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Barbara M a u e r - G ó r s k a : Stanisław Kośmiński (1837-1883) lekarz,
bibliotekarz i bibliograf. Warszawa Główna Biblioteka Lekarska im. Stanisława
Konopki 2002, 8°, 225 s., ilustr.
Nazwisko Stanisława Kośmińskiego jest dobrze znane historykom nauk przy
rodniczych, i nie tylko. Wsławił sią on pionierskim opracowaniem biograficznobibliograficzncgo Słownika lekarzów polskich (Warszawa 1888), który pomimo
upływu lat nadal nie traci swojej aktualności. Mniej jest wiadomym, że lekarz ten
jako swoją pierwszą bibliograficzną pracą ogłosił prekursorski Wykaz rzeczy za
wartych w 72 tomach Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego z lat
1837-1876 (Warszawa 1877), że położył duże zasługi jako bibliotekarz Towarzy
stwa Lekarskiego Warszawskiego, którą to funkcją pełnił w latach 1872-83 i że
był lekarzem okulistą wykonującym swój zawód. Ze wzglądu na brak monografii
poświąconcj Kośmińskicmu podstawowym źródłem informacji o nim był dotąd
wstąp Józefa Pcszkiego ogłoszony w Słowniku lekarzów polskich.
Sylwetką S. Kośmińskiego zainteresowała sią Barbara Mauer-Górska, z za
wodu bibliotekarka. Pracowała ona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Ka
towicach (1973-80) i Bibliotece Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
(1980-2000), obecnie zaś jest zatrudniona w Instytucie B ibliotekoznaw stw a
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktoryzowała sią w In
stytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy
pt. O Stanisławie Kośmińskim jako bibliotekarzu i bibliografie, której promoto
rem był prof. Wiesław Bieńkowski. Prezentowana monografia bazuje w dużym
stopniu na jej rozprawie doktorskiej. Recenzją wydawniczą opracowała dr hab.
Maria Kocójowa, a druk dofinansował Komitet Badań Naukowych.
Książka zawiera Wstęp, Wprowadzenie, 1. Biografia Stanisława Kośmińskie
go, 2. Nowy etap w historii Biblioteki Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego,
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3. Znany Słownik lekarzówpolskich, 4. Zapomniany Wykaz rzeczy, 5. Kontynuato
rzy idei Kośmińskiego w X X wieku, Wykorzystane źródła i opracowania, Załącznik
1. Wykaz skrótów opisów bibliograficznych źródeł wykorzystanych w Słowniku
lekarzów polskich z ich rozwiązaniem, Indeks nazwisk, Spis ilustracji, Spis tabel,
Streszczenie, Summaiy.
Główna uwaga Autorki skupiła się na rozdziałach 2, 3, 4 i 5. Na tle zagra
nicznych bibliotek lekarskich w XIX wieku pokazała dzieje Biblioteki Towarzy
stwa Lekarskiego Warszawskiego i zasługi S. Kośmińskiego, którymi było
uporządkowanie księgozbioru, opracowanie katalogów bibliotecznych, wydanie
Ustawy bibliotecznej w TL W i regulaminu udostępniania zbiorów, stałym kom
pletowaniu i uzupełnianiu księgozbioru. Omówiła rozwój medycznych biblio
grafii i słowników biograficznych do XIX wieku i dokonała charakterystyki Sło
wnika S. Kośmińskiego uwzględniając jego genezę, wykorzystane źródła,
stosowaną metodę bibliograficzną i recenzje Słownika. W wyniku tego stwier
dziła, że na jego nowatorstwo składa się wprowadzenie układu alfabetycznego,
ustalenie formy biogramu, dążenie do wyczerpującego ujęcia dostępnych źródeł
informacyjnych i wzorowanie opisu bibliograficznego na Bibliografii Polskiej.
Po przeprowadzeniu analizy Wykazu rzeczy ustaliła, że opracowanie to przyczy
niło się do ukształtowania określonej metody w polskiej bibliografii medycznej
i jest pierwszą bibliografią analityczną z zastosowanym układem działowym,
przedmiotowym i autorskim opartym na klasyfikacji według polskich terminów
medycznych. Stwierdziła też, że obydwa omawiane dzieła „[...] nawiązują do
ogólnoświatowych tendencji opracowywania tego typu źródeł informacyjnych
w XIX wieku” (s. 150). Wśród kontynuatorów idei S. Kośmińskiego w zakresie
bibliotekarstwa, bibliografii i biografistyki medycznej wymieniła m.in. Józefa
Peszkego, Ludwika Guranowskiego, Józefa Bielińskiego, Franciszka Giedroycia, M aksymiliana Zweigbauma, Stanisława Konopkę i Piotra Szarejkę i omówi
ła ich zasługi. Bibliografię podzieliła na źródła rękopiśmienne i drukowane oraz
opracowania; te ostatnie na wydawnictwa informacyjne oraz monografie i arty
kuły; łącznie 194 pozycje. Cennym uzupełnieniem jest Załącznik 1. Spis ilustra
cji liczy 22 pozycje. Spis tabel zaś - 6 pozycji.
