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wymienia jedynie Ramusa, a potem Port-Royal), a wreszcie uwzględnienie jako 
przedstawicieli metodologii empiryzmu, obok Bacona, także Galileusza i Hume'a; 
Galileusz bowiem a nie Bacon zaważył swą metodologią na rozwoju nie tylko 
fizyki i innych nauk przyrodniczych, lecz także psychologii, a rola Hume'a jest 
przełomowa dla teorii indukcji w trzech co najmniej punktach: a) u Arystotelesa 
i u Bacona indukcja jest metodą badania „istoty" lub „formy", tzn. szukania 
definicji, u Hume'a natomiast staje się ona metodą badania związków między 
fekltami, czyli odkrywania ipraw empirycznych; Herschel, a po n.im Mili idą 
niewątpliwie śladami Hume'a, gdy stosują indukcję do poszukiwania przyczyn; 
b) u Arystotelesa i Bacona indukcja jest zabiegiem heurystycznym o charakte-
rze technicznym; w szczególności Baconowi chodzi o takie jej udoskonalenie 
techniczne, by stała się sprawnym narzędziem odkrywczym, nie pojawia się 
natomiast jeszcze pytanie co do mocy uzasadnienia jej wyników; pytanie to sta-
wia dopiero Hume i jakkolwiek nie potrafił go rozwiązać, stworzył przez to 
nowoczesną problematykę indukcji; c) Hume zarazem wskazał drogę do dalszych 
badań, wiążąc zagadnienie indukcji z rozważaniami dotyczącymi prawdopodo-
bieństwa, zwanego przezeń przyczynowym. 

Książka wydana bardzo starannie jest rzetelną i cenną pozycją w literaturze 
logicznej. Polecić ją należy każdemu, kto pragnie zapoznać się z dziejami waż-
nej dziedziny rozwoju nauki. 

Tadeusz Czeżowski 

Le fer à travers les âges. Hommes et Techniques. „Annales de l'Est", pu-
bliée par la Faculté des Lettres de l'Université de Nancy. Mémoire No. 16, 
Nancy 195©, s. 592. 

Dzieło Le fer à travers les âge,s jest zbiorem prac zgłoszonych na między-
narodowe colloqium w Nancy (3—6 października 195Э), których autorami są 
głównie profesorowie wyższych uczelni Francji, a także Anglii i Niemieckiej 
Republiki Federalnej. Tom, podzielony na sześć części, zawiera 39 prac. 

W części pierwszej, poświęconej starożytności i wczesnemu średniowieczu, 
znajdujemy wśród sześciu artykułów pracę A. France-Lenorda przedstawiającą 
w zarysie rozwój technologii żelaza w tym okresie. Autor wskazuje tu m. in. na 
brak odpowiedniej analizy dawnych źródeł pisanych oraz na konieczność pro-
wadzenia metaloznawczych badań większej ilości materiałów archeologicznych. 
Wyniki tego rodzaju badań przeprowadzonych na dwudziestu kilku przedmio-
tach (głównie na częściach uzbrojenia z VI—IX w.), podaje w następnej pracy 
E. Salin. W artykule J. W. Gillesa znajdujemy wyniki analizy chemicznej 82 pró-
bek żużla żelaznego z okolic Siegen pochodzących z czasów od V w. p.n.e. do 
XVIII w. n.e. Autor zestawił wykres zmian zawartości żelaza i manganu w żużlu 
w tym okresie; ze względu jednak na rozrzut wyników analizy żużla dymar-
kowego z jednego nawet wytopu trudno przypisać takiemu wykresowi bardziej 
istotne znaczenie. Dalsze prace pierwszej części dotyczą hutnictwa żelaznego 
w Chinach, Egipcie i Sudanie. 

W drugiej części (siedem prac obejmujących okres XI—XVII w.) znajdujemy 
dwa artykuły dotyczące zagadnień organizacji i handlu żelazem; pozostałe pra-
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ce mają charakter przyczynkowy (rola zakonu Kartuzów w rozwoju hutnictwa 
żelaznego we Francji, żelazo w klasycznej literaturze szwedzkiej itd.). 

Część trzecia (rewolucja przemysłowa XVIII w.) składa się z sześciu arty-
kułów. Można tu wymienić pracę P. Leona o problemach technologii żelaza 
w tym okresie oraz artykuły: E. Soederlunda o badaniach (niezbyt zresztą za-
awansowanych) nad dawnym hutnictwem szwedzkim oraz R. Portala o hutni-
ctwie żelaznym na Uralu. Ponadto H. W. Chaloner przedstawił powiązania braci 
Wilkinson z hutnictwem francuskim. Wyjątkowo słabym opracowaniem jest 
artykuł E. H. Schulza o rozwoju stali jako tworzywa konstrukcyjnego 
w XVIII w. 

Najobszerniejsza, czwarta część tomu, zatytułowana Czasy współczesne, za-
wiera dwanaście artykułów. Mają one najczęściej charakter ogólnych opraco-
wań, niekiedy zaś dotyczą lokalnych francuskich ośrodków produkcyjnych (Lo-
taryngia, okolice Longwy, Masyw Centralny), a nawet niektórych fabryk 
(Gouvy). 

W części piątej (Zagadnienia geograficzne i demograficzne) znajdujemy 
wśród trzech opracowań artykuł G. Veyreta o hutnictwie w górach (Alpy Frąn-
cuskie) oraz C. Precheure — o zagadnieniu siły roboczej w hutnictwie i górni-
ctwie Lotaryngii. 

Część szósta, poświęcona zagadnieniom technicznym (15 artykułów) zawiera 
m. in. pracę J. Maréchala o rozwoju technologii przerobu surówki w Europie 
i o walońskim sposobie świeżenia. Wyjątkowo ubogie w treść są opracowania 
Я. Faivre'a i J. Aubry'ego o współczesnych metodach fizykochemicznych badań 
żelaza i rud żelaznych. 

W tym tak obszernym tomie (582 stron) polski czytelnik może znaleźć wiele 
wiadomości u nas nieznanych, dotyczących zachodnioeuropejskiego hiutnâctwa 
żelaznego. Ogólnie jednak należy stwierdzić, że prace zawarte w tym dziele re-
prezentują poziom przeciętny, brak w nich oryginalnych, źródłowych lub ana-
litycznych opracowań, dostarczających podstaw do właściwych syntez. Prace 
w tym zakresie, jak widać, znajdują się we Francji raczej w stadium począt-
kowym. 

Na podkreślenie zasługuje jednak fakt, że francuscy specjaliści podchodzą 
do zagadnień historii hutnictwa bardzo wszechstronnie, zajmują się bowiem nie 
tyillko technologią, lecz także zagadnieniami demograficznymi, geograficznymi 
itp. Jednocześnie ilość prac zgłoszonych na colloqium w Nancy wskazuje na bar-
dzo duże zainteresowanie historią techniki w krajach Europy Zachodniej. 

Jerzy Piaskowski 

A Story of Temperature Measurement. Negretti and Zambra LTD, London 
1958, s. 20. 

Temperaturę mierzymy dziś wieloma różnymi metodami. Omawiana książ-
ka rozpatruje tylko jedną z nich, historycznie pierwszą i również dziś naj-
częściej stosowaną, mianowicie metodę opartą na rozszerzaniu się ciał ciekłych 
lub gazowych. Nie zawiera też — choć tytuł nasuwa takie przypuszczenie — hi-
storii samych pomiarów temperatury, powiedzmy: dziejów znalezienia tempera-
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