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Jakób H enryk van  t  Hoff.
Z a r y s  2 5 - l e t n i e j  d z i a ł a l n o ś c i  n a u k o w e j  u czo n eg o  h o l e n d e r s k i e g o ,

skreślony  przez W. OSTWALDA.

Kto na trudnej i mozolnej drodze uszedł 
spory kawał, ten chętnie się zatrzymuje, by 
spojrzeć poza siebie na trudy przebyte i ze
brać siły do dalszej podróży.

Taką chwilę wypoczynku i skupienia sta
nowił dzień 22 grudnia ubiegłego roku, kie
dy minęło ćwierć wieku od czasu, gdy J . H. 
van t ’Hoff uzyskał zewnętrzne znamię bada
cza naukowego : dyplom doktorski.

Jakób Henryk van t’Hoff urodził się d. 30 
sierpnia 1852 r. jako syn lekarza w Roter- 
damie. Tam ukończył „wyższą szkołę miej
ską”, t. j. szkołę realną bez łaciny. Roz
powszechnionego twierdzenia, że wychowań- 
cy szkół tego rodzaju, chociaż na początku 
przewyższają uczniów gimnazyów klasycz
nych pod względem wiadomości przyrodni
czych, następnie jednak ustępują tym ostat
nim,—twierdzenie to, powiadam, nie spraw
dziło się w danym razie.

W roku 1869 van t ’Hoff wstąpił na poli
technikę w Delfcie, której kurs trzyletni ukoń
czył w ciągu dwu lat ze stopniem *„technolo
ga”. Następnie został przyjęty na uniwer
sytet w Leodyum na zasadzie specyalnego 
pozwolenia ministra, przez co stracił ostat
nią sposobność „zbawiennego wpływu wy
kształcenia klasycznego”.

W Leodyum zdał w r. 1872 egzamin na 
kandydata. W dalszym ciągu kształcił się 
pod kierunkiem Kekulego w Bonn i Wurtza 
w Paryżu. Na zasadzie rozprawy, zatytuło
wanej : „Bijdrage tot de kennis Cyanazijn- 
zuur en Malonzuur” (przyczynek do poznania 
kwasu cyanooctowego i malonowego) uzyskał 
następnie 22 grudnia 1874 r. stopień dokto
ra filozofii i nauk przyrodniczych na wszech
nicy utrechckiej.

Działalność pedagogiczną van t ’Hoff roz
począł w r. 1876, jako docent fizyki w szkole 
weterynaryjnej w Utrechcie; w r. 1877 prze
niósł się na posadę lektora chemii do Am
sterdamu, gdzie w rok później mianowany 
został profesorem. W roku 1877 został po
wołany na katedrę do Lipska, co jednak nie 
przyszło do skutku; wreszcie w r. 1894 po

wołano go do Berlina na stanowisko profeso
ra i akademika, które po dziś dzień zajmuje.

Oto w krótkich słowach powierzchowny 
obraz życia naukowego van t ’Hoffa.

Jego rozwój wewnętrzny poznać można ze 
studyów, jakie ogłosił od czasu rozprawy 
doktorskiej. Przytem zauważyć łatwo, jak 
wpływ uczonych, pod których kierunkiem się 
kształcił, przebijający się w pierwszych jego 
pracach, w późniejszych zatraca się powoli, 
a występują natomiast indywidualne właści
wości jego charakteru naukowego. Nie 
w przeciwieństwie do owych prac młodzień
czych, lecz w nieprzerwanej ich ciągłości 
rozwija się przed nami ten umysł wspaniały, 
pod którego wpływem powstały nowe wielkie 
dziedziny wiedzy.

Jako uczeń Kekulego i Wurtza, poświęca 
on pierwsze prace chemii organicznej : nie 
różnią się też one co do istoty od wielu im 
podobnych; rychło jednak przekraczają u tar
te granice tej dziedziny: młody uczony sta
wia śmiałe i dalekie kroki naprzód. Jako 
bezpośrednie rozwinięcie idei Kekulego uwa
żać należy rozszerzenie pojęcia budowy 
związków chemicznych do przestrzeni tró j
wymiarowej. Będąc jeszcze w Utrechcie 
w laboratoryum Muldera, zajęty pracą 
nad syntezą ciał organicznych, ogłasza w ro
ku 1874 po holendersku, na stronach tylko 
11, pierwszą rozprawę obudowie w prze
strzeni; w roku następnym drukuje ją  na 
44 str. po francusku p. t. „La chiraie dans 
1’espace”; we dwa lata później zaś praca ta, 
zaopatrzona w przedmowę J . Wislicenusa, 
przełożona zostaje na język niemiecki.

Doznała ona rozmaitego przyjęcia. Pod
czas gdy Wislicenus gorąco powitał nową 
teoryą stereochemiczną, jako ważny postęp, 
z drugiej strony Kolbe polemizował z nią 
w ostrej bardzo formie, uważając wogóle 
naukę o budowie ciał za gruby b łąd : nie 
wahał się on np. dowcipkować w dość nie
smaczny sposób ze stanowiska ran t ’Hoffa 
w szkole weterynaryjnej, które jakoby po
zbawiało prawa zabierania głosu w kwe- 
styach dotyczących chemii.

Mniej nawet uprzedzeni od Kolbego przed
stawiciele chemii pozostawali początkowo 
wobec tych wywodów obojętni. Ja k  wiado
mo, van t ’Hoff zadał sobie pytanie, czy przy
jęty sposób wyrażania budowy związków
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chemicznych na płaszczyźnie papieru jest 
wystarczający : przypisując atomom istnie
nie realne, o czem nikt podówczas nie wąt
pił, rozstrzygnął pytanie to w sposób prze
czący. Nasuwało się dalej pytanie, w jakiej 
postaci można przedstawić stosunki geome
tryczne atomów : kwestyą tę rozstrzygnął, 
przypisując węglowi znaną postać tetraedru, 
która odtąd na rozwój wiedzy tak znaczny 
wpływ wywarła.

Schemat powyższy zdołał wyjaśnić dwa 
fakty : popierwsze związek pomiędzy istnie
niem atomu węgla „asymetrycznego” i zdol
nością skręcania płaszczyzny polaryzacyi; po- 
drugie zaś izomeryą związków o jednakowej 
budowie w tym przypadku, gdy dwa sko
jarzone atomy węgla związane są z rozmai- 
temi rodnikami, Typowy przykład tej izo- 
meryi stanowią kwasy maleinowy i fuma
rowy.

Na odkryciu tych dwu faktów polega 
cała doniosłość nowej idei. Zastosowanie 
hypotezy atomistycznej do sptcyalnych włas
ności związków chemicznych wytworzyło 
mnóstwo hypotez; nie odznaczały się one jed
nak po większej części długowiecznością, 
choć początkowo zastosowywały się do wy
magań nuuki. Losu tego doznała zarówno 
bypoteza Berzeliusa o naładowaniu atomów 
elektrycznością dodatnią lub odjemną o roż
nem napięciu, stanowiąca podstawę dualiz
mu chemicznego, jak i hypoteza Kolbego 
o rządzącym atomie węgla, któremu inne 
atomy miały być podwładne, choć obaj 
uczeni pod wpływem tych hypotez posunęli 
naukę o znaczny krok naprzód. Przyczyna 
losu tego jest zawsze ta, że hypotezy takie 
służą do uzmysłowienia istniejącego podo
bieństwa, podobieństwo to jednak po pewnym 
czasie się wyczerpuje: występują na widow
nię nowe fakty, co do których podobieństwo 
ustaje, jak  np. stosunki związków organicz
nych przeciwko hypotezie dualistycznej Ber
zeliusa; wówczas powstaje ożywiona polemi
ka pomiędzy zwolennikami hypotezy, którzy 
podobieństwo sztucznie pragną utrzymać, 
a jej przeciwnikami, którzy szukają faktów 
sprzecznych z nią, w celu ostatecznego jej 
obalenia.

Obie fazy tej ewolucyi, wciąż się powtarza
jące w nauce, bezwarunkowo wychodzą jej 
na dobre. Pierwsza dlatego, że przez wy- I

pracowywanie analogij otwierają się zwykle 
wielkie obszary wiedzy, leżące dotąd odło
giem. Jednostronność, wywołana w tej fazie 
przez badania wyłącznie w duchu hypotezy 
wykonywane, zrównoważoną bywa w drugiej 
fazie przez jej przeciwników, gdyż ci, zazna
czając fakty sprzeczne, znowu wprowadzają 
do nauki stan równowagi.

Hypoteza van t ’Hoffa o tetraedrycznej po
staci atomu węgla pozostaje wciąż jeszcze 
w pierwszej fazie rozwoju. Pobudzając do 
badań w pewnym określonym kierunku, od
dała już nauce poważne usługi i oddawać 
ich po dziś dzień nie przestaje. Powyższe 
wywody przyczynią się może jednak do ułat
wienia sądu o niej wówczas, gdy ukażą się 
oznaki, że zbliża się druga faza, która teraz 
coprawda niczem się jeszcze nie zapo
wiada.

To niezwykłe powodzenie hypotezy, która 
zdążyła już przetrwać ćwierć wieku, przypi
sać należy przedewszystkiem temu, że wy
obraża ona dwie różne faktycznie istnieją
ce zależności: zależność pomiędzy budową 
a skręcaniem płaszczyzny polaryzacyi, oraz 
stosunki izomeryi. Sama możliwość za
mknięcia obu tych faktów w jednym obrazie 
już dowodzi, że rozmaitość stosunków obra
zu i rozmaitość własności chemicznych roz
patrywanych ciał mają bardzo wiele cech 
wspólnych. Wskutek tego przewidywać moż
na, źe w tym przypadku analogia wyczerpie 
się znacznie później, niż w innych przypad
kach, i źe teorya postaci tetraedrycznej wę
gla długo jeszcze służyć będzie badaczom 
za pewnego przewodnika.

