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Leena E i 1 i 11 a : Approaches to personal identity in K afka’s short fiction: 
Freud, Darvin, Kierkegaard. Serijarvi 1999 Academia Scientiarum Fennica, 228 s. 
Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Serja Humaniora. T. 302.

Autorka stara się zbadać wpływ trzech wielkich kierunków filozoficzno-spo- 
łecznych przełomu XIX i XX w., a mianowicie psychoanalizy Sigmunda Freuda, 
nauki społecznej Karola Darwina i filozofii religijno-egzystencjalnej Sorena Kier- 
keegarda na prezentację problematyki tożsamości ludzkiej w twórczości Franza 
Kafki. Autorka dowodzi, że Kafka wcielając idee do swojej twórczości transfor
mował je. Badaczka wskazuje jednak, że obok wyżej wymienionych, współczes
nych Kafce myślicieli, duży wpływ na jego twórczość miały także teorie filozo
ficzne takich wcześniejszych filozofów, jak: David Hume, Ernest Mach i Hermann 
Bahr.

Paweł K o m o r o w s k i ,  Aleksander K o ł y s z k o : Ludwik Narbut. Z dzie
jó w  historycznej świadomości Polaków na Ziemi Lidzkiej. W arszawa-Lida 1999 
W ydawnictwo Retro-Art, 41 s. W ybitni Polacy na Ziemi Lidzkiej.

Książka Pawła Komorowskiego i Aleksandra Kołyszki, poświęcona wybitne
mu naczelnikowi powstania styczniowego -  Ludwikowi Narbutowi, zawierająca 
biografię Narbuta oraz opis dziejów ufundowanej ku jego czci 18 września 1939 r. 
tablicy pamiątkowej, otwiera, opracowywaną przez historyków polskich i biało
ruskich, nową serię wydawniczą: Wybitni Polacy na Ziemi L idzkiej. Irena Stasie- 
wicz-Jasiukowa w dołączonym do książki Komorowskiego i Kołyszki Słowie 
wstępnym  informuje, iż we wspomnianej serii planowane jest także przedstawienie 
biografii takich zasłużonych uczonych i pedagogów, jak  wybitny botanik -  Stani
sław Bonifacy Jundziłł, działacz edukacyjny z czasów króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, następnie autor pierwszego w języku polskim podręcznika logiki
-  ksiądz Kazimierz Narbutt, historyk dawnej Litwy -  Teodor Narbutt, geolog i or
ganizator szkolnictwa w Chile -  Ignacy Domeyko.

M[aja] M[ichajlovna] K o r e n c o v a :  Kolin Makloren ( 1698-1746). Moskva 
1998 Nauka, 144 s. Rossijska Akademija Nauk. Srija: Naućno-Biografićeskaja 
L iteratura.

Książka przedstawia biografię i działalność naukową wybitnego XVIII-wiecz- 
nego szkockiego matematyka, mechanika, astronoma i optyka -  Colina Maclaurina.
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Omawia dokładnie ważniejsze opracowania i wywody matematyczne M aclaurina 
oraz zestawia je  z odkryciami naukowymi takich wybitnych -  zarówno wcześniej
szych, jak  i współczesnych M aclaurinowi, matematyków -  jak: Isaac Newton, 
Benjamin Robins, Thomas Simpson, René Descart, Biaise Pascal, Robert Simson, 
i inni.

Bogdan Suchodolski -  pedagog, humanista, uczony. Pod redakcją Agnieszki 
S t o p i ń s k i e j - P a j ą k .  Katowice 1998 W ydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 
104 s. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 1747.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych podczas ogólnopolskiej sesji 
poświęconej spuściźnie naukowej profesora Bogdana Suchodolskiego, która 10 
kwietnia 1997 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach z okazji odsłonięcia 
pamiątkowej tablicy oraz nadania czytelni Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ślą
skiego imienia Profesora. Autorzy referatów ukazują Profesora jako pedagoga, 
humanistę, kreatora edukacji alternatywnej, historyka nauki i wychowania, kom- 
parystę, bibliofila.

Ks. Leopold Jan Szersznik znany i nieznany. M ateriały z. konferencji naukowej, 
Cieszyn, 6 -7  listopada 1997. Cieszyn 1998 Książnica Cieszyńska. Polskie Towa
rzystwo Bibliologiczne. Pracownia Dokumentacji Księgozbiorów Historycznych 
Biblioteki Narodowej, 204 s.

Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na, zorganizowanej w Cieszynie 
w dniach 6 -7  listopada 1997 r., polsko-czeskiej konferencji naukowej, poświęco
nej zasłużonemu cieszyńskiemu bibliofilowi z przełomu XVIII i XIX w. -  księdzu 
Leopoldowi Janowi Szersznikowi (1747-1814), Szersznik znany jest przede wszy
stkim jako fundator biblioteki i muzeum w Cieszynie. Stąd też większość referatów 
koncentruje się wokół problematyki, inspiracji, genezy, dziejów oraz zawartości 
szersznikowskich zbiorów. Referenci zwracali jednak także uwagę na działalność 
pedagogiczną Szersznika, jego dorobek badawczy w zakresie nauk przyrodni
czych i archeologii oraz podejmowane przez niego inicjatywy w zakresie polityki 
i gospodarki komunalnej Cieszyna.


