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W pierwszym rozdziale historyków subdziedziny chemii może zainteresować
paragraf: Wpływ przedstawień o naturze ciepła na rozwój atomistyki. O. W. Kuzniecowa słusznie stwierdza, że „od czasów starożytności ciepło traktowano albo
jako substancję, albo jako stan ciał. W X V II w. panowała koncepcja ciepła jako
stanu ruchu maleńkich cząstek ciała” (s. 15). Tę ostatnią podzielali: R. Descartes,
J. Locke, R. Boyle. Natomiast pierwszą autorka wywodzi od Galileusza; apogeum
popularności i rozkwitu substancjalnej koncepcji ciepła przypada na wiek X V III,
kiedy to powstały różne hipotezy cieplika — „cieczy składającej się z nieważkich
cząstek wzajemnie odpychających się, ale przyciąganych do cząstek materialnych”
(s. 15). Zwolennikami tej hipotezy byli: J. Black (1728— 1799), J. Priestley (1733—
1804), A. L. Lavoisier (1743— 1794) i in n i2. Dodam, że Jędrzej Śniadecki (1768— 1838)
stał na stanowisku substancjalnej koncepcji cieplika.
Zasygnalizowane w yżej kwestie, które zostały poruszone w książce, w zasadziewyczerpują krąg zagadnień mogących profesjonalnie zainteresować historyków sub
dziedziny chemii. Pozostałe fragmenty książki zainteresują albo historyków sub
dziedziny fizyki, albo historyków filozofii. Ciekawa okazała się też lektura ostat
niego rozdziału, a właściwie aneksu, poświęconego przeglądowi literatury historyczno-naukowej na temat atomistyki X I X w. Pożytek z przestudiowania tego
aneksu okazał się dla niżej podpisanego taki, że utwierdził się on w przekonaniu,
iż książka O. W. Kuzniecowej powinna mieć inny tytuł. Autorka eksponuje przy
tym prace, które w standardowych skorowidzach znaleźć można w inaczej zaty
tułowanych działach aniżeli typu „Atomistyka X I X w.” . Niezależnie od tego, po
równanie tytułów książek podanych w Bibliografii (do Aneksu, s. 156— 159) z tym i,
które podano w Aneksie pozwala na stwierdzenie poważnych różnic.
Wyrażone w yżej opinie o takich czy innych fragmentach książki O. W. Kuz
niecowej nie powinny być traktowane przez czytelników jako dające asumpt do
oceny całej książki. Ocenę taką powinien dać przede wszystkim historyk subdzie
dziny fizyki. Co do mnie, to wypowiedziałem się na temat tych fragmentów, które
zainteresowały mnie profesjonalnie jako historyka subdziedziny chemii. Oczywiście
dla „dobra sprawy” można by je znacznie rozszerzyć.
Stefan Zameckt
(Warszawa)

Theodor S y 11 a b a, Säva H e r m a n : A. Teodorov-Balan na univerzite v Praze.
Univerzita Karlova, Praha 1987, 170 ss., il.
Aleksander Teodorov-Balan (1859— 1959) należał do czołowych przedstawicieli
pierwszego pokolenia bułgarskiej inteligencji, której historycznym zadaniem po
odzyskaniu przez kraj niepodległości (1878 r.) stało się utworzenie własnej nauki,
zbudowanie narodowego szkolnictwa. Pochodzący z chłopskiego środowiska osia
dłych w Besarabii emigrantów, szkołę średnią ukończył Teodorov w Bolgradzie,
miejscowości przypadłej po wojnie krymskiej (1856 r.) Rumunii. Niektórzy jego
nauczyciele kształcili się w Pradze i to właśnie oni wzbudzili w nim zaintereso
wanie tamtejszą uczelnią. Jednak z braku środków na utrzymanie nie mógł się
tam udać po maturze (1878 r.) i w pierw musiał przez rok pracować w sądzie
w Sofii. Dopiero kiedy dzięki poparciu urzędnika ministerstwa oświaty K. Jirećka
(wnuka P. J. Safarika) uzyskał stypendium, dalsza jego edukacja stała się możli
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wa. Tak więc w latach 1879— 1882 przebywał w Pradze, gdzie na niemieckim
jeszcze wówczas uniwersytecie, odbył swe slawistyczne studia.
