, czy jako zakup, książka znalazła się
rękach wielu uczestników spotkania, zapewne przyszłych j e j czytelników.
W uroczystościach Jubileuszu i promocji uczestniczył pan Dariusz Kozłowski,
wydawca, który zapewnił j e j dobry poziom wydawniczy i poligraficzny.

Przypis
1

Książka została nagrodzona przez Wydział I Nauk Społecznych PAN.
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