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decyzji, który uwzględnia — nie dające się skwantyfikować, zmierzyć ani precy-
zyjnie porównać — cele społeczne, polityczne i uwarunkowania rozwoju. 

W dyskusji udział kolejno wzięli: doc. W. Kieżun, mgr W. Szymański, 
dr J. Winiecki, doc. T. Kowalik oraz mgr E. Kurliński. Podkreślano w niej, iż 
w dziedzinie nauki i techniki niewiele jest problemów ściśle ustrukturalizowa-
nych. Fascynacja metodami analitycznymi przyniosła negatywne skutki oraz po-
wrót do metod heurystycznych. W badaniach o dużej niepewności efektów plano-
wanie ma charakter pozorny a ekonomiczne kategorie gospodarki przemysłowej 
nie sprawdzają się w nauce. W gospodarce planowej możliwości kierowania roz-
wojem nauki i techniki są większe, stosuje się zasadę sterowania pośredniego, 
zasadę priorytetu oraz zasadę badań prognostycznych. Dodać należy także zasadę 
ograniczonej gospodarności w nauce (doc. W. Kieżun). Wskazywano, że szufladko-
wanie badań oraz źródeł ich finansowania jest tendencją niekorzystną (mgr 
W. Szymański). Wśród przyczyn przewartościowań w polityce naukowej znajdo-
wała się — wyrosła w Stanach Zjednoczonych — moda na antyscjentyzm 
(dr J. Winiecki). 

Doświadczenie pokazuje, iż generalne decyzje dotyczące rozwoju nauki i tech-
niki podejmują politycy. Decyzje polityczne uwzględniać winny nie tylko kryte-
teria czysto naukowe, ale i system wartości społecznych. Wymagają one kontroli 
społecznej. Krytyka metod analitycznych na Zachodzie zbiega się z nawrotem 
do neoliberalizmu w polityce ekonomicznej, z kryzysem burżuazyjnej ekonomii, 
z matematyczno-techniczną degradacją ekonomii i nawrotem ekonomii politycz-
nej akceptującej problemy społeczne (doc. T. Kowalik). Zwrócono także uwagę 
na fakt, że dyskutowane poglądy wyrażają, przynajmniej w pewnej mierze, in-
teresy określonych grup profesjonalnych: naukowców, administratorów nauki, po-
lityków. Cd stopnia świadomości tych ostatnich zależy bardzo wiele (mgr. E. Kur-
kliński). 

Lech Zacher 

ODCZYTY PROF. RAFFAELE SIMONE 

W dniach 25 i 27 kwietnia 1973 r. odbyły się w Warszawie dwa spotkania 
z prof. Raffaele Simone, wykładowcą lingwistyki ogólnej na uniwersytecie w Lecce 
(Włochy). Zainteresowania prof. Simone dotyczą głównie teorii lingwistycznych 
w ujęciu historycznym oraz lingwistycznego wychowania dzieci. Jest on autorem 
wielu prac z zakresu semantyki oraz historii semiotyki antycznej, z której f rag-
ment pt. Semiotyka augustyńska został opublikowany w drugim tomie Studiów 
z historii semiotyki 

Na zebraniu w dniu 25 kwietnia prof. Simone wygłosił referat na temat so-
cjoliingwistyki renesansowej zatytułowany Sperone Speroni a idea diachronii 
lingwistycznej renesansu włoskiego. Epokę tę na ogół pomijano w studiach lin-
gwistycznych, rozpoczynając badania od XVII w. Wszystko, co było przed tem 
niesłusznie zaliczano do średniowiecza. Zauważył to już w 1936 r. Hall, podając 
trzy cechy charakterystyczne lingwistyki renesansowej: pojęcie lingwistyki jako 
faktu społecznego, konieczność rozwoju każdego języka oraz przyznanie lingwi-
styce charakteru naukowego. 

