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Występowanie żelaza w przyrodzie.

Znajomość składu chemicznego cial nie
bieskich zawdzięczamy analizie widmowej, 
najbardziej subtelnej i owocnej metodzie 
analitycznej, k tóra przybliżyła do nas gwiaz
dy na odległość, dzielącą chemika od bada
nego ciała. Powierzchowne warstwy słońca, 
badane przez spektroskop, wykazują prze
ważnie zawartość wodoru z nieznaczną i nie
stałą domieszką sodu, barytu, magnezu; 
w warstwach głębszych metale te przewa
żają, a jeszcze dalej od piwierzchni znajdu
jemy metale ciężkie: miedź, cynk żelazo. 
Wiele bardzo jaskrawych linij metali cięż
kich ukazuje się w wiłmie słonecznem pod
czas wybuchów, kiedy masy wewnętrzne 
przedostają się na powierzchnię.

Wynik analizy widmowej, przemawiającej 
za głębinowem rozmieszczeniem metali cięż
kich na słońcu można w całości zastosować 
do ziemi. Bardzo rozpowszechnione na zie
mi żelazo pochodzi z jej głębi. O składzie 
chemicznym ciał niebieskich wiemy tylko to, 
co nam daje analiza widmowa, metoda bar
dzo ścisła, ale jedyna. O głębinowem zaś 
pochodzeniu żelaza na ziemi posiadamy i do
wody teoretyczne, oparte na rachunku, i fak

tyczne, nieustannie pomnażane. Dowodem 
teoretycznym jest ciężar właściwy ziemi, wy
noszący podług najnowszych obliczeń Brau
na 5,527b5, podczas kiedy ciężar właściwy 
skał, składających skorupę ziemską do głę
bokości dla nas dostępnej, zaledwie przecho- 

i dzi 2,5. Koniecznym wnioskiem z porówna
nia tych dwu liczb jest to jedno, że w głębi 
zawierają się metale ciężkie, równoważące 
lżejsze związki na powierzchni. Ze śród 
nich żelazo zajmuje jedno z pierwszych 
miejsc, świadczy i jego rozpowszechnienie 
i skład meteorytów, czyli ułamków planet 
podobnych do naszej, które zakończyły ist
nienie samodzielne. Wiele meteorytów za
wiera niemal wyłącznie żelazo, a domieszka 
innych pierwiastków wynosi kilka zaledwie 
odsetek. Ponieważ żelazo występuje w wiel
kiej ilości na wszystkich ciałach niebieskich 
i jest jednym z najbardziej rozpowszechnio
nych pierwiastków we wszechświecie, należy 
przypuszczać, że na ziemi powinno być to sa
mo 1  że ilość żelaza na powierzchni jest bar
dzo mała w porównaniu z tą, która zawiera 
się w głębi.

Badanie dróg, jakiemi warstwy głębinowe 
wydostają się na powierzchnię, czyli badanie 
skał wybuchowych jest najbardziej ja sk ra 
wym dowodem głębinowego pochodzenia że
laza. łiazalty, melafiry, andezyty posiada
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j ą  ciemną barwę wskutek gęsto rozsianych 
w nich ziarn magnetytu rozmaitej wielkości. 
Piryt, czyli dwusiarek żelaza, stale występu
je w dyabazacb, dyorytach, syenitach *). Ten 
bardzo rozpowszechniony m inerał żelaza, 
znajdowany w pokładach wszystkich epok, 
od najstarszych do najmłodszych, tworzący 
się w szlamie, w torfie w naszych czasach— 
ukazuje się w skałach wybuchowych tak nie
odmiennie, w formie stałej często wcale nie
zmienionej, że o jego pochodzeniu nie może 
być wątpliwości. Żelazo w lawach występu
je  nietylko w postaci minerałów, w połącze
niu z tlenem, siarką i t. d. Znane jest rów
nież żelazo rodzime teluryczne, oprócz przy
byłego do nas z przestrzeni m iędzyplanetar
nej. W  bazaltach wcjłyńskicb, tak  zwanych 
anamezytach, w okolicy Równego, napotyka 
się żelazo rodzime bardzo rozdrobnione, z w y 
kle z domieszką miedzi, grafitu, posiadające 
wszystkie chemiczne i fizyczne własności że
laza wytopionego sztucznie.

Skały wybuchowe, zawierające żelazo, moż
na nazwać pokładami rudy nie w znaczeniu 
technicznem, ogólnie przyjętem, ale ze wzglę
du na pochodzenie żelaza. Pokładem rudy 
nazywamy skupienie minerałów żelaznych 
w takiej ilości, że opłaca się ich przetapianie. 
Lawa bazaltowa np., zawierająca tyle m a
gnetytu, że działa na igłę magnesową, wcale 
nie jest rudą, jeżeli ilość żelaza nie przecho
dzi 10°/„. Skały wybuchowe są tylko pierw
szą fazą z długiego szeregu, przez które że
lazo przechodzi po wydostaniu się z łona zie
mi, a pod wpływem późniejszych procesów 
przeistaczają się na złoża rudy prawdziwoj. 
Po wydostaniu się na powierzchnię lawa ule
ga działaniu wód atmosferycznych, zmian tem 
peratury, powoduje to segregowanie oddziel
nych minerałów czy podług ciężaru właści- I 
wego, czy też procesów chemicznych w pew
nym kierunku. W  niektórych miejscach, np. 
w szparach, powstałych wskutek ostygania 
lawy, minerały żelazne mogą skupiać się 
z mniejszą domieszką innych bezwartościo
wych, czyli „płonnych”. Przebieg tych zmian 
nie jest o tyle zbadany, ażeby każdą zmianę 
poszczególną można było objaśnić przykła
dem. Znaczną pomocą w zrozumieniu tych

1) Dr. Ryszard Beck. Lehre von den E rzla- 
gerstatten. 1 9 0 1 . Str. 36 .

procesów jest tworzenie się rud żelaznych 
w epoce obecnej, co z łatwością można ob
serwować.

Powyższe uwagi o wzbogacaniu się skał 
i w rudę stosują się do większości przypad

ków. Sporo jest pomiędzy niemi takich, któ
re należą do typowych i bardzo bogatych rud 
żelaznych. W niektórych syenitach na U ra
lu i w Szwecyi magnetyt jej rozsiany w drob
nych ziarnkach lub kryształach w ilości, 
przechodzącej 20%  ogólnej masy syenitu.

Inną drogą, którą żelazo z głębi wydziela 
się na powierzchnię, są źródła żelazne. Źró- 

! dła dzisiejsze w słabej mierze dają pojęcie
0 wzbogacaniu się powierzchni ziemi w żela
zo na tej drodze. Do istnienia źródeł po
trzebne są szczeliny w skorupie ziemskiej, 
a dzisiaj przyczyny powstawania szczelin

j  i pękania skorupy nie są ani tak liczne, ani 
| tak silne jak  w epokach dawnych. Szczeliny 

powstają wskątek zapadnięcia części po- 
I wierzchni w głąb, pod wpływem ciśnienia, co 
{ Daubree dokładnie wyjaśnił doświadcze- 
| niem, z powodu wysychania pokładów osa- 
! dowych, wskut k zwiększania się objętości 

skały, anhydrytu, np., czy li bezwodnego siar
czanu wapnia, który łącząc się z wodą za
mienia się na gips. O powstawaniu szczelin 

{ przez ostyganie law mówiliśmy poprzednio. 
Główną jednak przyczyną tworzenia szczelin 
jest fałdowanie się skorupy ziemskiej. O stat
nie zjawisko powoduje powstawanie najwięk
szych szczelin, ciągnących się po powierzchni 
setki kilometrów.

Woda, zawierająca w roztworze żelazo, 
podnosi się z głębi do góry i ukazuje się na 
powierzchni w postaci źródła. Gdy tak pod
nosi się z miejsca o wysokiej temperaturze
1 ciśnieniu do miejsca z tem peraturą i ciśnie
niem niższem, części twarde wydzielają się 
z roztworu, osiadają na ściankach szczelin 
coraz wyżej, zwolna szczelina zapełnia się 
minerałami i znika, pozostawiając po sobie 
żyłę kruszcową, jako produkt działania źró
dła. Żyły spatu żelaznego, czyli węglanu 
żelaza i żelaziaka czerwonego, znane w S a
ksonii i na Węgrzech, dostarczają rocznie 
setek tysięcy ton doskonalej rudy. Ten 
przykłai daje nam miarę, że w wynoszeniu 
żelaza z głębi na powierzchnię źródła miały 
udział bardzo ważny.

dwa zjawiska: wybuchy wulkanów i źró
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dła wyrzuciły w ciągu długiego okresu życia 
naszej planety na jej powierzchnię ogromne 
masy żelaza, przemiany późniejsze rozsiały 
je  po całym globie i uczyniły najbardziej 
rozpowszechnionym pierwiastkiem. Dosyć 
przypomnieć, że żadna roślina nie może żyć 
bez żelaza. Należy ono do tycb kilkunastu 
pierwiastków, które nieodmiennie wchodzą 
w skład każdego organizmu. Żelazo znajdu
je  się w najrozmaitszych pokładach wszyst
kich epok geologicznych. Sama barwa wielu 
pokładów dowodzi obecności w nich minera
łów żelaznych. Źólty lub brunatny kolor 
piasków, żwirów, glin pochodzi od rozsianego 
w nich wodnego tlenniku żelaza, czyli limo- [ 
nitu. Czerwone gliny zawierają żelaziak 
czerwony. Delikatne żyłki w marmurze lub 
całkowite jego zabarwienie pochodzą od he- 
matytu. Różnorodny rozkład minerałów że
laza w marmurach i wielu innych skałach 
czyni je ozdobnemi i cennemi.

Wylewanie się mas, zawierających żelazo, 
nie wyczerpuje wszystkich sposobów jego po
chodzenia na powierzchni. W zbiorach geo- | 
logicznych posiadamy żelazo kosmiczne. Nie- j 

wątpliwem jest, że materya kosmiczna bierze 
udział w pokładach ziemi. Pomimo zaciętej j 
opozycji stwierdziły to fakty, obserwowane 
przez tysiące osób. Dzisiaj ciekawa jest kwe- 
stya, jakim jest ten udział, jakie ilości mate- I 
ryi kosmicznej powiększyły masę naszej pla
nety; a źe prawie we wszystkich okapach po
chodzenia międzyplanetarnego od najdrob- j 
niejszych ziarn do dużych brył znaleziono j  

żelazo, więc odpowiedź na powyższe pytanie 
dotyczy ilości żelaza kosmicznego na ziemi.

