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Nikiaus Schnitter: Die Geschichte des Wasserbaus in der Schweiz. 
Olynthus — Verlag für verständliche Wissenschaft und Technik. Zürich 
1992; ss. 242, tab. 25, rys. 174. 

Młode i niewielkie wydawnictwo Olynthus w Zürychu podjęło wyda-
wanie interesującej serii Alte Forscher — aktuell (Dawni badacze — 
aktualni); omawiana książka stanowi drugi tom tej serii. Autor, syn 
znanego hydrotechnika profesora Politechniki Zurychskiej (ETH), jest 
także inżynierem wodnym, studiował wszakże również historię. Po przej-
ściu na emeryturę zajął się historią budownictwa wodnego; jest autorem 
licznych prac z tego zakresu, dotyczących dzieł inżynierskich w Europie, 
Ameryce Południowej i Azji. 

W swej Historii budownictwa wodnego w Szwajcarii sięga czasów 
rzymskich, których wiele śladów znajduje się w tym kraju. Można przeto 
powiedzieć, że książka daje liczącą dwadzieścia wieków historię hydro-
techniki szwajcarskiej. Przedmowę do książki dał prof. Daniel Vischer z 
Politechniki Zurychskiej, najwybitniejszy i nader płodny historyk hydro-
techniki, który dzieło Schnittera ocenił wysoko, jako wypełnienie luki, w 
tej tak ważnej dla tego kraju dziedzinie inżynierskiej. 

Czasy rzymskie pozostawiły na terenie Szwajcarii ślady akweduktów, 
prowadzących wodę do licznych osiedli, a nawet pojedynczych budowli. 
Były to najczęściej budowle kamienne, niekiedy wykuwane w skałach, o 
długości od kilkuset do kilku tysięcy metrów. Autor pokusił się nawet o 
rekonstrukcje istniejących już wówczas kół wodnych i młynów, sięgają-
cych I w. n.e. 

Znacznie więcej zabytków zostało z okresu średniowiecza. Nastąpił 
wówczas rozwój budowy młynów wodnych; na szkicowej mapce Europy 
pokazano rozmieszczenie tych urządzeń (głównie tzw. kół pionowych), 
zwłaszcza na obszarze państwa Franków, ale i na terenach przyległych. 
Pod koniec średniowiecza nastąpiła prawdziwa „eksplozja" budowy mły-
nów zbożowych, również na ziemiach polskich. Na uwagę zasługuje 
obecne rekonstrukcje tych urządzeń w Szwajcarii36. 

Kolejny rozdział dotyczy budowli wodnych w osiedlach, na przełomie 
średniowiecza i nowożytności. Jest tu mowa o urządzeniach wodociągo-
wych (studnie, zbiorniki wody pitnej, rurociągi). Osobno rozpatrzono 

36 Inne informacje dotyczące takich rekonstrukcji podają C.Bachmann i K.Kitamura w 
książce Wassermühlen der Schweiz (Birkhäuser Verlag, Basel 1987. 
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urządzenia wodne w rolnictwie, a więc stawy rybne, akwedukty, nawod-
nienia i odwodnienia. 

W XVII w. Szwajcaria została objęta przez północnoeuropejski rozwój 
dróg wodnych; wówczas to powstał m.in. znany kanał żeglugi z Yverdon 
(jez. Neuchatel) do Entreroche, który miał być następnie przedłużony do 
Jez. Genewskiego. Wkrótce zbudowano kilka innych tras kanałowych; nie 
odegrały one jednak istotnej roli transportowej, dopiero później (XVIII-
XIX w.) zajęto się użeglownieniem Renu. Wiele wysiłku włożono nato-
miast w ochronę przeciwpowodziową i regulację rzek, już od początku 
XVIII w. aż do XX w. Dokonano wtedy kilku korekcji biegów rzek; 
niektóre obejmowały odcinki kilkudziesięciu km. Na uwagę zasługują 
ciekawe formy zabudowy potoków górskich progami kamiennymi. Prace 
regulacyjne objęły również jeziora, które zaopatrzono w urządzenia utrzy-
mujące określony poziom. Pierwsze takie budowle powstały już w I poło-
wie XVIII w. i objęły także ochronę brzegów, zwłaszcza na terenach 
miejskich i przy trasach komunikacyjnych. 