Z obu zależności uległa początkowo do
kładnemu badaniu ta, która dotyczy skręca
nia płaszczyzny polaryzacyi. Van t ’Hoff 
dowiódł, że fakty potwierdzają znakomicie 
teoryą o tyle, że każda substancya optycznie 
czynna posiada atom węgla asymetryczny. 
Odwrotnie jednak istniało wiele ciał, posia
dających atom węgla asymetryczny, mimo to 
zaś nie okazujących bynajmniej zdolności 

| skręcania płaszczyzny polaryzacyi. Lecz 
| i to wytłumaczyć się udało w sposób najzu

pełniej zadawalniający : każde z ciał czyn
nych optycznie istnieć musi w dwu przeciw
nych odmianach; ze względów symetryi mu
szą obie odmiany w zwykłych reakcyach 
chemicznych powstawać jednocześnie i w jed
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nakowej ilości: wskutek tego jako produkt 
reakcyi powstawać musi mieszanina obu 
ciał skręcających płaszczyznę polaryzacyi 
w dwu odwrotnych kierunkach, która natu
ralnie nie jest czynna.

Wiadomo, w jak olbrzymim zakresie ba
dania następne stwierdziły te przypuszcze
nia. Przytem utorowały . drogę teoryi van 
t ’Hoffa i zdobyły jej uznanie na początku 
liczne jej zastosowania. Znaczenie niepo
ślednie miało i to, że H. Landolt, najgłębszy 
znawca stosunków ciał optycznie czynnych, 
zaraz na początku przeszedł na stronę 
van tfHoffa i wskazał zadziwiającą zgodność 
jego teoryi z doświadczeniem.

Druga konsenkwencya teoryi van t ’Hoffa 
rozwinęła się daleko później. Najpoważniej
sze poparcie znalazła myśl w niej zawarta 
od r. 1887 w J .  Wislicenusie. Nietylko 
rozwinął on ją  w szeregu wspaniałych prac 
własnych, lecz zachęcił również licznych ucz
niów do badań w tymże kierunku i zdobył 
przez to na potwierdzenie teoryi niezmiernie 
obfity materyał. Podczas gdy badania Wisli- 
cenusa dotyczą przeważnie „stereoizomeryi” 
związków nienasyconych, Emil Fischer do 
szedł przez znakomite badania w gromadzie 
cukrów do rezultatu, że skomplikowane sto
sunki izomeryi, panujące w tej gromadzie, 
również przedstawić się dają w zupełności 
przez tę samę teoryą.

Powodzenie tego rodzaju, porównać się 
dające z powodzeniem mistrza van t ’Hoffa, 
Kekulego, twórcy schematu pierścieniowego I 
benzolu, samo przez się stanowiło już do
stateczną podstawę do trwałej sławy. Ale 
czekały go jeszcze ważniejsze odkrycia.

Już w roku 1878, wkrótce po wyjściu 
z druku „Chimie dans 1’espace”, ogłasza 
van t ’Hoff przedziwne, mało znane druko
wane dzieło, zatytułowane : „ Ansichten iiber 
organische Chemie” ; dzieło to ma cel po
dwójny.

Popierwsze ma ono na celu zapomocą 
konsekwentnego zastosowania zasad systema
tyki chemicznej, stworzyć dla całej chemii 
organicznej zamknięty systemat, w którymby 
każda ze znanych wiadomości i wszystkie 
wiadomości, jakieby później mogły być zdo
byte, miały swe określone miejsce. Do tej 
zasady systematyki van t ’Hoff ma tak głę
bokie zaufanie, że często określa opisywany

związek tylko wzorem chemicznym, nie po
dając zupełnie nazwy. „To, co nazywają 
słownictwem, podejmując dlań liczne próby 
rozumowego uzasadnienia, stało się rzeczą 
najzupełniej niepotrzebną, odkąd znamy bu
dowę ciał; wzór chemiczny to najlepsza 
nazwa, i dlatego próby tego rodzaju nigdy 
nie doprowadzą do celu”. Losy powtarza
jących się wciąż prób ustalenia słownictwa 
zdają się potwierdzać ten sąd, choć uzasad
nienie jego możnaby zakwestyonować.

Z drugiej strony van t ’floff starał się 
przygować grunt do rozwiązania kwestyi, 
którą dotąd w chemii organicznej wcale się 
nie zajmowano. Kwestyą tę sformułował 
w następującem ogólnem pytaniu : Co na
stąpi po upływie określonego czasu, skoro 
w danych warunkach zmieszamy pewien 
związek z określoną ilością innych związków, 
których własności chemiczne są nam znane? 
Zaznacza on, że odpowiedź na to pytanie 
musi być jakościową co do istoty związków 
powstałych, i ilościową co do ilości każdego 
z nich, powstałej w pewnym przeciągu cza
su. Chemia organiczna rozważa prawie wy
łącznie jakościową stronę kwestyi, ilościową 
zaś najzupełniej niedokładnie, t. j. o tyle 
tylko, o ile to dotyczy warunków pracy i ilo
ści otrzymanego produktu. Za pierwsze 
i najważniejsze zadanie stawia sobie van 
t ’Hoff zaradzenie temu brakowi.

W wymienionem dziele wyprowadza on 
już równania zasadnicze dynamiki chemicz
nej i stosuje prawo działania mas do statyki, 
czyli nauki o stanie równowagi chemicznej. 
Nie jest coprawda na tem polu pierwszym, 
gdyż Harcourt i Esson oraz Guldberg 
i Waage wyprzedzili go w obu tych punk
tach. Zdaje się jednakże, że van t ’Hoff wy
prowadził samodzielnie owe równania, które 
w jego rękach rozkwitły i niespodziane wy
dały owoce.

Nietylko bowiem zaznaczył potrzebę zba
dania dynamiki zjawisk chemicznych, ale 
sam był jednym z pierwszych, którzy podjęli 
się wypełnienia istniejącej luki. W nieustan
nej też pracy zmierzał do tego celu : wkrót
ce okoliczności pozwoliły mu powołać do niej 
uczniów i posuwać budowę rychlej, niżby to 
uczynić mógł sam, własnemi rękami.

Jako owoc tej pracy ukazały się w r. 1884 
„Etudes de dynamiąue chimiąue”. We wstę
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pie do tego dzieła, które zyskało szerszy 
znacznie rozgłos i większy wpływ wywarło 
niż „ Ansichten", autor zaznacza ten sam po
gląd, wyrażony w dziele poprzedniem i dzieli 
rozwój chemii naukowej na dwie fazy, odpo
wiednio do dwu zasadniczych jej zadań. 
Skoro część opisowa czyli systematyka 
w głównych zarysach została wykończona, 
wysuwa się na pierwszy plan część rozumo
wa czyli przyczynowa. Postęp chemii na 
tem polu polega na badaniu własności fizycz
nych (np. załamania światła) i chemicznych 
(np. szybkości esteryfikacyi); podczas gdy 
zależność własności fizycznych od składu 
i budowy ciał dała się ująć w wyrazy, umoż
liwiające ich obrachowanie, w badaniach 
chemicznych napróżno szukalibyśmy dążno
ści do sprowadzenia surowego materyału do
świadczalnego do ogólnych wyrazów mate
matycznych. Tutaj badacz nasz zakłada 
fundamenty, podejmując się wybudowania 
całego gmachu dynamiki chemicznej : nauki 
o szybkości reakcyj i o równowadze che
micznej.

Nie mogę tu szczegółowo opisywać w jak 
szerokim zakresie plan ten udało mu się 
wykonać: codzień niemal w laboratoryum 
mamy sposobność korzystać z myśli i metod, 
zawartych w jego dziele. Ograniczyć się 
przeto muszę na naszkicowaniu w ogólnych 
zarysach tylko tego postępu, jakiego doko
nał van t ’Hoff na tem polu.

Na zasadzie hypotezy cząsteczkowej wy
prowadził on równania zasadnicze szybkości 
reakcyj, dzieląc je na reakcye jednocząstecz- 
kowe, dwucząsteczkowe i trójcząsteczkowe. 
Dawniejsze równania Guldberga i Waagego 
nie uwzględniały tego podziału i przyjmowa
ły w rachunkach ilość działających ciał 
w równoważnikach reakcyi. Pod tym wzglę
dem historya nauki przechyliła się stanow
czo na stronę van 1’Hoffa : dokonane przez 
niego samego za przykładem Horstmana 
zastosowanie energetyki do tej kwestyi, 
wzmocniło podstawy jego teoryi, opartej po
czątkowo na hypotezie cząsteczkowej.

Poza znaczną ilością badań doświadczal
nych, dotyczących najrozmaitszych zagad
nień dynamiki chemicznej, dzieło to zawiera 
wywody teoretyczne niezmiernie płodne i do
niosłe. Wywody te ukazują nam badacza 
z nowej strony : w dziedzinie, która odtąd

caraz bardziej na pierwszy plan się wysuwa. 
Jestto samodzielne stosowanie wolnej od 
wszelkiej hypotezy energetyki czyli termody
namiki do zagadnień chemicznych. Mając 
na uwadze znakomite powodzenie, jakiego 
doznał dzięki hypotezie atomistycznej, roz
szerzywszy śmiało jej widnokręg, posługiwać 
się nią nie przestaje, jako skutecznym środ
kiem pomocniczym; potrafi jednakże ściśle 
odróżnić jej charakter, jako środka oryenta- 
cyjnego, od pewności matematycznej, jaką 
dają metody termodynamiki. Wystawiał 
też odtąd zawszo wyniki, otrzymane przez 
bujną fantazyą w krainie cząsteczek, na pró
bę równań energetycznych: własne odkrycia 
dowiodły nam wkrótce ważności tej metody 
w porównaniu z pierwszą.