Znane są meteoryty ważące po kilka tysię
cy kilogramów; w muzeum brytańskiem prze- | 
chowuje się bryła kosmiczna ważąca 3700 kg, 
największy m eteorjt, wagi 15 000 kg, spadł J  

w Argentynie. Sąto pokaźne liczby, jednak 
w porównaniu z wagą naszej planety—mini- j  

malne; takie meteoryty zresztą są bardzo 
rzadkie, ogół kamieni kosmicznych —to drob
ne ziarna lub nieduże bi-jłki po kilka kilo- j  

gramów. D. 30 stycznia 1868 r. w okolicach 
Pułtuska spadł deszcz kamienny; ogólna wa
ga znalezionych kamieni wynosiła 600 kg, j  

przytem pojedyócze dosięgały najwyższej wa
gi 7 kg. W rozmaitych miejscowościach znaj
dują na śniegu drobny pył pochodzenia nie
wątpliwie kosmicznego. Analiza chemiczna

odkrywa w nim żelazo, kobalt, nikiel jak 
w meteorytach. Bryłki kosmiczne często na
potykają się na dnie oceanu. Widzimy, że 
zjawisko opadania ca  ziemię materyału ko
smicznego jest powszechne, ale ilość tego 
m ateryału w porównaniu z masą ziemi bar
dzo nieznaczna. Kiedy kwestya meteorytów 
była śród przyrodników palącą, kiedy je gor
liwie zbierano, analizowano, robiono sztucz
nie, Dufour na posiedzeniu akademii pary
skiej zadał śmiałe pytanie : czy zwiększanie 
się masy ziemi przez materyą kosmiczną na 
nią spadającą nie wpływa chociaż w części 
na wiekowe przyśpieszenie ruchu naszego sa
telity—księżyca? M ateryał kosmiczny bez- 
wątpienia spadał na ziemię i w dawnych 
epokach geologicznych i można oczekiwać, że 
dalsze badanie pokładów skorupy ziemskiej 
wj kryje niemało tego materyału, ale to, co 
wiemy dzisiaj, nie daje odpowiedzi na pyta
nie Dufoura.

Oprócz żelaza, rozsianego w małej ilości 
wszędzie, znane są trzy formy występowania 
rudy w znacznej ilości: wsiąki, żyły i pokła
dy osadowe. O sposobie powstawania dwu 
pierwszych mówiliśmy poprzednio; dla zrozu
mienia powstania pokładów osadowych, do 
których należą najbogatsze złoża, trzeba 
zwrócić się do zjawisk dzisiejszych. Z  dna 
wielu jezior w Szwecyi, Finlandyi i wielu in
nych krajach wydostają co kilkanaście lat 
szlam bardzo bogaty w żelaziak brunatny, 
z którego wytapiają metal. Po kilkunastu 
latach na tem samem miejscu narasta war
stwa cennego szlamu nieraz gruba na 1 m. 
Jestto  tak zwana ruda jeziorna. Dno takich 
jezior zawiera minerały żelazne; już sama 
woda może wyługowywać sole żelaza, z po
mocą przychodzą kwasy : węglany w wodach 
powszechny, siarczany, jako produkt rozkła
du siarczanów, kwasy organiczne, wydzielane 
przez rośliny. Zależność tworzenia się rudy 
żelaznej od życia roślin jest niewątpliwa. 
Wydzielające się z nich kwasy organiczne 
wyługowują żelazo, amoniak zaś, wydzielany 
przez rośliny gnijące, strąca żelazo z roz
tworu w postaci wodanu. Również w posta
ci wodanu strąca się syderyt, wyługowany 
przez wodę zawierającą kwas węglany. J e 
żeli w roztworze oprócz soli żelaza znajduje 
się jakikolwiek siarczan, żelazo strąca się 
w postaci siarku żelaza czyli pirytu; dlatego
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w szlamie jeziornym pirytu nigdy nie brak. 
N a dnie jeziora otwierają się częstokroć 
źródła, przynoszące żelazo z głębi i zwięk
szające osad rudy. Z  biegiem czasu miękki 
szlam twardnieje, nabiera barwy, blasku, 
krystalizuje się i przybiera wygląd prawdzi
wej rudy żelaznej.

Szereg powyższych procesów zachodził 
i w dawnych epokach geologicznych. Za 
tym sposobem powstania olbrzymich złóż ru 
dy żelaznej z epoki, np., archaicznej, bardzo 
bogatej w żelazo, przemawia ich zgodność 
stratygraficzna z pokładam i sąsied niemi, czę
sto bardzo wyraźne uwarstwienie, łączność 
z wapieniami, które powstają w wodzie. 
Przeciw temu sposobowi przemawiają znaj
dowane w pokładach rudy organizmy m or
skie : amonity, jeże morskie. Proces two
rzenia się rudy żelaznej możliwy je s t i na 
dnie morza, szczególniej w pobliżu brzegu. 
N a dnie wielu mórz znaleziono ił glaukonito- 
wy, zawierający kilkanaście odsetek żelaza, 
jak  np. ił z wybrzeża Kalifornii. I ł  glauko- 
nitowy, gromadząc się na dnie morskiem 
przez długie okresy czasu i przeistaczając się 
pod wpływem przemian późniejszych, mógł 
w wielu miejscach utworzyć znaczne złoża 
rudy żelaznej.

W ytłumaczenie zjawisk dawnych przez 
obserwacyą dzisiejszych jest w geologii nie- 
zbędnem i bardzo owocnem, jednak do wy
jaśnienia pochodzenia rud żelaznych należy 
korzystać z tego sposobu z wielką oględno
ścią, ponieważ mało jest ciał tak pochopnych 
do zmian, jak żelazo i jego minerały : z wiel
ką łatwością ulegają utlenianiu i odtlenia- 
inu, procesom wietrzenia, przechodzą jedne 
w drugie. Z  tego powodu wskrzeszenie tych 
wszystkich procesów w ich kolej nem następ
stwie, które doprowadziły do powstania złoża 
rudy żelaznej, jest dla geologii bardzo trud- 
nem albo zgoła niedościgłem zadaniem.

Wacław Jacuńśki.

OSKAlt HERTWIG.

R o zw ó j b io lo g ii w  w ie k u  XIX.

(Dokończenie).

Mówiąc o teoryach ewolucyi i doboru, wkro
czyliśmy w dziedzinę fizyologii. Wszakże

sztucznym i medającym się konsekwentnie 
przeprowadzić jest podział wszelkiej nauki 
na działy poszczególne, a więc i podział bio- 
lagii na anatomią i fizyologią. Budowa 
i czynność jakiejkolwiek części ciała w naj
ściślejszym znajdują się związku, i wspólnie 
tylko mogą być zrozumiane.

W jaki sposób działają poszczególne na
rządy organizmów, objaśni nam bezpośred
nia obserwacya nader niedostatecznie, a czę
ściej wcale nie objaśni. Aby odpowiedzieć 
na pytanie, jaką jest czynność organu, fizyo- 
log musi do różnych uciekać się środków, k tó 
re owocną uczynią jego obserwacyą. Celowo 
przeprowadzony eksperyment, doświadczenie 
naukowe nad zwierzęcym czy roślinnym or
ganizmem, tem jest dla fizyologa czem mi
kroskop dla anatoma.

Sachs i Pfeffer zapomocą doświadczeń z fi
zyologii roślin zapoznali nas ze zjawiskami 
geotropizmu i heliotropizmu, fototaksyi i che- 
motaksyi i innemi faktami pokrewnemi. 
Fizyologią doświadczalna dobitnie stwierdzi
ła, jak  dalece czynności a nawet pokrój ro 
ślin zależy od czynników zewnętrznych.

Doświadczenia nad zwierzętami w rozmai
ty dokonywane być mogą sposób. Przeciw 
jednemu z nich, wiwisekcyi, z mniej lub bar
dziej poważnemi chirurgicznemi operacyami 
związanej, walczono energicznie, a niekiedy 
z pewnem powodzeniem, w kołach profanów. 
Zaprawdę, źle zastosowana czułość!! J a k  
małem jest znaczenie cierpień, przez badacza 
zwierzętom zadawanych i uśmierzonych ko
jącym wpływem chloroformu, wobec niezli
czonych dobrodziejstw, jakich ludzkość od 
sztuki lekarskiej doświadcza, a wszak sztuka 
lekarska zawdzięcza rozwój swój dzisiejszy 
otrzymanym zapomocą doświadczenia nad 
zwierzętami wiadomościom. Jak  mało zna
czą nieliczne ofiary wiedzy wobec niezliczo
nych a stokroć boleśniejszych cierpień przez 
jedne zwierzęta innym zadawanych, wobec 
wszystkich bólów, jakim ludzkość wskutek 
chorób lub wypadków podlega, lub jakie sa
ma sobie w morderczych zadaje wojnach?

Przeciwnie, z wdzięcznością przyznać na
leży, że doświadczenie nad zwierzętami nie
zmiernie wzbogaciło naszę skarbnicę nauko
wą. Przecięcie i drażnienie korzeni rdzenia 
pacierzowego dały nam prawo Bella. Czę
ściowe przecięcie rdzenia i badanie wywoła-
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Dych w ten sposób degeneracyj daJy nam 
możność odróżnienia rozmaitych ośrodków 
odruchowych. Śmiali eksperymentatorowi^ 
przeniknęli nawet tajemnice czynności mózgu 
uszkadzając lub niszcząc zupełnie pewne jego 
części; odkryto w ten sposób centra rządzące 
oddychaniem, czuciem, tu sfery mowy, tam 
optyczne, słuchowe i t. d.

Również doświadczenia nad zwierzętami 
źywemi wyjaśniły w sposób naukowy inne 
dziedziny fizyologii. Z chwilą, gdy zapomo
cą dowcipnych przyrządów nauczouo flię mie
rzyć szybkość i ciśnienie krwi w różnych miej
scach układu krwionośnego, słynna doktryna 
Harweya zmieniła się w ścisłą mechanikę 
krwiobiegu. Zapuszczanie rurek do kiszek 
i żołądka i inne sposoby otrzymywania so
ków z rozmaitych gruczołów stworzyły pewne 
podstawy fizyologii trawienia i wymiany ma
teryi.

Jeszcze większe dobrodziejstwa wyświad
czyły ludzkości praktykowane systematycznie 
w X IX  wieku doświadczenia nad zwierzę
tami w dwu innych kierunkach, nader dla 
terapii ważnych, a obywających się bez wiwi- 
sekcyi.

Sąto przedewszystkiem doświadczenia nad 
wpływem rozmaitych związków chemicznych 
na organizm. Badacz zawsze stwierdza za
pomocą licznych i wszechstronnych ekspery
mentów, jakiem jes t działanie mniejszych lub 
większych dawek chloroformu i eteru, morfi
ny kokainy i antypiryny, czy też silnych ja
dów, jak atropina, strychnina, kurara i inne 
preparaty, których przemysł chemiczny do 
starcza, z każdym dniem wzrastającą mno
gość. Potem dopiero środki te jako leczni
cze są stosowane.

