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Wielki i zasadniczy problemat chemii, bę
dący zarazem ważnem zadaniem filozoficz
ne m, stanowi rozwiązanie istoty otaczającej 
nas materyi.

Z  czego się składa materya, jak  jest zbu
dowana, jakim prawom podlega w swoich 
przemianach — były to przedewszystkiem 
pytania, jakie chemik X IX  wieku zadawał 
sobie na każdym kroku, a  rozwiązując je 
stopniowo, wznosił jeden z najwspanialszych 
pomników postępu myśli ludzkiej. Proces 
■budowy tego potężnego pomnika, dostarcza
jący odpowiedzi na powyższe pytania, przed
stawia też właściwy obraz rozwoju chemii, któ
ra, zaiste, od początku X IX  w. poczęła dopiero 
prowadzić żywot samodzielny nauki. Daw
niej była na usługach metalurgii (Agricola), 
albo farmacyi i medycyny (peryod jatro- 
^hemii od czasów Paracelsusa). Robert Boy- 
le był pierwszy, który upomniał się o che
mią, jako o naukę zupełnie niezależną od 
wszelkich celów praktycznych, a Lavoisier 
0 7 4 3 -1 7 9 4 )  przez wprowadzenie metody 
naukowej badania i ustalenie zasady nie-

zniszczalności materyi nadał chemii de facto 
byt naukowy i w tym stanie na schyłku 
wieku X V III  oddał ją  w spadku wiekowi 
następnemu.

* **

Wstępując na próg wieku X IX -go, pomię
dzy chemikami, którzy przyczynili się szcze
gólnie do rozwoju chemii i są już w pewnym 
związku z teoryą atomistyczną, przyświeca
jącą nam wiernie przez całe stulecie, spoty
kamy przedewszystkiem Richtera i Prousta. 
Badania pierwszego, wykazujące stosunki 
wagowe, według których kwasy łączą się 
z zasadami, tworząc sole, ugruntowały naukę 
o proporcyach chemicznych.

Od tego czasu przebieg reakcyj chemicz
nych możemy wyrażać zapomocą równań, 
zwanych przez R ichtera stechiometrycznemi,

Józef Proust, znany ze swego sporu nauko
wego (1779—1807) z Bartholłetem, udowod
nił, że stosunek, w jakim dwa pierwiastki 
łączą się chemicznie, jest stały (1801 r/), 
a jeżeli istnieje kilka związków tych pier
wiastków, jak  np. cyny z tlenem, lub żelaza 
z siarką, to stosunek ich wagowy zmienia się 
skokami, a nie stopniowo, jak  to twierdził 
Berthollet. Zaznaczył też wyraźnie, źe nie
zmienny stosunek wagowy części składowych 
w związkach chemicznych jest cechą odróż
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niającą te ostatnie od mieszanin. Był on, 
bez wątpienia, bliski już poznania prawa sto
sunków wielokrotnych, które w r. 1804 od
krył Dalton na podstawie badań nad gazem 
błotnym i etylenem, tlenkiem i dwutlenkiem 
węgla i wreszcie nad tlenkami azotu.

Zarówno prawo stosunków prostych, jak 
i wielokrotnych znalazło wkrótce wspaniałe 
objaśnienie w teoryi atomistycznej D altona *), 
który w porę zastosował szczęśliwie poglądy 
filozofów starożytnych do objaśnienia wszyst
kich zjawisk chemicznych, przedstawiających 
w owe czasy tylko oderwane i bez żadnego 
związku logicznego pozostające fakty. W pro
wadzając pojęcie ilościowe ciężaru atomowe
go i wskazując metodę określenia względnych 
ciężarów atomów, Dalton pierwszy nadał 
teoryi atomistycznej podstawę eksperymen
ta ln ą  i charak ter naukowy, a z chemii uczy
nił naukę ścisłą. Teoryą atomistyczna staje 
się od tej chwili gwiazdą przewodnią nietyl
ko dla chemii ale i dla wszystkich nauk przy
rodniczych.

Proste i łatwo zrozumiałe obecnie dla każ
dego poglądy, zawarte w teoryi atomistycz
nej Daltona, były wówczas zupełną nowością 
i nie odrazu zyskały ogólne uznanie, lecz 
stopniowo, krok za krokiem, drogą mozolnej 
i wieloletniej pracy bardzo licznych uczonych 
musiały zdobywać sobie stanowisko w nauce. 
Szczególniejsze zasługi w ugruntowaniu che
micznej teoryi atomistycznej położyli Berze- 
lius, Gay-Lussac, Dulong i Petit, Mitscher- 
lich i inni.

Punktem  wyjścia dla prac Berzeliusa były 
związki tlenu, a wskutek tego określał on też 
względne ciężary atomowe pierwiastków nie 
w stosunku do wodoru, jak  Dalton, lecz do 
tlenu, który wyrażał przez 100. Metoda 
jego polegała na określeniu ilości względnych 
tlenu, jakie łączą się z pewnym, określo
nym ciężarem innych pierwiastków.

Potężną dźwignią w rozwoju teoryi atom i
stycznej okazało się prawo objętościowe Gay- 
Lussaca. Zauważywszy już w r. 1805 wraz 
z Humboldtem, że 1 objętość tlenu łączy się 
z 2 obj. wodoru, tworząc wodę i że ten sto
sunek zachowuje się w każdej tem peraturze,

1) Por. Jan Bielecki, Geneza teoryi atom i
stycznej Jana Daltona. W szechświat n r 22  i 23 , 
z r. 1898.

Gay-Lussac począł badać bliżej to zjawisko 
i w r. 1808 stwierdził, źe gazy wogóle łączą 
się z sobą w bardzo prostych stosunkach 
a zachodzące przytem zmniejszenie się ob
jętości, w jednakowych warunkach ciśnienia 
i tem peratury, podlega również prostemu 
prawu; a z tego wynika, że ciężary równych 
objętości gazów, zarówno prostych, jak  zło
żonych, muszą być też w prostym stosunku do 
ciężarów atomów.

To prawo objętości, według samego Gay- 
Lussaca i Daltona, napozór trudne do pogo
dzenia z teoryą atomistyczną, gdyż prowadzi 
do wniosku, że w równych objętościach gazów 
musiałaby być i równa ilość atomów, co 
znów jest niemożliwe, stało się wkrótce jedną 
z silnych podpór tejże teoryi, a to dzięki 
Amadeuszowi Avogadro, który w r. 1811 
wprowadził do nauki nowe pojęcie „mole
kuły” i stworzył nową hypotezę. W edług 
Avogadra, w równych objętościach gazów 
znajduje się też i równa ilość molekuł, t. j. 
najmniejszych, zdolnych do istnienia w sta
nie wolnym cząsteczek materyi, mogących 
ulegać jeszcze podziałowi na atomy. Szko
puł, który, 'zdawało się z początku, groził 
obaleniem teoryi atomistycznej, został tym 
sposobem usunięty. Berzelius pierwszy, zro
zumiawszy doniosłość prawa objętościowego 
i potwierdzenie przezeń teoryi atomistycznej, 
zużytkował je  też odrazu do badań nad ilo
ścią atomów w związkach chemicznych i nad 
wielkością ciężarów atomowych. Opierając 
się na fakcie, źe woda powstaje z 2 obj. H 
i 1 obj. tlenu, wyprowadził pierwszy (w ro
ku 1813) prawdziwy, do dziś dnia jeszcze 
używany skład atomistyczny wody, jak  rów
nież ciężar atomowy tlenu i wodoru; podob
nie się rzecz miała ze składem tlenku i dwu
tlenku węgla i ciężarem atomowym węgla. 
Pomimo dokonania licznych określeń cięża
rów atomowych bardzo wielu pierwiastków, 
Berzelius był świadomy, że na podstawie 
prawa objętościowego nie można przecież 
odpowiedziać na pytanie co do ciężaru ato
mowego i tych pierwiastków, których związki 
nie istnieją w stanie gazowym. Pole badań 
jednak w tym kierunku zostało szczęśliwie 
rozszerzone i ułatwione przez dwa ważne 
odkrycia fizyczno-chemiczne w roku 1819. 
Z  jednej strony Dulong i Petit wskazali sto
sunek, istniejący między ciężarami atomowe-
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mi pierwiastków a ich ciepłem właściwem, 
a z drugiej strony M itscherlich—zależność 
między składem chemicznym związków a ich 
jednakową budową krystaliczną. Oba te 
twierdzenia oddały bardzo ważne usługi 
w sprawie określania względnych ciężarów 
atomowych. W edług Dulonga i Petita , na
leży tylko oznaczyć ciepło właściwe pierwiast
ku, aby z niego i ciepła atomowego (iloczyn 
z ciepła właściwego przez ciężar atomowy), rów
nającego się pewnej wielkości stałej, wyliczyć 
było można odpowiedni ciężar atomowy. Po
dług zaś Mitscherlicha, zjawisko występowa
nia ciał różnorodnych pod postacią kryszta
łów izomorficznych jest spowodowane przez 
podobny ich skład chemiczny. Tak się rzecz 
ma np. z izomorfizmem fosforanów i arsenia- 
nów, siarczanów i selenianów, soli magnezu 
i cynku, jak  również żelaza, chromu i glinu 
i t. d. Berzelius nie omieszkał skorzystać 
i z tych dwu nowych środków określania 
względnych ciężarów atomowych, a szczegól
niej z izomorfizmu Mitscherlicha, który 
uważał za najważniejsze odkrycie od cza
su wygłoszenia prawa proporcyj chemicz
nych.