W połowie XIX w. rozpoczęto modernizację wykorzystania energii 
wodnej. W miejsce dawnych kół wodnych (naliczono ich około 10 000) 
pojawiły się turbiny, dzięki którym elektryfikacja kraju nabrała tempa, 
sprzyjając szybkiemu uprzemysłowieniu i jak się później okazało miała 
zbawienny wpływ na zachowanie środowiska przyrodniczego. Dzięki 
rozwojowi energetyki wodnej Szwajcaria przoduje dziś w czystej i bez-
piecznej produkcji energii elektrycznej. 

W kolejnym rozdziale omówiono wkład uczonych szwajcarskich do 
rozwoju naukowych podstaw budownictwa wodnego. Trzeba tu wspo-
mnieć, iż wkład ten zaznaczył się już od czasów Odrodzenia, dzięki 
ówczesnym obserwacjom i doświadczeniom naukowym, przede wszy-
stkim w dziedzinach: hydrologii, hydrauliki, statyki i materiałoznawstwa. 
W tych dyscyplinach uczeni szwajcarscy są widoczni już od XVIII w. 
Interesujące plansze zawierają np. okresy działań szwajcarskich naukow-
ców w zakresie hydrologii oraz hydrauliki od połowy XVIII w. do dziś, 
poczynając od Johanna i Daniela Bernoullich, aż po Hansa-Alberta Ein-
steina (syna Alberta laureata nagrody Nobla). Podobna tablica zawiera 
nazwiska profesorów budownictwa wodnego w politechnikach: Lozań-
skiej i Zurychskiej, w analogicznym okresie, znajdujemy tam oczywiście 
także nazwisko Gabriela Narutowicza. 

Wreszcie ostatni rozdział poświęcono pełnemu wykorzystaniu energii 
wodnej w XX w.; zaznaczył się on zwłaszcza w drugiej połowie tego 
wieku, osiągając ogólną moc 12 500 MW w 1990 r. Duże wysokości 
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osiągają zapory wodne, z których największa Grande Dixence ma 285 m, 
tworząc zbiornik o pojemności 401 min m3. W zakończeniu podano 
ciekawą tablicę chronologiczną powstawania ważniejszych budowli wod-
nych na terenie Szwajcarii, od czasów najdawniejszych. Oprócz bogatego 
wykazu literatury załączono skorowidz rzeczowy i osobowy. 

Książka została wydana starannie z wieloma rysunkami i fotografiami, 
w tym liczne podobizny wybranych uczonych i inżynierów. Dzieło 
N.Schnittera stanowi znaczący wkład do historii techniki szwajcarskiej, 
jest godne rozpowszechnienia i naśladowania. 

Zdzisław Mikulski 
(Warszawa) 

Jerzy S ze ws : Filomaci pomorscy. Tajne związki młodzieży polskiej na 
Pomorzu Gdańskimi latach 1830-1920, Warszawa 1992, ss. 416, tabl. 
IX. (Monografie z dziejów oświaty pod red. Józefa Miąso, t. XXXVI) 

Od przeszło trzydziestu lat Jerzy Szews prowadzi badania nad organi-
zacjami młodzieży polskiej działającymi pod zaborem pruskim na terenie 
ówczesnej prowincji Prusy Zachodnie (czyli w dawnej Rzeczypospolitej 
do 1772 roku: Prusy Królewskie), który to obszar nazywamy dziś umow-
nie Pomorzem Gdańskim. Owoce tych badań były opublikowane głównie 
w postaci artykułów rozproszonych po różnych czasopismach nauko-
wych, niektórych trudno dostępnych nawet w skądinąd dobrze zaopatrzo-
nych bibliotekach. 

Dobrze się więc stało, że Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki 
PAN podjął się wydania przygotowanego przez J.Szewsa obszernego 
opracowania, zbierającego w jednym tomie, opatrzonym pełnym aparatem 
naukowym, wyniki wszystkich tych szczegółowych badań, oraz rezultaty 
poszukiwań przeprowadzonych przed nim lub równocześnie z nim także 
przez innych autorów. Większość tych prac, to dzieła historyków-amato-
rów, częściowo opartych na ich własnych wspomnieniach. Wymagają one 
szczególnie starannego analizowania zawartych w nich informacji, spisy-
wanych z bardzo nieraz osobistego punktu widzenia. Autor względnił 
oczywiście dawniejsze prace własne, uzupełniając je, a niekiedy i korygu-
jąc na podstawie nowszych ustaleń. Zamysłem jego było więc stworzenie 
swojego rodzaju syntezy. Termin ten może wydawać się „za duży" w 