W ciągu ostatnich lat piędziesięciu znacz
nie tą  drogą wzbogacono zasób naszych le
karstw, i z każdym lokiem wzbogaca się go 
bardziej. Przypomnę tu taj inne sposoby le
czenia, również na zwierzętach wypróbowane, 
do najnowszych należące zdobyczy, jako.to  
tuberkulina Kocha, surowica błonicy Behrin- 
ga i Ehrlicha, liczne inne surowice przeciw 
tężcowi, dżumie i innym proponowane choro
bom, lub też swoisty sposób Pasteura lecze
nia wścieklizny.

Drugi kierunek, o którym wspomniałem, 
sąto badania nad temi licznemi chorobami, 
które wywołują obce dla organizmu pasorzyt-

N i 11

nicze istoty. I  w tym kierunku eksperyment 
nad zwierzętami umożliwił tryumfalny pochód 
biologii w ciągu ubiegłego wieku, z nieprze
rwanego szeregu odkryć złożony. Leuckart 
i Yirchow karmili liczne zwierzęta mięsem 
z trychinami, aby zbadać istotę wywoływanej 
przez tego pasorzyta choroby, i poznali histo
ryą rozwoju trychiny i sposób, w jaki powsta
ją  rozliczne stadya choroby skutkiem wędró
wek trychiny w ciełe gospodarza, Davaine 
i Koch wyjaśniali istotę karbunkułu, przeno
sząc kroplę krwi z zarażonego na zdrowe 
zwierzę i badając stopniowy rozwój zarazka 
chorobotwórczego. Tę samę metodę, co dla 
trychin i karbunkułu. badacz stosuje w każ
dym podobnym przypadku, w róży i zakaże
niu krwi, w tyfusie, cholerze i dżumie, 
w gruźlicy i malaryi, zawsze jednem słowem, 
gcty chodzi o choroby zakaźne, przez najniż
sze grzyby, bakterye czy też przez inno spro
wadzone pasorzyty.

Większą jednakże od powyższych wyników 
eksperymentu nad zwierzętami dumą napeł
niają współczesnego fizyologa niezwykłe po
stępy przez jego naukę na dwu innych po
czynione polach, w zakresie biofizyki i bio
chemii.

W  początkach wieku bieżącego panowała 
jeszcze doktryna witalistyczna i powszechnem 
było przekonanie, że substancye organiczne 
w skład zwierząt i roślin wchodzące, tylko 
przez nie pod działaniem im właściwej siły 
życiowej mogą być wytwarzane, że przeto 
chemik nigdy nie będzie mógł otrzymać ciał 
podobnych zapomocą swych niedołężnych 
metod.

Świetne odkrycie W ohlera pierwszy cios 
zadało nauce o sile życiowej; zdołał on mia
nowicie sztucznie, w laboratoryum wytwo
rzyć mocznik, substancją przedtem tylko 
w organizmach spotykaną. Niebawem tego 
samego dopięła szybko rozwijająca się chemia 
organiczna i w innych przypadkach; obecnie 
zaś spodziewać się możemy, że kiedyś uda 
się chemii wytworzyć sztucznie najbardziej 
złożone ciało organiczne— białko. Większe 
jeszcze niż w syntezie poczyniła chemia po
stępy w dziedzinie analizy niezliczonych ciał 
organicznych, z których się składają komór
ki, tkanki i soki zwierząt i roślin, jako to wo- 
danów węgla, tłuszczów, ciał białkowych 
i ich niezliczonych pochodnych i produktów
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rozkładu. W  ten sposób stopniowo wytwo
rzyła się specyalna chemia fizyologiczna, bo
gata w wyniki, a obiecująca na przyszłość 
najciekawszych dostarczyć faktów.

W raz z dokładną znajomością ciał orga
nicznych zwiększyły się nasze wiadomości 
dotyczące spraw chemicznych, od których 
prawidłowego biegu życie zawisło. Fizyolo- 
gia oddychania, przemian we krwi zachodzą
cych, fizyologia przemiany materyi znaczne 
poczyniła postępy z rozwojem metod chemii 
fizyologicznej, z wynalezieniem przez Pflugera 
rtęciowej pompy powietrznej i wielu innych 
przyrządów; szerokie i żmudne badania Klau- 
dyusza B ernarda, Pettenkofera, Voigta, Pflii- 
gera, Heidenhaina i wielu innych wyjaśniły 
trawienie białka, tłuszczów i wodanów węgla, 
i czynności, jakie spełniają przytem gruczoły 
ślinowe, żołądek, w ątroba i trzustka. .

W raz z chemicznym szybko rozwinął się 
i fizyczny kierunek fizyologii. W  walce 
z witalizmem, który do objaśnienia zjawisk 
życiowych przyjmował szczególną silę źycio- j  

wą, w ten sposób ściśle świat organiczny od 
nieorganicznego oddzielając, za podstawowe 
przyjęto prawo, że organizmy również podle
gają  ogólnym prawom przyrody; gwiazdą 
przewodnią stało się uzasadnione przez Ro 
berta M ayera i Helm holtza prawo zachowa
nia energii; najwyższym celem badań Wpro
wadzenie do fizyologii metod fizyczno-mate- 
matycznych, któreby umożliwiły zastosowanie 
miary, wagi i rachunku do zjawisk życiowych 
i wyjaśnienie działania rozmaitych postaci 
energii, które rozpatrujem y jako mechanicz
ne, chemiczne, termiczne i elektryczne.

Stąd datuje wielka epoka, podczas której 
fizyologią wzbogacono szeregiem niezmiernie 
pomysłowych przyrządów. Zapomocą ky- 
mogrału i myografu uwidoczniono dla nie
uzbrojonego oka na zakopconej płytce i wy
mierzono dokładnie niedostrzeżone prawie 
ruchy żywych organów, serca, naczyń i m ię
śni. W Bkład każdej pracowni fizyologicznej 
wchodzi obecnie galwanometr i reokord do 
badań nad zjawiskami elektrycznemi, zacho- 
dzącemi podczas działania muskułów, i nad 
szybkością, z jaką nerwy przewodzą podnie
ty. Zwierciadło oczne Helmholtza, zwier
ciadło krtaniowe Gzermaka umożliwiły ba
danie dwu ważnych nader organów i znacz
nie naprzód posunęły medycynę.

Bez przerwy doskonaliły się przyrządy 
fizyologa aź do końca wieku. Każde nowe 
odkrycie fizyczne znajduje niebawem zastoso
wanie w fizyologii i medycynie. N atych
miast po epokowem odkryciu Rontgena le
karz pozyskał środki do utrwalenia na pły
cie fotograficznej zapomocą promieni ukry
tych przed wzrokiem organów wewnętrznych, 
a przedewszystkiem różnych części szkieletu.

Tak tedy w ciągu wieku X IX  badania 
fizyków-fizyologów, Helmholtza i du Bois- 
Reymonda, Fechnera, W ebera, Ludwiga, 
Bruckego i Pfliigera wytworzyły specyalną 
fizykę mięśni i nerwów, fizykę organów czu
ciowych, mechanikę kośćca i narzędów ruchu, 
mechanikę krążenia krwi i oddychania.

Oko jest dla nas ciemnią optyczną, według 
zasad fizyki zbudowaną, ucho zaś przyrzą- 

| dem fizycznym, który zapomocą specyalnych 
urządzeń orgnicznych, błonek i włókien, jak 
struny fortepianu na pewien ton nastrojonych, 
daje nerwom odczuć fale dźwiękowe. N a 
krtań  zapatrujemy się jako na piszczałkę ję
zyczkową, którą w drganie wprowadzają płu
ca zamiast miecha. Prawa filtracyi i osmo
zy wyjaśniają zjawiska wchłaniania (resorp- 
cyi) i wydzielania (sekrecyi). Zapomocą 
kalorymetru fizyolog określa w kaloryach 
ilość ciepła w ciągu dnia przez zwierzę wy
dzielonego i podejmuje się trudnego zesta
wienia bilansu wymiany energii w zwierzęciu, 
obliczając w kaloryach również ilość energii, 
dostarczoną organizmowi w postaci pokarmu 
i porównywając ją  z energią, przez ciało 
w postaci ciepła czy też energii mechanicznej 
wydzielaną i zawartą w odpadkach od wy
miany materyi.

Wobec tryumfów, jakie fizyologia zawdzię
cza wprowadzeniu metod fizycznych i che
micznych, pod wpływem świetnego wykładu 
du Bois-Reymonda, większość badaczów po
wzięła przekonanie, że doskonała fizyologia 
jest tylko biochemią i biofizyką, i że wtedy 
tylko ma ona prawo wogóle być za naukę 
uważaną, o ile staje się stosowaną chemią 
i fizyką, mechaniką i matematyką.

Z krańców „płytkiego witalizmu”, jak m a
wiał du Bois-Reymond, fizyologia przerzuci
ła  się w drugą ostateczność, wpadła w czysty 
mechanizm i w wyjaśnieniu zagadki życia 

I widziała tylko zagadnienie fizyczno-che- 
miczne.
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Najbliższym tego wynikiem było, że zawo 
dowi fizyologowie z zamiłowaniem w tych 
tylko pracowali dziedzinach, które dla fizycz
nych i chemicznych są dostępne metod, inne 
znowu, jak fizyologią rozwoju i zapłodnienia 
zostawili na uboczu. Tem skwapliwiej kwe- 
tityami temi zajęli się anatomowie, zoologo
wie czy botanicy, przeniknęli zjawiska życio
we komórki, protoplazmy i jądra , odkryli 
skomplikowany proces podziału jąd ra , two
rzenia się wrzeciona, figui promienistych 
i śródciałek, podłużnego rozszczepiania się 

- chromozom; rozwiązali ostatecznie sporne 
zagadnienie, które przez czas długi fizyolo- 
gów na wrogie animalkulistów i owistów 
dzieliło obozy; zbadali zapomocą obserwacyj 
mikroskopowych wszystkie fazy tajemnicze
go zapłodnienia, przenikanie ciałka nasien
nego wewnątrz jajka, zlewanie się ich jąder; 
przez odkrycie, że zarówno komórka jajowa, 
jak  spermatozoid do zapłodnienia przygoto
wać się muszą, usuwając lub redukując po
łowę swej substancyi jądrowej, pogłębili 
zrozumienie całej sprawy; poważyli się wresz
cie na zasadzie tych i innych zjawisk, dać 
podstawy teoryi dziedziczności, tworząc hy- 
potezę, że substancya jądrowa zachowuje 
i przenosi cechy dziedziczne.

W taki sposób, obok szkoły chemiczno- 
fizycznej, w fizyologii powstał kierunek biolo- 
giczno-anatoraiczny, pogłębiający nasz po
gląd na życie zapomocą badań mikrosko
powych.

