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na świecie zainteresowanie działalnością wydawniczo-przekładową w dziedzinie 
historii nauki zdaje się wyraźnie słabnąć. Trudno to łączyć z pozornie lepszą, niż 
dawniej, znajomością języków. Przyczyn porzucania te j pożytecznej działalności 
należy raczej upatrywać — z jednej strony — w wysokich wymaganiach stawia-
nych współcześnie tego rodzaju edycjom — sprostać im potrafi bardzo niewielu 
wydawców. Z drugiej zaś strony — mogą oni liczyć na zainteresowanie dziełami 
przekładowymi z tej dziedziny jedynie wąskiego kręgu odbiorców. Toteż prawie 
wyłącznie w ramach nielicznych, renomowanych, z długą tradycją serii (np. jedy-
na w swoim rodzaju seria „Corpus Medicorum Graecorum", zamieszczająca kry-
tycznie opracowany tekst oryginalny z przekładem en regard) wydawane są obec-
nie z niewzruszoną regularnością coraz to nowe tomy. Do takich wydawnictw wy-
pada również zaliczyć serię „Klasyków Nauki", która nie tylko od półwiecza trwa 
i stale się rozrasta, lecz także dała początek swej nowej podserii „Pomniki Historii 
Nauki"; otworzyła ją Karola Linneusza Philosophia botanica. 

Andrzej Bednarczyk 
(Warszawa) 

Krystyna J a w o r s k a - C y g o r i j n i : Produkcja cynku z rud galmanowych w 
XIX wieku na ziemiach polskich. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk—Łódź 1989 
Ossolineum 182 ss. ilustr. 

Dobrze się stało, że w końcu podjęto u nas studia nad historią hutnictwa 
cynku, którego byliśmy •— a i jeszcze w pewnym stopniu jesteśmy — jednym 
z głównych producentów na świecie. 

Omawiana książka obejmuje pierwszy okres produkcji tego metalu na zie-
miach polskich, kiedy to wykorzystywano do tego celu galman (węglan cynku), 
a więc od początków XIX wieku aż do lat 70-tych tego stulecia; wtedy ruda ta zo-
stała zastąpiona przez blendę cynkową, również występującą na tym terenie. 

Eksploatację galmanu na terenie zagłębia śląsko-krakowskiego podjęto zresz-
tą znacznie wcześniej, już w XVI wieku. Galman był wtedy eksportowany za gra-
nicę gdzie stosowano go głównie do wytapiania mosiądzu. 

Układ treści książki jest prawidłowy i systematyczny. We Wstępie Autorka 
przedstawiła zakres terytorialny i chronologiczny książki oraz stan dotychczaso-
wych opracowań tematu, a w rozdziale I zestawiła wiadomości o bazie surowco-
wej to jest o rozmieszczeniu i eksploatacji złóż galmanu w poszczególnych okrę-
gach (a nawet — kopalniach) oraz warunkach i metodach wydobycia rudy. Au-
torka podała także średnią zawartość cynku w galmanie z rejonu bytomskiego 
i krakowskiego (najczęściej 10-18,5°/o, niekiedy nawet do 44,5% Zn), dla innych 
złóż nie znalazła takich danych. 

W rozdziale II przedstawiony został rozwój technologii produkcji cynku w 
XIX wieku rozpoczynając od metod i urządzeń do wzbogacania galmanu. Autorka 
uwzględniła tu urządzenia do płukania, rozdrabniania i przemywania, klasyfikację 
i ręczne przebierania podając przy tym szereg wskaźników technicznych. W po-
dobny sposób opisane zostało chemiczne wzbogacanie galmanu przez „rusztowa-
nie" (prażenie). 

Więcej miejsca poświęciła Autorka opisowi redukcji oraz rafinacji i destylacji 
cynku. Specyfika procesu uzyskiwania cynku polegała na tym, że urządzenie do 
jego wytopu musiało składać się z mufli, w której metal oddzielał się z rudy oraz 
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z kondensatora do którego przechodził w stanie pary i gdzie skraplał się. Cały pro-
ces musiał być prowadzony bez dostępu powietrza. 