W stosowaniu termodynamiki do zagad
nień chemicznych ujawnia się ręka mistrza. 
Jako dowód, jak daleko wzrok jego sięgał, 
jak potrafił w nawale faktów odróżnić to, co 
jest istotne, służyć może sformułowanie za
leżności pomiędzy siłą elektrobodźczą i rów
nowagą chemiczną, lub znana zasada równo
wagi ruchomej, wyrażająca zależność po
między zmianą warunków układu i charak
terem zjawisk, przez zmianę tę wywołanych.

Wpływ dziełka tego był taki, jak jego po
glądów stereochemicznych: działał powoli 
lecz tem silniej. Praca badawcza wciąż 
jeszcze wraca do myśli w niem zawartych, 
zakresu zaś wpływu tego na współczesnych 
badaczów nie potrafimy nawet w przybliże
niu obliczyć.

Dotąd poznaliśmy dwie całkowicie od
mienne epoki badań naukowych van t ’floffa: 
stereochemiczną i chemiczno-dynamiczną; 
wkrótce rozpoczął się w jego pracach trzeci 
wielki okres. Stanowi go wprowadzenie po
jęcia ciśnienia osmotycznege i odkrycia praw 
roztworów, mających tę samę postać^co pra
wa gazów. Pierwsze wzmianki o tem znaj
dujemy w rozprawie, przedstawionej akade
mii szwedzkiej i wydrukowanej w jej pa
miętnikach w r. 1886. Bardziej znane jest 
przedstawienie tych samych myśli w r. 1887 
w pierwszym tomie „Zeitschrift fur physika- 
liscke Chemie”.

Wychodząc znów z pojęć cząsteczkowych 
o istocie ciał rozpuszczonych (których ścisłe 
przeprowadzenie okazało się jednak później 
bardzo trudnem), posiadając niezmierną
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zdolność odróżniania w każdem poszczegól- 
nem zjawisku cech istotnych i ogólnych, na 
zasadzie spostrzeżeń Traubego i Pfeffera 
nad zjawiskami osmozy w błonach osado
wych van t ’Hoff rozwinął teoryą, która bar
dziej niż inne jego odkrycia przyczyniła się 
do postępu chemii. Spostrzeżenia te były 
wówczas bardzo mało znane poza ciasnem 
kołem specyalistów; powierzchowny dziej opis 
źródło teoryi tej upatrywać będzie w przy
padkowej rozmowie van t ’Hoffa z jego kole
gą de Yriesem podczas przechadzki w okoli
cach Amsterdamu, na temat zjawisk ciśnie
nia, panującego w komórkach roślinnych. 
Trudno też zaprzeczyć, źe tego rodzaju oko
liczności mogą mieć wpływ w chwilach, kiedy 
pewna idea naukowa dojrzewać poczyna. 
Ale wątpliwem jest, aby to był wpływ natu- 
ry głębszej, gdyż nauka żyje życiem włas- 
nem i zbyt ulega prawom niezłomnym ewo- 
lucyi, aby rozwój jej miał zależeć od tego 
rodzaju przypadkowości. Odkrywca tych zja
wisk, Pfeffer, wyłożył je swego czasu słyn
nemu Clausiusowi, a ten był najbardziej 
z współczesnych fizyków powołany do nale
żytego ich ocenienia. Wówczas padło jed
nak nasienie na ziemię nieźyzną; czyż można 
przypuścić, że na grunt tak doskonale przy
gotowany, jakim był umysł van t ’Hoffa, 
otwarty dla wszelkich zdobyczy wiedzy, nie 
padnie żadne nasienie?

Dla należytej oceny doniosłości praw roz ■ 
tworów w rozwoju chemii fizycznej nie wy
starcza twierdzenie, że wszystkie praWa, 
znane dotąd w teoryi gazów, rozszerzone zo
stały do ciał rozpuszczonych. Twierdzenie 
to, słuszne niewątpliwie, nie wyczerpuje by
najmniej całości zjawisk, podlegających no
wemu prawu. Dziedzina roztworów jest 
bez porównania szersza i wielostronniejsza 
od dziedziny gazów, w tym samym stopniu 
wzrastają też i urozmaicają się zastosowania 
praw gazów do teoryi roztworów. Dość 
zwrócić uwagę na to, że gazy nie wykazują 
zupełnie dysocyacyi elektrolitycznej, której 
prawa opierają się również na prawie za- 
sadniczem van tfHoffa, oraz na to, że stany 
równowagi chemicznej w roztworach daleko 
są rozmaitsze i łatwiejsze do zbadania, niż 
to kiedykolwiek da się urzeczywistnić w sta
nie gazowym.

Dla wyjaśnienia znaczenia praw teoryi

roztworów należałoby wziąć pod uwagę całą 
niemal dynamikę chemiczną. Ona to otwo
rzyła wrota dokładnym badaniom naukowym 
w elektrochemii, fizyologii, fotochemii i in
nych licznych gałęziach wiedzy.

Znakomite powodzenie, jakiego doznała 
myśl van t ’Hoffa, rozwinięta w teoryi tetra- 
drycznej postaci atomu węgla, było już 
w stanie pouczyć ogół uczonych na zasadzie 
podobieństwa, że i inne nowe jego myśli ma
ją  dobre widoki na przyszłość; mimo to 
jednakże teorya roztworów, szczególniej 
w związku z ogłoszoną równocześnie przez 
Arrheniusa teoryą dysocyacyi elektrycznej, 
wywarła zrazu na znacznej części chemików 
wrażenie tak odstraszające, jak swego czasu 
tetraedryozny atom węgla na Kolbem i jego 
szkole. Ze wszech stron podniosły się głosy 
opozycyi i van t ’Hoff musiał bronić swej 
teoryi przeciwko poważnym przeciwnikom. 
Na szczęście zmieniły się jednak okoliczno
ści o tyle, że nie zależało już od kilku bez
stronnych badaczów, czy wogóle i w jakim 
zakresie odkrycie van fHoffa zostanie przy
jęte do wiadomości. Dawne powodzenie zdo
było już badaczowi w świecie naukowym sła
wę oryginalnego i płodnego pracownika na 
niwie chemii organicznej, tak że nie można 
było już przejść nad nim poprostu do po
rządku dziennego. Prócz tego powstało po
dówczas przy jego współdziałaniu czaso
pismo, poświęcone chemii fizycznej, które 
poza ogólnem zadaniem popierania tej gałęzi 
wiedzy, jako zadanie specyalne wzięło przed 
się poparcie nowej teoryi. Tu stoczono głów
ne walki, tutaj też zebrano obfite ziarno, 
wzrosłe na płodnym, przez van fHoffa zdo
bytym gruncie.

Ostatni lat dziesiątek pracy naukowej van 
t ’Hoffa poświęcony był pielęgnowaniu i roz
wojowi tych obszernych dziedzin, które otwo
rzył dla nauki. W  nowem wydaniu swych 
dzieł zasadniczych oraz w nowych dziełach, 
które ukazały się jako owoc jego działalno
ści pedagogicznej na wszechnicy berlińskiej, 
ofiarowuje nauce wciąż nowe skarby swych 
myśli. W  badaniach doświadczalnych, po
myślanych na szeroką skalę, wykonywanych 
z niezłomną cierpliwością, ożywia wciąż 
przedziwną siłę myśli codziennem obcowa
niem ze zjawiskami przyrody, których roz
maitość jest niewyczerpana, podczas gdy
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wielu wielkich badaczów-teoretyków, niepo- 
siadając tego zamiłowania do bezpośredniej 
rzeczywistości, ogranicza się tylko na teore- 
tycznem jej obmyślaniu. Ta strona charak
teru zdradza w nim prawdziwego chemika, 
jakim był i pozostał mimo wszelkiej abstrak- 
cyi. Tej właściwości charakteru zawdzięcza 
on i zawdzięcza nauka, że rozwój teoryi jego 
odbywał się zawsze w tak krótkim stosunko
wo czasie i że walki przebyte, jakkolwiek 
były ostre, zakończyły się prędzej, niż to 
danem było innym wielkim ludziom. W tej 
wreszcie stronie charakteru znajdujemy za
pewnienie, że dzień 25-letniego jubileuszu 
stanowi tylko stacyi pośrednią w jego po
dróży odkrywczej, której celu ostatecznego 
nikt z nas przewidzieć nie zdoła. Po upły
wie lat 25 dziejopis chemii ogólnej znajdzie 
znów obfity materyał do nowego sprawo
zdania.

Tłum . M . C.

Z nauki o komórce.
D ziałanie siły  odśrodkowej na komórkę.

Jedną z najbardziej uprawianych w ostat
nich czasach gałęzi biologii stała się nauka
0 komórce. Zarówno w botanice, jak i w zoo
logii, przedmiotowi temu poświęca swą pracę 
szereg wybitnych badaczów,—a jest to taki 
prąd, który nie zjawia się, jak deus ex 
machina, w nauce, lecz wywołany jest przez 
pewną konieczność,jest wytworem kierunków
1 zagadnień, które kołaczą usilnie do umy
słów badaczów i dopominają się o rozwią
zanie.

Najstarsza ze wszystkich, ale wiecznie 
świeża i młoda jest zagadka życia. Lecz 
kiedy przez wiele wieków rozwiązanie jej 
mogło być tylko marzeniem najbardziej nie- 
doścignionem, obecnie zaczyna już czuć pe
wien grunt pod sobą. Kiedy umysł ludzki, 
siląc się nad niem, przez długie czasy nada
remnie próbował wybrnąć z błędnego koła 
abstrakcyi, obecnie wprowadził już do zagad
nienia tego i kształty realne, albowiem odna
lazł ów pierwiastek organiczny, będący sied
liskiem życia,—grudkę protoplazmy, zawartą 
w granicach komórki.