Im większe atoli znaczenie pozyska kieru
nek anatomiczno-biologiczny, badając orga- 
nizacyą podłoża zjawisk życiowych, te na bar
dziej rozszerzy się przekonanie, że jedno- 
stronnem jest zarówno witalistyczne jak me- 
chanistyczne stanowisko w biologii. W szak
że główny filar szkoły mechanistycznej, sam 
du Bois-Reymond później względem niej kry
tycznie się zachowywał i uznał ją  w zasadzie j 
za niewystarczającą. W swej mowie o g ra 
nicach poznania przyrody zaznaczył on dwa 
nierozwiązane zagadnienia, a później liczbę 
ich podniósł do siedmiu zagadek wszechświa
towych; zapytać tylko możemy, dlaczego się 
tą  właściwie liczbą ograniczył. Przecież 
du Bois-Reymond nazywa trywialną prawdą 
niemożność zrozumienia istoty materyi i siły, 
objaśnienia mechanicznego nawet najniższe
go stanu świadomości, starem nazywa do

świadczeniem, którego dotychczas żadne nau
kowe nie zmieniło odkrycie, źe atomistyka, 
dynamistyka, ciągłość zapełnienia przestrze
ni jednakowo prowadzą nas na manowce.

Coprawda du Bois-Reymond sam stąd nie 
wyciągnął wszystkich konsekwencyj. Biolo
gia atoli w rozpoczynającym się nowym wie
ku ten napewno wyprowadzi wniosek, który 

, tu  podaję, a niebawem uzasadnię : równie 
mało uprawniony jak  witalistyczny jest i me- 

j chanistyczny dogmat, głoszący, źe skompliko
wane zjawiska życiowe są tylko sprawami 
fizyczno-ehemicznemi, dopóty przynajmniej, 
dopóki pod mianem fizyki i chemii rozumieć 
będziemy takie nauki, jakiemi są one obecnie.

Jak  powiedziałem już dawniej : „Jeżeli 
zadaniem chemika jest tylko zbadanie nie
zliczonych połączeń atomów w molekuły, to 
właściwie nie może on wcale zbliżyć się do 
zagadki życia, gdyż ona tam się zaczyna, 
gdzie kończy się jego praca. Ponad budową 
cząsteczki chemicznej wznosi się budowa sub
stancyi żywej, jako dalszy, wyższy rodzaj 
organizacyi, dalej idzie budowa komórki, 
wreszcie budowa roślin i zwierząt, które są 
jeszcze bardziej złożonemi, kunsztownemi 
połączeniami milionów i miliardów w najroz
maitszy sposób zszeregowanych i zróżnico
wanych komórek”.

Cóż mieć może wspólnego chemia w swym 
stanie obecnym z tym zupełnie nowym świa
tem organizacyi materyi, na której dopiero 
polega życie? Gdyby chemik zapragnął rów
nież go zbadać, musiałby być biologiem, mor
fologiem przedewszystkiem, a cele jego i me
tody pracy byłyby bezporównania szersze 
i zgoła od współczesnych różne.

Taki sam jest stosunek fizyki do biologii. 
Obecnie szkoła fizyczna w fizyologii argu
mentuje wraz z du Bois-Reytnondem : w isto
tach ożywionych, w komórce, działają te sa
me siły, jakie przejawia poza komórką atom 
węgla, wodoru, tlenu, azotu, fosforu. „Czą
steczka żelaza jest zawsze ta sama, czy 
w meteorycie przez kosmiczne przebiega 
przestrzenie, czy w kole lokomotywy sunie 
po szynach, czy też w komórce krwi przepły
wa przez skronie wieszcza. Jak  w zrobio
nym ręką człowieka ruchu, tak i w ostatnim 
przypadku, żadnej nowej własności cząstecz
ka ta nie nabyła, żadnych dawniejszych nie 
utraciła. Te własności są wieczne, nieznisz
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czone, nieuniknione. Jeżeli znowu atomy 
żadnych nowych nie ujawniły własności, to 
wszystkie zachodzące w komórce zjawiska są 
fizyczno-chemiczne, te same co w próbówce” .

Tak mniej więcej argum entują zwolennicy 
zdania : wszystko w świecie fizyki i chemii. 
My wskażemy atoli, że pojęcie atomu jest 
tylko fikcyą, dla współczesnej nauki potrzeb
ną, że o sumie własności i sił „atomu samego 
w sobie” nic nie wiemy, a mniej jeszcze wie
my o tem, w jaki sposób z własności atomów 
sumują się własności i siły ich związków. 
F ak t, że w pewnych warunkach z własności 
węgla, zsumowanych z cechami tlenu, wodo
ru, azotu musimy otrzymać białko, jes t dla 
nas równie niewytłumaczony, jak  ten, że 
z rozmaitych ciał białkowatych w pewnej 
organizacyi powstaje komórka żywa.

Dlategoteż w ciekawej dla nas sprawie 
opuścimy zupełnie pojęcie „atom u” i tak 
często nadużywane pojęcie siły, i na to tylko 
zwracać będziemy uwagę, po czeai jedynie 
siły poznajemy, to jes t na ich działanie. Co 
do tego zaś—to samo twierdzić się ośmielam, 
co twierdziłem we względzie organizacyi m a
teryi.

J a k  z połączeniem atomów w cząsteczki, 
cząsteczek w wyższe jednostki składowe— 
komórki, komórek w rośliny i zwierzęta, po
wstają coraz nowe, wyższe postaci organiza
cyi, tak samo z każdym z niezliczonych szcze
bli organizacyi wytwarzają się nowe sposoby 
działania. Z wystąpieniem na widownię roś 
lin i zwierząt badacz ma do czynienia z zu
pełnie nowym światem najrozmaitszych dzia
łań, jakie nigdy w nieożywionej nia zachodzą 
i zachodzić nie mogą przyrodzie, gdyż brak 
tam potrzebnej po temu organizacyi; wymie
nię tylko zachowanie gatunku zapomocą 
wzrostu i rozmnażania, wymianę materyi, 
rozmaite rodzaje wrażliwości, fototaksyą, 
chemotaksyą, geotropizm, świadomość, my
ślenie i tyle innych działań, jakie wzajem 
wywierają na siebie różne części komórki, 
komórki jedne na drugie, organy na organy, 
wreszcie zwierzęta i rośliny.

Jestże zadaniem fizyka badać wszystkie 
działania przez wszystkie możliwe wywiera
ne ciała?

Niewątpliwie nie! J a k  chemika zajmuje 
tylko najprostsza organizacya materyi, ale 
nie połączenia biologiczne, tak samo i fizyk,

uczony w wypracowanym przez wieki zakre
sie, zajmuje się ograniczoną częścią różnych 
działań, które elementarnemi nazwać może
my; dział jego jest nader obszerny, mały 
jednak jeszcze w porównaniu ze wszystkieini 
rodzajami działań, jakie w świecie zachodzą. 
Gdyby fizyk w ten sposób się nie ograniczył, 
musiałby w jednej połączyć osobie fizyologa 
i psychologa, socyologa i historyka.

Wreszcie i na to zwrócić należy uwagę, że 
rozpowszechnione zdanie, że wszystko na 
świecie jest fizyką i chemią, że życie, to 
problemat fizyczno-chemiczny, zależy poczę 
ści od przeceniania tych działów wiedzy. 
Zapominamy, że jak  każda wiedza, tak też 
fizyka i chemia, co krok natrafiają na g ran i
ce poznania przyrody, które obecnie za nie
przezwyciężone uważamy, i źe pod tym 
względem zasadniczo w niczem one przed 
biologią nie m ają pierwszeństwa.

Słusznie tedy powiedział Nageli na zjeździe 
przyrodników w Monachium : „Najprostsze 
zjawiska nieorganiczne w przyrodzie tyleż 
badaczowi nastręczają trudności, co zagad
nienie o pochodzeniu czucia i świadomości 
od przyczyn materyalnych”.

Prostsze zjawiska niekoniecznie są lepiej 
znane, i bodaj zwykle w biegu nauki pozna
jemy prostsze drogą badania bardziej złożo
nych zjawisk. Syntezę jakiegoś związku che
micznego zawsze poprzedza jego analiza. 
Zadziwiające własności węgla poznaliśmy 
dopiero przekonawszy się drogą analityczną, 
źe stanowi on główną część składową woda- 
nów węgla, tłuszczów, ciał białkowatych 
i że nadaje im cechy, jakich nikt a priori 
w kawałku węgla kamiennego przewidziećby 
nie mógł. Nie chemiczne badanie ciał biał 
kowatych, lecz studya nad komórką zwierzę
cą i roślinną wykazały doniosłość białkanów 
w zjawiskach życiowych. Tak tedy gmach 
wiedzy buduje się nietylko z dołu do góry, 
lecz również, może w większej mierze, od 
szczytów do podstaw, tu od prostszych do 
bardziej złożonych posuwając się zjawisk, 
owdzie—naod wrót.

Wspomnianemu już raz twierdzeniu : „je
żeli atomy żadnych nowych wewnątrz komór
ki sił nie ujawniają, to wszelkie zjawiska, za
chodzące w komórce, są fizyczno-chemiczne, 
te same, co w próbówce”, możemy przeciw
stawić odwrotne, równie uprawnione: czło
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wiek posiada czucie, pamięć i świadomość, 
myśli i buduje cały świat duchowy; składa 
się atoli z komórek, te z cząsteczek białka, 
te znowu z atomów; ponieważ każdy wyższy 
szczebel organizacyi rozwija się z bezpośred
nio niższego w sposób naturalny, ponieważ 
wskutek prawa zachowania energii myślenie 
nie mogło zjawić się nagle na pewnym do
piero szczeblu organizacyi, przeto czuć, pa
miętać, myśleć, być świadomą musi komórka, 
cząsteczka, atom wreszcie.

I  takie wygłaszano zdanie; psychologowi 
przypadłoby w udziale wyjaśnienie najważ
niejszych zagadnień zarówno w nauce o ko
mórce, jak  w fizyce i chemii.

Takie ogólnikowe wnioski, nie związano 
z realnemi podstawami nauk przyrodniczych, 
żadnych przyrodnikowi nie przynoszą korzy
ści. Winien się przeto ich strzedz, jak  w je d 
nym tak i w drugim kierunku.

Fizyk i chemik słusznie nie chcą wcale 
słuchać o czujących, pamiętających czy na 
wet myślących atomach, gdyż nie postrzegają 
tych własności i metody tych nauk wykryć 
ich nie mogą; równie uprawnionym jest p ro
test biologa przeciw rozpatrywaniu jego nau 
ki z ciaśniejszego punktu widzenia chemiku 
i fizyka, gdy biologii zadania i metody są 
zupełnie inne i obszerniejsze, i w ramki fizyki 
i chemii nie dadzą się wtłoczyć całkowicie.

