


286 Recenzje

P. M. Ł u k j a n o w, Kratkaja  istorija chimiczeskoj promyszlennosti  
SSSR. Izdatielstwo Akadiemłi Nauk SSSR, Moskwa 1959, s. 464.

Krótka historia przemysłu chemicznego ZSRR  jest wtórnym rezultatem  
wieloletnich badań autora nad historią przemysłu chemicznego Rosji i ZSRR. 
W latach 1948—1955 ukazały się cztery bardzo obszerne tomy jego dzieła 
Historia rzemiosł chemicznych i przemysłu chemicznego Rosji do końca
X IX  wieku. Dzieło to obfitujące w  liczne szczegóły historyczne i techniczne 
nie mogło zaspokoić zapotrzebowania na książkę zwięźle traktującą ten temat, 
zapotrzebowania, jakie pojawiło się wśród inżynierów-chemików, studentów  
wydziałów chemicznych wyższych uczelni, historyków techniki, ekonomistów. 
Dla nich więc przygotował autor Krótką historię rozszerzając jednocześnie 
jej zakres w  stosunku do swej podstawowej publikacji o wiek XX i lata 
współczesne.

O ile w ielkie tradycje rosyjskiej nauki chemicznej uosobione w  pracach 
Łomonosowa i M endelejewa są powszechnie znane i uznawane, to nie można 
tego powiedzieć o osiągnięciach rosyjskiego, a częściowo i radzieckiego prze
m ysłu chemicznego. Łukjanow przedstawia w  oparciu o liczne materiały 
źródłowe i wcześniejsze publikacje warunki powstania i dynamikę rozwoju 
rosyjskiej techniki chemicznej. Wskazuje na charakterystyczną dla niej ścisłą 
więź nauki z techniką występującą już od początkowych form rzemiosła. 
Właśnie ten okres, czasy Piotra I, a dalej Katarzyny II, kiedy przemysł rosyj
ski znajdował oparcie w  monarchii, był okresem wielkich osiągnięć rosyj
skich na polu technologii chemicznej. W wieku XIX niezwykle trudnym dla 
rozwoju przemysłu w  Rosji w  wieku ograniczenia rozwoju tego przemysłu 
przez carat, w  wieku ekspansji obcego kapitału, przemysł chemiczny w  Rosji 
nie rozwija się wprawdzie tak szybkę, ale i nie upada. W stosunkowo małym  
stopniu ingeruje tu obcy kapitał, fabrykami kierują rosyjscy inżynierowie 
i technologowie. Autor pokazuje, jak wielokrotnie w  Rosji znajdowano lepsze > 
metody otrzymywania tych czy innych produktów, jak usprawniano tu stoso
wane za granicą procesy technologiczne; zwraca też uwagę na sukcesy ekspor
towe rosyjskiej chemii. Szeroko została również omówiona w  książce naj
nowsza historia radzieckiego przemysłu chemicznego, pokrótce scharaktery
zowano też dalsze perspektywy rozwojowe. Na uwagę zasługuje omówienie 
dziejów przygotowania kadr dla przemysłu chemicznego przez rosyjskie i ra
dzieckie wyższe uczelnie i zawodowe szkoły chemiczne.
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Wydawać by się mogło dziwne odnotowywanie w  „Kwartalniku Historii 
Nauki i Techniki” dwu pięknych albumów traktujących o dziełach Nerviego 
i Torrojy, ludzi tak żywo uczestniczących w kształtowaniu techniki budowla
nej dzisiejszych dni. Technika przez nich reprezentowana, nawet pochodząca 
z początkowego okresu działalności, uchodzić może jeszcze nadal za wyraz