Czyż nie ponętna otwiera się droga? Za
miast czczych spekulacyj,—możność badań, 
prawdziwych badań „z brudnem szkłem 
i morderczym skalpelem”, jak zwykli się 
szumnie wyrażać wszelkiego rodzajuiniedo- 
uczki, usiłujący „kopać naukę”,—więc moż
ność badań realnych, którym przyświeca, 
niby słońce, cel ostateczny: wyjaśnienie za
gadki nad zagadkami. . .

Cel to jeszcze bardzo daleki i droga bar
dzo pośrednia doń wiedzie; ale gdy się j.uż 
posiadło realne wcielenie siły tajemnej, 
wszystko, co jego istotę wyjaśnia, co ułatwia 
zrozumienie istoty owego siedliska,, pomódz 
też może w zrozumieniu jego tajemniczego 
mieszkańca.

I  nie została pusta ta droga. Zrozumiano 
jej znaczenie, odczuto blask tego celu osta
tecznego, do którego kiedyś może dopro
wadzić zdoła, i wzięto się do pracy. Dziś 
studya nad komórką stanowią już część 
najgłówniejszą badań wszystkich biologów, 
a druga połowa X I X  stulecia słusznie 
mogłaby w historyi nauki otrzymać miano 
okresu panowania komórki.

Jeżeli się chce wszechstronie poznać pew
ne zjawisko, trzeba się postarać je zbadać 
w najrozmaitszych warunkach, wśród wszyst
kich możliwych okoliczności, pod działaniem 
najrozmaitszych czynników-

Tak czyni też histologia z komórką.
Stara się ją  zbadać z możliwą wszech

stronnością w stanie spokoju i podczas czyn
ności dzielenia się, sama stwarza rozmaite 
warunki, naturalne i nienaturalne, aby obser
wować w każdym przypadku odmienne za
chowanie się zarówno całej komórki, jak 
pojedyńczych jej części składowych. A na
stępnie, zestawiając i porównywając zdobyte 
spostrzeżenia, usiłuje—według 'możności— 
pewne wnioski ogólniejsze wyciągać, aby 
dalej, tę samę metodę stosując, znów zbie
rać i porównywać, i dalsze budować wnioski.

Jednem z głównych ognisk badań histolo
gicznych w dziedzinie botaniki jest pracow
nia botaniczna uniwersytetu W Bonn nad 
Renem, której kierownikiem i przełożonym 

| jest prof. Edward Strasburger. Jest ona 
ogniskiem, którego promienie nietylko kraj 
cały ogrzewają, nietylko granic Europy 
sięgają, lecz i za oceanem wiążą więzy ści- 
słemi skromną pracownię nadreńską z zastę
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pem ruchliwych pracowników z za Atlan
tyku.

Pracownia ta skromnie wygląda: parę izb 
niewielkich w gmachu starożytnym, zdała 
od uniwersytetu, na krańcu miasta, przy 
pięknym ogrodzie botanicznym; wewnątrz 
kilka prostych stołów drewnianych i parę 
szaf z barwnikami i odczynnikami chemicz- 
nemi; chemikaliów komplet możliwie zupełny 
do badań mikroskopowych i obfitość dosko
nałych mikroskopów; poza tem —żadnego 
komfortu, żadnych szczególnych udogodnień. 
Gdy nieraz wypadnie jaki przyrząd skon
struować, materyał i narzędzia odpowiednie 
znajdują się pod ręką, a resztę należy już 
własną pomysłowością i zręcznością uzu
pełnić.

Pozwoliliśmy sobie parę wierszy powyż
szych poświęcić pracowni botanicznej w Bonn, 
albowiem w historyi botaniki, zwłaszcza zaś 
anatomii roślin, odegrała ona rolę niezwykłą. 
Niema zagadnienia, dotyczącego budowy 
i czyności komórki roślinnej, w którem nie 
spotkalibyśmy się z nazwiskiem niestrudzo
nego kierownika pracowni, a samo wyliczenie 
badań, przez niego dokonanych, zajęłoby 
nam tu sporo miejsca.

Ale skromne izby pracowni nigdy nie stoją 
pustkami; na prostych stołach drewnianych 
wszystkie miejsca zawsze są zajęte, a przy 
nich zawsze siedzą schyleni nad mikrosko
pami badacze, uczniowie prof. Strasburgera. 
Ludzie ci zjeżdżają się z różnych krajów 
i części świata i odrazu do wspólnej, prawdzi
wie wspólnej pracy się b io rą: jeden pracuje 
nad tem, co ma uzupełnić badania jego po
przednika; inni wspólnie różnemi drogami 
do jednego celu chcą swe wyniki sprowadzić, 
a jeszcze inni pracują tak, że wzajemnie się 
uzupełniają lub sprawdzają to, co gdziein
dziej świeżo ogłoszone zostało... We wszyst- 
kiem znać myśl przewodnią i rękę wy
trawnego kierownika—jak w prawdziwem 
ognisku.

Wśród pracowników, zjeżdżających się do 
laboratoryum prof. E. Strasburgera, znacz
ną część stanowią amerykanie ze Stanów 
Zjednoczonych. Jednym z wybitniejszych 
jest p. Dawid M. Mottier, który podczas 
swego paroletniego pobytu w Europie ogło
sił parę rozpraw, na uwagę zasługujących, 
i obecnie w dalszym ciągu na lądzie amery- |

kańskim prowadzi badania histologiczne. 
„Annals of Botany” podały niedawno wią
zankę jego spostrzeżeń, dotyczących działa
nia siły odśrodkowej na komórkę.

Aby się przekonać, jaki wpływ wywiera 
na żyjącą komórkę siła odśrodkowa, kilkaset 
razy przewyższająca siłę ciążenia, które 
mianowicie części komórki ulegają pod jej 
działaniem dyzlokacyi i jakie zmiany dają 
się zauważyć w czynnościach życiowych ko
mórki,—p. David Mottier poddał odpowied
nim badaniom cały szereg różnorodnych ob- 
jektów roślinnych, mianowicie: nici kilku 
gatunków wodorostów (Oladophora, Spiro- 
gyra, Oedogonium, Yaucheria, Mesocarpus, 
Obara i Nitella), listki mchu Funaria, Elo- 
dea canadensis i Yallisneria oraz koniuszcz- 
ki kiełkujących korzeni różnych roślin.

Siłę odśrodkową, której napięcie 1 700 do 
1 930 razy przewyższało siłę ciążenia, wy
twarzała wirówka, używana w gospodar
stwach mlecznych. Badane objekty były 
umieszczone w mocnym cylindrze szklanym, 
a niektóre z nich, zwłaszcza nici wodoro- 

[ stów, aby je można było jaknajrychlej badać 
pod mikroskopem, były już umocowane za- 

I pomocą gipsu pod szkiełkami pokrywkowe- 
mi. Siła odśrodkowa działała w większości 
przypadków w kierunku najdłuższej osi ko
mórki.

Badania, w sposób powyższy przeprowa
dzone, wykazały zadziwiającą wytrzymałość 
i oporność komórki na działanie siły tej 
o znacznem nawet napięciu. Tak np. u wo
dorostów cała zawartość komórki, wraz 
z jądrem i ziarnami chlorofilu, zbijała się 
w gęstą masę w jednym z końców komórki; 
dyzlokacya ta była tak gruntowna, że nie
kiedy potrzeba było trzech, albo i więcej 
nawet tygodni, aby części składowe komórki 
mogły powrócić do stanu normalnego. I  po
mimo tego w znacznej większości przypad
ków niepodobna było zauważyć nawet naj
mniejszych oznak żadnych zjawisk patolo
gicznych.

Ciekawe są też spostrzeżenia, dotyczące 
działania siły odśrodkowej na komórki, znaj
dujące się w stanie dzielenia. Stwierdziły 
one jeszcze raz uważane już i dawniej zja
wisko, że podział jąd ra  oraz podział komór
ki, polegający na tworzeniu nowej przegród
ki w obrębie komórki macierzystej,—sąto
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dwie czynności, zupełnie od siebie niezależne. 
Niejednokrotnie obserwowano już i dawniej, 
że pod wpływem pewnych czynników, np. 
zmian temperatury, które przyśpieszają pro
ces podziału samego jądra, czynność tworze
nia przegródki przyśpieszeniu nie podlega 
i opóźnia się : przez pewien czas istnieje 
wówczas jedna komórka z dwuma jądrami. 
Inne czynniki wywołują znów zjawisko wręcz 
odwrotne.

I  w danym razie obserwowano też stałe 
opóźnianie się procesu tworzenia błony ko
mórkowej. U wielu wodorostów dzielenie 
komórek odbywa się w ten sposób, że nowe 
błony zakładają się u ścianek komórki ma
cierzystej i, rosnąc takim pierścieniem, ma
jącym za podstawę obwód wewnętrznej po
wierzchni cylindrycznej komórki, wrzynają 
się coraz bardziej ku środkowi, zwężając 
otwór środkowy i w końcu zamykając go zu
pełnie.

Otóż jeżeli poddano działaniu siły odśrod
kowej komórkę wodorostu, której podział do 
końca doprowadzony jeszcze nie został, wów
czas zawartość całej komórki skupiła się 
przez znajdujący się w niezupełnej jeszcze 
przegrodzie otwór do jednej z nowoutworzo
nych połów, do tej mianowicie, która jest 
bardziej oddalona od osi przyrządu oJśrod- 
kowego.

Okoliczność ta wszakże nie wpływa bynaj
mniej na proces podziału jąder, który odby
wa się w najlepsze w dalszym ciągu, nawet 
w tej zbitej masie protoplazmy w jednym 
z końców komórki,—gdy tymczasem czyn
ność tworzenia błony ulega zupełnemu 
wstrzymaniu. Gdy przerwiemy działanie 
siły odśrodkowej i zawartość komórki zacznie 
powracać do stanu normalnego, wówczas 
okazuje się, że podział jądra już się odbył; 
a do części komórki, odgrodzonej częściową 
przegródką, powraca tylko jedna jego po
łowa.