Ozy wogóle zadaniem przyrodnika, sku- | 
piającego swe badania, o ile mają być one 
owocnemi. na drobnym ułamku nieograni 
czouych zagadnień wszechświata, może być 
ujęcie świata całego w jednę formułkę ogól
ną? Czy nie odpowiedniejszem dlań jest 
przekonanie, że świat poznać można, ale dla 
nas obecnie tysiąc razy więcej nieznanych 
istnieje zagadnień, niżeśmy ich rozwiązali, 
tysiąc razy więcej, niżeśmy poznali i do nau
ki wcielili?

Temi kierując się poglądami, przyrodnik 
nie zapomni, że wyjaśnienie wszechświata ja 
ko mechanizmu uderzających się atomów po 
lega na fikcyi, dla uzmysłowienia wielu zja 
wisk pożytecznej, ale jednak nie odpowiada
jącej rzeczywistości.

W porównaniu ze światem rzeczywistym, 
do zmysłów zapomocą niezliczonych przema 
wiającym właściwości, nikłym wyda mu się 
cieniem pozbawiony własności świat Lapla 
cea, który w zjawiskach widzi tylko działanie

atomów w ruchu, a świat c ały uważa za ol
brzymie tylko równanie do rozwiązania.

Przyrodnik zgodzi się ze zdaniem, jakiem  
K arol E rnest vonBaer krótko, pięknie i tra f
nie charakteryzował istotę nauki : „Wiedza 
wiecznie jest u swego źródła, działalności jej 
nie ogranicza ani czas, ani przestrzeń, nie
zmierną jest jej treść, nieskończonem zada
nie, cel—niedoścignionym”.

A przedewszystkiem stosuje się to do bio
logii, do nauki o życiu. Zadanie jej jest 
najtrudniejszem; dziedzina we wszjstkie roz
szerza się strony, z najrozmaitszemi działami 
wiedzy ściśle się łącząc. W jednym kierun
ku, posługując się fizyką i chemią, staje się 
ona biochemią i biofizyką; w innym łączy się 
z naukami, ducha ludzkiego badającemi, 
z psychologią i socyologią, z etyką i religią. 
Łączy ona świat materyalny z duchowym. 
W nadchodzącem stuleciu biologia będzie 
powołana do współdziałania w podniesieniu 
kultury ludzkości, do wzniesienia jej na wyż
szy szczebel inteligencyi, na wyższy stopień 
życia społecznego i etycznego, o ile tylko ba
dacze przyszłości żadnemi dogmatami nie 
skrępowani, świat nieznany poznawać będą. 
Wtedy biologia sprowadzi czas, gdy przy
szłe pokolenia pełne ciągnąć będą korzyści 
z cudownego postępu w technicznem opano
waniu sił przyrody, jakie zawdzięczamy roz
wojowi fizyki i chemii w wieku X IX .

Tłum. J . L .

MIKOŁAJ KOPERNIK.
Studya nad pracami Kopernika, oraz materyały biograficzne 

opracow a ł  I z e b r a ł  Ludw ik  Antoni B irkenmajar .

Część  p ie rwsza .  K raków, 1900. S t r .  X I I I ,  711, 4-a.

(Ciąg dalszy).

Rozdział X . Almagest łaciński, wydanie 
weneckie z r. 1515 (str. 242—292j.

B jła  to własność Kopernika; obecnie znaj
duje się w bibl. uniwer. w Upsali. Książka 
podstawowa ówczesnej astronomii, dlatego 
też została przez p. B. wszechstronnie zba
dana, tembardziej, że na każdej stronicy 
widać ślady studyów jej właściciela. Do 
książki są podoszywane karty papieru, na 

I których mieszczą się różne zapiski własno-
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ręczne Kopernika, jak  epoki rachuby czasu, 
długości roku gwiazdowego, biegu księżyca. 
W śród samego tekstu drukowanej książki 
i tablic załączonych jest wiele sprostowań, 
które p. B. dla porównania z tekstem  zesta
wia na str. 254 -2 6 2 . W  dalszym ciągu p. B. 
podaje wynik swoich poszukiwań źródła, 
na którego podstawie Kopernik opierał swo
je  sprostowania A lm agestu Ptolemeusza. 
„Ta częśó mej pracy była najmozolniejsza” 
mówi p. B. w przypisku (str. 267) i każdy to 
przyzna, jeżeli chociaż pobieżnie przejrzy 
przytoczonych pisarzy starożytnych i średnio
wiecznych.

R ozdział X I .  N arzędzia  astronomiczne 
i  obserwacye K opernika  (str. 2 9 3 -3 1 9 ).

P . B. prostuje błędne wiadomości podawa
ne przez różnych pisarzy, że obserwatoryum 
Kopernika we F rauenburgu (Gynopolis) po
siadało tylko narzędzie paralaktyczne, złożo
ne z czterech ła t  drewnianych z podziałami 
atram entem  wykonanemi, które później prze
szło w posiadanie Tychona Brahego. Twier- 
dzi też p. B., że oprócz tego narzędzia posia
dał Kopernik kwadrans ustawiony w płasz- 
czyznie południka, jak  również wzmiankuje 
na podstawie wiarogodnych źródeł, że K o
pernik używał przenośnego narzędzia astro- 
labium, którego znajomość wyniósł ze stu- 
dyów w Krakowie, gdzie „wykład Da con- 
structione et usu astrolabii wchodził w stały  
program nauki astronomii w X V  wieku 
i później” (str. 295).

Położenie gwiazd stałych Kopernik wy
znaczał nie iunem narzędziem, tylko zapomo
cą astrolabium . Co do czwartego narzędzia, 
którego mógł Kopernik używać, a mianowi
cie, narzędzia zwanego D ioptrą Hipparcha, 
nic pewnego nie daje się powiedzieć. Czas 
Kopernik wyznaczał zwykle z wysokości 
gwiazd, zegarów jeszcze nie było, klepsydr 
prawdopodobie nie używał.

W  dalszym ciągu rozdziału jes t mowa 
o obserwacyach K opernika, o sposobie ich 
wykonania i o celu, w jakim  były robione. 
Obserwacye są zestawione chronologicznie 
od 6-go m arca r. 1497 w Bolonii do 20-go 
sierpnia 1541 we Frauenburgu; wszystkich 63.

R ozdzia ł X I I .  M echanika, fizyka , geo- 
dezya, geografia (str. 320—342).

P . B. na podstawie cytat z dzieła Koper

J 70

nika wykazuje, że tenże miał dobre przeczu
cie grawitacyi; nie uszedł też jego bystrości 
ruch jednostajnie przyśpieszony ciał opada
jących; o środku ciężkości miał jasne wyo
brażenie, jak  niemniej o przebiegu zjawisk 
ruchu wahadłowogo przynajmniej w głów
nych zarysach. Natomiast zbija p. B. twier
dzenie dosyć upowszechnione, że Kopernik 
wypowiedział mniemanie, że drogi planet 
może mają kształt eliptyczny. Wyraz „ellip- 
sis” użyty przez Kopernika w I I I  ciej księ
dze, gdzie jes t mowa wyłącznie o zjawisku 
precesyi punktów równonocnych i zmienności 
nachylenia równika do ekliptyki, wcale nie 
odnosi się do przecięć stożkowych, czego p. B. 
dowodzi matematycznie (str. 324). W dal
szym ciągu rozdziału p. B. zwraca uwagę na 
mało oceniony ustęp dzieła Kopernika, 
w którym tenże „wdaje się w trudną kwestyą 
składania dwu ruchów harmonicznych wa
hadłowych”, mających do siebie kierunki
prostopadłe, a okresy w stosunku 1 : 2.
Kopernik wprowadził tu krzywą linią „corol- 
lae intortae similis”, którą uważają za naby
tek  pierwszej połowy X I X  wieku. P. B. 
wyprowadza równanie krzywej precesyjnej 
u Kopernika, która jest identyczna z równa
niem krzywej akustycznej P. A. Lissajous 
w „Annales de chimie et de physique”,
ser. I I I ,  tom 51. Paryż 1857. Jestto  krzy
wa czwartego stopnia, a „w jaki sposób wiel
ki astronom doszedł do rezultatów tak nie
zwykłych, wyprzedzając niemi czasy nawet 
znacznie późniejsze, pozostaje zagadką” (str. 
329).

Trudno w krótkości streścić ten cały, cie
kawy rozdział, ale wypada nadmienić, że jest 
on nieocenionej wartości.

Nietylko astronomicznemi sprawami zaj
mował się Kopernik, gdyż geografia i geode- 
zya również go zaprzątały. Wyznaczenie 
długości i szerokości geograficznej różnych 
miejsc nie jes t łatwą rzeczą, osobliwie długo
ści. W braku dzisiejszych środków, jak te
legrafy, chronografy i t. d. wyznaczenie dłu
gości było nader trudnem zadaniem, dlatego 
też dziwić się nie można, że różnice długości 
pomiędzy Krakowem a Aleksandryą, Rzy
mem i innemi miastami bardzo niedokładnie 
wypadły. Daleko dokładniej wyznaczone są 
u Kopernika szerokości Frauenburga, Toru
nia, Rygi i Dorpatu, co „pozostaje zapewne
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w związku z kartograficznemi pracami Ko- [ 
pernika wspólnie z Aleksandrem Sculteti” 
{str. 335). P . B. powołując się na wzmiankę 
u Caspra Scbiitza, że Pregel „quem Coper- 
nicus latine Praegoram  dixit” i na wzmiankę 
o źródle Berszy „Copernico Yarissae” wnio- j 
skuje, że' jakieś pisma geograficzne K oper
nika zostały gdzieś zawieruszone. Oprócz j 
astrolabium i prawdopodobnie dioptry, które 
łatwo mogły być przenoszone, a więc służyć j 

także do pomiarów geodezyjnych, Kopernik j 
posiadał jeszcze narzędzia do wyznaczania 
płaszczyzny poziomej, nazwane „chorobates”, 
które niewiele różniło się od wagi kanałowej.

Rozdział X I I I .  Almagest grecki, iwyda- 
nie bazylejskie z r. 1538  ^sir. 343—349).

Poliant znajduje się w bibliotece uniwersy
teckiej w Upsali razem z greckim komenta
rzem Theona aleksandryjskiego. Książkę 
przywiózł do Warmii Rhetyk i z dedykacyą I 
darował ją  Kopernikowi. Podkreślenia, róż- j  

ne notatki, spostrzeżenia Kopernika „spra- ( 
wiają takie wrażenie, jakgdyby on myślał
0 wprowadzeniu pewnych zmian w ostatniej 
(V I-tej) księdze swojego dzieła” (str. 347), 
a  szczególniej w teoryi biegu Merkurego
1 Wenery, które mu niemało kłopotu spra
wiały i może do końca życia umysł jego za
przątały.

