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kontekście wymagałoby może ściślejszego sprecyzowania i ustalenia dwie sprawy: 
jakie argumenty przemawiają za tym, że transplantologia jest samodzielną dyscy-
pliną naukową, a nie specjalizacją lekarską oraz bliższe zwrócenie uwagi na nowe 
określenia i nazwy metodologiczne ważne dla nowopowstających dyscyplin (np. 
„swoje", „nie swoje"). Zaskakującym jest fakt, że transplantologia nie powstała 
na drodze rozumowania logicznego, ale dzięki irracjonalnemu ryzyku. Późniejsze 
badania i eksperymenty były prowadzone w sposób ściśle przemyślany. Za osiąg-
nięcia naukowe w tej dziedzinie prof. Р. В. Medawar otrzymał nagrodę Nobla. 

Obok immunologów, genetyków, histologów istotny jest współudział prawników 
w transplantologii. Wiele jest bowiem sytuacji, kiedy pasja badawcza, chęć ekspery-
mentowania, mogą kolidować z humanitaryzmem, z dobrem i ochroną praw czło-
wieka. Do takich należy np. ustalenie momentu śmierci, ma to ważne znaczenie dla 
pobierania narządów do przeszczepiania. W wyniku dyskusji ustalono, że momen-
tem decydującym o zgonie człowieka jest śmierć mózgu a nie serca. Poważne oba-
wy budzą również eksperymenty w dziedzinie przeszczepiania ośrodkowego układu 
nerwowego, a w szczególności mózgowia. Wykonane doświadczenia ma małpach ga-
tunku Macacus rhezus dały wyniki pozytywne. Oddzielając głowę od reszty ciała, 
udało się lekarzom utrzymać ją przy życiu jedynie poprzez naczynia tętnicze i żylne. 
Okazało się, że taki „preparat", gdy narkoza przeminie, budzi się i reaguje. Należy 
zaznaczyć, że chociaż nie ma wyraźnego zakazu, jednak nie z a l e c a s i ę prowa-
dzenia badań nad przeszczepianiem centralnego układu nerwowego mózgowia. 

Ponadto w dyskusji pytano jaki jest stosunek transplantologii do innych nauk, 
np. do biologii molekularnej? Czy transplantologia interesuje się również proble-
mami teoretycznymi protezowania? Czy są nadzieje, że będzie można zmusić orga-
nizm do regeneracji i na jakim etapie rozwoju naukowego jest w chwili obecnej 
transplantacja i regeneracja? Interesowano się szczegółowo rozmieszczeniem, orga-
nizacją i osiągnięciami ośrodków badań nad transplantologią w świecie i w Pol-
sce, publikacjami z tego zakresu (zwłaszcza czasopismami). 

Zdaniem prelegenta transplantologia jest najlepiej rozwinięta w Holandii, Sta-
nach Zjednoczonych AP i Australii. W obozie krajów socjalistycznych poczesne miej-
sce zajmuje Polska z największymi ośrodkami badawczymi w Warszawie i Wroc-
ławiu. 

cd. 

ZEBRANIE NAUKOWE W SPRAWIE OPRACOWANIA HISTORII SEMIOTYKI 

Perspektywy opracowania historii semiotyki były tematem spotkania zaintere-
sowanych tą problematyką przedstawicieli różnych ośrodków badawczych kraju. 
Zebranie, które odbyło się 17 marca 1971 r. w Zakładzie Historii Nauki i Techniki 
PAN w Warszawie, przygotowywane było od dłuższego czasu. Jego uczestnikom 
rozesłano uprzednio czterdziestostronicowy referat prof. Jerzego Pelca Uwagi na 
temat prac z zakresu historii semiotyki, który stał się podstawą dyskusji. Dodatko-
wym czynnikiem inspirującym był fakt ukazania się egzemplarzy sygnalnych Stu-
diów z historii semiotyki (Wrocław 1971). 

Referat zawierał szczegółowy wykaz tematów z historii semiotyki poczynając 
od czasów antycznych aż do końca XVIII w. Tą sprawą jednak zebrani nie zaj-
mowali się bliżej, skupiając się na drugim, poruszonym w nim zagadnieniu — na 
uwagach praktycznych dotyczących metod i sposobów opracowania historii semio-
tyki. Synteza tego zagadnienia jest konieczna zarówno dla dalszego rozwoju samej 
dyscypliny jak też uzależnionego od niej rozwoju całej nauki. Jednak w obecnym 
stanie badań niepodobna opracowania takiego podjąć. Kierunki badawcze naj-
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bliższych lat są trudne do sprecyzowania i określenia już dzisiaj, ponieważ zależą 
one od intensyfikacji wysiłków oraz nakładów. Okres ten powinien być jednak po-
święcony na przeprowadzenie prac wstępnych umożliwiających dokonanie wspom-
nianej syntezy. 