Tego rodzaju fakty, oraz cały szereg in
nych analogicznych zdają się dowodzić—jak 
to usiłowałem już w innem miejscu zazna
czyć *)—że, skoro dwa te procesy : tworze
nia błony komórkowej oraz podziału jądra,

*) E dw ard  S tru m p f: Z histologii sosny. (O d
bicie osobne z tom u X X X V I R ozpraw  A kadem ii 
U m iejętności). K raków , 1899 .

mogą się odbywać niezależnie od siebie, 
przeto mogłoby się uiesłusznem wydać przy
pisywanie jądru, jako jednej z właściwych 
mu funkcyj, specyalnego udziału w pierw
szej ze wspomnianych czynności: tworzenie 
błony komórkowej jest prawdopodobnie na
stępstwem pracy samej protoplazmy i jądro 
żadnego swoistego wpływu tu nie wywiera.

Żadne badania, najbardziej realne, zwłasz
cza w początkowym okresie swego rozwoju, 
nie mogą uniknąć spekulacyj; los taki spot
kać też musiał i badania histologiczne. Moż
na powiedzieć, że, zresztą zwykłym porząd
kiem rzeczy, rozpatrywana gałąź nauki 
przybrała, zwłaszcza w pracach niektórych 
jej przedstawicieli, charakter istnej metafi
zyki komórki i jądra, przypisującej w swych 
spekulacyach histologicznych szczególniej 
jądru tyle właściwości swoistych, również 
jak i tajemniczych oraz nieokreślonych, że 
to jądro staje się jakimś „organem central
nym’’, jakimś „mózgiem komórki”, słowem: 
czemś niezwykle zawiłem i złożonem.

Tymczasem, porwani w wir dociekań, za
pominamy, że mamy do czynienia właściwie 
z „pierwiastkiem” organicznym, w którym 
należy dopatrywać się stosunków możliwie 
prostych i nieskomplikowanych. Zresztą, już 
to nie w tej jednej dziedzinie człowiek zwykł 
upatrywać bajeczną zawiłość tam, gdzie 
wszystko jest proste, bardzo proste. Wi
docznie prostota jest rzeczą najtrudniejszą 
na świecie: i zdobyć się na nią trudno, 
i trudną ją  też odnaleźć—nawet tam, gdzie 
musi być niewątpliwa.,..

Mimowoli zboczyliśmy tak bardzo od opisu 
doświadczeń p. Dawida Mottiera. Gdy
byśmy chcieli zapytać, jakie dały nam one 
wyniki pozytywne i do jakich wniosków mogą 
nas upoważnić,—odpowiedź byłaby bardzo 
trudna. Jużci nie mówimy tu o najpiękniej
szych nawet spekulacyach, bo materyałów 
do spekulacyj byle spostrzeżenie dostarczyć
możo bez liku.

Wszakże winniśmy o tem pamiętać, że 
zdobycie wniosku pewnego w nauce jest 
rzeczą niezwykle trudną. W danym razie, 
w tej dziedzinie nauki, o której mówimy 
w chwili obecnej, każde spostrzeżenie, doty
czące fizyologii i biologii komórki, jest nabyt
kiem nieocenionej wartości. Jeżeli wolno 
użyć porównania, moglibyśmy powiedzieć,
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że bywają przypadki, kiedy badacz jest jak 
ów robatnik, co, pracując w cegielni, zdaje 
sobie sprawę z tego, jakiej wartości rzeczy 
wytwarza, jakkolwiek zupełnie nie wie, do 
budowy jakiego gmachu będą mianowicie 
użyte cegły, przez niego wytworzone.

Niby cegiełki, są też zdobycze, na drodze 
mozolnych i żmudnych badań nagromadza
ne. Żadna z nich, nawet najdrobniejsza, 
nie zginie w ogólnym dobytku nauki, a przyj
dzie czas, że swoję rolę odegra. Czy Galva- 
ni, notując odruch w ciele pozbawionej życia 
żaby, mógł przypuścić, do czego to drobne 
pozornie spostrzeżenie posłuży w przyszłości? 
I  w wieku przyszłym znajdą się niewątpliwie 
umysły niezwykłe, co potrafią wydobjć z fali 
zapomnienia niejednę drobnostkę—i dopiero 
wówczas poczną zbierać i gromadzić rozrzu
cone cegiełki i budować gmach nad gmachy.

A że niewiadomo kiedy ta chwila nadej
dzie i komu w niej udział mieć wypadnie, 
więc trzeba pracować—z nadzieją i wiarą 
w przyszłość.

Edw ard Strumpf.

Uwagi o filtrach  wodociągu 
warszaw skiego.

Fltry wodociągowe warszawskie znajdują 
się blisko rogatki Jerozolimskiej i stanowią 
najważniejszą część Stacyi filtrów. Woda 
wiślana jest tam dostarczana zapomocą 
pomp, ustawionych nad Wisłą blisko rogat
ki Czerniakowskiej i stanowiących Stacyą 
pomp. Jednak woda surowa z Wisły nie 
jest wtłaczana odrazu wprost na filtry, lejz 
dostaje się najpierw do skrzyń murowanych, j

Fig,

zwanych basenami osadowemi, rozlewa się 
po ich obszernej powierzchni, pozostawia 
w nich większą część mętów i wycieka na 
filtry w przeciwległym końcu basenów (fig. 1). 
Blisko tego miejsca znajduje się w basenach 
ściana s z otworami o u dołu; jest ona niż
sza od poziomu wody w basenie, ale ma 
u góry klapy k, które można dowolnie pod
nosić, podwyższać niemi jakoby owę ścianę 
nad poziom wody i tym sposobem wypusz
czać wodę z basenów tylko przez dolne otwo
ry o. Gdy klapy k są opuszczone, wtedy 
ściana s nie wywiera oczywiście wpływu na 
ruch wody w basenie; woda ścieka wtedy 
wciąż z wierzchu, jakgdyby ściany owej wca
le nie było. Gdy jednak klapy są, podnie
sione, wtedy woda wycieka z dolnej części 
basenu, prawie z jego dna, na filtry dostaje 
się więc wtedy woda mętniejsza, niż w przy
padku pierwszym. Nie chcę tutaj wyrażać 
sądu o konstrukcyi basenów osadowych, jako 
sprawie wewnętrznej instytucyi wodociągu 
warszawskiego, wykażę tylko przy sposobno
ści pewną błędność objaśnienia, zawartego 
w Wielkiej Encyklopedyi powszechnej ilu
strowanej, w artykule „F iltr”, przeznaczo
nym więc do użytku publicznego.

Baseny osadowe znajdują się w znacznej 
części w dole, a z wierzchu są okryte nasy
paną na nie ziemią, dlatego rnury ich nie 
łatwo ulegają zmianom temperatury powie
trza, podobnie, jak mury piwniczne. W cza
sie lata, gdy woda surowa, przybywająca do 
basenów, może być łatwo nieco cieplejszą od 
znajdującej się już, tam, która już miała 
możność ochłodzenia się skutkiem zetknięcia 
z cblodniejszemi murami basenów, wtedy wy
puszczanie wody odstałej z basenów dolnemi 
otworami o przez podniesienie klap k może 
sprzyjać temu, że masy wody będą opusz



N r 7 WSZECHŚWIAT 107

czały basen w takim porządku, w jakim do 
niego przybywały; woda przybywająca, cie
plejsza, więc też i lżejsza, może układać się 
nad znajdującą się już, chłodniejszą, więc 
cięższą. Na to jednak, żeby układanie się 
wody w basenie i wyciekanie jej stamtąd 
odbywało się formalnemi warstwami, różnica 
jej ciężarów, wynikająca z różnicy tempera
tur, musiałaby być oczywiście tak znaczną, 
żeby szybkość tego układania się i dążność 
wody do opadania z powodu ochłodzenia się, 
była większą, niż szybkość wyciekania jej 
z basenu. Czy tak jest w istocie, czy wy
puszczanie wody odstałej z basenu otworami 
o przyczynia się znacznie do wyciekania jej 
stamtąd w takim porządku, w jakim tam 
przybywa, nie będę zajmował się tutaj tym 
przedmiotem. Przy pewnej różnicy tempe
ratur wody przybywającej i opuszczającej

wyższy od wody, opadają na’[dno; w gór
nych warstwach woda jest ^czystsza, niż 
w dolnych.

Fig. 2 wyobraża przecięcie podłużne filtru 
wodociągu warszawskiego. Woda odstała 
dostaje się tu z basenu rurą a ,  przesiąka 
przez filtr i wycieka przez otwór o do ma
łej skrzyni f, zwanej forkamerą. Stąd przez 
rurę b wycieka do zbiornika, jako produkt 
gotowy już do spożycia. Wyciekanie to jed
nak nie jest tak zmienne, jak wody z samo
wara, skąd wycieka ona tem szybciej, im 
jest jej tam więcej, chociaż kran jednakowo 
otwarty; filtrat z forkamery filtru warszaw- 
wskiego wycieka do zbiornika jednostajnie, 
a dzieje się to z przyczyny następującej. 
Na rurę b nasunięta jest inna— c z wycię-

Fig. 2.

basen, oraz pewnej szybkości wyciekania jej 
stamtąd zjawisko to jest możebne i dlatego 
objaśnienie Encyklopedyi, że latem, gdy wo
da wiślana jest cieplejsza od znajdującej się 
w basenie, wtedy przez wypuszczenie jej do
łem „osięga się bardziej jednostajny prze
pływ mas w całym osadniku”, jest też w za
sadzie słuszne. Uwaga jednak, zawarta 
w owem dziele, że z powodu takiego urzą
dzenia odbywa się też w basenie „skutecz
niejsze osadzanie się mętów", jest stanow
czo mylna. Wypuszczanie wody odstałej 
z basenu nie wierzchem, lecz otworami o 
sprzyja tylko mniejszemu osadzaniu się mę
tów w basenie i obfitszemu przenoszeniu się 
ich na filtry. Żeby być tego pewnym, nie 
trzeba przecież czynić szczególnych jakichś 
studyów czy doświadczeń; męty, przeważnie 
mineralne, jako mające ciężar właściwy

ciem czyli przewałem w u góry. Przymoco
wana jest ona do pływaków pp i tym sposo
bem wznosi się lub opada wraz z poziomem 
filtratu; jest jakoby ruchomem przedłuże
niem rury b, wystającein zawsze nieco ponad 
poziom filtratu. Wskutek tego przewał w 
bywa zawsze jednakowo zanurzony w filtra
cie, czy znajduje się go dużo, czy mało 
w forkamerze, więc filtrat wycieka do zbior
nika zawsze jednakowej wielkości żyłą. 
Przytem można przewał ów dowolnie zmniej
szać lub powiększać i wypuszczać do zbior
nika zawsze oznaczoną ilość filtratu.