Gdy tym sposobem określenie coraz to 
większej ilości ciężarów atomowych pier
wiastków zostało umożliwione i zdawało się, 
że teoryą atomistyczna zostanie najzupełniej 
już ugruntowaną, pojęcie równoważnika, 
wprowadzone do chemii jeszcze w r. 1814 
przez W ollastona, niespodziewanie wstrzyma
ło jej dalszy rozwój pomyślny. J a k  to wia
domo, pod równoważnikiem rozumiemy tę 
ilość pierwiastku, jaka albo może zastępo
wać jeden atom wodoru, albo też łączyć się 
z nim. Z  powodu jednak nowych określeń 
ciężarowych atomowych {I, Hg, P, S) przez 
Dumasa i zarzutów, uczynionych wskutek 
tego Berzeliusowi, zapanowało do tego stop
nia pomieszanie pojęć ciężaru atomowego 
i równoważnika, a co za tem idzie i zdyskre
dytowanie teoryi atomistycznej, szczególniej 
pod wpływem Gmelina i jego szkoły, że na
wet w końcu czwartego dziesiątka la t X IX  
wieku mało jeszcze była ustalona teoryą ato
mistyczna. Potrzeba było znów jakich lat 
dziesięciu, nim pod wpływem G erhardta 
i L aurenta pojęcia atomu, molekuły i rów
noważnika zostały wreszcie jasno sformuło
wane i umożliwiły dopiero od drugiej połowy

X IX  stulecia wszechwładne zapanowanie 
teoryi atomistycznej.

* *
*

W historyi poglądów chemicznych drugiej 
ćwierci ubiegłego wieku, obok teoryi atomi
stycznej, wybitne też miejsce zajmuje teoryą 
dualistyczna Berzeliusa. Nie ostała się ona 
wprawdzie w nauce, gdyż okazała się błędną, 
niemniej jednak wywarła bardzo wielki wpływ 
na ogólny rozwój chemii.

Przyjąwszy, że atomy ciał same przez się 
; są elektryczne i że zazwyczaj przeważa 
| w nich jeden lub drugi rodzaj elektryczności,
I Berzelius podzielił wszystkie ciała na do- 
; datnie i odjemne, a łączenie się ich wyobra

żał sobie, jako przyciąganie różnoimiennych 
biegunów najmniejszych cząsteczek i wyrów
nywanie wskutek tego różnych rodzajów 

[ elektrycznośći. N aturalnym  wynikiem ta 
kiej teoryi elektrochemicznej był oczywiście 
całkiem określony pogląd na „konstytucyą 
czyli budowę racyonalną” związków chemicz
nych i sposób jej oznaczania. Każde ciało, 
według Berzeliusa, jest złożone z dwu czę
ści elektrycznie różnych; jeżeliby nie było 

j  takiej różnicy, nie mógłby też powstać żaden 
| związek chemiczny. Rozkład elektrolityczny 
j  ciał złożonych, a szczególniej soli, potwier

dzać miał taki pogląd na rzeczy. W solach 
I bowiem za części składowe dodatnie były 
{ uważane zasady bezwodne, a za odjemne— 

kwasy, w których przeważa elektryczność 
odjemna; w stosunku zaś do tlenu wszystkie 
pierwiastki, czy to metale w tlenkach, czy też 
niemetale w bezwodnikach kwasowych, miały 
znaczenie części składowych dodatnich. P o 
niższe wzory uzmysławiają owo przeciwień
stwo elektrochemiczne:

BaO albo BaO . S 0 3
tlenek barytu i siarczan tlenku barytu

Jednym  z pierwszych ciosów, zadanych sy
stemowi dualistycznemu, było stwierdzenie 
faktu, że tlen nie je s t konieczną częścią skła
dową kwasów, a więc że są i sole nie zawie
rające tlenu, a kwasy jedynie wodorowe. 
Pierwszy krok w kierunku unitarnego poj
mowania kwasów i soli został tym sposobem 
zrobiony. Teoryą kwasów wodorowych zo
stała następnie pogłębiona i rozszerzona 
przez teoryą kwasów wielozasadowych Lie-
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biga, szczególnie po dokonaniu badań nad 
kwasami fosforu przez Graham a.

% *
*

Gdy w chemii nieorganicznej system dua
listyczny utrw alał się już na dobre, chemia 
organiczna zaczęła właściwie dopiero wycho
dzić z kolebki. Powoli jednak i tu utrwaliło 
się przekonanie, że nie żadna specyalna siła 
żywotna kieruje tworzeniem się ciał o rga
nicznych, lecz że zarówno prawo stosunków 
wielokrotnych, jak  i inne prawa, rządzące 
światem nieorganicznym, stosują się też do 
świata organicznego, a z kolei rzeczy wyro
bił się też pogląd, że w związkach organicz
nych ma miejsce podobnież, jak  w związkach 
nieorganicznych, łączenie się dwu różnych 
części, z tą  tylko różnicą, że zamiast pier
wiastków mamy tu rodniki złożone. P obud
kę do tego poglądu dały szczególniej bada
nia Gay-Lussaca nad rodnikiem cyanem. 
Zaczęto więc, oprócz wyświetlenia składu 
empirycznego ciał organicznych, tworzyć so
bie już wyższe zadanie : rozpoznanie ich bu
dowy chemicznej przez wykrycie rodników. 
Bodźcem silnym w tym kierunku było stwier
dzenie w trzecim dziesiątku la t ubiegłego 
wieku faktu istnienia ciał izomerycznych, t. j. 
mających pomimo jednakowego składu che
micznego różne własności fizyczne i chemicz
ne. P iorunian srebra i cyanian srebra Lie- 
biga i W ohlera (1823 r.), mocznik i cyanian 
amonu W ohlera (1828), a  wreszcie kwas 
gronowy i winny (1832) B erzeliusa—oto kil
ka przykładów, które najzupełniej utrwaliły 
pojęcie izomeryi. Teoretycznym wyrazem 
zjawiska izomeryi stała się bypoteza okre
ślonych rodników wspólnych Berzeliusa i Lie- 
biga, znana w historyi chemii pod nazwą 
starszej teoryi rodników. Główne poparcie 
poza pracam i Gay-Lussaca nad rodnikiem 
cyanem znalazła ona w badaniach epoko
wych Liebiga i W ohlera „nad rodnikiem 
kwasu benzoesowego”; badacze ci wykazali, 
że we wszystkich pochodnych olejku gorz
kich migdałów jeden i ten sam rodnik t. zw. 
benzoil, składu C ,4H 10O2 ’), pozostaje wciąż 
niezmienionym. W miarę dalszych badań 
nad różnemi innemi grupami związków orga
nicznych, a szczególniej Bunsena nad związ-

') C =  6. O =  8.

kami kakodyloweiai, doszli nawet do defini- 
cyi, źe chemia organiczna—to nic innego, jak 
chemia rodników złożonych (Liebig i D u
mas).

Według systemu dualistycznego Berzeliu
sa, rodniki organiczne były uważane za nie
zmienne kompleksy atomów, a wskutek tego 
pierwiastki elektrycznie odjemne, takie jak 
Cl, Br, O nie mogły wchodzić w ich skład. 
Spostrzeżenia jednak nad zastąpieniem a to 
mów wodoru w związkach organicznych przez 
atomy innych pierwiastków zaczęły się coraz 
to bardziej mnożyć i wykazywać słabe strony 
dualizmu.

Ju ż  w r. 1834 Dumas, na podstawie badań 
swoich nad działaniem chloru na olejek te r 
pentynowy, a szczególniej nad powstawaniem 
chloralu z alkoholu, sformułował zasady 
podstawienia i rozszerzył je, twierdząc, źe 
wogóle w wielu przemianach chemicznych 
zachodzi wymiana równoważników jednego 
pierwiastku na równoważnik drugiego.

Laurent poszedł jeszcze dalej, porównywa- 
jąc ciała podstawione z pierwotnemi i gło
sząc, że budowa i charakter chemiczny związ
ków organicznych po zastąpieniu wodoru 
przez chlor pozostają zasadniczo niezmienio
ne. Twierdzenie to stanowi jądro właściwej 
teoryi podstawienia, której ojcem rzeczywi
ście L aurent może być nazwany (1836). S ta
nowi ona znaczny już postęp w porównaniu 
z teoryą rodników, w której przyjmowano 
niezmienność grup atomowych.

Do walki z teoryą rodników i wogóle prze
ciw dualizmowi wystąpił wreszcie Dumas. 
Opierając się na swoich badaniach nad kwa
sem trójchlorooctowyni i na analogii między 
aldehydem a chloralem, gazem błotnym 
a  chloroformem, doszedł on do wniosku, że 
„w chemii organicznej są pewne typy, które 
pozostają zachowane, nawet gdy na miejsce 
wodoru wprowadzimy równą objętość chloru, 
bromu lub jodu”. Teoryą elektrochemiczną 
Berzeliusa nazwał błędną i wzamian poglądu 
dualistycznego wprowadził nowy, rażąco prze
ciwny dualizmowi, pogląd unitarny, że „każ
dy związek chemiczny tworzy jednę całość 
zamkniętą, nie składa się więc z żadnych 
dwu części; charakter chemiczny tego związ
ku jest przedewszystkiem zależny od ugru
powania i ilości atomów, a w podrzędnym 
stopniu od ich natury chemicznej”.
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Do zupełnego upadku teoryi rodników 
i wyrobienia nowych poglądów na budowę 
związków organicznych, które znalazły osta
tecznie swój wyraz w t. zw. teoryi typów Ger- 
hardta, przyczyniły się bardzo z jednej stro
ny prace W urtza i Hofmanna, a z drugiej— 
Williamsona.

W urtz, odkrywszy w r. 1849 metyliak 
i etyliak oraz inne zasady organiczne, utoro
wał Hofmannowi drogę do dalszych badań 
w tym kierunku, które wykazały, źe pogląd 
ten, jakoby te zasady powstały przez pod
stawianie wodoru w amoniaku grupami alki- 
łowemi, jest zupełnie słuszny. Tym sposo
bem powstał typ amoniaku, do którego wkrót
ce Williamson dołączył typ wody.

M ając zamiar w znanych alkoholach pod
stawić wodór rodnikami węglowodorowemi, 
aby dojść do homologonów alkoholowych, 
W illiamson działał jodkiem etylu na etylat 
potasu, ale zamiast spodziewanego alkoholu 
otrzymał eter etylowy. To skłoniło go do 
przekonania się, co powstanie przez działanie 
jodku metylu na etylat potasu, czy eter mie
szany, czy teź mieszanina eterów etylowego 
i metylowego? Gdy doświadczenie wyka
zało, że powstaje tu  eter mieszany, została 
tem samem rozwiązana kwestyą paląca w owe 
czasy wielkości cząsteczkowej eteru i alko
holu etylowego, a zarazem ciężar atomowy 
tlenu. Budowę zaś alkoholu i eteru W il
liamson przedstawił jako analogiczne z wodą. 
Pogląd ten rozszerzył zaraz nietylko na 
wiele innych związków organicznych, ale i na 
nieorganiczne.