Rozdział X IV . Chronologiczny porządek 
wypracowania i spisywania pojedynczych 
ksiąg Revolutionum  (str. 350— 388).

P. B. zwraca uwagę na tę okoliczność, że 
mało zastanawiano się nad porządkiem, w ja 
kim Kopernik tworzył pojedyńcze księgi 
swojego dzieła; kiedy je  spisywał i nadawał 
im postać w autografie zachowaną (zbiór 
hr. Nostitza w Pradze). — Wspólnie z prof. 
Aleksandrem Ozuczyńskim p. B. rozpatrywał 
w r. 1896 ten autograf i z pisma, jakości 
atram entu, z wodnych znaków papieru (fili- 
gramówj, potrafił szczegółowo rozebrać i usta 
lić porządek powstawania pojedyńczych ksiąg, 
a nawet rozdziałów. Znalazł on sześć fili- 
gramów i dopiął zamierzonego celu. P rzy 
taczać szczegóły tej mozolnej i długiej robo
ty byłoby rzeczą dla czytelników zbyteczną, 
gdyż wszystkie badania odnoszą się do auto
grafu, który p B. miał w ręku, i do różnych 
miejsc dzieła Kopernika.

Na końcu rozdziału jest własnoręczne pi
smo Kopernika z r. 1539, wyjęte ze zbiorów 
książąt Czartoryskich w Krakowie.

Rozdział XV. Dokumenty ze w zm ianką
0 Koperniku, listy do niego lub o nim  (str. 
389—400).

W spisie tych dokumentów i listów p. B. 
nie pomieszcza już skądinąd zaanych, lecz po
przestaje jedynie na niewydanych do tego 
czasu. Sąto różnej treści i rozciągłości listy 
po łacinie pisane ze wskazaniem miejsca, 
gdzie obecnie są przechowane. Na końcu 
rozdziału są wymienione listy Kopernika do 
Dantyszka z r. 1533 — 1539.

Rozdział X V I. N iezn a n y  dokument, do
tyczący pierwszej edycyi dzieła Kopernika 
(str. 401—405).

Pod koniec życia Kopernika dzieło jego 
było wydane w Norymberdze r. 1543, dokąd 
je przywiózł Rhetyk, któremu wielki autor 
powierzył swą pracę w całości i z przedmo 
wą. Wydawcy, Osiander, Petrejus i Scho- 
ner, pozmieniali nazwiska, całe zdania i pi
sownię; powykreślali całe ustępy i usunęli 
pierwotną przedmowę, a zastąpili j ą  inną 
sfabrykowaną, ową „najgłupszą przedmową”, 
jak  ją  nazwał Kepler i Broscius. Ten ostat
ni otrzymał od prof. uniwersytetu krakow
skiego Ja n a  Aug. Rybkowicza listy biskupa 
chełmińskiego T. Gizego, wielkiego przyjadę- 

j  la Kopernika i w r. 1618 ogłosił dwa z tych 
: listów. Jeden z nich był pisany do Rhetyka

1 wykrył machinacje norymberskiej trójki 
j fałszerzy. W tym bowiem liście, datowanym 
| z Lubawy d. 27 lipca 1543, już po śmierci

Kopernika, Gize oburzony na niesumiennych 
{ wydawców zawiadamia Rhetyka, że wniósł 

skargę do senatu norymberskiego na druka- 
! rza Petrejusa, podpisanego na tytule książki. 

Wyrok senatu wypadł nie po myśli Gizego, 
gdyż „stosownie do wyjaśnień Petrejusa nic 
przeciw niemu przedsięwziąć nie może” (senat)

! (str. 403). Do potwierdzenia wspomnianego 
fałszerstwa „dopomogło wynalezienie auto- 

| grafu w Pradze w połowie X I X  stulecia, 
a dziś nietylko wiemy, że dzieło pofałszowa- 
no, ale nadto w których miejscach i w jaki 

| sposób to uczyniono” (str. 402). Na tejże 
stronicy p. B. podaje urywek listu Gizego 
do Rhetyka.
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Rozdział X V II .  Them a nałw iłatis, za- 
ruierające datę urodzenia K opernika  (str. 
4 0 6 -4 1 2 ).

W braku ksiąg metrykalnych toruńskich 
z X V  wieku, trudno znaleźć dokładną datę 
urodzin Kopernika. P . B. jednak umie so
bie i w tym razie radzić. Z  horoskopów 
astrologicznych, stawianych w owe czasy dla 
różnych osób; wybiera on najwiarogodniejsze 
i r. 1473 d. 19 lutego uważa za datę naro
dzin Kopernika.

Rozdział X V I I I .  O niektórych członkach 
rodziny K opernika  (str. 4 1 3 -4 2 3 ). Claus 
(Mikołaj) K opernik.

N a chrzcielnicy kościoła S-tej K atarzyny 
w Zgorzelcu (dziś B randenburg) znalazi Ja n  
Gustaw Busching, prof. uniwersytetu wro
cławskiego w r. 1817, nazwiska różnych do
stojników miejskich, a między nimi także 
„Claus Kopernik”. P. B. wykazuje (str. 414). 
że to nie jest mąż Barbary Watzelrodówny, 
matki astronoma, ale tylko śląski imiennik 
reformatora astronomii, podający swoje na
zwisko w słowiańskiej pisowni bez podwój
nego p.

W  dalszym ciągu tego rozdziału znajdu
jemy dowodami popartą wiadomość, którą 
około r. 1857 już Ju lian  Bartoszewicz od
krył, że Łukasz W atzelrode, wuj K operni
ka, był kanonikiem kapituły włocławskiej 
i mieszkał czas jakiś we Włocławku.

W kaplicy P. Maryi kościoła włocławskie
go jes t kompas starożytny z konstelacyami 
na ścianie, który podług podania zrobił K o 
pernik.

W  tomie V II I  zbioru listów „Collectio Ca- 
m erariana” w bibliotece królewskiej w Mo
nachium znajduje się oryginalny list n ie ja
kiego Andreasa Sonnemanusa z roku 1567. 
W  tymże liście jest wymienione nazwisko 
„Copernicus”, co wielce zaintrygowało p. Bir- 
kenmajera, gdyż spotkał się z nazwiskiem 
takiej osoby, która przeżyła M ikołaja K o 
pernika astronom a i jego b ra ta  Andrzeja. 
Zaczął więc bliżej dochodzić i przynajmniej 
częściowo udało mu się rozwiązać zagad
kę. W bibliotece uniwersytetu wrocławskiego 
p. B. znalazł nieoprawną broszurę z wiersza
mi weselnemi, ułożonemi przez „Erdm ana 
K opernika” na spółkę z dwuma innymi wier
szokletami. To nazwisko „Erdm an (Adam)

K opernik” znajduje się w innych wierszowa
nych broszurach z r. 1Ó60 i 1561. — P . B. 
nadmienia, źe o pokrewieństwie tego E rd 
mana z astronomem nie można mc pewnego 
powiedzieć, ale daleko pewniej twierdzić moż
na, że pochodził on ze Śląska, gdzie podobne 
nazwisko nie było rzadkością i że jes t tym 
samym „Copernicus”, którego w liście swoim 
wymienia Sonnemanus, o czem wyżej wspom
niano.

R ozdział X IX . D om inik M aria Novara  
(str. 424—448).

Wymieniony tutaj Dominik M. Novara był 
J  profesorem i astronomem w Bolonii. Kiedy 

Kopernik przyjechał do Włoch, był „nie 
uczniem, ale pomocnikiem i świadkiem obser- 
wacyj Dominiku”, jak  mówi Rhetyk w „Nar- 
ratio  prim a”. Nie bacząc na te słowa B,he- 
tyka różni pisarze, osobliwie włoscy, za- 

j  częli przyznawać Dominikowi takie zasługi 
i wpływ na Kopernika, że nieledwie nie od
mawiali tema ostatniemu pierwszeństwa po
mysłów, na których podstawie on wypraco
wał swoje wiekopomne dzieło. P . B. udo
wadnia obszernie, jakie zapatrywania miał 
Dominik na różne sprawy astronomiczne, 
a jakie Kopernik. Gdy Dominik w jednym 
z' swoich prognostyków (na r. 1489) wypo
wiedział mniemanie o wiekowych zmianach 

j  szerokości geograficznych, Kopernik dowiódł 
przeciwnie, że te szerokości są niezmienne.

Jeden z pisarzy włoskich (Dominico Ber- 
ti), komentując niedokładnie wywody prze
chowane u Maginiego, który był profesorem 
astronomii w Bolonii od r. 1588 i który naj- 

| więcej rozsławił Dominika Novarę, „wmawia 
w swych czytelników, że D. M. Novara ob
jaśnia tam precesyą ruchem stożkowym osi 

| ziemskiej”, o czem w pisemku (Tabulae se- 
cundorum mobilium) Maginiego niema ani 
słowa. P . B. występuje stanowczo w obro
nie prawdy historycznej i dowodzi, że „prze
dziwny pomysł Kopernika, wytłumaczenia 

j  ruchu pozornego tak zwanej ósmej sfery, t. j.
| zjawisk precesyi ruchem sainejże osi ziem- 
| skiej”, nie jest własnością D. M. Novary 

(str. 426).
P . B. podając różne szczegóły o Dominiku 

! M. Noyara, spodziewa się, że dadzą się może 
wydobyć jeszcze jakie nowe dowody, oprócz 
prognostyków, mogące wykazać prace tego
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Dominika, który na swój czas i środki do
kładnie wyznaczył nachylenie ekliptyki do 
równika.

Kopernik jadąc do Włoch już myślał o ru 
chomości ziemi; pobudkę do tego nasunęły 
mu najrozliczniejsze sprzeczności, które znaj
dował w objaśnieniu zjawisk niebieskich na 
podstawie systemu Ptolemeusza i jego ko
mentatorów; ten genialny zwrot myśli po
wstał w głowie K opernika wcześniej, aniżeli 
twórca nowej astronomii ujrzał Włochy i po
znał Dom. M. Noyarę.

Rozdział X X . Zbiorek starych obserwa- 
cyj, wykonanych przez astronomów krakow
skich (str. 4 4 9 — 4 79).

Kopernik odnosił wszystkie obliczenia ob- 
serwacyi tak  starożytnych, jak własnych do 
południka krakowskiego. Oznaczenie dłu
gości geograficznej Frauenburga (Gynopolis) 
wymagało odpowiednich spostrzeżeń tak tu 
taj, jak  w Krakowie; pod tym względem po
trzebna była wzajemna umowa, ażeby pewne 
zjawisko niebieskie uważać w obu miejscach. 
Od paźdz. r. 1502, aż do tegoż miesiąca j  

r. 1530 podane są obserwacye zaćmień słoń- | 
ca i księżyca w Krakowie; wszystkich ra 
zem 27.