Wielkie odkrycia geograficzne, zetknięcie się z nieznanymi ludami, posługu-
jącymi się językami i narzeczami opartymi o zgoła odmienne zasady gramatyczne 
sprawiło, że łacina zaczęła powoli zatracać charakter jedynego — w naszej cywili-

1 Pierwszy tom Studiów z historii semiotyki ukazał się w 1971 r. w serii Mo-
nografie z dziejów nauki i techniki, t. LXVIII. 
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zacji — języka uczonych. Rzeczywiście jednak proces ten rozpoczął się już w cza-
sach najazdów barbarzyńców i niektórzy humaniści zauważali, że wpływy były 
obopólne. Ponadto podkreśla się w renesansie, iż przeznaczenie języka jak i jego 
historia mają charakter społeczny. Zaczyna się więc dostrzegać, że zasady parale-
lizmu logiczno-gramatycznego, tak typowe dla średniowiecza, nie wystarczają do 
obiektywnego wyjaśnienia zmian i uwaunkowań socjologicznych oraz historycz-
nych jakim podlega każdy język. Dla wieków poprzednich zmiany lingwistyczne 
to jedynie dewiacje albo raczej anomalie w stosunku do grammatica regularis ję-
zyka jedynie logicznego, czyli łaciny, do której powinny się dostosować, mimo 
wszystkich różnic, języki naturalne. 

Metody postępowania humanistów są nam dość dokładnie znane i łatwo zro-
zumieć, że wszystkie te rygorystyczne zalecenia dialektyki średniowiecznej mu-
siały wydawać się nie tylko niedostateczne dla wyjaśnienia przejawów synchronii, 
ale nawet diachronii języka. Poczęto więc szukać nowych rozwiązań. Jednak na 
czoło zagadnień nie wysuwa się problemu antropologicznego ani lingwistycznego 
języków nowopoznanych i powstających języków narodowych, ale wyłącznie od-
chodzenie od łaciny. Tu właśnie zaistniało tak operatywne później pojęcie dia-
chronii, czyli twierdzenia, że narodziny języków narodowych to jedynie proces 
postępującego zepsucia i kontaminacji języków pierwotnych, czyli greki i łaciny 
przez naleciałości barbarzyńskie. Tak sądzą Valla, Salutati, Beinba W ich ujęciu 
diachronia to jedynie sąd wartościujący, w oparciu o który dochodziło nawet do 
odmawiania językom nowożytnym cech semantycznie pełnowartościowych syste-
mów lingwistycznych. Można również napotkać i zalążki tego, co dziś nazywamy 
socjolingwistyką. Np. Machiavelli w Discorso owero dialogo podkreśla, że żaden 
język nie jest sam w sobie wystarczająco bogaty by nim można było wyrazić 
wszystko. Zatem zapożyczenia i współzależności są faktem z jednej strony ko-
niecznym, a z drugiej naturalnym. Ten warunek, który możina nazwać fizjo-
logicznym, dyktuje zmiany lingwistyczne. Obok tego zauważyć można zjawisko 
ważniejsze, a mianowicie próby rozciągnięcia na fakty lingwistyczne pojęć typo-
wych dla epoki noszącej charakter historyczny, socjologiczny i w konsekwencji 
humanistyczny. Tak więc zmiany lingwistyczne są tylko jednym z przejawów 
zjawiska ogólniejszego, obejmującego całą rzeczywistość społeczną jako taką. 

Od tego punktu rozpoczęło się rozważanie autora referatu nad przesłankami 
teorii lingwistycznej Sperone Speroni (1500—1588) filozofa padewskiego, mówcy, 
poety i krytyka literackiego (był pierwszym recenzentem i korektorem Jerozolimy 
wyzwolonej Torquato Tasso). Prof. Simone analizował przede wszystkim Dialogo 
delie lingue Speroniego, wysuwając tezę, iż powstał on w latach 1530—1535, a nie 
jak dotychczas sądzono w roku 1542. Sperone podkreśla tam godność języków 
narodowych, ich siłę semantyczną oraz zdolność do wyrażania treści pojęć, co do-
tychczas uważano za przywilej języków klasycznych, zwłaszcza łaciny. Tak więc 
teza diachronii lingwistycznej ukazuje się tu w postaci pełniejszej niż gdzie indziej. 
Następnie referent szczegółowo zilustrował tę tezę oraz przeanalizował ją w opar-
ciu o teksty Speroniego. 

Drugi referat prof. Simone wygłosił w dniu 27 kwietnia podczas wspólnego 
posiedzenia Polskiego Towarzystwa Semiotycznego i Seminarium Języka Natu-
ralnego Instytutu Filozoficznego' Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jego wy-
stąpienia była Teoria i metateoria w lingwistyce de Saussure'a. Autor stanął na 
stanowisku, że poglądy Saussure'a stanowią metateorię, ponieważ nie może ona 
być zastosowana wprost do opisu i wyjaśniania faktów linwistycznych, lecz po-
daje elementarne pojęcia, którymi mogą się posługiwać teorie poszczególnych 
języków. Takiemu stosowaniu terminu metateoria sprzeciwił się prof. Jerzy Pelc. 
Jednak zdaniem prof. Simone, proponowane przez niego ujęcie nadaje nowy wy-



Kronika 805 

raz niektórym pojęciom lingwistyki de Saussure'a, takim jak pojęcie znaku i jego 
arbitralności, stosunków syntagmatycznych i asocjatywnych oraz w ogóle semio-
tyce w całym systemie głośnego lingwisty francuskiego. 