Sprawą najpilniejszą — jak w każdej pracy typu historycznego — jest w y -
szukanie odpowiedniego materiału źródłowego. Źródła te mogą mieć dwojaki cha-
rakter: pozycji zwartych, obejmujących całe traktaty o tematyce semiotycznej ; w y -
ciągów ze źródeł czyli tzw. okruchów semictycznych, najlepiej w dwóch wersjach 
językowych. W wersji oryginalnej i w dobrym tłumaczeniu, dokonanym przez filo-
loga przy konsultacji znawcy zagadnień semiotycznych (dotyczy to w szczególności 
autorów starożytnych i średniowiecznych). 

Wypływa z tego postulat stworzenia serii wydawniczej zatytułowanej Źródła 
i materiały z historii semiotyki. W wydawnictwie tym nie koniecznie trzeba by kie-
rować się chronologią, ważnym jest uwypuklenie tematów aktualnych dla nauki. 
Zagadnienia chronologiczne można by rozwiązywać za pomocą indeksów. Zwrócić 
także należy uwagę na właściwą Obsługę bibliograficzną retrospektywną, a zwłaszcza 
bieżącą. 

Obok prac wspomnianych powinny być publikowane rozprawy, artykuły, przy-
czynki lub nawet całe monografie na tematy historyczne. Mogą to być opracowania 
typu sprawozdawczego, eksplikatywnego, względnie próby syntez niektórych z ja-
wisk lub epok. Takie tomy przekrojowe, ukierunkowane tematycznie, obejmujące 
niezbyt długie odcinki czasowe ani też niezbyt ogólne (jak np. semiologia fenomeno-
logiczna, czy semantyka okresu odrodzenia) należy właśnie preferować. 

Pożytecznym wydaje się sporządzanie wyciągów z gotowych już syntez takich 
np. jak Historia filozofii W. Tatarkiewicza, Elementy teorii poznania ... T. Kotarbiń-
skiego, Historia logiki I. M. Bocheńskiego czy dzieła Benthama i Brentany. 

Postulaty powyższe spotkały się z ogólnym zrozumieniem i aprobatą zebranych. 
Dyskutanci zwracali przy tym uwagę na konieczność wyjścia poza zasięg kulturowy 
człowieka białego (prof. M. Wallis), co powinno być osiągnięte drogą poznania ogól-
nej kultury poszczególnych regionów geograficznych i epok historycznych (doc. 
Z. Kowalewski). Poznanie adekwatne zakłada przede wszystkim — jeśli chodzi 
0 badania historyczne w zakresie semiotyki — znajomość języków klasycznych. 
W danym przypadku nie jest to jedynie posiadanie lub nieposiadanie przez spec-
jalistę narzędzia pracy. Jest to zarazem dobra szkoła poprawnego myślenia, jaką 
daje na przykład grutowna znajomość gramatyki łacińskiej. Brak tej kultury sprzy-
ja rozwojowi dyletantyzmu (prof. T. Kotarbiński). Akcentowano także związek teorii 
z historią w takich zaangażowanych dziedzinach życia współczesnego jak sztuka 
1 film. Rozdzielanie tych problemów grozi z jednej strony kronikarstwem w ujęciu 
czysto historycznym, z drugiej zaś zejściem na miałki grunt „dywagacj i na tematy". 
W niektórych dziedzinach występuje już sytuacja krytyczna i odczuwa się potrze-
bę refleksji ogólnosemiotycznych, a zwłaszcza metodologicznych (doc. Z. Gawrak). 