Bardzo ciekawe szczegóły przytacza p B. 
o astronomach krakowskich, z którymi Ko- j  

pernik pozostawał w stosunkach „conferebat 
<Ie eclipsibus et earum obsenratiombus”, 
a pomiędzy którymi Marcin z Olkusza (młod
szy) najwięcej śladów po sobie pozostawił.

W bibliotece uniwersytetu krakowskiego 
odszukał p. B. inkunabuł z różnemi notatka
mi, obserwacyami astronomicznemi i meteoro- 
logicznemi wspomnianego Marcina z Olkusza 
{Bierna albo Bebema) i o nich przeważnie 
mówi w dalszym ciągu rozdziału, przytacza
jąc  także innych astronomów krakowskich, 
o których wiadomość dała się odszukać, 
a mianowicie Mikołaja Szadka cztery obser
wacye zaćmień. W uwadze do tego rozdzia
łu  p. B. wspomina, że powiodło mu się zna
leźć własnoręczne zapiski Kopernika, zawie
rające sześć obserwowanych przezeń zaćmień 
słońca i tyleż zaćmień księżyca, z których 
tylko dwa znajdują się w Revolut., o innych 
zaś dziesięciu nic zgoła nie wiedziano. Z a
ćmienie księżyca w d. 29 stycznia r. 1534 K o
pernik obserwował w  Krakowie; pobyt jego

tamże w tym roku „jest prawdziwą niespo
dzianką dla biografa”.

O tych nowych regestach Kopernika bę
dzie mowa w rozdz. X X V I.

Rozdział X X I .  Sołpha i Gałcaynini (str. 
4 8 0 -  41(0).

Caelio Calcagnini, kanonik w Ferarze, po
dróżował do Krakowa w r. 1518 na zaślubi
ny Zygmunta I  z Boną; tutaj też pozawiązy- 
wał znajomości z różnemi osobami na dworze 
królewskim, a oprócz tego mógł coś zasłyszeć 
o pomysłach Kopernika i jak  powiada p. B. 
„napisał na tem at ruchomości ziemi znane 
ćwiczenie stylistyczne p. t. nQaomodo coelum 
stet, terra  moveatur, vel de perenni motu 
terrae commentatio” (str. 480).

Pisarze włoscy, a także inni chcieli poczy
tywać tego Calcagniniego za poprzednika 
Kopernika i jemu przypisywać odkrycie sy
stemu heliocentrycznego. ,Dopiero X . Hipler 
wyświetlił tę sprawę i wykazał drogę, którą 
pomysł Kopernika dostał się do Calcagni
niego.

Nazwisko „Solpha” jest pseudonimem J a 
na Benedicti de Trebul (Trzebol, Treubel, 
mała mieścina położona kilka mil na północ 
od Gorlic łużyckich). Był on kanonikiem 
kilku kapituł, wykładał jakiś czas w uniwer
sytecie krakowskim (1512), a najwięcej zaj
mował się medycyną i był nadwornym leka
rzem królewskim; pozostawił cały szereg 
pism różnej treści.

P . B. przytacza listy Calcagniniego do 
Solfy i dochodzi do tej prawdy, źe wiado
mość o pomysłach Kopernika co do obrotu 
ziemi poczerpnął Calcagnini w Krakowie od 
Solfy, który był w najlepszych stosunkach 
z Kopernikiem i mieszkał jakiś czas w W a r
mii. Zdaje się też, że on był świadkiem 
ostatnich chwil Kopernika.

(Dok. nast.).
Kowalczyk.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie z d. 2 marca, 4 -te  w r. b.
Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu posie

dzenia poprzedniego, dr. Henryk Majmon wygło
sił rzecz „o syntezach organicznych środków 
lekarskich i stosunku ich budowy do działania” .
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Badania budowy ciał organicznych, uznanych 
za fizyologicznie działające, musiały prowadzić 
do robienia prób w kierunku otrzymania ich dro
gą syntezy. Do tego kierunku chemii syntetycz
nej przyłączyły się badania, której części czą 
steczki przypisać należy działanie substancyj.

Im więcej wiadomości nasze w tym kierun
ku się rozszerzały, tem prostsza była droga upla- 
nowanego budowania i szukania nowych ciał, 
które miały znaleźć, jako środki lecznicze, zasto
sowanie terapeutyczne. Kierunek ten przyspo
rzył nam całe szeregi związków analogicznie 
zbudowanych, których jednak tylko nieznaczna 
część znalazła zastosowanie w medycynie.

W dziedzinie środków przeciwgorączkowych  
przewodnią ideą syntetyków było początkowo  
zbudowanie ciał analogicznych z chininą. Na 
podstawie błędnego przypuszczenia, jakoby ch i
nina była czterobydrowaną pochodną chinoliny, 
otrzymano tallinę, kairolinę i kairynę— ciała, 
mające własności przeciwgorączkowe, nie zw al
czające jednak, jak chinina, malaryi. Również 
z zamiarem otrzymania ciała podobnego do ch i
niny Knorr doszedł do synłezy antypiryny, która, 
jak sam Knorr później dowiódł, nie jest pochod
ną chinoliny, lecz innego rdzenia, zwanego pi
razolem. Błędne przypuszczenie, że w antypi- j  
rynie działającym składnikiem jest fenylohydra
zyna, doprowadziło do otrzymania antytermi 
ny (produktu kondensacyjnego fenylohydrazyny 
z. kwasem lewulinowym ) i agatyny (produktu 
kondensacyjnego metylofenylohydrazyny z a ld e
hydem salicylowym ). Z pochodnych antypiryny na 
wzmiankę zasługują : tolipiryna, salipiryna, to - j 
lisal, tussol, migrenina i piramidon (dwumetylo- j 
ainidoanłypiryna). Z pochodnych aniliny i para- 
amidofenolu p. Maj mon opisał antyfebrynę, form- 
anilinę, eksalginę, euforynę, fenacetynę, trójfe 
ninę, laktofeninę, amygdofeuinę, piran ty nę, opo- j 
lizynę, neurodjnę, termodynę, malachinę, mala- . 
rynę, fenokol i przy każdym związku zwracał 
uwagę na stosunek budowy do działania i na 
uplanowane zgóry syn‘ezy powyższych związków.

Środki nasenne p. Majmon podzielił na trzy ; 
grupy, z których pierwsza zawdzięcza swe dzia
łanie obecności chlorowców w węglowodorach 
tłuszczowych, aldehydach i acetonach (chloroform, 
wodan chloralu, chlornloamid, chloraloimid, chlo- 
raloformamid, chloraloaceton, dormiol, chloralo- 
uretan i t. p ), druga— obecności grup etylowych  
(sulfonal, trional, tetronal) i trzecia, której dzia
łanie nasenne polega na grupie aldehydowej i ace
tonowej (aldehyd octowy, paraaldehyd, metylal, 
acetal, acetofenon).

Przy środkach antyseptycznych, których ty 
pem je s t  fenol, p Majmon opisał wpływ różnych 
grup, wstępujących do pierścienia, na działanie 
antyseptyczne. Z pochodnych karboksylowych  
fenolu prelegent dokładnie opisał kwas salicylo
wy i jego estry (salole, benzouaftol, salofen) 
i szczególną uwagę zwrócił na epokowe badania 
Nenckiego, który pierwszy wskazał drogę do p o 

łączenia fizyologicznie działających kwasów z fe 
nolami i do wprowadzenia nowych tych estrów  
do użytku medycznego.

Następnie p M. przeszedł do związków, za
stępujących jodoform i opisał związki jodowane : 
arystol, eurofen, jodek karwakrolu, jodol, sozojo- 

[ doi, loretynę, oraz związki siarkowane : sulfami- 
nol, dwusiarkorezorcynę, a z soli bizmutowych : 
dermatol, airol, orfol i kseroform.

Z pochodnych gwajakolu, używanych w le 
czeniu suchot, opisane zostały : duotal (węglan 
gwajakolu), styrakol, benzosol, gwajaform i gwa- 
jacetyna.

W końcu prelegent opisał syntezę z triace- 
tonaminy środka znieczulającego p n. eukaina, 
która zawdzięcza swe istnienie znajomości budo
wy kokainy. Znieczulające działanie ostatniej 
przypisać należy obecności benzoilu w grupie 
hydroksylowej i metylu— w karboksylowej. Z in
nych sztucznych związków znieczulających pre
legent opisał holokainę, ortoform i nirwaninę.

Następnie przewodniczący p. Zuatowicz za
wiadomił zebranych( że „Chemik polski” zacznie 
wychodzić w kwietniu r. b. i polecił gorąco no
we pismo opiece i wspólpracownictwu Sekcyi.

W końcu sekretarz Sekcyi odczytał sprawo
zdanie z działalności Sekcyi za ostatnie trzech- 
lecie.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

KRONIKA N A U K O W A . 

Powinowactwo wodoru i srebra względem
jodu. Zastosowanie energełyki do zagadnień 
chemicznych, które zawdzięczamy Horstman- 
nowi, Gibbsowi, Duhamowi i innym badaczom, 
dało podstawy teoretyczne do ilościowego wyra
żania działań chemicznych. Praktycznie jednak  
zagadnienie to rozwiązane dotąd zostało zaledwie 
w niewielu przypadkach szczególnych. Nie ulega 
dziś kwestyi, że śrisłe pod względem teoretycz
nym i doświadczalnym pomiary powinowactwa 
ciał stanowić będą fundament przyszłej chemii 
rozumowanej, w którą dotychczasowa che
mia systematyczna (czyli opisowa) przekształca  
się coraz widoczniej i). D latego też każdy krok 
uczyniony na tej drodze, wzbudzać musi głębsze 
zainteresowanie Nit-dawno Danneel w labora- 
toryum Nernsta w Getyndze opracował z tego  
punktu widzenia reakcyą pomiędzy srebrem  
a kwasem jodowodoruym oraz wodorem a jo d 
kiem srebra. Teoretycznie przewidywać należa
ło, że w stężonym kwasie jodowodornym srebro 
się winno rozpuszczać, wydzielając wodór, od

*) Patrz Ostwald : Zarys chemii nieorganicz
nej : wstęp.
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wrotnie zaś ze słabego kwasu,[zawierającego jo -, 
dek srebra w zawieszeniu, wolny wodór powinien 
odtleniać ten ostatni, tworząc srebro metaliczne. 
Reakcyą tę wyrazić więc można w następującem 
równaniu:

HI +  Ag ^  A gi - f  H .