Zjawisko filtracyi, jak wogóle wszelkiego 
wyciekania, wymaga pewnego ciśnienia. 
W filtrach bibułowych, umieszczanych w lej
kach, ciśnienie wytwarza słup wody nad bi
bułą; ze zmianą wysokości tego słupa zmie
nia się też szybkość filtracyi. W  filtrze wo
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dociągowym warszawskim jednak ciśnienie 
nie^zależy wyłącznie od słupa wody nad pias
kiem; woda w forkamerze wywiera pewne 
przeciwdziałanie, dlatego właściwą miarę 
ciśnienia daje wysokość słupa wody między 
poziomem jej w filtrze, a poziomem w forka
merze, — odległość gd na fig. 2; podobną róż
nicą poziomów oznacza się też ciśnienie wy
ciekania wszędzie tam, gdzie zjawisko to od
bywa się pod powierzchnią cieczy w innem 
naczyniu. Gdy przybywa wody do filtru 
warszawskiego i tym sposobem wzrasta slup 
jej nad piaskiem, wtedy w pierwszej chwili 
powiększa się wprawdzie szybkość filtracyi, 
lecz skutkiem tego przybywa też więcej fil
tratu  do forkamery, wznosi się tain jedno
cześnie jego poziom, bo do zbiornika wycieka 
wciąż w jednakowej ilości, jak to już zazna
czyłem wyżej; przeciwciśnienie się powiększa 
o tyle, o ile wzrasta słup wody nad piaskiem, 
właściwe ciśnienie, odległość gd pozostaje 
bez zmiany, to też i szybkość filtracyi pozo
staje znowu ta sama, jako skutek tej samej 
przyczyny: jednakowego ciśnienia w takich 
samych warunkach. Wysokość słupa wody 
nad piaskiem w filtrze wodociągu warszaw
skiego nie wywiera więc wpływu na szybkość 
filtracyi, dlatego objaśnienie Encyklopedyi, 
że „regularność działania filtru zależy od 
możliwie jednostajnego słupa wody ponad 
materyałem filtracyjnym”, jest mylne, gdy 
autor zastrzega, że ma „głównie na nieśli 
filtr warszawski na Koszykach”. W okresie 
powiększania się słupa wody nad piaskiem 
szybkość filtracyi powiększa się wprawdzie 
nieco, i miarą jej wzrostu jest wtedy ilość 
filtratu, która podwyższa poziom jego w for
kamerze; w okresie zaś obniżania się słupa 
wody, szybkość filtracyi zmniejsza się, i mia
rą  tego zmniejszania jest wtedy ilość filtra
tu, która obniża poziom jego w forkamerze, 
ale wielkości tycb zmian są niezmiernie ma
łe i nie mają rzeczywistego znaczenia w eks- 
ploatacyi filtru. Można zgodzić się na nie 
tylko w zasadzie, podobnie jak na takie np. 
twierdzenie, że ponieważ ciężar, rzucony 
w górę, przyciąga ku sobie ziemię, więc 
wpływa na jej perturbacyą, czyli zboczenie 
orbity, albo że żaden budynek nie ma ścian 
równoległych,gdyż zbudowane według pionu, 
powinny połączyć się gdzieś, we wnętrzu zie
mi, gdyby je  w tym kierunku przedłużyć, i t. p.

Objaśnienie, że jednostajność filtracyi za
leży „od różnicy poziomu wód pomiędzy'fil- 
trami, a zbiornikiem wody czystej”, zamiesz
czone w Encyklopedyi, trzeba też ' przyjąć 
bardzo oględnie, gdy mowa o filtrze wodo
ciągu warszawskiego, a to z tej przyczyny, 
że są tam w użyciu owe przyrządy regulują
ce—rury c z pływakami. Ponieważ woda 
wycieka przez przewal tu jednostajnie, dopó
ki zatem on nie jest zmieniany, jednostajną 
jest też szybkość filtracyi. Gdy powiększymy 
przewal w, wtedy więcej wody będzie przez 
niego wyciekało, poziom jej w forkamerze 
obniży się i powiększy się odległość gd, czyli 
ciśnienie wody na filtr, skutkiem zaś tego 
większą też stanie się szybkość filtracyi, jako 
następstwo większego ciśnienia. Jednostaj
ność filtracyi w filtrze wodociągowym war
szawskim zależy więc głównie od stałej wiel
kości przewału w przyrządach regulujących. 
Ilość wody w zbiorniku wpływa tutaj na 
szybkość filtracyi wyjątkowo wtedy tylko, 
gdy napełni się on tak, że filtrat wypełnia 
całą rurę b, a także przedłużenie je j—ru 
rę c, zakrywa już część przewału w i tym 
sposobem zmniejsza żyłę wodną. Kiedyin- 
dziej objaśnienie Encyklopedyi jest słuszne
0 tyle tylko, o ile rura c nie może być do
pasowana do rury b tak szczelnie, żeby fil
tra t nie przesiąkał między niemi wcale, 
a jednocześnie tak luźno, żeby tarcie nie 
przeszkadzało przyrządowi swobodnie wzno
sić się lub opadać wraz z poziomem filtratu 
w forkamerze. Ta bowiem tylko niewielka 
jego ilość, która przesiąka między owemi 
rurami i wlewa się do zbiornika nie przez 
przewał w lecz wierzchem rury b, podlega 
zmiennemu ciśnieniu, wynikającemu z wyso
kości filtratu nad wierzchem tej rury, lub 
nad poziomem jego w zbiorniku, gdy rura 
owa jest już całkowicie nim wypełniona
1 wznosi się on w rurze c . Okoliczność ta 
jednak nie jest właściwością konstrukcyi 
urządzenia, lecz tylko skutkiem nie absolut
nie dokładnej roboty przyrządu.

Filtry wodociągu warszawskiego, jako no
wość, budzą zaciekawienie wśród publiczno
ści, co przejawia się w częstem zwiedzaniu 
ich przez warszawian, jako też przyjezdnych; 
Wielka Encyklopedya, jako dzieło wiekowe,
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jest uważana za zbiór wiadomości pewnych, 
dlatego artykuł „Filtr”, zamieszczony w niej 
i stanowiący w znacznej części opis wodo- j 
ciągu warszawskiego, może być dla niejed
nego źródłem informacyi o tym wodociągu, 
szkoda więc, że oprócz błędów, wykazanych 
powyżej, zawiera on jeszcze wiele innych 
objaśnień niedokładnych. Tak np. przy 
ścianach filtrów warszawskich znajduje się ; 
pewna ilość miejsc omurowanych w kształcie j  

rur pionowych, sięgających do warstwy ka
mieni i niezasypanych piaskiem, ażeby po
wietrze z dolnych warstw filtru w czasie na- j  

pełniania go od spodu mogło łatwiej wydo
stawać się przez nie, niż między ziarnkami 
piasku. Są one zresztą szczegółem małego ; 
znaczenia w konstrukcyi filtru. W Encyklo- 
pedyi jednak znajduje się objaśnienie, że 
„każda komora filtracyjna posiada szereg i 
specyalnych wyciągów dla powietrza”. Spra
wia to wrażenie, jakgdyby przy filtrach war- j  
szawskich znajdowały się jakieś pompy po- [ 
wietrzne lub wentylatory, podobne do bą
ka kowalskiego. Tymczasem oprócz owych 
zwykłych rur niema tam żadnych szczegół- { 
nych urządzeń do usuwania powietrza z ma- 
teryału filtracyjnego.

Poziom -f 36 wi (nad O Wisły), oznaczony 
w Encyklopedyi jako wysokość, do której 
maszyny na Stacyi pomp tłoczą wodę, nie 
oznacza wcale ich ciśnienia. Wierzch ru
ry a (fig. 1), przez którą woda, dostarczana 
na Stacyą pomp, dostaje się do basenu się
ga bowiem do wysokości o trzy czwarte me
tra  większej, niż 36 m, ażeby więc woda 
wylewała się z owej rury, ciśnienie musi być 
tam jeszcze większe; równa się też ono słu
powi wody wyższemu, niż 37 m; można to 
obliczyć z wysokości, do jakiej woda wznosi 
się w kształcie fontanny nad rurą a . Rze
czywiste zaś ciśnienie maszyn na Stacyi 
pomp musi być jeszcze o parę metrów więk
sze, ażeby pokonać tarcie 40 -5 0  tysięcy 
metrów wody, przepychanej w ciągu doby 
przez rurę 30-calowej średnicy prawie trzy 
i pół wiorsty długą.

