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9. (3 wykłady) Leonardo da Vinci i początek nowoczesnej inżynierii.
10. (2 wykłady) Wynalazek druku i odlewu czcionek.
11. (1 wykład) Agricola i inżynieria górnicza.
12. (5 wykładów) Maszyny i przemysł włókienniczy do 1800 r.
13. (3 wykłady) Rozwój dokładnego m ierzenia czasu do 1800 r.
14. (7 wykładów) Rozwój i zastosowanie źródeł energii w  latach 1500—1830.
15. (3 wykłady) Obrabiarki i produkcja masowa (1500— 1850).
16. (5 wykładów) Doskonalenie maszyny parowej. Zastosowanie czystej nauki

do inżynierii przez Rankina-.
17. (3 wykłady) Turbina parowa.
18. (3 wykłady) Kotły parowe.
19. (4 wykłady) S ilniki gazowe i na płynne paliwo.
20. (3 wykłady) Siła wodna.
21. (2 wykłady) Pompy.
22. (1 wykład) Przekładnie i tarcie.
23. (2 wykłady) Metalurgia i nowe materiały.
24. (1 wykład) Odlewnictwo i hutnictwo.
25. (5 wykładów) Metody warsztatowe. Precyzja pomiarów i procesów.
26. (5 wykładów) Zastosowania do transportu drogowego.
27. (3 wykłady) Zastosowania w  kolejnictwie.
28. (3 wykłady) Zastosowania do transportu morskiego.
29. (1 wykład) Zastosowania w  rolnictwie.

Prowadzę również wykład (45 godzin) o przemyśle i technice amerykań
skiej oraz specjalistyczne seminarium historii budownictwa okrętów w o
jennych.

Początek został zrobiony, lecz jest to tylko początek. Nie mamy nawet 
pewności, jakie m iejsce historia techniki powinna zająć pomiędzy uznanymi 
dyscyplinami uniwersyteckimi. Dla mnie jest jasne, że nie jest ona częścią 
historii nauki, choć za taką jest ogólnie uważana. Daleko słuszniej moim zda
niem jest uważać historię techniki za odrębną gałąź historii gospodarczej. 
Tymczasem jednak dziecię to wymaga starannego naukowego odżywiania, 
ażeby mogło rosnąć. Jego rodziców możemy ustalić później *.

Robert S. Woodbury

KONFERENCJA NAUKOWA W PRADZE POŚWIĘCONA LITERATURZE
OŚWIECENIA

W dniach od 2 do 4 listopada 1959 r. odbyła się w  Pradze konferencja 
naukowa poświęcona problemom literatury Oświecenia Europy środkowej 
i wschodniej. Konferencję zorganizował Komitet Słowiański Czechosłowackiej 
Akademii Nauk, w zięli w  niej udział przedstawiciele nauki bułgarskiej, nie
mieckiej, polskiej i węgierskiej.

4 Autor pragnie złożyć podziękowania Polskiej Akademii Nauk a w  szcze
gólności prof. drowi E. Olszewskiemu za ich uprzejmość i gościnność wyrażoną 
w zaproszeniu go do wygłoszenia tego odczytu w  czerwcu 1959 roku, jak rów
nież za nadzwyczajnie miłą w izytę i danie mu sposobności obejrzenia wcze
snych okazów techniki w  Polsce.
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Jakkolwiek tematyka referatów dotyczyła głównie problemów literackich, 
dyskusja skupiła się przede wszystkim  wokół zagadnień kultury Oświecenia. 
Sprowokował do niej referat prof. dra Ludwika Svobody o społecznym  
podłożu rozwoju środkowo- i wschodnioeuropejskich literatur w  XVIII wieku, 
który wysunął szereg zagadnień ogólniejszych.

Oświecenie w  Europie środkowej i wschodniej różniło się swoim cha
rakterem od Oświecenia zachodnioeuropejskiego. Podstawową cechą kultury  
Oświecenia jest rozkład feudalizmu i kształtowanie się świadomości nowego  
narodu. Ale zjawiska te inaczej wyglądały w  krajach monarchii habsburskiej, 
inaczej w  Anglii i Francji, jeszcze inaczej w  Polsce i w  Rosji. Sytuacja nato
miast w  Bułgarii, która w  tym czasie znajdowała się pod panowaniem Turcji, 
nie da się w  ogóle porównać z kulturą Oświecenia, jaka rozwija się na zacho
dzie i w  środkowej Europie.

Znamienne dla charakterystyki stosunków kulturalnych w  krajach mo
narchii habsburskiej jest to, że jednym z podstawowych pojęć jest pojęcie 
józefiuizmu. Mianem tego obejmujemy, jak wiadomo, ogół tendencji poli
tyczno-społecznych związanych z osobą Józefa II.

W dyskusji na tem at ośrodków ideologii Oświecenia zwrócono uwagę na 
niedocenioną rolę Holandii, gdzie w  drugiej połowie XVII wieku skupiał się  
żywy ruch umysłowy, skąd promieniowały później idee tolerancji i humanita
ryzmu. Mówiono o znaczeniu Christiana W olffa i wpływie, jaki on wywierał, 
podkreślono także rolę Jana Amosa Komeńskiego, który był prekursorem  
nowoczesnej m yśli pedagogicznej.

Przedmiotem dyskusji stało się także zagadnienie demokratyzmu i libera
lizmu, jako tendencji ujawniających się w  programach społecznych i politycz
nych Oświecenia, chociaż rozwiniętych dopiero w  czasach późniejszych. 
W związku z tym podkreślono rysy wspólne znamionująe kulturę Oświecenia 
krajów Europy centralnej i wschodniej. Są to tendencje antyfeudalne o róż
nym — w zależności od sytuacji politycznej — obliczu i nasileniu. W krajach  
znajdujących się pod obcym panowaniem budzą się wtedy ruchy narodowe, 
które wpływały na charakter i kierunek rozwoju literatury.

Osobnym zagadnieniem było zagadnienie teatru i rola czasopism w  w ie
ku XVII. .Zarówno teatr jak i czasopisma odegrały ważną rolę w  upowszech
nianiu treści Oświecenia, jakkolwiek i w  tej dziedzinie wystąpiły różnice 
w  zależności od kraju, w  którym te zjawiska występowały.

Konferencja miała charakter roboczy. Chodziło o przedyskutowanie naj
nowszych wyników badań nad kulturą i literaturą Oświecenia, o uświado
m ienie sobie podobieństw i różnic między objawami kultury Oświecenia w  po
szczególnych krajach, o skonfrontowanie stanowisk naukowych, o wym ianę 
doświadczeń i poglądów na aktualne problemy naukowe. Konferencja spełniła  
zadania, jakie postawili przed nią jej organizatorzy. Dyskusja toczyła się 
w  atmosferze nacechowanej szczerością i serdecznością, gościom z zagranicy 
umożliwiono zwiedzanie wszelkich ośrodków naukowych, a m ili gospodarze 
dołożyli starań, ażeby konferencja poświęcona Oświeceniu stała się jeszcze 
jednym ogniwem łączącym badaczy naukowych różnych krajów i wyrazem  
stale rozwijającej się współpracy międzynarodowej.

Zdzisław Libera