Pogląd W urtza, Hofmanna i Williamso
na na związki organiczne, jako na zbudowa
ne podług typu amoniaku, albo wody, zna
lazł dopełnienie w pomysłach G erhardta, 
który do powyższych typów dodał jeszcze typ 
wodoru, albo chlorowodoru i usiłował wogó
le wszystkie związki organiczne wtłoczyć 
w ramki tych czterech typów chemii nieorga
nicznej.

System swój Gerhard nazwał unitarnym; 
nie było tu  juź mowy bowiem o jakiemkol- 
wiek przeciwieństwie wewnątrz związków che
micznych lub łączeniu się dwu różnych części. 
Każdy związek—to jednolita całość.

G erhard t jednak nie sądził, aby zapomocą 
swych typów i sprowadzenia do nich związ
ków organicznych można było- rzeczywiście

wyjaśnić prawdziwą ich budowę, t. j .  wykryć 
ugrupowanie atomów. Typ G erhard ta  przed
stawia tylko „jednostkę porównawczą dla 
wszystkich związków, które wykazują analo
giczne lozkłady lub same są produktami roz
kładów analogicznych” .

Teoryą typów G erhardta została w części 
rozszerzona przez Williamsona, który począł 
niektóre związki wyprowadzać z wielokrot
nych czyli kondensowanych, a także z mie
szanych typów; następnie zaś została jeszcze 
bardziej pogłębiona przez Kekulego (1857), 
który związki metylowe i ich pochodne spro
wadził do typu gazu błotnego.

W swej jednak nawet wykończonej formie 
teoryą typów bądź co bądź dawała tylko 
obraz schematyczny, a więc powierzchowne 
pojęcie o budowie związków organicznych. 
Dzięki dopiero pracom eksperymentalnym 
i dociekaniom teoretycznym dwu wybitnych 
uczonych, Franklanda i Kolbego, poglądy 
chemiczne na budowę związków zarówno or
ganicznych, jak  i nieorganicznych, weszły na 
nowe tory. A  krocząc nowoobraną drogą, 
zaznaczyły swój pochód zwycięski na długo 
w historyi chemii X IX  wieku.

Kolbe, na podstawie syntez swoich kwasu 
trójchlorometylosulfonowego i kwasu trój- 
chlorooctowego, jak  również i kwasów bez- 
chlorowych, otrzymanych z nich przez reduk- 
cyą, twierdził, źe sąto związki zbudowane 
analogicznie, a mianowicie przedstawiają po
łączenie kwasów odpowiednich z rodnikami 
trójchlorometylem lub metylem. Sposób, 
w jaki oba te rodniki jednak są połączone, 
nie był wprawdzie wyświetlony, aie kiełko
wały tu juź początki prawdziwego objaśnie
nia budowy kwasów karbonowych i sulfono
wych. Dalsze prace Kolbego, bądź samego, 
bądź do spółki z Franklandem , nad cyanka- 
mi alkilowemi doprowadziły do wniosku, że 
metyl, etyl i inne rodniki są najbliższemi 
częściami składowemi kwasów octowego i je 
go homologonów. Elektroliza soli kwasów 
tłuszczowych utwierdziła Kolbego w tem 
przypuszczeniu.

Pod wpływem zaś badań Eranklanda nad 
rodnikami alkoholowemi i związkami m etalo
organicznemu Kolbo rozwinął dalej swoje po
glądy na budowę związków organicznych, 
które dadzą się streścić w zdaniu : „ciała 
organiczne są poprostu pochodnemi związ
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ków nieorganicznych i powstały z nich 
w części bezpośrednio, w części zapomocą 
dziwnie prostych procesów podstawienia”. 
Poglądy te okazały się bardzo żywotne. P o 
zwoliły Kolbemu nietylko ująć w system 
niewymuszony i wykazujący stosunki na 
turalnego pokrewieństwa, wszystkie znane 
związki organiczne, lecz nawet przepowie
dzieć istnienie niektórych, jak  np. alkoholów 
drugo- i trzeciorzędowych. Przepowiednie 
nie omieszkały się sprawdzić. W  r. 1862 
Friedel odkrył drugorzędowy alkohol propy
lowy, a Butlerów w 1864— trzeciorzędowy— 
butylowy.

Gdy więc w teoryi rodników nie dbano już
0 ich poznanie bliższe, Kolbe główne usiło
wanie swoje skierował na rozczłonkowanie 
rodników na części składowe i tym sposobem 
przyczynił się wielce do poznania racyonał- | 
nego składu związków organicznych.

Prace Kolbego, a szczególniej F ranklanda, i  

były też bezpośrednim zwiastunem przejścia 
teoryi typów w teoryą struktury , k tóra s ta 
nowi nowy i bardzo ważny etap w rozwoju 
pojęć naszych co do budowy związków che
micznych.

N a podstawie doświadczenia, zdobytego 
w ciągu badań nad ciałami metaloorganicz- 
nemi, w szczególności zaś związkami cynoety- 
lowemi, a także z zachowania się pochodnych 
kakodylu i innych, F rankland dowiódł, źe 
związki te powstały z ciał nieorganicznych | 
przez zastąpienie równoważników tlenu przez 
rodniki węglowodorowe. Rozszerzając poję- | 
cia te i na inne związki, Frankland wykazał, 
źe prawidłowość, jak ą  się spostrzega w ich 
składzie, pozostaje w zależności od zasadni
czych własności zawartych w nich pierw iast
ków. Pierwiastki posiadają mianowicie zmien
ną, ale w ścisłych granicach określoną zdol
ność nasycania się, t. zw. wartościowość. D la 
azotu, fosforu, antymonu i arseDu, np., ta  
zdolność nasycania się, wartościowość, da się 
wyrazić liczbami 3 i 5.

Teoryą ta  wartościowości pierwiastków 
F ranklanda (z r. 1852—1853) jes t nadzwy
czaj ważnem rozszerzeniem teoryi atom i
stycznej. Pozwala nietylko wyraźniej for
mułować pytanie co do budowy związków 
chemicznych, ale i dawać nań wyraźniejszą 
odpowiedź. Rozczłonkowując ciała złożone
1 grupując zaw arte w nich atomy według

przypisywanej im wartościowości, poczęto 
zdobywać pojęcie o ich wzajemnym do siebie 

j  stosunku. Światło teoryi wartościowości roz
lało się stopniowo na cały obszar chemii 
i wskazało nowe drogi do poznania prawdy.

Po stwierdzeniu przez F ranklanda określo
nej wartościowości niektórych pierwiastków, 
zdawałoby się, źe wartościowość innych z ła 
twością zostanie wyprowadzona z zachowania 
się ich związków. Idee F ranklanda jednak 
rozszerzały się powoli. Wartościowość np. 
węgla, tego pierwiastku par excellence orga
nicznego, pozostawała przez długi czas nieroz
strzygnięta. Nie określono jej przytem na pod
stawie jego związków tlenowych ;(CO i COa), 
lecz na drodze bardziej mozolnej, przez bada
nie związków, zawierających rodniki węglowe. 
Potrzeba było badań K aya nad związkiem, 
powstającym z chloroformu i etylatu sodu, 
badań Berthelota nad gliceryną i wielu in
nych, nim wreszcie Kekule w r. 1858 zdołał 
ustalić czterowartościowość węgla.

Zasługa Kekulego polega jednak nietyle 
na stwierdzeniu czterowartościowości węgla, 
którą w milczeniu przyjmowali juź F ran k 
land i Kolbe, ile na podaniu hypotezy co do 
sposobu, w jaki dwa (lub więcej) atomy wę
gla łączą się ze sobą i nasycają swoje warto
ściowości. Doprowadziła ona do teoryi łącze
nia się atomów w związkach chemicznych 
wogóle czyli do t. zw. teoryi budowy (struk
tury).

Kekule wypowiedział myśl, że atomy wę
gła, łącząc się między sobą, tracą wskutek 
tego wzajemnie po jednostce swej wartościo
wości; pogląd ten rozszerzył następnie i na 
przypadki takiego połączenia się atomów wę
gla, gdzie dwie lub trzy jednostki ich powino
wactwa wymieniają się wzajemnie. Pierw
sze podstawy teoryi budowy zostały więc 
sformułowane.

Niezależnie od Kekulego, w tymże czasie, 
Couper doszedł do podobnych poglądów, 
a nawet uzmysłowił je  we wzorach chemicz
nych za pomocą kresek, zapoczątkowując tym 
sposobem nasze obecne wzory strukturalne.

Pojęcie wartościowości pierwiastków F ran k 
landa zostało więc wcielone przez Kekulego 
i Coupera do nauki, jako środek do badania 
budowy związków chemicznych.

Do dalszego rozwoju tego pojęcia przyczy
nili się następnie bezpośrednio Butlerów i E r-
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lenmeyer, a pośrednio Cannizzaro, który do- ! 
reszty wyjaśnił różnicę między ciężarem ato
mowym a równoważnikiem pierwiastków 
wielowartościowych i ustalił wielkość cięża
rów atomowych tych pierwiastków, które od 
czasów G erhardta były mylnie oznaczane.

Butlerów doszedł do wniosku, źe charak
te r chemiczny ciała złożonego warunkuje się 
z jednej strony rodzajem i ilością składają- | 
cych je pierwiastków, a z drugiej—jego struk
tu rą , pod którą rozumie sposób ugrupowa
nia się wzajemnego atomów w cząsteczce. 
S truk tu ra ta, w przeciwieństwie do Gerhardta, 
który przyjmował był kilka wzorów dla jed
nego i tego samego związku chemicznego, 
może być tylko jedna, jedyna i jednoznaczna.

(Dok. nast.).
Ja n  Bielecki.

O p ra w a c h  p rz y ro d z o n y c h , 
Iiy p o tezac li i an a lo g iach .

(Dokończenie).

