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Włochy 

SPRAWOZDANIE Z POBYTU STYPENDIALNEGO 
I 

W okresie półrocznym, od 4 listopada 1969 r. do 4 kwietnia 1970 г., przebywa-
łem na stypendium rządu włoskiego w Rzymie. Wyjazd mój miał na celu przepro-
wadzenie poszukiwań w bibliotekach i archiwach włoskich, związanych z prowa-
dzonymi przez Zakład Historii Nauki i Techniki PAN pracami w zakresie problema-
tyki kopernikańskiej i moimi badaniami z dziedziny semiotyki 

Zweryfikowałem doniesienie A. Mercati — Una supplica di Nicolao Copernico... 2 

W doniesieniu tym występuje sporo nieścisłości odnośnie polskich nazw, błędnie cy-
towane są sygnatury, folia itd. Jakkolwiek sam przekaz jest merytorycznie praw-
dziwy, korekta wydaje się niezbędna. W tym celu sporządzono mikrofilm zarówno 
tekstu A. Mercati jak i cytowanych przez niego dokumentów. W związku z badaniami 
kopernikańskimi sporządzono też mikrofilm pracy A. Wołyńskiego — Autograft di 
Nicolao Copernico... 3 

Zebrałem — z trzynastowiecznego rękopisu Vat. Urbinat. lat. 290 — materiały 
do opracowania artykułu De loquela digitorum (O wymowie palców). Ilustracje tek-
stu będą stanowiły zmikrofilmowane rysuniki z tego rękopisu. Artykuł wejdzie do 
drugiego tomu Studiów z historii semiotyki, przygotowywanych w Zakładzie Historii 
Nauki i Techniki. 

Wydanie tekstu Komentarza Radulfa de Longo Campo, z powodu braku odpo-
wiednich źródeł w kraju, byłoby niezupełne. Chodzi tu w szczególności o tzw. drugi 
aparat krytyczny czyli źródła z jakich korzystał Radulf. Kwestia to istotna nie tylko 
dla wydawcy, lecz również dla odbiorcy dzieła. 

Wiele czasu, przeznaczonego na pracę naukową w Rzymie, poświęciłem na ze-
branie potrzebnych do tego celu materiałów. Materiały te już zostały opracowane, 
wspomniany aparat sporządzony i maszynopis Komentarza przekazany do Ossoli-
neum 4. 

Niejako na marginesie tej ostatniej kwerendy zgromadzono materiał do opraco-
wania porównawczego klasyfikacji nauk, szeroko omówionej w Komentarzu oraz we 
wspomnianym rękopisie Vat. Urbinat. lat. 290. 

Dla prac z zakresu historii nauki dużą wartość posiada włoskie czasopismo „Ar-
cheion, Archivio di Storia delia Scienza" (1919—>1938) wydawane po drugiej wojnie 
światowej jako „Archives Internationales d'Histoire des Sciences" (nouvelle serie 
d'Archeion). O ile istnieje — przynajmniej teoretycznie — możliwość nabycia nowej, 
powojennej serii, to przedwojenna jest nieosiągalna. Na podstawie upoważnienia 
Ośrodka Ddkumentacji i Informacji Naukowej PAN zamówiłem mikrofilm całej 
przedwojennej serii (ok. 5 ty.s. klatek). Mikrofilm ten już nadszedł do kraju i został 
przekazany Bibliotece Zalkładu Historii Nauki i Techniki. 

Distinctiones a voce Radulphi, nieznane dzieło autora Komentarza, które odna-
lazłem w trzynastowiecznym rękopisie, jest pewnego rodzaju słownikiem semantycz-
nym. Składa się on z 268 terminów łacińskich, podanych w ich niektórych znacze-
niach. Każde z tych znaczeń jest ilustrowane cytatem z literatury klasycznej, naj-
częściej z Wergiliusza i Owidiusza. Dziełko to, z wielu względów, posiada zasadnicze 

1 Por. również nadesłaną z Włoch informację o Muzeum Kopernikańskim w Rzy-
mie w nrze 1/1970 „Kwartalnika", s. 231—232. 

2 A. Mercati: Una supplica di Nicolao Copernico a papa Paolo III (Estratto dagli 
Atti delia Pontificia Accad. delie Scienze. Nouvi Lincei. A. LXXXV. Sessione del 20 
Marżo 1932). Roma 1932, s. 3—5 (245—247). 

3 A. Wołyńsiki: Autografi di Nicolao Copernico raccolti ed ordinati dal ... Fi-
renze 1879. 

4 Książka ta zatytułowana Radulphus de Longo Campo. In Anticlaudianum Alani 
Commentum ukaże się w 1971 r. 
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znaczenie dla semantyki średniowiecznej. Przede wszystkim wskazuje ono praktycz-
nie i przykładowo w jaki sposób tzw. właściwości terminów (prorietates termino-
rum), supozycje itd. zgodnie z regułami nowej na owe czasy gramatyki, stosowano 
w nauce szkolnej. 

Przygotowanie wydania tego słownika byłoby w warunkach krajowych (ze 
względu na niekompletność i rozproszenie zbiorów), prawie niemożliwe, a przynaj-
mniej bardzo trudne i długotrwałe. Przy pracy w kraju nad słownikiem należało 
liczyć się z możliwością, że ok. 20°/o cytatów, tak istotnych dla traktatu, nie zostałoby 
wogóle zidentyfikowanych. 

Podczas pobytu we Włoszech wykonałem prawie wszystkie prace związane z przy-
gotowaniem tego wydawnictwa. Ustaliłem tekst, sporządziłem aparat krytyczny, zi-
dentyfikowałem cytaty (ok. 2 tyś.). Traktat ten — za zgodą władz Polskiej Akademii 
Nauk — wydany zostanie we Włoszech pt. Distinctiones — vocabularium semanticum 
saeculi XII. 

W czasie prowadzonych w Rzymie prac badawczych natrafiłem również na wiele 
nieznanych poloniców, wśród nich wymienić można choćby listy Ignacego Krasickiego. 

Jan Sulowski 