Warstwa piasku w filtrach warszawskich 
zaraz po nasypaniu ich świeźem, kiedy jesz- j  

cze nie dokonywano nowych oczyszczeń 1 
przez zebranie z wierzchu zabrudzonego osa
du, bywa też teraz o 25°/o grubszą, niż 
60 cm, oznaczona w Encyklopedyi. Objaś

nienie zaś, że trzecia grupa filtrów „zbudo
wana w 1898 roku, oczekuje właściwego 
przeznaczenia”, jest zupełnie błędne, gdyż 
nawet teraz dużo jeszcze brak jej do wy
kończenia. Feliks Piotrowski.

Zjazd IX przyrodniczo-lekarski.

Komitet gospodarczy IX Zjazdu lekarzy i przy
rodników polskich podaje do wiadomości nastę
pu jący  program  naukow y Z jazdu w raz z w yka
zem zapow iedzianych dotychczas wykładów na 
sekcyach przyrodniczych.

A. O r g a n iz a c y a  sekc y j  n au ko wych  i t e m a t y  ogó ln e ,  u m ie s z c z o n e  na 
p o r z ą d k u  d z ie n n y m  o b r a d .

I. Sekcya m atem atyczno-fizyczna (łącznio 
z astro n o m ią):

G ospodarz : p ro f. d -r R udzki (B iskup ia  8). 
S ekre*arz: p. Leon K licki (K arm elicka 38).

II . Sekcya chemiczna.

G ospodarz : prof. d -r Ju lian  Schram m  (ul. J a 
giellońska, Z akład  chemiczny). Sekre tarze  : 
d - r  Tadeusz E stre ich er (św. Anny 8), d -r L u d 
wik B runner (u l. Jagiellońska, Z akład chemiczny).

T em at o b ra d :
„Spraw a słownictwa chemicznego polskiego11 

spraw ozdaw ca p. Bronisław  Znatow icz (W a r
szawa).

III . Sekcya m ineralogii, geologii i geografii 
fizycznej.

G ospodarz: prof. d -r W ładysław  Szajnocha 
(u l. św. Anny, Collegium physicum ). S ek re ta rz  : 
d  r  Józef Grzybowski (tam że).

IV. Sekcya zoologii i anatom ii porów auw czej.

G ospodarz : prof. d -r W ierzejsk i (u l. św. A n
ny, 6). S e k re ta rz : Doc. d r  Tadeusz Garbowski 
(tam że).

T em at obrad  :
1) „S praw a ujednostajn ien ia  i u sta len ia  po l

skiej nom enklatury  porów naw czo-zoologicznej” , 
spraw ozdaw ca prof. d -r J . N usbaum  (Lwów).

2) „Obecny stan  p rac  nad fauną k rajow ą” , 
spraw ozdaw ca prof. W ładysław  Kulczyński (K ra 
ków).

3) „Spraw a pochodzenia odnóży kręgow ców 11, 
spraw ozdaw ca prof. d -r  H enryk H oyer jun . 
(K raków ).

4) „T eorya listków  zarodkow ych wobec no 
wych prądów  w porów naw czej m orfogenii” , 
spraw ozdaw ca Doc. d r  T. G arbow ski (K raków ).

V. Sekcya botaniczna.

G ospodarz: prof. d -r  Jó ze f R ostafiński (G a rn 
carska, 14).
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V I .  Sekcya przyrodniczo-ro ln icza.

G ospodarz : prof. d - r  E m il G odlew ski (S tra  
szew skiego, 2 2 ) . -  S ek re ta rze  se k c y i: prof. d - r  
W aleryau  Kiecki (K raków , K arm elicka 44), 
prof. d -r  M ikulow ski-Pom orski (D ub lany , pod 
Lwowem). K om isarze s e k c y i: prof. d r M iku
łow ski Pom orsk i i p . S tanisław  Chelcbow ski 
(Chojnów  p. P rzasn y sz  gub . p łocka).

T em aty  o b ra d :
1) „ 0  k rążen iu  a z o tu ”, spraw ozdaw ca prof. 

d -r  Jen ty s (K raków ).
2) „ 0  sk ładzie roślin  upraw nych, ja k o  w ska

zówce do oceniania p o trzeb  nawozowych g leby” , 
spraw ozdaw ca prof. d - r  G odlew ski (K raków ).

3) „ 0  pom iarach  kraniologicznych p rzy  b a 
daniu ras zw ierzą t dom ow ych” , spraw ozdaw ca 
prof. d r  W nleryan K licki (K raków ).

4 ) „W  spraw ie m etodyki dośw iadczeń wazo 
nowych, a w szczególności o wpływie sposobu j  

rozdzielan ia  nawozów w ziem i na ich sku tek  p rzy  
dośw iadczeniach w azonow ych” , spraw ozdaw ca 
prof. d - r  M ikułow ski-Pom orski (D ublany).

5) „U jednostajn ien ie  m etod b ad an ia  p ro d u k 
tów  ro ln iczych” spraw ozdaw ca d -r  Sem połow ski. j

6) „U jednosta jn ien ie  m etod w ykonyw ania 
zbiorow ych dośw iadczeń ro ln iczy ch ” , sp raw o
zdaw ca d - r  Rogoyski.

V II. Sekcya techniczna (m echanika, inżynierya, 
budow nictw o i technologia  chem iczna).

G ospodarze : D yrek to r R om an Ingarden  ( J a 
giellońska I I )  i prof. G usław S te in g rab er (Go
łębia, Szkoła przem ysłow a).

Szczegóły ob. w spisie wykładów.

V III. Sekcya fotografii, zastosow anej do celów
naukow ych.

G ospodarz : S tanisław  T ołłoczko (R eto ry k a  3). 
S ek re ta rz  : d -r Z ygm unt Jaw orsk i (S tudencka 15). 

T em at o b ra d :
„ 0  obecnym  stan ie  fo tografii b a rw n e j” sp ra 

w ozdawca dotychczas nieoznaczony.

X . Sekcya psychologiczna.

G ospodarz : prof. d -r N apoleon Cybulski
(S zczepańska 11). S e k re ta rz  : d -r W . M. K oz
łow ski (Sm oleńsk 22).

T em aty  obrad  :
a)  P roponow ane p rzez  p ro f. S truvego  (W a r

szaw a) :
1) „P orów nanie objaw ów  psychicznych z fizyo- 

logicznem i i fizycznem i w celu ścisłego określen ia  
właściwości p ierw szych, różn icy  od o s ta tn ich ” .

2) „W yjaśnienie fak tu  ześrodkow an ia  czyli 
koncen tracy i rozlicznych  objaw ów  psychicznych 
w poczuciu lub  też św iadom ości indyw idualnego 
b y tu  żywej is to ty ” .

3 )  „W yjaśn ien ie  fak tu  po łączen ia  sze reg u  od
rębnych  w sobie ruchów  ciała  d la  u rzeczyw is t
n ien ia  w spólnego im w szystk im  celu  w oli” .

b) P roponow ane p rzez  p ro f. d  r a  M . S tra 
szew skiego (K raków ) :

4) „W pływ  nauk przyrodniczych na obecne 
! k ierunk i w teory i poznan ia” .

5) „O stosunku  filozofii do nauk  szczegóło
wych, a w szczególności do przyrodoznaw stw a14.

c) Proponow ane przez  d -ra  W. M. K oz
łowskiego (K ra k ó w ):

6) „A prioryczny charak te r ogólnych zasad 
j  przy rodoznaw stw a11.

X I. Sekcya anatom iczno-fizyologiczna (an a to 
m ia, fizyologia, em bryologia, histoJogia, chemia 

fizyologiczna i an tropolog ia).

G o sp o d arze : prof. d -r N. C ybulski (Szczepań
sk a  11) i prof. d - r  K. K ostanecki (Kolejowa 7). 
S ek re ta rze : D la działu  ana‘om iczno-em bryolo- 
g icznego : d -r  E m il Godlew ski ju n .  (K oper
n ika 12); d la  działu  fizyologii i h is to lo g ii: d -r 
S tanisław  M aziarski (ul. G rzegórzecka, Collegium  
medicum).

Aby zyskać więcej czasu na  w ykłady i dem on- 
s tracye , Sekcya nie um ieszcza żadnych  tem atów  
ogólnych na  po rządku  dziennym  obrad .

B.  S a m o d z ie ln e  w y k i a d y  i d e m o n s t r a c y e ,  z a p o w i e d z i a n e  po d z ień  
t l u t e g o  1 9 0 0  r .

O stateczny te rm in  zapow iadania wykładów 
upływ a z dniem  1 czerw ca 1900  r .  Do zapo - 
w iedzenia powinno być odrazu  dołączone k ró tk ie  
streszczenie w ykładu dla „D ziennika Z jazd u ” .

I. Sekcya m atem atyczno-fizyczna.

1) S. D ickstein  (W arszaw a). „O teo ry i liczb“ .
2) P rof. d -r  J .  P uzyna . „Z  teo ry i całek 

algebraicznych” ,
3 ) P ro f. Z akrzew ski (Lwów). „O becny stan  

znajom ości dynam icznego rów now ażnika c iep ła” .
4) D r  Sm oluchowski. „O najnow szych p o 

stępach na po lu  cynetycznych teo ry j m a te ry i” .
5) P rof. d -r  M. R udzki (K raków ). „O ruchu  

obrotow ym  ziem i".

I I .  Sekcya chem iczna.

1) D -r L udw ik  B runner (K raków ). „Nowsze 
p ostępy  w dziedzinie chem ii fizycznej” .

2) D -r T adeusz E stre ich e r (K raków ). „Nowo- 
poznane składnik i a tm osfery” .

3) D -r  L . M archlew ski (M anchester). „C he
m ia chlorofilu” .

4 ) P rof. d -r K aro l Olszewski (K raków ). „P rzy 
rząd y , służące do sk rap lan ia  gazów ”.

5 ) D -r S tan isław  Tołłoczko (K raków ). „Nowe 
m etody oznaczania c iężaru  cząsteczkow ego".

I I I .  Sekcya m ineralogii, geologii i geografii 
fizycznej.