Hypoteza służy zatem do porównywania j 

rzeczy lub ich własności, do przeprowadzę- { 
nia między niemi łączności wówczas, gdy nie J  

jest to możliwo bezpośrednio zapomocą na
szych zmysłów. Wynika z tego, że hypotezy 
stanowią jedynie środek pomocniczy w bada
niu ściśle naukowem, które powinno zasadzać 
się, jak  wiemy, na przedstawieniu rzeczy 
czysto matematycznem, przeto wartość ich 
może być wymierzona według stopnia, w któ
rym przyczyniają się do wykrycia nowych 
stosunków, nowych praw, a przez to do 
uproszczenia opisów. Zwykle jednak spro
wadzając dwie wielkości różnorodne lub dwie 
własności odrębne pod względem jakościo
wym do różnicy ilościowej, możemy uczynić 
kilka przypuszczeń, czyli że zazwyczaj możli
wych jest kilka hypotez, dotyczących tego 
samego przedmiotu. Wybór tej lub owej 
hypotezy jest możebny, jeżeli w dziedzinę 
rozpatrywań wciągniemy większą ilość zja
wisk. Tej zaś damy naturalnie pierwszeń
stwo, k tóra nie zawiera żadnych sprzeczno
ści, która jest prostszą i rozciąga się do więk
szej ilości przedmiotów; powiadamy wówczas,

że jedna hypoteza je s t udowodniona, inne 
zaś odrzucone. Ściśle biorąc, zdanie takie 
nie jes t dokładne, gdyż żadna hypoteza nie 
może być udowodniona choćby już z tego 
względu, że nigdy nie jesteśmy w stanie wy
łączyć możliwości wykrycia pewnych sprzecz
ności między nią a zjawiskami, które w przy
szłości będą odsłonięte przez nowe badania.

Te zaś hypotezy, które wyświadczają do
ciekaniom naukowym wielkie usługi, które 
obejmują większą ilość zjawisk przyrodni
czych w sposób prosty i łatwy zowiemy teo- 
ryami; tak  np. mówimy o teoryi atomistycz
nej, undulacyjnej i t. p. Niepodobna zatem 
przeprowadzić ścisłego odgraniczenia między 
teoryą a hypotezą.

Hypotezę stosujemy nietylko w przypadku 
gdy chodzi nam o porównanie, o ustanowie
nie łączności między pewnemi rodzajami 
wielkości, które dla naszych zmysłów są róż- 
norodnemi, posługujemy się nią również 

j wówczas, gdy mamy do czynienia z wielko- 
| ściami jednorodnemi, które wszakże czasowo 
j  nie są dostępne naszym badaniom. W  przy

padku tym hypoteza może się stać faktem 
naukowym, albowiem fakty są poprostu zja
wiskami przyrodzonemi, wielokrotnie spraw- 
dzonemi przez doświadczenie.

Tak np. obrót ziemi dokoła jej osi był 
wprowadzony początkowo jako hypoteza, słu
żąca do uproszczenia obliczeń astronomicz
nych. Z  czasem wszakże wynaleziono, źe 
tak powiemy, sposoby dostrzeżenia tego ru 
chu; hypoteza stała się wówczas faktem. Po
dobnie rzecz się miała z teoryą spalenia, stwo
rzoną przez Lavoisiera. Teorye te wszakże 
mogły być dlatego dowiedzionemi, a raczej 
z tego powodu mogły stać się faktami nau- 
kowemi, że dotyczyły zjawisk, dostępnych 
naszym zmysłom za pośrednictwem dostrze
gania. Teoryą zaś atomistyczna, przekracza
jąca świat naszych zmysłów, nie może nigdy 
przejść do dziedziny faktów.

Nie zawsze jednak łatwo nam bywa roz
różnić, czy dana hypoteza naprawdę prze
kracza nasz świat zmysłowy, a w niektórych 
nawet razach ścisłe odgraniczenie jest po
prostu czasowo niemożliwe. Dziedzina bo
wiem stanowiąca świat dostrzegalny, rozsze
rza się razem z udoskonaleniami aparatów 
i przyrządów i z tego względu ostrożność jest 
niezbędna.
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Do rzędu hypotez zaliczamy również t. zw. 
analogie mechaniczne, które dopiero w ostat
nich czasach i głównie przez Maxwella zo
stały  wprowadzone do nauki. Polegają one 
na wykryciu pewnej zgodności pomiędzy 
urządzeniem mechanicznem, stanowiącem 
wzór, a jakąś sprawą fizyczną lub chemicz
ną; poszukujemy, jak  daleko sięga ta  zgod
ność. Tak np. Maxwell ustanowił cztery za
sadnicze praw a swej teoryi elektrycznej na 
mocy pewnego wzoru mechanicznego, nie 
przypuszczając jednak ani na chwilę, aby 
wzór ten mógł odtworzyć objektywnie zjawi
ska, odbywające się w przyrodzie. Po wy
nalezieniu zasadniczych formuł, wzór traci 
poprostu swą wartość i zasługuje zaledwie 
na wzmiankę.

Analogie mechaniczne, podobnie jak  hypo
tezy, stanowią zatem środek pomocniczy ba
dań; są one jakby pewnego rodzaju bypote- 
zami. Przytaczając zaś analogią mecha
niczną jako coś wręcz przeciwnego hypo- 
tezie, chcemy wypowiedzieć, że chodzi tu
0 obrazy, napewno nie odpowiadające praw
dzie.

W iedza ścisła ogranicza się dziś często 
spożytkowaniem analogij i uważa wszystkie 
teorye, wybiegające poza zakres naszego 
świata zmysłowego, tylko za analogie. P o 
dobny sposób zapatrywania przedstawia nie
wątpliwie wielkie zalety, gdyż hypotezy mo
gą ostatecznie szkodzić nawet nauce, a nie
którzy badacze, np. Newton, piętnowali je 
niejednokrotnie. Hypotezy bowiem czynią 
nas nieraz ślepymi na stosunki, nie pozosta
jące z niemi w bliższej łączności, w równym 
stopniu jak  zaostrzają naszę zdolność roz
różniania, gdy chodzi o zjawiska, będące 
z niemi w zgodzie lub w zupełnej sprzeczno
ści. Z  tego względu zalecić należy rozpa
trzenie cierpliwe kilku hypotez, a uczynimy 
to łatwiej, gdy określimy je  poprostu jako 
analogie.

Z resztą szkodliwość hypotez może być 
wówczas jedynie groźna, gdy nie odpowiada
ją  one wymaganiom kontroli matematycznej
1 doświadczalnej. Wówczas jednak wycho
dzimy z dziedziny wiedzy ścisłej a wkracza
my w mglistą krainę fantazyi. J a k  wielkiem 
jest zło, powstające w tych warunkach, naj
lepiej nam dowodzi rozwój na początku na
szego stulecia filozofii natury, której przed

stawicieli i naśladowców nie zabrakło jeszcze 
dotychczas nigdy.

Wychodząc z tego założenia, powinniśmy 
uznać, że wprowadzenie hypotezy jest wów
czas usprawiedliwione, gdy w danej dziedzi
nie istnieje pewien m ateryał dostępny do
strzeganiu i mierzeniu. Jeżeli zaś wypowie
dziana hypoteza ma odpowiadać swemu za
daniu, to musi być ona tego rodzaju, aby jej 
niezbędne wyniki myślowe były dostępne do
strzeganiu lub dawały się sprawdzić do
świadczalnie. Hypotezy zaś, nieodpowiada- 
jące tym warunkom, nie mają racyi bytu 
w nauce ścisłej, ponieważ będąc jedynie środ
kami pomocnemi w badaniach, nie mogą być 
użyte; stanowią one wtedy niepotrzebny ba
last, który należy odrzucić. Z drugiej stro
ny, doświadczenia i spostrzeżenia są wogóle 
bezcelowe, gdy nie mogą być użyte do usta
nawiania lub sprawdzania hypotez, podobnie 
ja k  do odkrywania nowych praw; sprawdza
nie zaś hypotez przedstawia wtedy tylko zna
czenie, gdy możliwe jest rozszerzenie za
kresu hypotezy, to jest ustanowienie praw  
przyrodzonych. Tym sposobem badanie nau
kowe, przybierając przeróżne postaci, wcho
dzi na drogę indukcyi.

Najcharakterystyczniejsze zatem przebie
gi badań są następujące : obserwujemy aby 
stworzyć hypotezę i módz przypuścić prawa; 
ustanawiamy hypotezę aby ją  sprawdzić 
i módz doświadczać według pewnego planu; 
doświadczamy zaś, aby na mocy indukcyi wy
kryć prawa domniemane poprzednio i na
pewno je  ustanowić.

Doświadczanie natomiast pozbawione p la 
nu i pierwiastku hypotetycznego, podobnie 
jak  tworzenie teoryj, nie podlegających udo
wodnieniu, są usunięte z dziedziny nauki ści
słej, gdyż pozostałyby zawsze bezowocnemi.

Zapomocą hypotez i indukcyi dążymy za
tem do tego, co nazwać można subjektywnem 
sprawdzaniem wielkości, będącem ogólną, 
pozbawioną sprzeczności, unaoczniającą teo
ryą, obejmującą wszelkie przebiegi i stany 
świata fizycznego.

Z  tego punktu widzenia teorye stanowią 
więcej [niż prosty środek pomocniczy badań: 
są one stopniami prowadzącemi do celu, za 
którym dąży wiedza, wyprzedzającemi nieraz 
rozwój nauk, wywołującemi go nawet.

Czy ten cel może być kiedyś osięgnięty
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całkowicie?—jestto trudne do rozwiązania 
pytanie. "Wystarcza wszakże, źe możemy się 
bezgranicznie do niego zbliżać, i źe pomocne 
nam są w tem zarówno równania fizyki m a
tematycznej, otrzymane drogą objektywną, 
obejmujące ścisłe ale abstrakcyjne opisy n a 
tury, jak  i opisy rzeczy podpadających nam 
pod zmysły, noszące charakter subjektywny.

