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Stoimy wobec wypadku niezwykle smutne
go dla naszej nauki!

Nieszczęsna wieść o śmierci prof. Nenckie
go, to jakby grom, który spadł na nas z po
godnego nieba, to piorun, który zniszczył 
wielki gmach pracy, wystawiony ręką tego 
niezwykłego człowieka.

Jakże smutno pogodzić się z tym faktem j  

już spełnionym, i kiedy mierzy się jego ogrom 
i następstwa, to ileź zawodów i ile boleści j 
ciśnie się pod skronie i do serca.

Wszystko co ziemskie tak się zawsze 
kończy!

Jedną z głównych własności charakte
ryzujących „białko ożywione”, mówił nie
dawno Nencki na Zjeździe krakowskim, jest 
jego śmierć. „Przemiany tej nie umiemy so
bie objaśnić, ale możemy ją  badać, musimy : 
się kusić o jej rozwiązanie”. I  oto Ciebie, 
wielki pracowniku, któryś najbardziej był 
powołany do podjęcia tego zadania—tajem
nicza ta reakeya już objęła.

Ten aparat, to ciało, ten duch, które sta
nowiły Twój potężny organizm, a którego 
fur.kcye dały nam tyle nowych myśli, obja
śniły tyle zjawisk, spoczywa już nierucho- 
mie—prochem będzie. Jakże przerażająca 
jest ta znikomość życia, jak potężna choć 
smutna jest ta stereoizomerya bytu żywych 
organizmów!

O życiu i działalności Nenckiego mówiono 
tu niedawno obszernie z powodu 25-letniego 
jubileuszu Jego pracy naukowej.

W żywej pamięci wszystkich uczestników 
Sekcyi chemicznej stoją tu jeszcze piękne 
przemówienia kolegów Boguskiego, Pru- 
szyńskiego i ś. p. Wawrzyńca Trzcińskiego.

Wydrukowane one zostały następnie we 
Wszechświecie, Gazecie Lekarskiej i wyda
ne nawet w osobnej broszurze *); sądzę więc, 
że nie mam potrzeby powtarzać szczegóło
wej charakterystyki prac Nenckiego. Zaję
łoby to nam zbyt wiele czasu i dla jednych 
byłoby zbytecznem, a dla drugich może za 
mało dostępnem.

Pozwólcie też Panowie, źe ograniczę się tu 
do paru rysów ogólnych, a przedewszystkiem 
zwrócę uwagę na znaczenie dla nas Nenckie
go jako badacza i profesora uniwersy
tetu.

Rozpatrując się w historyi rozwoju u nas 
chemii, każdy musi się zdziwić, że jeżeli 
wszędzie większość tych, którzy zajmowali 
się tą nauką, dorzucała do gmachu ogólnej 
wiedzy jakąś cegiełkę z własnych spostrze
żeń i doświadczeń, używając najprostszych 
przyrządów i często walcząc z biedą, odkry
wała nowe pierwiastki, zdobywała nowe pra- 
-wa i opisywała wiele nowych zjawisk i związ
ków : to u nas nic podobnego nie da się 
zauważyć.

Samodzielnych badań, nowych odkryć che
micznych, jakichś własnych spostrzeżeń do 
pierwszych lat szóstego dziesiątka przeszłego 
stulecia, prawie zupełnie nie mamy. Jednym 
dopiero z pierwszych, który zrozumiał, że 
teoretyczna jedynie znajomość nauki tak

*) Wszechświat z r. 1897, t. XVI, str. 81, 
100, 120. —  Rys 25-letniej działalności prof. 
dr. Marcelego Nenckiego przez dr. H. Nus- 
bauma, dr. J, Pruszyńskiego i W. Trzcińskie
go. Warszawa, 1897. Odbitka z Gazety le
karskiej.
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bardzo doświadczalnej, jak chemia, nie jest 
Wystarczająca, był Jakób Natanson; lecz 
i jego działalność, znana szczególniej z pięk
nej pracy nad budową mocznika, była tylko 
krótkotrwałą (od 1854—1865 r.). Ze Szko
ły Głównej wyszedł cały zastęp młodzieży 
pożytecznej, przyuczonej do badań analitycz
nych, ale nie wdrożonych do samodzielnych 
studyów; bo i ówcześni jej kierownicy nie 
byli jeszcze dostatecznie przygotowani do 
tego kierunku.

W Krakowie prof. Czyrniański zajmował 
się spekulacyami czysto teoretyczne mi nad 
ruchem atomów i tworzył nowe słownictwo 
chemiczne.

We Lwowie za niemieckich czasów byli 
zdolni i samodzielni pracownicy, piof. Pebal 
i Linneman, ale jako obcy dla młodzieży 
polskiej, nie umieli na nią odpowiednio od
działać. Wybił się tam jeden tylko August 
Freund, który zamłodu ogłosił kilka pięk
nych poszukiwań, a potem, kiedy został pro
fesorem Politechniki umilkł prawie zu
pełnie.

Od roku mniej więcej 1870, kiedy mło
dzież polska zaczęła wyjeżdżać po naukę do 
Niemiec i zetknęła się z całym szeregiem 
profesorów, będących pośrednimi lub bez
pośrednimi uczniami Liebiga, stosunki te 
szybko zmieniły się na lepsze.