Jan Sulowski 

K R O N I K A K R A J O W A 

WYSTAWA POŚWIĘCONA ROZWOJOWI DRUKARSTWA 

W dniach 29 maja — 18 czerwca 1973 r. w Warszawie w gmachu Biblioteki 
Narodowej (Pałac Rzeczypospolitej) miała miejsce interesująca wystawa Johannes 
Gutenberg 1400—1468. Sztuka drukarska zmienia śimat. Wystawa zorganizowana 
została przez Instytut Współpracy z Zagranicą w Stuttgarcie (Institut für Aus-
landsbeziehungen, NRF). 

Na ekspozycję złożyło się ponad 120 doskonale technicznie wykonanych plansz 
obrazujących rozwój sztuki drukarskiej na świecie, przybory drukarskie Guten-
berga (patryce i matryce, przyrząd odlewniczy, wierszownik, szufla do układania 
składu, tampon do nanoszenia farby itd.) oraz egzemplarze rękopisów i druków 
z X V — X I X w. Całość dopełniała zrekonstruowana prasa Gutenberga (oryginał 
znajduje się w Muzeum jego imienia w Moguncji), na której na miejscu można 
było odbijać poszczególne karty Bibli wydrukowanej w latach 1452—1455. 

Wystawa składała się z ośmiu działów. W pierwszym, niejako wstępnym, 
pokazano pierwotne formy książki przed Gutenbergiem. Na uwagę zasługiwały 
wystawione dwa piękne rękopisy: Ewangeliarz Lorschera (ok. 810 r.) i Gisela-Ko-
dex (ok. 1350 г.). Dwa działy następne poświęcono życiu i dziełu Gutenberga. 
Zaprezentowano tu wiele ilustracji przedstawiających ludzi, miasta, dokumenty 
związane z osobą drukarza oraz jego pierwsze druki, wreszcie słynną Biblią. 

Kolejny dział dotyczył wczesnego okresu sztuki drukarskiej . Podano tu, że do 
1500 r. typografowie działający w 260 miastach Europy wydrukowali ponad 40 000 
książek o łącznym nakładzie 10 milionów egzemplarzy. W dziale tym zwracała 
również uwagę Biblia z ręcznie malowanymi inicjałami drzeworytnicznymi, wy-
drukowana przez Johanna Sensenschmidta w Norymberdze w latach 1476—1478. 

Dział piąty poświęcony był książce szesnastowiecznej. Zaprezentowano w nim 
wiele reprodukcji pięknie zdobionych drzeworytami druków i portretów druka-
rzy (m. in. drukarza-uczonego Frobena z Bazylei, który gościł u siebie Erazma 
z Rotterdamu i wydawał jego dzieła). 

Dział szósty dotyczył X V I I i X V I I I w. W okresie tym drzeworyt został nie-
mal całkowicie wyparty przez miedzioryt. Zaczęły się ukazywać wielkoformatowe 
atlasy oraz niezliczone książki poświęcone historii, geografii i naukom przyrod-
niczym. W X V I I I stuleciu rozwinęła się technika odlewania czcionek i poważny 
wzrost ich produkcji. Działali wówczas tak wybitni twórcy i reformatorzy no-
wych wzorów czcionek, jak w Anglii J . Baskervilé, w Hiszpanii I. Ibarry, we 
Franc j i L. Luce i P. S. Fournier, w Niemczech J . G. I. Breitkopf i w Italii 
G. Bodoini. Zaczęły też ukazywać się książki poświęcone technice drukarskiej 
i odlewniczej. 

Na wystawie pokazano przede wszystkim materiały związane z działalnością 
Bodoniego i Breitkopf a, przy czym pierwszego z nich nazwano jednym z n a j -
większych artystów i drukarzy wszystkich czasów. Brak mi było jednak przy 
nazwisku Breitkopfa informacji, że po raz pierwszy na świecie stworzył on nowy 


