


206 Recenzje 

publikacją nie tylko dla młodzieży, ale także dla wszystkich zainteresowanych 
kulturą polskiego i europejskiego Oświecenia. 

Karol D a r w i n : Listy wybrane. Pod redakcją Frederika Burkhardta. 
Z przedmową Stephena Joya Goulda. Przełożyła Teresa Opalińska. Warszawa 
1999, Prószyński i S-ka, 355 s. Seria: Klasycy Nauki. 

Książka jest polskim tłumaczeniem angielskojęzycznego wydania listów Dar-
wina, opublikowanych w 1996 r. w Cambridge. Obejmuje okres od 1825 г., gdy 
Karol Darwin studiował na Uniwersytecie w Edynburgu, do końca 1859 г., kiedy 
to opublikowana została jego praca: O powstawaniu gatunków. Z listów tych 
dowiadujemy się, między innymi o: naukowych pasjach Darwina, wszechstronno-
ści jego zainteresowań, ogromnej pracowitości, a także o życiu rodzinnym oraz 
nieustannych zmaganiach z chorobą, która nie opuszczała go przez całe życie. 
Listy, które Darwin wysyłał do rodziny i do Johna Stevena Henslowa podczas 
pięcioletniej podróży morskiej dookoła świata, zawierają obszerne opisy jego 
doświadczeń i czynionych na miejscu obserwacji. Gdy fragmenty listów do 
Henslowa udostępniono towarzystwom naukowym w Cambridge i Londynie, 
wzbudziły tak żywe zainteresowanie, że zanim Darwin powrócił do Anglii, zyskał 
już sławę jako przyrodnik i został uznany członkiem społeczności naukowej. Listy 
Darwina są także doskonałym źródłem do poznania kontaktów, obiegu informacji 
naukowej i współpracy między najwybitniejszymi XIX-wiecznymi uczonymi oraz 
określenia ich wzajemnych inspiracji. Cenną pomocą w korzystaniu z omawianej 
książki jest zamieszczony na końcu indeks nazwisk oraz krótkie notki biograficzne 
o ważniejszych osobach występujących w listach Darwina. Książka ukazała się 
w serii wydawniczej Klasycy Nauki, 

Halina D u s i ń s к а : Witold Rudowski. Bibliografia 1945-1999. Wyd. 2 
rozszerzone i poprawione. Warszawa 1999 Główna Biblioteka Lekarska, 264 s. 
Seria: Bibliografie. 

Książka jest drugim rozszerzonym wydaniem opublikowanej w 1985 r. biblio-
grafii prac wybitnego polskiego chirurga - Witolda Rudowskiego. Bibliografię 
poprzedza, opracowany przez Andrzeja Wróbla i Ewę Obel, obszerny biogram 
Witolda Rudowskiego. Prace Rudowskiego zostały przedstawione w układzie 
chronologicznym, w obrębie którego materiał podzielono na: dzieła samoistne; 
artykuły i rozprawy w czasopismach oraz wydawnictwach zbiorowych; wypowiedzi 