W arunkiem nieodzownym jest wszakże, 
aby ostatnie opierały się na zasadzie pierw
szych, a skoro warunkowi temu czynimy za 
dość, wówczas razem z rozwojem nauk oba- 
dwa opisy, obadwa określenia, obadwa spo
soby patrzenia na rzeczy zlewają się coraz to 
bardziej razem.

Innem, wielokrotnie zadawanem pytaniem 
jest, czy na tej drodze zdobyte obrazy są 
prawdziwe? czy odpowiadają czystej i bez
interesownej prawdzie, czy też są jedynie 
symbolami?—niepodobna z pewnością odpo
wiedzieć na to pytanie. Nauka ścisła nie 
posiada żadnych środków pomocniczych, żad
nych dróg, aby pytanie to rozwiązać. M o
żemy zawsze sprawdzić, czy abstrakcyjne j  

prawa przyrodzone są dokładne, czy obrazy 
nowe, wynikające z obrazów, wyprowadzo
nych z wrodzonych praw myślenia, odpowia
dają przebiegom naturalnym, lub, jak  powia
da H ertz, czy niezbędne wyniki myślowe 
obrazów są zgodne z niezbędnemi wynikami 
naturalnemi. Zgodności podobne nie stano
wią bynajmniej tożsamości. M ateryalizm, 
nie wyodrębniający subtelniejszych różnic 
między tem co subjektywne a objektywne, 
zapewniał o tożsamości obrazów, o ich praw
dzie bezwzględnej. Dziś wszakże, walka, 
k tórą w tej sprawie podniósł, straciła swą 
doniosłość. Z obu stron uczeni doszli do 
przekonania, mniej lub bardziej wyraźnego, 
że sprzeczano się o coś, co leży poza grani
cami dociekań ludzkich. Zagadnień zaś t a 
kich nauka ścisła nie podejmuje się rozwią
zywać i usuwa je ze swej dziedziny.

Zasadę przyczynowości wyrażamy zwykle 
twierdząc, że każde zjawisko, albo, mówiąc 
ściślej, każde działanie ma swoję przyczynę. 
Wszystko, co się odbywa w przyrodzie, 
wszystko, co się zmienia lub stale istnieje, 
ma swoję przyczynę, zjawiska bowiem nie są 
tem, co my spostrzegamy bezpośrednio, gdyż 
na mocy dopiero tej zasady możemy je wy
prowadzić i wywnioskować z faktów do-

| świadczalnych. Zasada przyczynowości obej- 
| muje w rozpatrywaniu bardziej szczegóło- 
| wem następujące trzy aksyomaty :

1. Posita causa, ponitur effectus. Skoro- 
[ istnieje przyczyna, musi istnieć skutek.

2. Sublata causa, tollitur effectus. Skoro 
przyczyna zostanie usunięta, usunięty zosta
je skutek.

3. V ariata causa, variatur effectus. Skoro 
przyczyna się zmienia, zmienia się również 
skutek.

Odpowiednio do tego rozróżniano trzy me
tody stosowania zasady przyczynowości, nie 
doprowadzono ich jednak do ścisłości, po
zbawionej wszelkiej sprzeczności. Wobec 
zjawisk bardziej złożonych występują nie
małe trudności; przyczyny nie są nigdy 
proste, zależą jedne od drugich, mogą wza
jemnie się zastępować lub działać razem. 
To też, w przeciwieństwie do Newtona, który 
dopuszczał tylko istnienie jednej przyczyny 
prostej, mówimy dziś ogólnie o istnieniu 
wielu przyczyn (Mili).

O istnieniu jednej przyczyny prostej może 
być mowa tam  jedynie, gdzie chodzi o wyka
zanie ścisłej łączności między dwuma rodza
jam i wielkości. W rzeczywistości jednak  
przypadek taki nie zdarza się prawie nigdy. 
Wreszcie bierzemy pod uwagę zawsze t. zw. 
przyczyny poboczne,—rozróżnianie wszakże 
przyczyny głównej od pobocznej nie daje się 
ściśle przeprowadzić logicznie.

Filozofowie wielokrotnie dysputowali nie
tylko nad treścią zasady przyczynowości, ale 
także nad jej pochodzeniem i dziedziną, nad 
którą panuje. Dawna metafizyka uważała 
ją  za część składową czystego rozumu, za za
sadę przekraczającą zatem dziedzinę do
świadczalną; nowsza zaś filozofia ograniczyła 
zakres, nad którym prawo to panuje, do 
świata doświadczalnego. Wogóle przyzna
no jednak, że pomimo wielokrotnych dysku- 
syj i roztrząsań nie potrafiono nadać jedno
znacznego i pozbawionego sprzeczności sensu 
pojęciom przyczyny i skutku, nie umiano 
określić ich w sposób, któryby dozwolił po
jęcia te wprowadzić do nauki ścisłej.

Ścisłe badania naukowe zwróciły się 
w ostatnich czasach do roztrząsania zasady 
przyczynowości; bodziec do tego dało bliższe 
zgłębienie zadań fizyki naukowej, a fizyka 
stanowi przecież podstawę wszystkich innych
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nauk przyrodniczych. Kirchhoff w odczy
tach swoich, poświęconych mechanice, po
wiada, że „zadanie mechaniki polega na opi
sywaniu w sposób dokładny i jaknajprostszy 
ruchów, odbywających się w przyrodzie” . J e 
żeli określenie to zastosujemy wogóle do ca
łej fizyki, wówczas objaśnienia przyczynowo
ści zjawisk przyrody nie będziemy mogli za
liczyć naturalnie do zadań nauki.

Helmholtz w pierwszem wydaniu swej 
książki „Ueber die E rhaltung  der K raft"  
pow iada: „Nauki fizyczne, rozpatrywane
z punktu teoretycznego, poszukują niezna
nych przyczyn zjawisk na mocy ich skutków 
widzialnych; dążą do poznania zjawisk we
dług zasady przyczynowości. Jesteśm y zm u
szeni do tego z powodu twierdzenia, źe każda 
zmiana w przyrodzie musi mieć odpowiednią 
przyczynę”. W  drugiem zaś wydaniu autor 
dodaje: „Doszedłem później do przekona
nia, że zasada przyczynowości nie jest 
w gruncie rzeczy niczem innem tylko przy
puszczeniem, że wszystkie zjawiska przyro
dzone podlegają prawom”.

Inny badacz, E . Mach, wyraża się w da
nym przedmiocie w sposób jeszcze bardziej 
charakterystyczny : „Mam nadzieję—powia
da—że przyszła wiedza odrzuci pojęcia przy
czyny i skutku z powodu ich niejasności” .

Z asada przyczynowości przedstawia nam 
się dziś poprostu jako ostatnia pozostałość 
przeżytego pojmowania teologicznego przyro
dy. J e d y n ą  p r z y c z y n ą ,  k t ó r e j  s p o 
s ó b  d z i a ł a n i a  z a l e ż y  b e z p o ś r e d 
n i o  od  n a s z e g o  c z u c i a  w e w n ę t r z 
n e g o ,  j e s t e ś m y  my  s a m i .  Poza tem 
nie znamy wTcale zespolenia bezpośredniego 
pomiędzy przyczyną a skutkiem; możemy 
o niem Wnioskować dopiero po dostrzeżeniu 
faktu. S tąd pochodzi to dążenie do sprowa
dzenia spostrzeżonych zjawisk w sposób naj- 
zrozumialszy do jednej przyczyny; odpowied
nio do tej zasady, we wcześniejszych okre
sach rozwoju przedmioty nieżywotne były 
rozpatrywane tak, jakby były obdarzone du
szą nawzór człowieka.

Z powodu tej łączności, do zasady przy
czynowości dołączamy, że tak  powiem, bez
wiednie, pozostałość pojęcia celowości, po
nieważ świadome postępki człowieka są 
wszystkie mniej lub więcej skierowane do 
określonego celu i do niego dążą. Pozosta

łość ta  polega na tem mianowicie, że zespo
lenie przyczyny ze skutkiem jest bezgranicz
ne i dąży niezmiennie w jednym kierunku. 
Niepodobna go'odwrócić. Stosując logicznie 
zasadę przyczynowości, dochodzimy niezmien
nie do istoty rzeczy lub do całkiem metafi
zycznego pojęcia pierwszej i ostatniej przy
czyny,—w obecnej zaś współczesnej nam nau
ce proste pytanie : dlaczego? wydaje się tak 
zupełnie bezowocne, że staramy się ograni
czyć w sposób czysto empiryczny pytaniem : 
jak?

W przeciwieństwie do tej zasady przyczy
nowości, wyrażającej jednostronną i bezgra
niczną łączność pomiędzy przyczyną a skut
kiem, pozostaje pojęcie prawa przyrodzone
go, wyrażającego łączność dwustronną i zo- 
bopólną. Jeżeli np. będziemy rozpatrywali 
równanie matematyczne, odpowiadające pew
nemu stanowi lub zjawisku natury, wówczas 
każdą zawartą w niem wielkość możemy 
wogóle rozpatrywać jako przyczynę, pozo
stałe zaś wielkości jako skutek.

Swoją drogą istnieje i tu także naturalnie 
różnica, dotycząca kierunku łączności zja
wisk, różnica, której niepodobna zaprzeczyć, 
ujawniająca się, gdy chodzi o zjawiska, nie- 
dające się odwrócić, szczególnie zaś wówczas 
skoro w skład równania wchodzi czas, jako 
wielkość niezależna i zmienna.

Z wielu punktów widzenia możemy rozpa
trywać pojęcie prawa przyrodzonego jako 
wynikające z zasady przyczynowości, i czę
sto pojęcia te są przedstawiane za jedno
znaczne w literaturze naukowej. Ogranicze
nie wszakże tej łączności, istniejącej pomię
dzy przyczyną a skutkiem, stanowi nader 
ważną i podstawową różnicę pomiędzy poję
ciem prawa przyrodzonego a zasady przy
czynowości, albowiem skutkiem niego jeste
śmy zabezpieczeni w biegu dociekań od prze
kroczenia obrębu dziedziny, dostępnej dla 
naszego poznania. Stąd wypływa doniosłość 
p ojęcia prawa przyrodzonego, na mocy któ
rego zadawalamy się obecnie pytaniem : jak 
się to odbywa?