Analiza działalności bibliotekarskiej S. Kośmińskiego i jego dzieł została
przeprowadzona ze znajomością rzeczy. Do nielicznych usterek należą niefor
tunne sformułowania jakoby Towarzystwo Lekarskie Warszawskie wyłoniło się
z Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (s. 17), Józef Octtinger był pro
fesorem historii medycyny publicznej (s. 18), a S. Kośmiński chorował na tyfus
głodowy (s. 27), zniekształcenie nazwiska Zygmunta Dobieszewskiego na
Dobieszowski (s. 120, 216) i podanie imienia Mieczysława Skulimowskiego ja 
ko Mariana (s. 197, 222). Dodajmy jeszcze, żc Piotr Szarejko do 2001 r. ogłosił
sześć tomów swojego Słownika, a Hanna Bojczuk - artykuł pt. Bibliotekarze To
warzystwa Lekarskiego Warszawskiego. „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego” Nr 6/2002 s. 162-179.
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Książka ukazała się w znikomym nakładzie 200 egzemplarzy. Okładka kar
tonowa w kremowym kolorze jest ilustrowana portretem S. Kośmińskiego wy
konanym na podstawie drzeworytu Henryka Pillatiego. Na ostatniej stronicy ok
ładki znajduje się fotografia Autorki i notka biograficzna.
Specyficzna ta publikacja zainteresuje bibliotekarzy i bibliografów, zwłasz
cza medycznych, a także historyków nauk przyrodniczych.
Teresa Ostrowska
Warszawa

Roger J. W o o d , Vitezslav O r e l : Genetic Prehistory in Selective Bree
ding: a prelude to Mendel. Oxford New York 2001, Oxford University Press,
XVII + 323 s.
W tworzeniu podstaw genetyki dużą rolę odegrały prace hodowców roślin
i zwierząt, o zapomnianych już dzisiaj nazwiskach, którzy od dawna gromadzili
obserwacje na temat zjawiska dziedziczności, a co więcej - tworzyli drogą
żmudnych, wieloletnich doświadczeń nowe odmiany i gatunki. Zagadnieniom
„prehistorii” genetyki poświęcona jest książka Rogera J. Wooda - angielskiego
genetyka pracującego w Uniwersytecie w Manchesterze oraz Vitezslava Orela
- czeskiego historyka biologii, emerytowanego dyrektora Mendelianum - muzeum
Mendla w Brnie założonego w 1922 r.
Książka jest wynikiem wieloletnich badań autorów nad początkami nauki
o dziedziczności, poszukiwań mało znanych prac, rękopisów i listów, z których
wicie zachowało się w Mendelianum oraz w różnych europejskich bibliotekach.
Punktem wyjścia rozważań autorów było ukazanie historii hodowli owiec
merynosów, ponieważ Morawy należały na przełomie XVIII i XIX w. do europej
skich potęg w tej dziedzinie, a pytania o naturę procesu dziedziczenia zrodziły
się właśnie w środowisku hodowców o zainteresowaniach intelektualnych.
Rozdział pierwszy ukazuje krótki zarys koncepcji opracowania, którego celem
jest pokazanie na szerokim europejskim tle działalności hodowców zaintere
sowanych zjawiskami dziedziczności, działających głównie w Anglii i na Morawach
w latach 1700-1860. Prace ich, znane często z tradycji ustnej lub jedynie z za
chowanej korespondencji, tworzą swoiste preludium do sławnych doświadczeń
Mendla nad krzyżowaniem grochu, które przyniosły odkrycie tzw. praw
rządzących dziedziczeniem cech (1866). Duża część książki R. Wooda i V. Orela
(rozdziały od drugiego do ósmego) pośw ięcona je st dziejom hodowli
merynosów - owiec dających wełnę wysokiej jakości, od dawna pożądaną w hand
lu i osiągającą wysokie ceny. Ojczyzną merynosów była Hiszpania, gdzie hodo
wano je już w średniowieczu, a wszelkie próby eksportu powstrzymywano bardzo