Ten unikalny w metalurgii proces hutniczy (poza otrzymywaniem rtęci) był 
od wieków stosowany w Indiach i w Chinach i stamtąd jego tajemnicę przywiózł 
w 1740 roku Issac Lawson. Pierwszą hutę cynku zbudował w Bristolu (Anglia) w 
1743 roku. 

Dokładnie opisane zostały także pierwsze próby wytapiania cynku na zie-
miach polskich w końcu XVIII wieku w Wesołej koło Mysłowic (w hucie szkła) 
oraz w latach dwudziestych XIX wieku, a także prace nad udoskonaleniem tego 
procesu m.in. przez zastosowanie pieca szybowego. Ciekawe są wskaźniki produk-
cyjne m.in. w tabeli 7, gdzie jednak długość ostatniej z wymienionych mufli została 
zniekształcona prawdopodobnie przez błąd drukarski. Do takich błędów należy 
użycie słowa „cadma" zamiast „cadmea" lub „cadmia" (s. 46). 

W końcu rozdziału II Autorka bardzo zwięźle przedstawiła wpływ głównych 
ośrodków przemysłu cynkowego w Europie na rozwój technologii w hutach śląskich 
i krakowskich. 

Ekonomiczno-Społeczne oraz polityczne warunki rozwoju produkcji cynku na 
ziemiach polskich omówione zostały w rozdziale III z uwzględnieniem polityki go-
spodarczej państw zaborczych. Najwięcej miejsca poświęciła Autorka działalności 
rządu Królestwa Polskiego (S. Staszic, K. Drucki-Lubecki), prawdopodobnie dlate-
go, że temat ten należy do najlepiej opracowanych przez historyków przemysłu. 

Na końcu książki zamieszczony został wyczerpujący wykaz wykorzystanych 
materiałów, obejmujący źródła rękopiśmienne, druki oraz opracowania, a nadto 
materiały kartograficzne i ikonograficzne, indeks nazwisk oraz bardzo krótkie stresz-
czenia w języku angielskim, rosyjskim i niemieckim. 

Bardzo ciekawe są zebrane na końcu ryciny m.in. przedstawiające plany hut 
oraz rysunki urządzeń hutniczych. Szkoda jednak, że Wydawnictwo nie zapewniło 
na ten cel lepszego papieru, a niektóre i lustracje zbytnio zmniejszyło. Stąd wiele 
rycin jest mało czytelnych, nawet dla specjalisty. 

Pewne uściślenia należałoby wprowadzić do zestawienia jednostek miar i wag 
jakie Autorka podała na s. 148 oraz do niektórych przeliczeń. To problem często 
występujący w pracach nad historią techniki i przemysłu. Trzeba przede wszyst-
kim zaznaczyć różnice pomiędzy dawnymi miarami objętościowymi (korzec, kibel, 
badia itp.) i miarami masy (cetnar, pud, tona itp.). Do przeliczenia miar obję-
tości na stosowane dziś wyłącznie miary masy, trzeba znać gęstość nasypową, a ta 
zależy nie tylko od gęstości właściwej lecz także od kawałkowości materiału (gęsto-
ści nasypowej). 

Np. kibel rudy żelaznej ważył ok. 170,3 kg, ale kibel kamienia wapiennego — 
ok. 200,7 kg. Badia po 1850 r. została zrównana z kiblem, ale korzec (0,128 m s) 
nie był równy kiblowi (0,143 m8) jak podaje Autorka, chociaż różnica była nie-
wielka. 

Przeliczenia Autorki dotyczą prawdopodobnie galmanu, jeśli jednak 1 korzec 
(galmanu?) ważył 182,25 kg, a był równy (prawie) 1 kiblowi i ten — po 1850 roku — 
był równy badii to ta ostatnia (galmanu?) nie mogła ważyć 244 kg. 

Trzeba byłoby także sprawdzić, czy cetnar w Królestwie Polskim odpowiada 
masie 40,5 kg czy też 40,95 kg, dla ścisłości tylko, gdyż różnica jest niewielka i nie 
ma większego wpływu na przeliczenia. 

W Wykazie miar i wag na s. 148 brak jednostek długości, które występują w 
tekście. Np. przy wymiarach palenisk w piecach hutniczych w Wesołej i w hucie 
„Lydognia" (s. 49). Gdyby chodziło tu o cale i stopy wrocławskie (pruskie) lub 
polskie (warszawskie) wtedy wymiary różniłyby się dość znacznie od podanych 
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przez Autorkę np. długość paleniska w pierwszej z wymienionych hut (5 stóp) 
wynosiłaby 1,44 m, a nie 1,15 m. 

