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mistyczne poglądy o harmonii światów, wyrażane m. in. w dziele Harmonices 
Mundi, z którego zaczerpnięty został tytuł opery. 

E. O. 

Egon L a r s e n , Men Who Changed the World, Phoenix House Ldt, 
London, I wyd. 1952, przedruk z IV wyd. 1957, s. 228. 

Egon L a r s e n , Men Who Shaped the Future, Phoenix House Ldt, 
London, I wyd. 1954, przedruk 1956, s. 223. 

Dwie niedawno napisane książki znanego w Anglii autora prac populary-
zujących saga dnienia techniczne;, Egona Larsena (Ludzie, którzy zmienili 
świat i Ludzie, którzy kształtowali przyszłość), zawierają 23 dłuższe i 10 
-króciutkich biografii wybitnych wynalazców ostatnich dwu stuleci. Dobór 
wynalazców jest dość przypadkowy i choć przytłaczającą większość stanowią 
Anglicy i Amerykanie, brak jest tak wielkich nazwisk anglosaskich, jak Watt, 
Stephenson czy Thomas. 

Z życiorysów można by — zapewne niespodziewanie dla autora — wy-
ciągnąć pewne wnioski charakteryzujące pozycję wynalazców w ustroju 
kapitalistycznym. Autor przedstawia bowiem walkę wynalazców z brakiem 
zrozumienia i poparcia kapitału1, a często po prostu z nędzą, podczas gdy 
niejednokrotnie przemysłowcy mobilizują się dla zwalczenia wynalazku nie-
bezpiecznego dla ich zysków. 

(Książki napisane są żywo i interesująco, dają one młodzieży — dla 
której są przeznaczone — dobre wstępne pojęcie nie tylko o technicznej 
istocie wielu podstawowych wynalazków, ale i o charakterze pracy wynalazcy. 

E. O. 

J. G. C r o w t h e r , Discoveries and Inventions of the Twentieth Century, 
IV wyd. Routledge and Kegan Paul Ltd, London 1955, s. 432, rys. 129, tabl. 61. 

Książka Crowthera Odkrycia i wynalazki d/umdziestego wieku, poświęcona 
rozwojowi techniki naszych czasów, posiada materiał bardzc starannie opra-
cowany i zawiera wiele faiktów, danych statystycznych, wykresów, schematów, 
zdjęć. Daieło składa się z dwudziestu rozdziałów, w których ujęte są po-
szczególne zagadnienia. Większość z nich zaczyna się od wprowadzenia się-
gającego do czasów poprzedzających nasze stulecie, szczególny jednak nacisik 
został położony na fakty, krtóre wydarzyły się już w wieku dwudziestym. 

Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w roiku 1914 i wyszło spod 
pióra Edwarda Cressy. Każde z wydań następnych było konsekwentnie roz-
szerzane, o czym pisze w przedmowie do obecnego czwartego wydania J. 3 . 
Crowther, stwierdzając, że materiał został uzupełniony i znacznie powiększony 
w stosiunlku do poprzedniego wydania sprzed czternastu lait. 

Książka pokazuje ostatni etap historii techniki i związanych z nią nauk, 
podstawowe kierunki rozwoju i jego przyczyny. Nie pomija ona również 
osiągnięć krajów wschodnich, w tej liczbie Polski i Związku Radzieckiego 
(co prawda tylko trzy nazwiska Polaków zostały wymienione w książce. 
Maria Curie-Skłodowska w rozdziale Atom, s. 408 i 417, oraz Olszewski i Wrób-
lewski w rozdziale Chłodnictwo, s. 192, przy czym nazwiska dwóch ostatnich 