Z odwracalności tej reakcyi wynika, że powino
wactwo srebra i wodoru względem jodu czyli 
zdolność srebra do wyparcia wodoru ze związku 
z jodem , a wodoru do wyparcia srebra z jodku 
srebra zależy od stężenia czterech ciał oddziały- 
wających : stężenia kwasu jodowodornego (Shi), 
srebra (SAg), jodku srebra (SAgi) i wodoru (Su). 
W stanie równowagi

s hi . SAg _  K 
SAgi • Sh

(stałej).

Shi = K,

Skoro —— większem jes t niż Kj, czyli skoro uży- 
»h

jemy stężonego kwasu jodowodornego, powino
wactwo srebra większem jest niż'powinowactwo 
wodoru względem jodu; odwrotnie, w razie uży
cia słabego kwasu lub wodoru o znacznem ciśnie
niu przewyższa powinowactwo tego ostatniego. 
W ogóle uzasadnić można twierdzenie, że róż
nica powinowactw srebra i wodoru :

1 Ag PH =  RTIn —  -  RTIn SiIt
«H

w równaniu tem oznaczają : R — stalą równania 
gazów, TIn temperaturę absolutną, Sm , Sh —  
stężenie odczynników w stanie równowagi, Sm , 
Sh —  jakiekolwiek stężenie tych substancyj. 
W celu oznaczenia ilościowego powinowactwa 
stosować możemy trzy zasadnicze metody : dy* 
namiczną, statyczną, oraz elektryczną. P ierw 
sza polega na badaniu szybkości danej reakcyi 
w obu kierunkach : w stanie równowagi szyb
kość reakcyi pomiędzy srebrem a kwasem równa 
się szybkości odwrotnej reakcyi pomiędzy wodo
rem a jodkiem wodoru; zapomocą metody s ‘a- 
tycznej określamy bezpośrednio stosunek stężeń  
odczynników w stanie równowagi; zapomocą 
metody elektrycznej wreszcie badamy zależność 
siły elektrobodźczej ogniwa, złożonego z elektro
dy srebrnej zanurzonej w kwasie jodowodornym  
oraz elektrody platynowej nasyconej wodorem, 
od stężenia wodoru i kwasu. Siła elektrobodźcza 
ogniwa tego, złożonego według schematu :

Ag | Agi +  HI | H, ,

W układzie, w»którym stosunek stężeń odpowiada 
powyższemu założeniu, srebro i wodór posiadają 
względem jodu powinowactwo jednakowe. Roz
ważając powyższe równanie zauważyć należy, 
że stężenie srebra i jodku srebra, jako ciał trud
no rozpuszczalnych w wodzie, uważać należy za 
stałe, skutkiem czego równanie daje się uprościć :

stanowi bezpośrednią miarę powinowactw srebra 
i wodoru względom jodu. W szystkie te trzy  
metody doprowadzać winny do jednakowych w y
ników. W danym przypadku zgodność metody 
statycznej i dynamicznej nic nie pozostawia do 
życzenia; ostatnia metoda natomiast dała nieco 
odmienne wyniki, co pozostaje w związku z nie
stałością powyższego ogniwa, której przyczyny 
autor jednakże dotąd nie zdołał wykryć.

(Zeit. f. phys. Chem. t. X X X III, str. 4 1 5 — 444).

M C.

—  Pyrheliometr Angstrijma. Pomiary natę
żenia absolutnego promieniowania słonecznego, 
czyli tej ilości energii cieplikowej, którą daje 
centymetr kwadratowy powierzchni ciała dosko
nale absorbującego w jednostce czasu i w razie 
prostopadłego padania promieni słonecznych, po
miary te od czasów Pouilleta są przedmiotem 
badań wielu uczonych, którzy też wynaleźli wie
le właściwych do tego celu przyrządów. Z tych 
przyrządów; tak zwanych alctynometrów, pierw
szeństwo należy się bezspornie przyrządowi 
uczonego szwedzkiego K. Angstróma, odzna-

j czającemu się przedew^zystkiem tem, że tu 
| wpływ wielce szkodliwego dla ścisłości pomia- 
I rów przewodnictwa ciepła w czasie obserwa- 

cyi jest usunięty. Aktynome‘r Angstróma, skła- 
| da się w zasadniczej swej części z dwu kolistych 
I płytek miedziauych o średnicy 30 mm  i gru- 
j bości 5 mm', przednia z nich pokryta jest galwa- 
| noplastycznie miedzią i czernią platynową, a po

została jest dobrze wypolerowana. Po drugiej 
j  8‘ronie znajduje się rówuież termoelement 
I (miedź — srebro nowotne), którego części mie

dziane połączono są z galwanometrem, gdy dru- 
| ty  ze srebra nowotnego łączą się z płytkami. 

W ten sposób galwanome'r wskazuje różnice 
tempera* ur obudwu plyfek. Podczas obserwa 

! cyi staramy się, aby pierwotna różnica tempera
tur między obu płytkami, przyrządu przeszła na 
odjeraną, do czego połrzeba poddawać to jednę 
to drugą płytkę działaniu promieni słonecznych. 
Wyznaczywszy wtedy czas ubiegły między tą 

\ przemianą temperatur, wyliczamy we llug wzoru 
j teoretycznego natężenia promieniowania Ang- 

strom zbudował także przyrząd samoznpisujący, 
i który składa się z termometru różnicowego, osa

dzonego na osi pionowej. Zasada jest tu ta sa
ma, co i poprzednio, a otrzymywane stąd diagra- 

j  maty pozwalają z łatwością otrzymywać i badać 
przebiegi dzienne. g.

—  Badania aktynometryczne na Montblanc.
W roku 1896 urządzony został staraniem  
fizyków francuskich Crova i Houdaille cnły sze- 

j reg stacyj na górze Montblanc w celu obserwacyj 
aktynometrycznych. Z obserwacyj tych okaza
ło się, że średnia wartość energii cieplikowej wy
syłanej ze słońca w ciągu minuty prostopadle na 

| jednostkę powierzchni wynosi : na stacyi Grand-



176 WSZECHŚWIAT Nr 11

Muleta (wysokość 3 0 2 0  m) 1,497  kaloryi gra
mowej a na s ‘acyi Chamonix ( 1  0 5 0  m ) 1,242; 
w Montpellier zaś (wysokość 48  m  nad po
ziomem morza) wartość owa wynosi 1 ,059 kalo 
ryi. Dane te odnoszą się do miesiąca sierpnia 
1896 roku. M iędzy 19 a 23 sierpnia Crova 
przeprowadził specyalne pomiary na możliwie 
wielkich wysokościach, aby otrzymać ściślejszą  
wartość stałej słonecznej, t. j. tej ilości ciepła, 
którą otrzym uje ze słońca 1 cm2 górnej warstwy 
naszej atmosfery. Badania te  dały na stałą sło
neczną wartość 2 .9 0  kaloryi; wartość ta jest  
względnie małą, co Crova przypisuje niepom yśl
nym warunkom obserwacyi. Nie od rzeczy b ę
dzie tu wspomnieć, że w dzisiejszym  stanie akty- 
nometryi wartość tę oceniają na blisko 4  kalorye 
gramowe

W  roku następnym (w rzesień 1897  r.) Crova 
przeprowadził na szczytach Montblanc nowy sze 

reg pomiarów, z których na stalą słoneczną wy
pada już średnio 3,4. Crova utrzymuje, że 
i w tych jego pbserwacyach warunki atm osfe
ryczne nie były całkowicie buz zarzutu i jest zda
nia, że w razie czystego błękitu, silnej polaryza- 
cyi i niskiej temperatury otrzymana wartość sta
łej słonecznej wynosiłaby co najmniej cztery ka
lorye.   g. t v

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. K. M. W Kamiennem. Wszechświat 
nie zamieszcza obecnie ogłoszeń płatnych, mógł
by wszakże podjąć się pośrednie1 wa, lecz prosiłby 
przedewszystkiem o spis dzieł, o których Sz. Pan 
wzmiankuje.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
7.a ty Izień od d. 6 do 12 m arca 1901 r.

(Ze spostrzeżeń ua staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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0  w  a ([ i

7 r. I p. 9 w. 7 r. i  Pr 9 w. Najw. Naju.

fi S. 46,1 4 5 2 4 5 , 2 1,0 1.9 M 2,7 o,7 90 S9,S \S 3 «,8 -;}• dr. kilkakr. Powloką
7 C. 42,5 41,1 42,1 — 1.4 4,3 2,4 5,8 - . , 6 92 S3,S‘.SJ — [śnieżna znikła
8 P 42,2 43.5 4%6 0,2 o,S q ,5 3.0 0,0 93 SE9,SE17,NE5 0,8 •55- drobny kilkakrotnie od
9 S. 4 9 '4 5 l  5 55.3 o,ń 1,8 ',2 2,1 0,4 92 NE5,E \E 3 — [<• 5 p. m .; /

lo N. 58.2 5S,8 5 -ł.i 1.0 2.2 1.3 2 6 o ,4 Ti W»,SW3,SS — Lody na Wiśle ruszyły.
l i  P. 52,T 48,1 42,9 — o,4 3,9 3.) 4,6 - 0,4 85 SE9,SE7,S5 o,3 0  wieczorem.
12  W 42,1 4 r ,7 50,2 5.0 6,0 3,1 6 8 3,1 82 SW7,W5,SW3 ot3 O z nocy.

Średnie 47,9 ',9 87 3 ,2

Objaśrrenie znaków. •  deszcz; sjs śnieg; a  krupy; ▲ grad; =  mgła; ^  rosa; u  szron; K burza; 
T odległa burza; 4* zawieja; v  błyskawice bez grzmotów; /  wicher; ©  koło wielkie białe naokoło 
słońca; 0  wieniec naokoło słońca; a? koło wielkie białe naokoło księżyca; £  wieniec naokoło księżyca; 
g j  oznacza, że przynajmniej połowa powierzchni grantu, otaczającego stacyą, jest pokryta śniegiem. — 
Głoska a. (lub a. m.) dopisana do liczby, oznacza godziny od 12  w nocy do 1 2  w  południe; głoska p. 
(lub p. m.) oznacza godziny od 12 w południe do 12 w nocy. Np. 9 a. lub 9 a. m. oznacza godzinę
9-tą zrana; 7 p.—godzinę 7 ą wieczorem.

T R E Ś ć .  W ystępowanie żelaza w przyrodzie, przez W . Jacuńsk iego .—  Oskar Hertwig. Rozwój 
biologii w wieku XIX; tłum. J. L. (dokończenie). — Mikołaj Kopernik, przez Kowalczyka (ciąg  
dalszy). —  Sekcya chemiczna. —  Kronika naukowa. —  Odpowiedzi redakcyi. —  Buletyn meteorolo

giczny.

Wydawca W. W ró b lew sk i .  Redaktor Br. Z n a to w icz .

U #* po jo. Raptuasa 2 MapTa 19<>] r o  ja . Druk Warsz. TH w. Akc. Artystyczno-Wydawniczego.