Wszelkie dezyderaty mają to do siebie, że wyprzedzają rzeczywistość. Tak być 
powinno i tak być musi. Niemniej to właśnie realia takie jak znalezienie odpo-
wiednich specjalistów, zapewnienie środków finansowych, bazy poligraficznej i ma-
teriałowej decydują o powodzeniu samego dzieła. Działalność zespołu pracującego 
nad historią semiotyki stanowi tylką cząstkę działalności Zakładu Historii Nauki 
i Techniki, w której ustalone i przyjęte priorytety muszą być respektowane. Zakład 
jednak — w miarę swoich możliwości — będzie patronował rozpoczętemu dziełu. 
Edycja serii źródłowej, jakkolwiek ważna dla badań semiotycznych, jest trudna, 
czasochłonna i kosztowna. W tak szerokiej skali, jak postulował referat, nie może 
być realizowana w ramach Zakładu. Więcej szans powodzenia ma kontynuacja prac 
bibliograficznych. Natomiast drukowanie studiów semiotycznych, dotyczących żarów-
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no autorów jak i problemów, Zakład będzie popierał. Piszący na tematy semiotyczne 
zawsze sięgać muszą do samych dzieł autora względnie autorów i nigdy nie zado-
wolą się ani fragmentami ani tłumaczeniami. Fakt, że zarówno jedne jak i drugie 
ułatwiają pracę jest niekwestionowany. Nie mogąc jednak sprostać wszystkiemu, 
robić powinniśmy to, co w obecnej sytuacji możliwe jest do zrobienia. Dążyć więc 
będziemy do kontynuowania prac monograficznych o autorach i problemach z hi-
storii semiotyki, a zarazem rozwijać teorię i problematykę semiotyczną. Taki prze-
krój posiada — wydany już — pierwszy tom Studiów z historii semiotyki, takim 
też będzie tom drugi, aktualnie odsyłany do wydawnictwa. Na syntezę musimy jed-
nak jeszcze poczekać (prof. В. Suchodolski). 

Informację o tym interesującym spotkaniu wypada zakończyć apelem do wszyst-
kich zainteresowanych problematyką semiotyczną o bezpośredni kontakt z zespołem, 
zgłaszanie tematów i propozycji autorskich względnie edytorskich. Zakład Historii 
Nauki i Techniki PAN — w miarę swoich możliwości — pragnie efektywnie patro-
nować podjętej inicjatywie. 

Jan Sulowski 

POSIEDZENIE NAUKOWE ZESPOŁU HISTORII NAUKI X I X WIEKU 

W dniu 27 października 1971 r. odbyło się pod przewodnictwem prof. Mariana 
Serejskiego kolejne posiedzenie Zespołu Historii Nauki X I X wieku, na którym dr 
Janina Zurawicka wygłosiła referat Ignacy Radliński na tle swoich czasów — prze-
konania i poglądy. Autorka omówiła sylwetkę Radlińskiego jako uczonego warszaw-
skiego, typowego dla okresu niewoli narodowej, jego stanowisko wobec współczes-
nych mu tendencji kulturalnych i społecznych oraz jego dorobek naukowy w zakresie 
religioznawstwa. 

Dyskusja, w której zabierali kolejno głos: mgr W. Mincer, prof. E. Geblewicz, 
A. Biernacki, doc. A. Grabski, doc. T. Kowalik, prof. M. Serejski, dr R. Wołoszyński, 
dr J . Skarbek, i dr B. Jaśkiewicz — koncentrowała się przede wszystkim wokół na-
stępujących zagadnień: 1) stosunek elementów oryginalnych do nieoryginalnych 
(przejętych od uczonych zachodnich) w dorobku religioznawczym Radlińskiego, 2) 
rola Radlińskiego jako popularyzatora nauki, 3) warunki materialne ówczesnej in-
teligencji polskiej. 

J . S. 

ZEBRANIE ZESPOŁU BADAN NAUTOLOGICZNYCH 

W dniu 22 maja 1971 r. odbyło się, w gmachu Instytutu Budownictwa Wodnego 
PAN w Gdańsku-Oliwie, III Zebranie Zespołu Badań Nautologicznych. 

W pierwszej jego części dr Władysław A. Drapella omówił najważniejsze sprawy 
organizacyjne Zespołu oraz — w obszernym referacie — zapoznał zebranych z pro-
jektem badań na lata 1971—1975. Projekt planu badawczego został przedstawiony 
na tle dotychczasowego stanu badań nautologicznych w Polsce oraz potrzeb naszej 
gospodarki morskiej i nauki w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócił referent na 
— wynikające z braku naukowych tradycji nautologicznych w Polsce — trudności 
badawcze, na pilną potrzebę stworzenia warsztatu naukowego, wyposażenia go w nie-
zbędne pomoce, na brak informacji naukowej, a także na potrzeby lokalowe i fi-
nansowe. Wskazał także na konieczność stworzenia ośrodka kształcącego nautologów, 
ponieważ sam Zespół nie jest w stanie objąć badaniami nawet najważniejszych pro-