Stosując zaś właściwą zasadę przyczyno
wości, jesteśmy zawsze w niebezpieczeństwie 
przekroczenia tych granic; stąd wynika sto
sunkowa bezowocność tej zasady i pytanie : 
dlaczego się to odbywa? pytanie to bowiem 
charakteryzuje w równym stopniu pojęcie
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ynowości, jak py tan ie: jak? pojęcie 
prawa przyrodzonego.

Pozatem pojęcie przyczynowości zawiera 
w sobie stronę subjektywną i objektywną. 
Dotyczy to zarówno przyczyny jak  i skut
ku. Należałoby zatem rozpatrywać łączno
ści, istniejące pomiędzy czynnikami objek- 
tywnemi a subjektywnemi, a także stosunki, 
zachodzące pomiędzy światem objektywnym 
a  istotą rzeczy i to w stosunku do przyczyny 
i skutku. Nic więc dziwnego, że nie udawa
ło się dotychczas nadać pojęciom przyczyny 
i skutku znaczenia jednolitego.

Skoro wszakże zadowolimy się pojęciem 
prawa przyrodzonego, wówczas nauka ścisła 
musi wziąć rozbrat z poznaniem istoty rze
czy. Świat objektywny, to jes t niezależny 
od naszych zmysłów i zdolności myślenia, 
musimy wówczas uznać za dziedzinę, nie da
jącą  się przez nas poznać; nauce zaś chodzi 
jedynie o to, aby objawy tego świata opisać 
w sposób najzrozumialszy i o ile możności 
pozbawiony sprzeczności, ujmując ten opis 
zapomocą wielkości i pojęć. Z  tego punktu 
widzenia możemy nadać pewne znaczenie ob- 
jektywne tak zwanym rodzajom wielkości za
sadniczych, żadnej z nich wszakże nie należy 
utożsamiać z tem, co istnieje objektywnie.

Przełożyła Zofia Joteyko -Rudnicka.

Z klasyfikacyi pierwotniaków.

(Dokończenie).

Mówiąc o Foram inifera imperforata, o Eu- 
glypha i pokrewnych jej gatunkach, o Gro- 
mii i Microgroraii, mieliśmy dotąd zawsze do 
czynienia ze skorupką o budowie niezłożonej i  

i mniej lub więcej podobnej do budowy sko- j  

rupki u Am. testacea. Po większej jednak 
części u Foraminifera skorupka posiada bu- j 
dowę nader zawiłą. Te otwornice, któ
rych skorupka posiada budowę prostą i za
wiera tylko jednę komorę, jednę przegród 
kę, bez względu na to, czy skorupka ich jest 
przedziurawiona w wielu miejscach (Perfo- 
ra ta), czy też w jednem tylko (Im perferata), 
nazywamy Foraminifera monothalamia (|ió- 
•voę=sam, jeden, •9'óiXa[i.o<;=komora); za przy- j  

kład służyć może Gromią, lub Euglypha, czy

I. Microgromia: wszędzie wnętrze skorupki za- 
j wierało tylko jednę komorę. Te zaś otwor

nice, których skorupka zawiera wewnątrz 
I wiele przegród ’i komór, znów bez względu 

na to, czy będą to Perforata, czy Im perfo
rata, zwią For. polythalamia (7toXóę =  liczny). 
Jestto  drugi, równoległy do pierwszego 
podział otwornic, na innej podstawie oparty; 
oba podziały nie znoszą się bynajmniej, lecz 
przeciwnie, uzupełniają.

Zauważyć jednak należy, że w pierwszych 
chwilach istnienia ustroju, gdy skorupka 
ledwie zaczyna się wytwarzać, posiada zaw
sze budowę prostą i jes t jednokomórko
wą; ustrój wzrasta, musi również wzra
stać wraz z nim i skorupka, a wtedy do
piero, odpowiednio do tego, jak  wzrost ten 
się odbywa, powstają skorupki jedno- lub 
wielokomorowe. Musimy §przeto pomówić 
obszerniej o tem, jak  odbywa się wzrost sko
rupek u pierwotniaków. Gdy skorupka jest 
chitynową, rozciągliwą, jak  to mamy, dajmy 
na to, u Arcelli, wzrasta ona wraz z organiz
mem przez intussuscepcyą, czyli wstawianie 
nowych cząsteczek między stare, i ustrój 
aż do śmierci posiada wciąż tę samę skorup- 

| kę; wzrost szybszy odbywać się może, jak  
; u Arcelli, przez to, źe skorupka w pewnem 
‘ miejscu pęka, a w szczelinie tworzy się nowa, 
j która łączy brzegi szczeliny. Gdy jednak 

skorupka składa się, jak  u otwornic, z tw ar
dych, nierozciągliwych, związków minerał- 

! nych wapnia, lub krzemu, oczywiście o takim 
i sposobie wzrostu mowy być nie może. W  ta 

kich razach u zwierząt wyższych, jak  np. 
j u raków i stawonogów wogóle, przychodzi 
I na pomoc linienie; zwierzę zrzuca zaciasną 
| skorupę i tworzy sobie nową, obszerniejszą; 

tego jednak sposobu nie zauważono dotąd 
u otwornic. J a k  więc objaśnić sobie wzra
stanie ich muszelek? Aby rozwiązać tę 
kwestyą, materyału faktycznego na nie
szczęście mamy jeszcze zbyt mało. Istnieje 
jednak w tym względzie bardzo pomysłowa 
hypoteza Makaa Schultzego, która objaśnia 
zagadkę wzrostu skorupek u otwornic, w spo
sób następujący. Widzieliśmy, że u Gromii 
zaródź stale otaczała zzewnątrz muszelkę; 
zjawisko to u reszty otwornic nie jest sta
łem, lecz bardzo często zdarza się jednak  
widzieć, że zaródź występuje przez otwory 
i obleka na czas pewien skorupkę zzewnątrz,
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poczem znów chowa się do jej wnętrza. Otóż 
M aks Schultze przypuszcza, że zjawisko to 
jes t w związku ze wzrostem skorupki; sko
rupka ta  od wnętrza jest rozpuszczana i po
chłaniana przez zaródź, a  występująca na 
jej powierzchnię zaródź odkłada zzewnątrz 
od czasu do czasu nowe warstwy, i w ten 
sposób skorupka wzrasta wraz ze wzrasta
niem ciała pierwotniaka.

Oczywistem jest, że gdy od najpierwszych 
chwil życia pierwotniaka skorupka wzrasta 
wciąż w ten sposób, pozostaje ona'zawsze 
mniej więcej tego samego kształtu i zawsze 
zawiera tyłko jednę komorę; niekiedy w ten 
sposób tworzą się na powierzchni skorupki 
najrozmaitsze wzgórki, wyrostki, kolce i t. p. 
upiększenia, jak  np. cztery kolce Euglyphy 
(fig. 7). Prócz tego jednak sposobu istnieje 
jeszcze u Foram inifera inny sposób wzrostu

Fig. 10.

muszelki, daleko prostszy, który prowadzi 
właściwie do utworzenia skorupek wieloko- 
morowych. Polega on na tem, źe gdy ciało 
pierwotniaka stanie się zbyt wielkiem, aby 
mogło pomieścić się w starej komorze, wy
stępuje ono nieco nazewnątrz i zaczyna two
rzyć sobie nową skorupkę, większą, k tóra 
łączy się ze s ta rą  w tem miejscu, gdzie był 
w starej otwór gębowy; a potem pierwotniak 
zajmuje obie przegrody, aż do czasu, gdy 
i w nich nie będzie mógł się pomieścić 
i utworzy sobie trzecią, złączoną ze dwiema 
pierwszemi i t. d. Kolejne komory mogą 
przytem układać się jedna za drugą w spo
sób najrozm aitszy: po linii prostej, spiral
nej, w kształcie ślimaka, lub pastorału i t. p. 
(fig. 10) i w ten sposób powstają te niesły
chanie rozmaite formy muszelek Foram . po- 
lythalamia.

W śród nich z Im perforata wymienimy tu, 
jako przykład, Miliola i Orbiculina. Milio- 
la (fig. 11) posiada skorupkę, spłaszczoną 
spiralnie w jednej płaszczyznie, a zaródź jej 
zawiera wiele jąder; w młodości Miliola po
siada inny wygląd, niż w wieku dojrzałym.

Wogóle zauważyć można, że u otwornic, 
szczególniej wyższych, spotykamy często 
dwukształtność; dotąd jednak nie jest roz- 
strzygniętem, czy właściwie ten sam osobnik 
w rozmaitych okresach życia pod dwiema 
odmiennemi występuje postaciami, czy też 
gatunek cały zawiera osobniki o dwu róż
nych postaciach, z których jedna nigdy ni& 
przechodzi w drugą i daje zawsze początek 
postaci takiej samej. O itatnie przypuszcze
nie, zdaje się, ma więcej danych za sobą, ale 
kwestyą nie jest jeszcze rozstrzygniętą, zo
stawimy ją  przeto na uboczu.

Miliola nie odznacza się zbytnią wielko
ścią; zato drugi z wymienionych przez nas

Fig. 12. Fig. 13.

gatunków, Orbiculina (fig. 12), dochodzi aź 
do 19 m m — wielkości, jak  na pierwotniaka, 
olbrzymiej. Każdy skręt Orbiculiny stano- 

| wi jednę komorę; każda komora poprzeczne- 
j  mi przegródkami dzieli się na jeszcze mniej- 
j  sze celki. Drugi podrząd Faram inifera,
| t. zw. Perforata, zawiera względnie bardzo 
j  niewiele gatunków ze skorupkami prostemi, 

jednokomorowemi (monothalamia). Do jed- 
| nokomorowych Perforata, a więc do takich, 

które od Euglyphy, Grromii lub Microgromii 
różnią się jedynie tem, że skorupka ich po
dziurawiona jest w wielu miejscach, zalicza 
się przedstawiona na fig. 13 Lagena, nale
żąca do rodziny od niej nazwanej Lageninae. 
Otwór gębowy mieści się na końcu wydłu
żonej szyjki, skorupka jest błyszcząca, po- 
przebijana w wielu miejscach maleńkiemi 
otworkami, przez które wysuwają się niby
nóżki (rysunek uwzględnia jedynie sko
rupkę).