Książka dr K. Jaworskiej-Cygorijni jest na pewno wartościowym opracowa-
niem. Jest to zresztą w ogóle pierwsze obszerniejsze opracowanie początkowego 
okresu hutnictwa cynku na ziemiach Polski. Należałoby teraz podjąć dalszą pracę 
nad okresem późniejszym, a także opracować okres wcześniejszy to jest wyko-
rzystanie złóż galmanu w XVI-XVIII wieku. 

Jerzy Piaskowski 
(Kraków) 

Włodzimierz T y b u r s k i : Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk in-
telektualnych doby pozytywizmu. Rozwój-metamorfozy-załamania. UMK, Toruń 
1989, 244 ss., bibl. 

Rozprawa W. Tyburskiego jest interesującym studium z pogranicza historii 
nauki i filozofii dotyczącym kształtowania się poglądów na naukę polskich myśli-
cieli doby pozytywizmu. Studium to przedstawia zmiany w opiniach na rolę nauki 
i jej społeczną funkcję, analizuje ich przyczyny oraz ukazuje trwałe wartości, które 
wniósł pozytywizm do ogólnego dorobku teorii nauki. 

W dziejach nauki pozytywizm zajmuje pozycję wyjątkową, był formacją za-
fascynowaną nauką do tego stopnia, iż uczynił z niej swoistą ideologię. Je j naro-
dziny, rozkwit i kryzys przypadły na okres od końcowych lat 60-tych aż po połowę 
lat 90-tych — one też wyznaczają cezurę niniejszej rozprawy. Autor postawił, jak 
można odczytać, następujące problemy badawcze: 1) jak w świadomości ówczesnej 
elity funkcjonowała ideologia nauki, 2) jakie głosiła opinie i sądy, 3) jakim prze-
obrażeniom one ulegały. Zdaniem autora, na ewolucję poglądów wpływ wywierali 
zarówno oponenci pozytywizmu jak i zwolennicy odczuwający wewnętrzną potrzebę 
eliminowania luk i nieścisłości w interpretowaniu celów i zadań nauki. Dyskusje, 
polemiki i spory prowadzone na łamach czasopism ukazywały różne, czasem bar-
dzo kontrowersyjne stanowiska, pokazywały dodatnie, obnażały słabe punkty pro-
gramu pozytywistycznego. Towarzyszyły im często zmienne nastroje i emocje; miały 
one niebagatelne znaczenie w kształtowaniu klimatu intelektualnego, spełniającego 
inspirującą i integrującą rolę środowiska naukowego. Przejawiała się ona m.in. w 
upowszechnianiu wiedzy, zacieśnianiu kontaktów z nauką poza granicami kraju, 
tworzeniu warunków dla rozwijania pracy naukowo-badawczej. Autor podkreśla, 
iż kryzys pozytywnej koncepcji nauki nie oznaczał kryzysu nauki w ogóle; wy-
miana poglądów i opinii na rolę nauki, sprzyjały rozważaniom światopoglądowym, 
metodologicznym oraz przyczyniały się do rozwoju niektórych dyscyplin stosowa-
nych, jak np. psychologii eksperymentalnej, socjologii, pedagogiki, etyki. 

Autor postawił tezę, iż upadek scjentyzmu spowodowany został rozkładem 
światopoglądu pozytywistycznego. Założenia programu „pracy organicznej" i za-
warty w nim ideał wiedzy pozytywnej nie zdołały oprzeć się krytyce i po wielu 
rewizjach zostały odrzucone. 

Rozprawa ma układ chronologiczno-problemowy. Podstawę opracowania sta-
nowi analiza materiałów zawarta w artykułach i rozprawach publikowanych w 
czasopismach XIX-wiecznych oraz współczesne opracowania naukowe pomocne 
w interpretacji tekstu i wykorzystane przez autora do polemiki oraz zajęcia własne-
go stanowiska. Tekst wzbogacają liczne cytaty myślicieli XIX- i XX-wiecznych speł-


