


366 Recenzje 

wacja): Sources of Czechoslovak Research and Its Potential Effectiveness, Lajos 
Szanto (Węgry): Hungarian Long-Term Planning of Scientific Research from the 
Point of View of the Science of Science. 

Ponadto zeszyt zawiera informacje o rozwoju badań nad nauką w ZSRR (pió-
ra E. Mirskiego), NRD (pióra P. Altnera) i na Węgrzech (pióra G. Paczolaya) oraz 
informacje o kwartalniku „Zagadnienia Naukoznawstwa" wraz ze spisem treści 
i ego numerów od 1(13) z 1968 r. «tom iIV) .do 3(27) z 1971 r. (tom. VII). 

W. R. 

NOWO ODKRYTE COPERNÏCANUM Z EPOKI POOjSKIEGO OŚWIECENIA 

Uwadze czytelników „Kwartalnika" i ogółu kopernikanistów niech wolno bę-
dzie polecić ciekawe copernicanum zasygnalizowane na lamach „Notatek Płockich" 
(nr 4/63, lipiec—wrzesień 1971), czasopiśmie Towarzystwa Naukowego Płockiego. 
W artykule Nieznany wykład Kazimierza Narbutta o systemie Kopernika Stani-
sław Kostanedki wiskaiziuje ma irtie aniainy dotąd badaczom, a przechowywany w Bi-
bliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, rękopis z roku 1771. 
Rękopis ten zawiera wykłady Kazimierza Narbutta w kolegium pijarskim w Wil-
nie i m.in. wykład systemu kopernikańskiego. Zasługi Nanbutta jako pedagoga, 
filozofa i matematyka polskiego oświecenia nie były zapomniane w historii pol-
skiej nauki i polskiego szkolnictwa. Jednakowoż z publikacji Kostaneckiego w „No-
tatkach Płockich" dopiero teraz dowiadujemy się o chlubnej karcie Narbutta 
w dziejach recepcji kopernikanizmu. Z nowo odkrytego bowiem rękopisu wynika, 
że Narbutt nie traktował kopernikańskiego heliocentryzmu jako jednej z alterna-
tywnych hipotez, lecz — co było podówczas w Pólsce rzadkością — okazał się cał-
kowitym jego zwolennikiem. 

Temu samemu rękopisowi w tychże „Notatkach Płockich" poświęcony jest 
artykuł Tadeusza Żebrowskiego: Rękopis Kazimierza Narbutta z 1771 r. Autor opi-
suje cechy bibliograficzne rękopisu (zawiera 281 kart o wymiarach 204X163 mm) 
oraz jego zawartości. Nie jest znana droga, jaką rękopis dotarł do Biblioteki im. 
Zielińskioh. Zebrowski pisze, że „Narbutt miał go ze sobą prawdopodobnie na pro-
bostwie w Radzyminie i tu być może pozostawił. Wolno wysunąć sugestię, że rę-
kopis znalazł się w rękach Zielińskich albo Władysława Smoleńskiego i z ich 
zbiorami trafił do Płocka" (s. 18). 

A. K. 

„ŻYCIE WARSZAWY" 
O HISTORII WARSZAWSKICH INSTYTUCJI NAUKOWYCH 

W „Życiu Warszawy" dwóch publicystów szczególnie upodobało sobie proble-
matykę historyczną. Są to Jacek Wołowski i Olgierd Gustowski. Pierwszy z nich 
już od lat prowadzi cykl artykułów Moja Warszawa, drugi zaś dla swego cyklu 
wybrał nazwę Echa minionej Warszawy. W obu cyklach znajdują się najczęściej 
artykuły dotyczące historii ulic, placów, pałaców, kościołów i (szczególnie u Gu-
stawskiego) instytucji warszawskich. Wśród kilkudziesięciu przynajmniej już opu-
blikowanych artykułów znalazły się i takie, w których obaj autorzy przekazali 
wiele informacji z zakresu historii nauki i techniki. 

