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W sumie kolejny zeszyt „Szkiców z Historii Wiedzy Geologicznej“ należy 
uznać za pozycję ciekawą. Czytelnik, który interesuje się historią geologii w  ZSRR, 
znajdzie w tym zbiorze wiele faktów i wiadomości dotyczących rozwoju badań 
geologicznych w okresie, kiedy żył i pracował W. A. Obruczew.

Andrzej Pszczólkowski

Karl H a r t  ma nn ,  Hochschulwesen und Wissenschaft in Polen. Entwicklung, 
Organisation und Stand 1918— 1960. Alfred Metzner Verlag, Frankfurt am Main 
1962, ss. X IX +606, mapy 3.

Karl H a r t m a n n ,  Das wissenschaftliche Leben in Polen. Stifterverband für 
die deutsche Wissenschaft, Essen 1964, ss. 90 (na prawach rękopisu).

Czytelnik zachodnioniemiecki otrzymał dwie książki, które informują o roz
woju, stanie i organizacji nauki polskiej oraz polskiego szkolnictwa wyższego. 
Pierwszą — wydała marburska Rada dm. J. G. Herdera, drugą — Stifterverband 
für die deutsche Wissenschaft. Obydwie pozycje są dziełem jednego autora, sla- 
wisty dra Karla Hartmanna, specjalizującego się w  zagadnieniach kulturalnych 
najnowszej historii Polski. Są one zreszitą częścią obszerniejszych projektów wy
dawniczych, zmierzających do prowadzenia stałej, możliwie wyczerpującej, od
świeżanej i uzupełnianej informacji o stanie i strukturze nauki krajów Europy 
Wschodniej.

Wstęp do pierwszej z książek Hartmanna, pióra prof. Gottholda Rhodego, wy
mienia wiele przyczyn zapotrzebowania na podobną informację i zainteresowania 
tą problematyką w  Niemczech Zachodnich, m.in. zasadnicze przeobrażenie oblicza 
Europy Wschodnieij oraz wybitne osiągnięcia naukowe — przede wszystkim nauki 
radzieckiej w  dziedzinie opanowania kosmosu.

Książki Hartmanna nie stanowią w  NRF formalnej inauguracji prac, poru
szających temat rozwoju, stanu i organizacji nauki polskiej. Popularna encyklo
pedia O Polsce, wydana w  1958 r., zawiera dwa szkice na ten temat'. Prace 
Hartmanna w  porównaniu z artykułami zamieszczonymi w encyklopedii rozbudo
wały bardzo wydatnie informacje, uzupełniając je danymi z okresu po 1958 r., 
a zarazem w  znacznie mniejszym stopniu zajęły się komentowaniem podawanej 
treści z pozycji aktualnych prądów panujących w  NRF, co charakteryzowało arty
kuły we wspomnianej encyklopedii.

Pierwsza z omawianych prac Hartmanna prezentuje nie tylko obszerne infor
macje o istniejących w  Polsce Ludowej instytucjach szkolnictwa wyższego i nauki, 
lecz również zawiera interesujący szkic historyczny o ich rozwoju w  okresie 
międzywojennym oraz w  czasie drugiej wojny. Po przypomnieniu sytuacji w  dzie
dzinie szkolnictwa wyższego w  Polsce w  latach pierwszej wojny światowej, autor 
zarysowuje trudności, jakie szkolnictwo to musiało pokonać w  samych początkach 
niepodległości Polski oraz szczególnie podkreśla jego rolę unifikacyjną.

Dużo miejsca poświęca Hartmann udziałowi młodzieży mniejszości narodo
wych w  studiach, stwierdzając, że z jednej strony udział był mniejszy, aniżeli 
upoważniałby do tego odsetek luidności należącej do mniejszości narodowych 
w  stosunku do ogółu ludności, a z drugiej strony udział ów kurczył się jeszcze 
w  ciągu okresu międzywojennego.