W czasie ich trwania Teodorov publikował w czeskich i bułgarskich czaso
pismach artykuły o językoznawczej i literackiej tematyce. Toteż prof. J. Gebauer, na którego seminarium uczęszczał młody Bułgar, wysoko oceniał jego zdol
ności i pracowitość. Zatem kiedy przedłożył on temat swej dysertacji, praski slawista postarał się o przyznanie mu dodatkowych funduszy na wyjazd do Lipska
dla studiów uzupełniających. Tamtejszą uczelnię nazywano wtedy „filologicznym
uniwersytetem” , posiadała bowiem niezwykle rozbudowane instytuty i katedry zaj
mujące się językami oraz literaturami klasycznymi, azjatyckimi, afrykańskimi, na
rodów germańskich, romańskich i słowiańskich. Najwybitniejszymi profesorami tej
dyscypliny byli: slawista A. Leskien, jeden z twórców szkoły młodogramatyków
oraz znawca języków indoeuropejskich K. Brugmann. Nic zatem dziwnego, że
Teodorov zapisł się na zajęcia prowadzone przez tych właśnie uczonych.
Po powrocie w 1883 r. do Pragi, gdzie w międzyczasie nastąpiło rozdzielenie
uczelni na niemiecką i czeską, doktorant przystąpił do zdawania egzaminów i obro
ny dysertacji „O dźwięku « b» w nowobułgarskim języku” . Po uzyskaniu nauko
wego stopnia Teodorov wyjechał do Sofii, gdzie początkowo kierował szkołą dla
nauczycieli gimnazjalnych, a w pierwszych latach X X wieku organizował Sofijski Uniwersytet zostając jego pierwszym rektorem. Był założycielem katedry sla
wistyki i bułgarskiej literatury, a także animatorem Bułgarskiej Akademii Nauk.
Teodorov przez swe studia związał się z nauką czeską i niemiecką. Poza tym
był pierwszym cudzoziemcem, który uzyskał doktorat w praskim Karolinum. In
form uje o tym szkic prof. T. Syllaby. Wypowiedź ta koresponduje z wcześniejszą
publikacją tego Autora poświęconą prof. J. Gebauerowi
Teodorow po raz pierw
szy zetknął się z tym slawistą w Pradze w 1879 r. Uczęszczał na jego wykłady
ze staroczeskiej literatury, czeskiej gramatyki i starosłowiańskich (bułgarskich) za
bytków piśmiennictwa. Im też było poświęcone seminarium Gebauera. Jeżeli cho
dzi o innych akademickich nauczycieli, z których wiedzy korzystał młody Bułgar,
to należeli do nich: J. Goli (historia), J. Durdik (filozofia), A. Ludwig (sanskryt),
J. N. K elle (staroniemiecka gramatyka i literatura) oraz M. Hattala (slawistyka).
Syllaba omawia każdą z tych postaci, przypomina naukowy dorobek wymienio
nych i ich znaczenie w czeskiej nauce.
Z pośród nich warto wyodrębnić Hattalę. Katedrę uzyskał po zgodnie F. L. Celakowskiego (1852 r.), raczej z przypadku niż przez zasługi. Jako filolog był sa
moukiem. Będąc księdzem początkowo uczył w szkołach średnich Bratysławy, pi
sząc jednocześnie pierwsze słowackie podręczniki. Jako przeciwnik rewolucji 1848 r.
zyskał przychylność rządowych czynników w Wiedniu i dzięki nim został wysłany
do Pragi, gdzie u A. Schleichera habilitował się ze slawistyki. Do 1857 r. ogłosił
dwie publikacje o czeskiej i słowackiej gramatyce. Kiedy jednak w 1861 r. uzyskał
profesurę, popadł w stagnację, stając się jednocześnie chorobliwie zazdrosnym
o naukowe sukcesy innych. Mając nader wygórowane mniemanie o swej wiedzy,
a będąc przy tym drażliwym na jakąkolwiek krytykę, wikłał się w ciągłe i nie
potrzebne polemiki, w których więcej spotykało się inwektyw niż rzeczowych
argumentów. Teodorov zanotował, że Hattalę słuchało się „lepiej” niż Gebauera,
ale wykłady tego ostatniego przynosiły słuchaczom więcej korzyści, szczególnie
z zakresu metody badań naukowych. Hattala, który oponował przeciw wprowa
dzeniu na praską uczelnię Gebauera, żywioną do niego animozję przenosił na jego
uczniów. Dlatego dysertacja Teodorova uzyskała u niego stopień ledwie dosta
teczny.