Czyni to J. Wołowski przy Okazji opisywanej historii niektórych pałaców, 
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związanych losami z warszawskimi instytucjami naukowymi. Tak postąpił np. 
w artykułach o Pałacu Kazimierzowskim — siedzibie Korpusu Kadetów, Szkoły 
Głównej i Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz w artykule o Pałacu 
Staszica, z którym nierozerwalnie wiążą się losy Warszawskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Również w szkicu 
poświęconym Pałacowi Daniłowiczów Wołowski opisał historię Biblioteki Zału-
skich, a przedstawiając czytelnikom Plac Jodmośoi Robotniczej dał itaikże krótkii szkic 
hàsteryazmy wyższego iszkolnliotwa technicznego w Warszawie i mieszczącej się przy 
tym iplacu Poltechniilkii Warszawskiej. Buzy okaizji: maże należało poinformować 
0 tragicznych losach Biblioteki Załuskliah oraz losach ztaiiarów Warszawskiego Towa-
rzystwa Przyjoiół Nauk i Warszawskiego Instytutu Po lit echini cznego. Otóż nie każdy 
z czytelników „Żyaia Warszawy" wie, że ebiory te, naówczas ibardzo bogate, zostały 
w okresie zialborów carskich wywiezione w głąb Rosji. I tak Biblioteka Załuskich, na 
roakaz limperatarowej rosyjskiej Katatrzyiny, wy Wieziiona została do Petersburga li tam 
wcłiieftooa do Cesarskiej Biblioteki iPuibliczinej, zaś po upadku powstania 183,1 r. 
w drodze reiprasiji skonfiskowano cały majątek i zibiory Towainzyisitwa Przyjaciół Nauk 
w Warszawie, wywożąc wyborową bibliotekę, obrazy, iblatahy miedizliorytnicze, pie-
częcie, zlbiiory numizmatyczne i lirane przedmioty wartośdi muzealnej. W czasie I woj-
ny światowej icofające się przed frontem władze irosyjisikie ewakuowały również 
Instytut Politechniczny, wywożąc do Rostowa a następnie ido Nliżiniiego Nowogrodu 
(obecnie Gor kii) bibliotekę, większość masizyn, instrumenty miernicze i pomiarowe, 
materiały doświadczalne, zbiory miner aliogftcizne itp. Dopowiedzmy też, że wymienio-
ne ddbra narodowe powróciły w części do Polstai w dwudziestodecliu międzywojen-
nym na podstawie XI artykułu rbralktatu ryskiego z 1921 r. oraz dodatkowych kom-
promisowych porozumień miiędizy polską i radziecką delegacją w Mieszanej Komisji 
Speûjallnej i(w 1935 r. delegacja polska w (Mieszanej Komisji Specjalnej zakończyła 
swe prace nad odzyskaniem polskiego mienia kulturalnego, a w 1937 r. rozporządzę-
nliem ministra WRiOP ziastała rozwiązana). 

Do artykułów Wołowskiego jeszcze jedna uwaga: należy zwrócić baczniejszą 
uwagę na korektę, zlbyt dużo bowiem wkradło się błędów w datach, nazwach insty-
tucji, szczególnie zaś rażą błędy w nazwiskach (np. Lelewicz, Legoria — zamiast 
Lalewtiaz, Dagorio litp.). 

Olgierd Gustawski w swoim cyklu pisał już o wodociągach warszawskich, 
oświetleniu ulic, Kasie 'im. Mianowskiego, pomniku Kopernika itp. Nie itak dawno 
poświęcał dwa artykuły dziejom warszawskiego Ogrodu Batamiaznego (nr 171/1971 
1 265/1971). .Zajął się w mich m.iin. działalnością kierowmlików ogrodu: Jakuba Hoff-
manna i Michała Sauiberta. Wanto przypomnieć, że o uradzonym w Ostródzie J. Hoff-
mannie (1758—il830) „Kwartalnik" wspominał w 1966 r. (nr 3, s. 289—290) w notatce 
Profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego Z lat 1818—1931 pochodzenia warmińskie-
go i mazurskiego, relacjonującej artykuł S. Poznańskiego w tygodniku „Panorama 
Północy". Teraz dodajmy, że artykuł w itym tygodniku oparty jest na pracy Tadeu-
sza Oradkiego, opublikowanej w „Komuinikataich Mazursko-Warmińskich" 1961, nr 4, 
s. 528—637. 

Istnienie obu cyklów w tak poczytnym i o wysokim nakładzie dzienniku jest 
godne pochwały. Może warto byłoby rozszerzyć .tematykę artykułów o sprawy war-
szawskich instytucji naukowych i uczonych, którzy działali i zasłużyli się dla na-
szego miasta. Tym bardziej byłoby to celowe z uwagi na małą znajomość historii 
ojczystej nauki w naszym społeczeństwie. Jasne jest, że artykuły tego typu nie 
są odkrywcze, że na temat poruszanych spraw pisano w literaturze naukowej wie-
lokrotnie, ale służą one innemu celowi, a mianowicie — popularyzacji. I cel ten 
dobrze spełniają. 

Jerzy Róziewicz 