1 Oskar Eugen G ü n t h e r  (München), Die Hochschulen. W tomie: Polen, 
Köln 1958, ss. 550—553; Erwin K o s c h m i e d  e r  (München), Wissenschaft und 
Forschung. Tamże, ss. 567—578.
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Wśród przyczyn spadku liczby młodzieży mniejszości narodowych na wyższych 
uczelniach Polski międzywojennej wymienia Hartmann zarówno ucisk polityczny , 
jak i trudności ekonomiczne oraz pogarszające się perspektywy zatrudnienia. Trud
no jednak zgodzić się z (twierdzeniem Hartmanna, jakoby młodzież żydowska nie 
była dotknięta skutkami kryzysów ekonomicznych; twierdzenie takie wynika chy
ba z uproszczonego spojrzenia na skład społeczny ludności żydowskiej w  Polsce.

Istotnym elementem szkicu o okresie międzywojennym jest omówienie w  roz
dziale o towarzystwach naukowych i instytutach również odpowiednich instytucji 
.mniejszości ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej, litewskiej i białoruskiej (co 
prawda w  wielkim skrócie) oraz podanie informacji o współpracy międzynarodo
wej. W informacjach o udziale Polski w  organizacjach międzynarodowych zastrze

l e n i e  budzi niedokładne rozróżnienie instytucji naukowych od ogólnokulturalnych.
Z wielkim zainteresowaniem czyta się opis życia naukowego w  latach okupacji 

hitlerowskiej. Dr Hartmann relacjonuje zbrodnię popełnioną wobec Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, barbarzyńskie zakazy i ograniczenia; podaje także dużo informacji
o konspiracyjnym szkolnictwie wyższym oraz o prowadzonych wówczas badaniach 
naukowych.

Zajmując się problematyką powojennej budowy nowego systemu szkolnictwa 
wyższego oraz powołania Polskiej Akademii Nauk, ukazuje autor ewolucję ideolo
giczną naukowców oraz ówczesną ofensywę marksistowską i jej poszczególne 
etapy. Bardzo obszernie omówione zostały spory ideologiczne, a raczej ich odbi
cie w  dziedzinie organizacyjnej. W  tych relacjach o sprawach ideologicznych za
chwiane są jednak proporcje informacyjne ¡książki i chyba zbyt słabo podkreśla 
autor najbardziej istotną cechę wszystkich naszych wewnętrznych dyskusji świata 
naukowego, a mianowicie dążenie .do zabezpieczenia nauce polskiej jak najlep
szych warunków rozwojowych i wzajemne ustępstwa, jeśli dochodziło do postawie
nia problemu rozwoju na przyszłość. Burzliwe spory roku 1956 nie podzieliły 
uczonych na dwie zwalczające się grupy, lecz w rzeczywistości spowodowały po
wstanie znacznie większej liczby odcieni; ponadto kontynuacja dyskusji w  dal
szych latach przyniosła Zbliżenie stanowisk, a w  poszczególnych wypadkach rów
nież i daleko idące zmiany.

Pożyteczne jest przypomnienie przez autora aktów ustawodawczych zajmu
jących się szkolnictwem wyższym' i P A N  (teksty ich podano przy końcu książki) 
oraz wynikających z tych aktów konsekwencji.

W książce zamieszczono bardzo dużo tabel statystycznych, ilustrujących wzrost 
liczby studentów na poszczególnych wydziałach, zmiany składu socjalnego ogółu 
studentów na korzyść dzieci chłopskich i robotniczych, udział cudzoziemców itp. 
Osobno omówione zostały organizacje studenckie. Autor zobrazował także pozycję 
związków zawodowych i partii politycznych na wyższych uczelniach. Brak jednak 
analogicznego omówienia dla PAN; poza tym nie ma danych o członkach ZSL i SD 
na wyższych uczelniach.

Pozostała część książki jest wypełniona wyliczeniem uniwersytetów, ich wy
działów i katedr, podobnie — politechnik, wyższych szkół rolniczych, ekonomicz
nych, teologicznych, akademii medycznych, pedagogicznych, muzycznych, wojsko
wych i innych. Uwzględniona jest i Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC 
PZPR. OsObno wymienione są czasopisma wydawane przez wyższe uczelnie. W od
rębnym rozdziale opisano ustrój wewnętrzny PAN  oraz zamieszczono spis wszyst
kich członków (krajowych i zagranicznych), a także wykaz zmarłych.

W części informacyjnej dotyczącej szkół wyższych uderzył mnie brak wszel
kich nazwisk (poza ministrami i wiceministrami), podczas gdy tak wiele nazwisk — 
do kierowników pracowni włącznie — zacytowano przy omawianiu PAN, instytu
tów resortowych, bibliotek i archiwów. Wydaje mi się, że dla dalszych wydań
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pożyteczne byłoby przyjęcie jednakowej zasady i podawanie przy szkołach wyż
szych co najmniej nazwisk rektorów, dziekanów i kierowników katedr.