1 T. S y l l a b a : Jan Gebauer na praźske univerzit6. Praha 1983.
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W tym samym czasie, kiedy w Lipsku studiował Teodorov, przebywali tam
także liczni Polacy, Rosjanie, Czesi, Ukraińcy, Serbowie, Łużyczanie. Czy doktorant
zetknął się z nimi bliżej? Brak o tym konkretnych wiadomości. Bułgarzy szukali
wówczas kontaktów przede wszystkim z Rosjanami. Po 1878 r. przybysze z Bał
kanów stanowili nad Elsterą sporą grupę, ale w książce poświęconej w ybitniej
szym uczniom lipskiej wszechnicy, a wydanej z okazji jej 575 rocznicy, znajduje
my artykuł tylko o P. Slavejkowie *.
Opisu i oceny dysertacji Teodorova podjął się S. Herman. Znajduje się ona
w Archiwum Uniwersytetu Karola; jest to manuskrypt liczący 37 kart, o dukcie
pisma starannym, łatwo czytelnym. Tekst ten jest publikowany po raz pierwszy.
Herman rozpatruje pracę Teodorova z dwóch punktów: ówczesnego stanu wiedzy,
kiedy została napisana i dzisiejszego, kiedy filologia poczyniła znaczne postępy.
Doktorant starał się określić rolę jeru ( b ) w bułgarskich dialektach i języku lite
rackim. Już wówczas posiadał sporo wiadomości nie tylko o dialekcie, którym
posługiwano się w jego rodzinnym domu, ale również o pozostałych, poznanych
za pośrednictwem kolegów-studentów w Lipsku. Rozprawa Teodorova odznaczała
się umiejętnością analizy, dociekliwością, kiedy przedstawiał historyczny rozwój
jeru, jego rolę w przegłosach, jego siedem różnych zapisów. Ponieważ w tym
czasie nie istniała fonologia, przeto autor dysertacji nie mógł w sposób zadowa
lający odróżnić fonemu kombinatorycznej odmiany jeru. Główną zasługą Teodorova
było wskazanie szeregu nie opracowanych dotychczas językowych problemów, sta
wianie przed badaczami bułgarszczyzny aktualnych językoznawczych zagadnień.
Uzupełnieniem wywodów T. Syllaby i S. Hermana, oprócz reprodukcji tekstu
dysertacji, są wspomnienia Teodorova o pobycie w Pradze, o studiach w lipskiej
uczelni. Pisze nie tylko o profesorach, ich wykładach i seminariach, ale i studen
tach, którzy — szczególnie do Lipska — ściągali z różnych stron Europy, Ameryki,
Azji.
Książka ma charakter źródłowy, autorzy przy jej konstruowaniu korzystali
z archiwaliów czeskich (Uniwersytetu Karola i Muzeum Literatury Czeskiej),
austriackich (Państwowego Archiwum w Wiedniu), lipskich (Archiwum Uniwersy
teckie), choć tych — wydaje się — nie wyeksploatowano w całej pełni. Brak jest
bowiem szerszych wiadomości o działaniu Teodorova w studenckich organizacjach
w Lipsku i Pradze. Uczelnie niemieckie i austriackie w X IX stuleciu cieszyły się
znaczną autonomią, słuchacze (również obcych narodowości) mogli zakładać na
nich stowarzyszenia, w zasadzie naukowe, ale w praktyce często o zabarwieniu
narodowym, społecznym lub zgoła politycznym. Dokumentacja studenckich zrze
szeń w Archiwum Uniwersytetu Lipskiego jest niemal w całości zachowana i rze
czą interesującą byłoby w oparciu o nią przyjrzeć się samokształceniowym i społeczno-narodowym poczynaniom przyszłego rektora Sofijskiego Uniwersytetu.
Omawiany tom zaopatrzono w indeks osobowy, nie rozwiązując jednak imion,
ograniczając się do podania ich pierwszych liter. Dodano też niemieckie i rosyj
skie streszczenia. Dobrze dobrane ilustracje ukazują starą Pragę i Karolinum,
a także Augustinum w Lipsku, aulę w której odbyła się doktorska promocja Teodorova, dokumenty z życia bułgarskiej kolonii studenckiej i fotografie Teodorova, Gebauera, Leskiena. Przybliżają w ten sposób sprawy i postacie, o których
mowa w tekście. Książka T. Syllaby i S. Hermana jest nowym wkładem pracow
ników Uniwersytetu Karola w historię slawistyki tej wszechnicy.
Ryszard Ergetowski
(Wrocław)
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