1) Prof. d -r D unikow ski. „F lysz  w A tlas ie” .
2) D -r Jó z e f  G rzybow ski. „O statn ie rezulta*y 

badań  otw ornicowych z galicyjskich piaskowców 
k a rp ack ich ” .

3) P rof. M aryan Ł om nicki. „O nauce m inera 
logii i geologii w szkołach średn ich” .

4) Prof. d -r  Z uber. „O nauce m ineralogii 
i geologii w szkołach śred n ich ” .i.
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5) P rof. M. Ł om nicki. „O głębokich w ierce
niach w różnych okolicach G alicyi” .

7) P rof. Syroczyński. „ 0  głębokich w ierce
niach w różnych okolicach G alicyi” .

8 ) P rof. d r  Z uber. „ 0  głębokich w ierceniach 
w różnych okolicach G alicyi” .

9 ) Prof. d -r S iem iradzki „ 0  perisS nk tach” .
10) P ro f. Syroczyński. „ 0  m apie zagłębia wę

glowego polsko śląsk iego” .
11) Prof. d r  Szajnocha. „O stra tyg rafii g a l i 

cyjskiego flyszu” .

VI. Sekcya przyrodniczo-rolnicza

1) S tanisław  Chełchowski. „ 0  potrzebie sy
stem atycznych badań  geologiczno-rolniczych ziem 
po lsk ich” .

2) K aro l H uppenthal. „ 0  wpływie p rzesusze
nia ziem i na przysw ajalność związków azotowych 
w je j  próchnicy” .

3) Adam  K arpiński. „ 0  wpływie wilgotności 
n a  rozwój gorczycy i owsa i pobieranie przez nie 
azo tu” .

4) D -r  R ogoyski. „B adania  geologiczno-rol 
nicze i chemiczne nad  bielicam i K rólestw a P o l
sk iego” .

5) D -r Sempołowski. „ 0  przyrodzonych p o d 
stawach uszlachetniania roślin  upraw nych” .

6 ) D r  S iem iąłkowski. „ 0  pobieraniu  b a ry tu  
p rzez  ro ś lin y ” .

VII. Sekcya techniczna.

Z apow iedziane w ykłady :
1) Inż. L udw ik B agiński (W arszaw a). „T eo 

ry a  filtracyi w ody” .
2) Inż . Rom an Ingarden  (K raków ). „P oszuk i

wania wody do w odociągów ”.
3) Inż. Rom an Ingarden . „O bjaśnienie p ro 

je k tu  w odociągu krakow skiego” .
4) Inż . Z. K rem er, c. k, in spek to r p rzem ysł. 

(K raków ). „P rzy rząd y , służące do ochrony ro 
botników  w zakładach przem ysłow ych, i ich de- 
m onstracya".

5 )  P ro f. G. S te iog raber (K raków ). „ 0  zap a l
ności n a fty ” .

6) P rof. G. S te ing raber. „ 0  zużytkow aniu 
odpadków  n a fty ” .

7) Inż. Edw . Szym ański (W arszaw a). „O czysz
czanie ścieków kanałow ych” .

8) P rof. E . E k ie lsk i (K raków ). „Z dziedziny 
hyg ieny” (dokładny ty tu ł podany będzie p ó ź 
niej).

Proponow ane tem aty  obrad w Sekcyi VII :

1) „U sunięcie dymów fabrycznych z m iast” .
2 ) „ J a k  zapobiedz zanieczyszczaniu  wód p ły 

nących odpadkam i fabrycznem i i ściekam i kana- 
łow erai” .

3) „ Ja k  sytuow ać budynki m ieszkalne ze 
w zględu na hyg ienę” .

4) „ Ja k  ograniczyć m inim um  wymiarów ubi- 
k acy j, p rzeznaczonych na m ieszkania” .

5 ) „Z  jak ich  m ateryałów  najodpow iedniej b u 
dować budynki m ieszkalne ze względu na  hygienę” . |

6) „U rządzenia  ochronne p rzy  sortow aniu 
szm at” .

7) „ 0  zastosow ania drożdży  czystych w b ro 
w arnictw ie, hodowla drożdży, p rzeró b k a  niedo- 
gonów ” .

8) „W entylacya, ogrzew anie i ośw ietlanie 
m ieszkań” .

Nazwiska sprawozdaw ców  podane będą później.

X . Sekcya psychologiczna.

1) A bram ow ski. „Psychologia syllogizm u” .
2) Appel. „Poczucie językow e ze stanow iska 

psychologicznego” .
3) D awid. „ 0  wlaściwem zastosow aniu praw a 

W ebera do pojęć „fo rtunę  phy siąu e” i „fortunę 
m orale” .

4) Dawid. „ 0  psychologicznej podstaw ie kia- 
syfikacyi sądów ’’.

5) Dawid. l(0  zasadzie odpow iedniości m ię
dzy procesam i psychicznem i a m ózgowem i” .

6) D-r E . F la tau . „Znaczenie anatom ii i fizyolo- 
g ii mózgu d la  wyjaśnienia zjaw isk psychicznych” .

7) Karpowicz. „Co w spraw ie wychowania 
wspólnie zdziałać m ożem y?”

8) D r K orniłłow icz. nH isforyczne p rz e d s ta 
wienie pojęcia w oli” .

9 ) W. M. Kozłowski. „Połączenie chemiczne 
ja k o  problem at Łeoryi poznan ia” .

10) Adam M ahrburg . „ K ry tjk a  intelekt ualiz- 
m u w psychologii spółczesnej” .

11) Adam M ahrburg . „Co należy rozum ieć 
przez syntezę psychiczną?”

12) D r  M assonius. „Z asada przyczynow ości 
w psychologii” .

13) D -r J . Ochorowicz. „S tosunek psychologii 
do pedagogii” .

14) D -r Radziw ilłow icz. „T erm inologia p sy 
chologiczna14.

15) P ro f. H S truve , ( ty tu ł w ykładu podany 
będzie później).

16) D -r W izel. „S tosunek  psychologii do psy- 
c h ia try i“ .

17) D -r W izel. „M echanizm psychiczny p o 
w staw ania u ro je ń “ .

X I. Sekcya anatom iczno fizyologiczna.

1) D -r E dw ard  F la ta u  i d -r B ronisław  Sawi 
cki. „B adania dośw iadczalne i drobnowidzowe 
z dziedziny ch irurg ii nerwów obwodowych” (na 
posiedzeniu wspólnem Sekcyi medycyny teo re 
tycznej z Sekeyą chirurg iczną).

2) D r  Jan  P ruszyński (W aiszaw a). „Z akoń 
czenie nerw óff w se rcu ” .

3) D -r  Ja n  P ruszyńsk i (W arszaw a). „Zacho 
w am e się terpenów  w u s tró ju “ .

K raków  d. 1 go lu tego 1900  r.

Prof. d-r Kostanecki, Prof. d-r Witkowski, 
przew odniczący.

Prof. d-r Ciechanowski, 
sek re ta rz  K om itetu (W ielopole 4 ).
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  JW. hr. J. T. 1. Wyraz „niedzialka“ zo
stał użyty przez uczonych krakowskich na wy
rażenie pojęcia atomu. Przez ogół piszących 
popolsku nigdy nie był jednozgodnie przyjęty, 
a obecnie i w samym Krakowie można zauwa
żyć coraz częstsze używanie wyrazu atom. 
„Drobina11 i „cząsteczka" oznaczają to, co z ła
cińska oddajemy przez molekuła. Pierwszy 
z tych wyrazów jest wytworem krakowskiem, 
drugi — warszawskim.

2. Wyraz „wietrzenie" najprawdopodobniej 
jest przekładem terminu „Yerwiferung11. Są 
jednak pisarze, którzy radziby skorzystać z przy
padkowego zbiegu brzmień i pisać „wietszenie“, 
wyprowadzając tę postać od „wiotki (wiotchy)u. 
Obecnie powstała nawet propozycya odróżniania 
dwu różnych zjawisk : „wietrzenia”, zależnego 
od wpływu czynników atmosferycznych, prze
jawiającego się na skałach i będącego następstwem 
złożonych działań chemicznych, od „wiet&renia11, 
k'óre dotyka ciała, krystalizujące się z wodą 
krystalizacyi i stające się sypkiemi, wiotkiemi, 
skutkiem jej straty.

3. Powietrze poraź pierwszy zostało skrop
lone przez Cailleteta. W sprawie otrzymywa
nia powietrza ciekłego w większych ilościach naj
bardziej zasłużył się Dewar ze swymi pomocni
kami naukowemi. Nazwiska jednak Triplera 
w dos'ępnych nam źródłach na razie nie mogli
śmy odszukać.

4 Powietrze skroplone jest blado niebieskie. 
Punkt jego wrzenia pod ciśnieniem 1 atm. jest 
— 193° (N — 19a°, 0 — 184°). Wrzenie jego 
jest zjawiskiem złożonem, gdyż zrazu polega 
przedewszystkiem na wydzielaniu się azotu. 
Ciecz pozos(ająca, coraz bogatsza w tlen, we 
właściwościach fizycznych zbliża się coraz bar- 
dziaj do czystego tlenu ciekłego, a więc zwiększa 
swój ciężar właściwy i przybiera coraz wyraź
niejsze zabarwienie niebieskie.

5. Najniższa znana temperatura jest istotnie 
o‘rzymana przez p. profesora Olszewskiego w do
świadczeniu nad helem, w którem gaz ten, ozię
biony przez powietrze w stanie stałym, z pod 
pierwotnego ciśnienia 150 atmosfer przechodził 
nagle do ciśn. 1 atm. Według cytaty z Mugda- 
na, „Argon und Helium11, temperatura helu obni
żyła się wtedy „do 265 sfopni pod zerem, a może 
i więcej11.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od d. 7 do 13 lutego 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na  s ta cy i m eteorologicznej przy  Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie)
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