Fig. 1 1 .
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Zato ilość gatunków o muszelce wieloko- 
morowej w podrzędzie tym jest bardza znacz
na. Do jakiego stopnia dochodzi zawiłość 
budowy muszelki, za dowód służyć może 
fig. 14; przedstawia ona samo tylko cia
ło  protoplazmatyczne osobnika, należące
go do gatunku Globigerina. Ciało to 
składa się z wielu płatów, z których każdy 
leży w oddzielnej komorze skorupki; płaty te 
układają się jedne nad drugiemi w skręty nie
prawidłowo spiralne. A pomimo tak zawiłej 
budowy ustrój ten jest nader maleńki nawet 
wśród pierwotniaków. Blizko spokrewniony 
z Globigeryną jest Microcometes, odkryty 
przez Cienkowskiego, jeden z nader nielicz
nych przedstawicieli Perforata, zamieszku
jących wody słodkie. Bo o ile Im perforata 
spotykają się często w wodach słodkich, 
o tyle Perforata  są stałemi mieszkańcami 
morza. Wymienimy z nich jeszcze gatunek

h/

Fig. 14.

zwany Nummulites, który w okazach kopal
nych (trzeciorzędowych) dochodzi do 6 cm  
wielkości (fig. 15).

Mówimy o okazach kopalnych, bo pamię
ta ć  należy, że w powolnych przemianach sko
rupy ziemskiej pierwotniaki, a szczególniej 
właśnie Foraminifera mają niemałe znacze
nie. Ilość ich w morzach dochodzi do zadzi- j 
wiająco olbrzymich rozmiarów; Schultze j  

mówi, że w zatoce Gaeto, w pobliżu Neapolu, 
stanowią one, a raczej ich trwałe skorupki | 
mineralne, prawie połowę w składzie piasku 
pobrzeża. W uncyi piasku naliczył on l ł/2 
miliona tych istot. A  na oceanie, w głębo- ; 
■kościach trzech, czterech lub nawet więcej 
tysięcy metrów, pierwotniaki, przeważnie 
otwornice, pokrywają dno na przestrzeni setek 
mil szaro-białą warstwą mułu, zwanego mu
łem  globigerynowym; nazwa ta  pochodzi 
stąd, że maleńkie Globigeriny, o których do- j

piero cośmy mówili, stanowią tegu mułu 
przeważną część składową. Pomimo przeto, 
że sąto stworzonka nader małe, z biegiem 
wielu tysięcy i milionów lat wytwarzają całe 
warstwy i pokiady geologiczne; one np. sko
rupkami swemi utworzyły skały kredowe 
Anglii i Francyi, lub wapień Alp, zwany 
nummulitowym od gatunku, o którym mówi
liśmy właśnie.

Otwornice żyją na rozmaitych głęboko
ściach w morzu, lub w wodach słodkich. Ż y
wią się, jak  i wszystkie korzenionóżkj, gniją- 
cemi odpadkami organicznemi, a często 
i mniejszemi od siebie ustrojami. Rozmna
żają się przez podział, o którym była mowa, 
lub gdy skorupka ma zbyt zawiłą budowę, 
przez tworzenie zarodników (sporulacyą). 
Jądro , lub jąd ra  dzielą się wtedy na wiele 
mniejszych jąder, koło każego z nich wyod
rębnia się część zarodzi i w taki sposób po
wstaje zarodnik, z którego rozwija się młody 
osobnik; rozwój ten odbywa się albo we
wnątrz skorupki macierzystej, lub też na ze
wnątrz. Opuszczona skorupka opada na dno, 
lub zostaje wyrzucona na brzeg, tworząc te 
pokłady, o których wyżej wspomniano.

K . B łeszyński.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD KOMISYI,
POWOŁANEJ PRZEZ AKADEMIĄ UMIEJĘTNO
ŚCI W SPRAWIE USTALENIA SŁOWNICTWA 

CHEMICZNEGO POLSKIEGO.

D. 15 i 16 grudnia r. z. w Krakowie w gma
chu Akademii Umiejętności odbywały się narady 
grona delegatów, wyznaczonych na wezwanie 
tejże Akademii przez rozmaite instytucye i sto
warzyszenia naukowe w celu zastanowienia się 
nad sposobami osięgnięcia jedności w języku  
specyalnym, używanym przez rozmaitych chemi
ków polskich. Obradom przewodniczył d r Em il 
Godlewski, członek Akademii i profesor Uniw. 
Jagiellońskiego, który na wiceprzewodniczącego 
zaprosił dr. Romana Wawnikiewicza, prof. Szko
ły rolniczej dublańskiej, na sekretarzy zaś pp. 
dr. Stefana Niementowskiego, rektora Politech
niki lwowskiej, dr. Ernesta Bandrowskiego, prof. 
Szkoły techniczno -  przemysłowej krakowskiej, 
oraz dr. Leona Marchlewskiego, dyrektora Za
kładu państwowego badania środków spożyw
czych i docenta Uniw. Jagiell. Dalej członkami 
komisyi byli p p .: dr. Julian Schramm, prof. Un. 
Jagiell., dr. Bronisław Radziszewski, prof. Un.
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lwowskiego, Bronisław Pawlewski, prof. Politech
niki lwowskiej, dr. Franciszek Chłapowski, prze
wodniczący Towarzystwa poznańskiego Przyja
ciół Nauk, dr. Jan Franke, czł. Rady szkolnej 
galicyjskiej, Władysław Leppert, czł. Delegacyi 
Zjazdów i Bronisław Znatowicz, redakt.Wszechśw. 
P. Napoleon Milicer, delegowany Sekcyi chemicz
nej warszawskiej, skutkiem złego stanu zdrowia, 
nie mógł uczestniczyć w zebraniach. Jako języ
koznawcy zasiadali pp. dr. Czubek, czł. Rady 
szkolnej i dr. Rozwadowski, prof. Uniw. Jag. 
Posiedzenia komisyi zagaił dr. J. Rostafiński, 
prof. Un. Jag, i Sekretarz Wydziału matemat.- 
przyrodn. Akademii, który też asystował nieu
stannie obradom, równie jak pp. prof. Browicz, 
Wł. Natanson, M. P, Rudzki, A. Witkowski, K. 
Żorawski i inni członkowie Akademii. — Celem 
ułatwienia dyskusyi, Wydział mat.-przyr. Ak. na 
podstawie gotowych już materyałów i częściowo 
przeprowadzonego podczas Zjazdu IX ich roz
patrzenia, ułożył rodzaj kwestyonaryusza, za
wierającego kilkanaście punktów, które z kolei 
były rozbierane przez obradujących na dwu po
siedzeniach w d. 15 i na jednem posiedzeniu 
w d. 16 grudnia 1900 r. Rezultat tych narad 
miał następnie uledz rozpatrzeniu Wydziału mat.- 
przyr. i wreszcie ostatecznej aprobacyi plenar
nego zebrania Akademii.

W oczekiwaniu wspomnianej decyzyi, która 
będzie obowiązująca dla wszystkich chemików 
polskich, niżej podpisany uważał za właściwe, 
nie wchodząc w szczegóły, przedstawić Sekcyi 
chemicznej warszawskiej najgłówniejsze tylko 
punkty zawotowanego przez komisyą projektu, 
w celu przygotowania poniekąd społeczności na
szej chemicznej do postanowień obowiązujących. 
Idąc w kolei wspomnianego kwestyonaryusza, 
przedstawiają się one jak następuje :

Spomiędzy pierwiastków — nazwy sporne 
brzmieć odtąd mają : lit, wapień, bar, magnez, 
german. Rodnik CN — cyan.

Używanie postaci przymiotnikowej (chlorek 
sodowy) i postaci rzeczownikowej (chlorek sodu) 
zostaje równouprawnione, z wyjątkiem przypad
ków, w których mamy do czynienia z pierwiast- { 
kami o zmiennej wartościowości. W tym ostat- j 
nim razie posługujemy się dla jednych ciał 
(określono— dla jakich) przystawkami liczebni- j  

kowemi, dla innych zaś—wyłącznie formą przy
miotnikową.

Za końcówkę przymiotnikową dla związków, ] 
w których najwydatniejsza faza wartościowości j  

danego pierwiastku jest nasycona, przyjmuje się j 
owy; dla drugiej fazy, mającej wybitne znacze
nie, pozostaje końcówka awy  (jako utarta już 
od lat 60 i którą trudno zastąpić przez jakąś 
inną, dla wszystkich chemików do przyjęcia ! 
możliwą); dla pozostałych stopni wartościowości 
lub nasycenia tworzą się terminy przez dodanie 
pod  i nad.

Dla soli tlenowych pozostają końcówki an  j  

i in (yn)\ pożądane jest bliższe określenie przez |

znawców języka, w których razach końcówki te 
muszą miękczyć poprzedzającą je spółgłoskę.

Wogóle biorąc, komisya unikała wchodzenia 
w szczegóły i starała się tylko ustalić najrozleg- 
lejsze zasady terminologii w chemii nieorganicz
nej. Pomimo tego same przez się jakgdyby na
rzucały się pewne terminy szczegółowe, które 
rozstrzygnąć wypadało ze względu na częstość 
powtarzania się ich w wykładzie. W liczbie po
dobnych terminów wspomnieć należy przede
wszystkiem cząsteczkę, która zastąpi używaną 
przez niektórych „drobinę”, oraz wodorotlen 
(wprowadzony już oddawna przez p prof. Ra
dziszewskiego) na oznaczenie grupy OH (hydro
ksylu). Ten ostatni wyraz tworzy pochodną 
wodorotlenek na oznaczenie hydratu, z którym 
jednak równoznaczny i równouprawniony jest wy
raz wodzian. Tlenki kwasowe, obok swej na
zwy na ogólnych zasadach utworzonej, nazywają 
się także bezwodnikami (dwutlenek węgla =  
=  bezwodnik węglowy). — Nadto zgodzono się 
na pewne wyjątki, usprawiedliwione przez przy- 
wyknienie i wejście wyrazu do języka potoczne
go : Tak np. z terminem systematycznym kwas 
siarkowy jest równouprawniona nazwa kivas 
siarczany.