Po wiadomościach o PAN autor przechodzi do informacji o towarzystwach 
naukowych oraz naukowo-technicznych i  o bibliotekach (z datą założenia, nazwi
skiem dyrektora, liczbą książek i czasopism). Biblioteki szkół wyższych nie są 
wymienione w rozdziale o szkołach wyższych, a jedynie w rozdziale o bibliotekach. 
W rozdziale o muzeach mamy szkic ich rozwoju po drugiej wojnie oraz wylicze
nie — od Muzeum Narodowego do muzeów diecezjalnych włącznie. Pożyteczny 
rozdział o działalności wydawnictw naukowych, pokazując ich ogromny rozkwit, 
cierpi na pewną niedomogę, a mianowicie włączone tu zostały wydawnictwa nie 
naukowe („Czytelnik“ , „Pax“  i inne).

Ostatnie części książki informują o sumach przeznaczanych na szkolnictwo 
wyższe i naukę w  naszych budżetach państwowych oraz, jak wspomniałem wyżej, 
podają teksty ustaw. Na zakończenie podany jest bogaty zestaw bibliograficzny 
prac z dziedziny historii, osiągnięć najnowszych i organizacji nauki polskiej i pol
skiego szkolnictwa wyższego. Pożytecznym uzupełnieniem książki są mapy Polski, 
przedstawiające rozmieszczenie szkół wyższych, muzeów, bibliotek, towarzystw 
naukowych i naukowo-technicznych.

W tekście książki można dostrzec drobne błędy (np. zamiast Olsztynek — Olsztyn 
itp.); są one najczęściej przejęte, niestety, z wydawnictw polskich, stanowiących 
źródło informacji Hartmanna.

Das wissenschaftliche Leben in Polen, druga książka Hartmanna, ma charakter 
informatora skróconego. Autor uwzględnia tu dane do grudnia 1962 r., a w  ukła
dzie nawiązuje do omówionej pozycji Hochschulwesen. Lecz w  90-stronicowej 
książce (wobec 600 stron książki poprzedniej) — omawia problemy syntetycznie, 
nie podaje żadnych nazwisk. Poprzez zwięzły tekst, zestawienia nazw instytucji, 
tabele statystyczne, Hartmann dąży przede wszystkim do ukazania aktualnego 
stanu organizacyjnego nauki polskiej i do ułatwienia nawiązania z nią kontaktów.

Tadeusz Cieślak

Władysław K o w a l e n k o ,  Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich — Uniwer
sytet Poznański 1940—1945. Wyd. 2 poszerzone. Instytut Zachodni, Poznań 1961, 
ss. 2.37.

Jednocześnie ukazały się aż dwie prace z historii podziemnych studiów uni
wersyteckich w Warszawie: zbiór wspomnień Z dziejów podziemnego Uniwersytetu 
Warszawskiego1 oraz opublikowana przez Instytut Zachodni (jako tom 7 Badań 
nad okupacją niemiecką w Polsce) książka W. Kowalenki. Jej pierwsze wydanie 
z 1946 r. nosiło tytuł Tajny Uniwersytet Ziem  Zachodnich w latach 1940—1944. 
Broszura ta liczyła 94 strony, lecz potem rozrosła się do ok. 240-strónicowej książki.

Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich w  Warszawie — którego jednym z ini
cjatorów był autor książki, wówczas docent Uniwersytetu Poznańskiego — roz
począł pracę w  listopadzie 1940 r. Działał on przez wszystkie następne lata oku
pacji, również po powstaniu warszawskim, a więc i w  roku akademickim 1944/1945 
(oczywiście poza Warszawą). Na dziewięciu jego wydziałach, zorganizowanych 
w  122 kompletach, było 209 wykładających i 1747 słuchaczy, najwięcej na Wydziale 
Lekarskim — 610 studentów (35%), Prawnym — 580, Farmaceutycznym — 215 i Hu
manistycznym — 189.

1 Warszawa 1961. Por. notatkę bibliograficzną w  nrze 4/1963 „Kwartalnika“ .