W ostatniej chwili pisma codzienne zawiado
miły, że posiedzenie Wydziału matematyczno- 
przyrodniczego Akademii, poświęcone rozpatrze
niu materyału, dostarczonego przez komisyą, 
odbyć się miało w d. 14 b. m, W najprędszym 
czasie oczekujemy wiadomości o rezultatach tego 
posiedzenia, które w zasadzie będą już głosem 
decydującym, gdyż przypuszczać należy, że po
siedzenie plenarne Akademii (w maju) zatwier
dzi już tylko orzeczenia Wydziału.

B r. Znatowicz.

Spostrzeżenia naukowe.
U t l e n i a n i e  a m i n ó w  a r o m a t y c z n y c h .

Dla zastrzeżenia sobie pierwszeństwa w bada
niu, zanim zdołam opracować powyższy temat 
tak, żeby się nadawał do publikacyi naukowej, 
podaję niniejszą notatką.

Roztwory aminów reagują z nadsiarczanami 
rozmaicie: przeważnie momentalnie, przyczem 
powstają związki brunatne lub czarne, albo też 
nieco wolniej, przyczem powstają związki po
średnie, zwykle różnie zabarwione —z czasem 
przechodzące w czarne. Tak np. anilina, ben- 
zyloanilina, ortotoluidyna, ortoanizydyna, meta- 
fenylenodwuamin—dają odrazu czarne osady; 
inne, jak : dwumetyloanilina—żółknie, zielenieje, 
z czasem czernieje, etyloanilinn żółknie, czerwie
nieje— z czasem tworzy ciemny osad; benzydyna 
z początku daje przepysznie zabarwiony osad, po
dobny do niebieskiej ultramaryny, z czasem czer
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niejący; paratoluidyna, naftylaminy przez dlużazy 
czas nie dają żadnej reakoyi—dopiero po upły
wie kilku godzin tworzy się ciemny osad; dwufe- 
nylamin również przez dJuższy czas nie reaguje — 
potem zielenieje, a w końcu czernieje; fenylohy
drazyna rozkłada się—wydziela olej, częściowo 
krzepnący na ciało czerwonawo.

Reakcyą tą w wielu razach możnaby rozróżniać 
aminy. Dotychczas bardziej szczegółowe bada
nia prowadziłem z aniliną i fenylenodwuaminem. 
A jakkolwiek natrafiłem na pewne trudności, 
których jeszcze nie usunąłem i jakkolwiek rezul
taty analityczne nie całkowicie są zadawalające, 
to jednak sądzę, że jestem uprawniony do przy
puszczenia, że w tej reakcyi mamy do czynie
nia z nową grupą nieznanych ciał tlenowych 
wzorów :

[C8H5NO], lub [C8H5NOH],
z aniliny,

[O.H4(NO)J. lub [C6H4(N0H)2], 
z metafenylenodwuaminu.

Z aniliny pod działaniem S04Atn powstaje 
natychmiast ciało czarno-szare, z wejrzenia od
mienne od czerni anilinowej. Zabarwiona na 
podstawie tej reakcyi bawełna i wełna posiada 
barwę czokoladowo-brunatną. Wykonane analizy 
wprawdzie nie odpowiadają jeszcze zupełnie 
wzorom podanym, lecz w każdym razie orzekają, 
że me mamy tu do czynienia z czernią anilinową, 
że ciało to zawiera prawie równe ilości azotu 
i tlenu. Czarne ciało z aniliny nie rozpuszcza 
się w 8'ężonym kwasie octowym.

Raz jeden w powyższej reakcyi udało mi 
się otrzymać nieco ciała brunatnego z aniliny, 
lecz ciało to według analizy nie może być zalicza
ne do grupy indulinów, jak to przypuszczają pp. 
Schunck i Marchlewski dla ciała brunatnego, 
powstającego z aniliny pod działaniem wody utle
nionej.

Br. PawleiusJci.

SEKCYA CHEMIGm.

Posiedzenie d. 12 stycznia 1901 r., 1-sze 
w r. b.

Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu posie
dzenia poprzedniego, dr. Jan Bielecki wygłosił 
odczyt p. t. „Rzut oka na rozwój chemii w XIX 
stuleciu”. Odczyt ten podajemy w naszem pi
śmie w całości.

Po odczycie p. B., wiceprezes Oddziału, dzię- J 
kując gorąco prelegentowi za wysoce zajmujący 
odczyt, wyraził myśl, że koniecznem dopełnie- i 
niem odczytu p. Bieleckiego byłby rys historycz - j  

ny udziału polaków w pracy naukowej nad che

mią w wieku ubiegłym. Przewodniczący, p. Zna
towicz, wykazując trudności, jakie spotyka u nas 
już obecnie dziejopis naszej nauki, raz jeszcze 
prosił o nadsyłanie prac naukowych chemicz
nych, dokonanych przez polaków, w jakimkol- 
wiekbądź języku ogłaszanych, do biblioteki 
Sekcyi.

P. Piotrowski życzył chemii na przyszłe stule
cie metody, dającej możność badania ciał, któ
rych obecnie prawa stechiometryczne nie okre
ślają i które wymykają się z obrębu pracy labo
ratoryjnej ściśle naukowej,—a przecież w natu
rze panują te właśnie przejściowe związki, a nie 
jakoby arystokracya tak zwanych czystych 
związków.

Następnie sekretarz Sekcyi przypomniał o zbli- 
j  żającej się rocznicy założenia Sekcyi; będzie ona 
j  obchodzona w zwykły sposób w dn. 16 lu 

tego.
P. Józef Leski wezwał chemików do zapisywa

nia się na członków kasy przezorności i oszczęd
ności techników; o ustawę kasy i objaśnienia 
szczegółowe należy się zwracać do p. Leskiego, 
lub innych członków zarządu kasy.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Zapis Pepłowskiego. Komitet, zarządza
jący Kasą pomocy dla osób pracujących na polu 
naukowein imienia d ra J. Mianowskiego, podaje 
do wiadomości powszechnej, że zmarły d. 9 listo
pada 1891 r. Władysław Peplowski uczynił Kasę 
pomocy spadkobierczynią, swego majątku, od któ
rego dochody przeznaczył na popieranie wydaw
nictwa broszur i podręczników naukowych, zawie
rających najlepsze i najnowsze wskazówki roz
woju rolnictwa, rzemiosł i rękodzieł w kraju na
szym, wyłożone jasno, popularnie, poprawnym 
językiem polskim, przystępnie dla ogółu rolni
ków, rzemieślników i rękodzielników, zastoso
wane do potrzeb miejscowych; tudzież na pomoc 
dla autorów rzeczonych broszur lub podręczni
ków i osób na tem polu pracujących. W wyko
naniu zapisu tego, Komitet zarządzający Kasą 
oświadcza gotowość wejścia w bliższy stosunek 
z pp. wydawcami lub autorami dzieł, odpowiada- 
dających wyżej wyłuszczonym określeniom i wa
runkom, celem zapewnienia dziełom tym lub wy
dawnictwom poparcia, jakieby się okazało po- 
trzebnem i możliwem. Osoby, pragnące uzyskać 
dla swych dzieł czy nakładów pomoc pieniężną, 
proszone są o zgłaszanie się osobiste do biura 
Komitetu Kasy pomocy w Warszawie, przy ulicy 
Niecałej n-r 7 lub o nadsyłanie pod tymże adre
sem żądań, wyłuszczonych na piśmio.
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ROZM AITOŚCI.

—  Niemiecka w ypraw a do bieguna połud
niowego. W grudniowym zeszycie „Marinę 
Rundschau” znajduje się szczegółowy opis okrę
tu, przeznaczonego dla wyprawy niemieckiej do 
bieguna południowego. Warunki, wymagane 
w budowie tego okrętu, są nieco odmienne od 
tych, które miał na widoku Nansen przy budo
wie swego „Frania”. Okręt wyprawy niemiec
kiej ma być zastosowany do burzliwego klimatu 
okolic bieguna południowego. Ma być on prze
dewszystkiem łatwo obrotnym, a odporność prze
ciw zgnieceniu przez lody ma być osięgnięta 
raczej przez mocną konstrukcyą, niż kształt stat
ku. Długość okrętu ma wynosić 50,26 m, naj
większa szerokość 11,10 m, a zanurzając się 
na 5,4 m  ma wypierać 1 400 ton wody. Będzie 
on przytem zaopatrzony w łódź o motorze nafto
wym, dwie windy parowe, pompę parową, apa
rat destylacyjny w dużych rozmiarach i przy
rządy do oświetlenia elektrycznego. Duża ma

szyna parowa o potrójnej ekspansyi z konden- 
sacyą udzielać będzie okrętowi prędkości 7 wę
złów (7X 1862 m ) na godzinę. Załoga statku 
wraz z członkami wyprawy wyniesie 35 osób; 
prowiantów i paliwa zabierze na 3 lata. Okręt 
ten buduje fabryka okrętów Howaldswerke 
w Kiel.

Y

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. Fr. ' N. w Dublanach. Niech Pan 
przeczyta S. Kramsztyka: Ostatni z nieważni-
ków, Eter i jego znaczenie w fizyce. Nie wie
my, czy Sz. Pan zna języki obce. Zresztą, czyż 
nie dogodniej zasięgnąć rady na miejscu—w roz
mowie łatwiej o porozumienie się, niż w listach.

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. 9 do 15 stycznia 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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T R E Ś Ć . Rzut oka na rozwój chemii w XIX stuleciu, przez J. Bieleckiego. — O prawach przyro
dzonych, hypotezach i analogiach, przełożyła Zofia Joteyko-Rudnicka (dokończenie). — Z klasyfikacyi 
pierwotniaków, przez K. Błeszyńskiego (dokończenie). — Sprawozdanie z obrad komisyi, powołanej 
przez Akademią Umiejętności w sprawie ustalenia słownictwa chemicznego polskiego, przez Br. Zna- 
towicza. — Spostrzeżenia naukowe. — Sekcya chemiczna. — Wiadomości bieżące. — Rozmaitości.— 

Odpowiedzi redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.
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