Obecnie na wszystkich katedrach wyż
szych zakładów naukowych galicyjskich ma
my chemików polaków, wdrożonych do ba
dań i poszukiwań chemicznych. Oprócz tego 
w Bernie szwajcarskim profesorem chemii 
jest Stanisław Kostanecki, w Petersburgu 
kierownikiem chemii w Instytucie medycyny 
doświadczalnej był nieodżałowany nasz Nen
cki, w Heidelbergu wykłada Briihl, a obok 
tego mamy cały szereg młodych chemików, 
uprawiających z zapałem naukę czystą, lub 
zajmujących się jej zastosowaniami, a roz
rzuconych po całej Europie.

Naj wy trwalszym z nich, najbardziej zasłu
żonym i najszczęśliwszym na polu zdobyczy 
naukowych był Marceli Nencki.
' On najlepiej to zrozumiał i najdobitniej 
umiał wykazać, że przyrodnik, aby spełnił 
odpowiednio swe zadanie, jako nauczyciel 
młodzieży, musi sam umieć śledzić i podpa
trywać naturę. Musi uczyć nietylko słowem

i wskazywać, co inni zrobili, lecz powinien 
zapoznać się z naukową metodą badania zja
wisk, przyuczyć do niej młodzież i włas
nym przykładem zagrzewać ją  do samo
dzielnych studyów i rozszerzania gmachu 
wiedzy.

Nencki przez 30 lat, do końca życia pra
cował też w tym kierunku. To był filozof 
doświadczalny, jak trafnie nazywa go Bogu- 
ski. On nie zachwycał młodzieży jedynie 
pięknie opracowywanemi prelekcyami, lecz 
uczył ją  i wskazywał jej przedewszystkiem 
metody badania natury. On zaostrzał zmysł 
obserwacyjny uczniów, ostrzegał przed nie
bezpieczeństwem błędów i pozornych sądów, 
zachęcał do samodzielnej pracy i wskazywał 
zadania pozostałe do sprawdzenia lub roz
wiązania.

Uczniowie też jego obserwując w naturze 
różne zjawiska, rozmyślając nad danym 
przedmiotem, studyując z konieczności to, co 
inni zrobili lub zauważyli względem obserwo
wanego faktu a przytem zasięgając rady 
mistrza, uczyli się i zapoznawali gruntownie 
z wykładaną nauką. Spostrzegając czasami 
nowe fakty, dochodzili do samodzielnych po
glądów na pewne zjawiska—stawali się po
woli badaczami a zapał do nauki ogarniał 
ich młodzieńczą duszę. Oto cała tajemnica 
wpływu, potęgi i znaczenia Nenckiego jako 
nauczyciela.

Powiecie Panowie może, że w kraju w któ
rym nauka tak mało ma jeszcze adeptów, 
w którym ogólna oświata stoi jeszcze na tak 
nizkim poziomie, sprawa czystej nauki mu
si stać na drugim planie.

Nie—to nie byłoby dobrze!
Ogrodnik, który chce rozwinąć hodowlę 

drzew owocowych, nie może już dzisiaj rozpo
czynać jej od stopniowego uszlachetniania 
dziczków. On musi mieć odrazu zrazy szla
chetnych odmian owoców i szczepić niemi 
dzikie płonki. Ze szkół elementarnych nie 
wzniesie się stopniowo poziom nauki i oświa
ty w kraju do obecnej ich wysokości, 
lecz instytucyom tym trzeba dać odra
zu odpowiednich nauczycieli i kierowni
ków, obeznanych ze współczesnym stanem 
wiedzy.

Jeden dobry profesor uniwersytetu, albo 
wyższego zakładu naukowego, przygotuje
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w ten sposób setki uczniów, mogących sze
rzyć i rozwijać w narodzie wiedzę i oświatę. 
Jego pojedyócze dążenia przejdą do tysią- 
ców umysłów. To jest jedyna droga podnie
sienia oświaty narodu, wobec szybkiego jej 
w całym świecie postępu.

Dlatego dbajmy i otaczajmy czcią naszych 
kapłanów wiedzy!

Prof. Nencki był właśnie takim mężenu po
święconym nauce i nie usiłował nigdy zająć 
innego jeszcze jakiego stanowiska, albo zdo
być jakichś zaszczytów.

Doczekał się też plonów obfitych, poważ
nego stanowiska w nauce i uznania i wdzięcz
ności u tysiąców swych uczniów, rozrzuco
nych po całym świecie.

Jako przyrodnikowi i medykowi, szło mu 
zawsze głównie o oparcie swych sądów i my
śli na bezpośredniej obserwacyi i doświad
czeniu. Wiedział, że i tu można uledz złu* 
dzeniom, źe i tu można wyprowadzać błędne 
wnioski z obserwowanych faktów, ale zawsze 
była to dla niego droga najpewniejsza pozna
nia prawdy, a sumiennie raz zaobserwowane 
zjawisko musiało pozostać faktem niezmien
nym na wieki. Prace Nenckiego, to jeden 
też ciąg badań doświadczalnych. Dotyczą 
one przeważnie procesów biologicznych, ale 
oparte są na zdobyczach chemii teoretycznej.

Nencki zapoznawał się z chemią w Berli
nie w laboratoryum prof. Adolfa Baeyera, 
który dotąd króluje w Monachium, a imię 
jego świeci blaskiem jednego z największych 
chemików świata. Pracował tam razem 
z Graebem, Liebermannem, Ludwigiem, O t
tonem Schultzenem, W iktorem Meyerem 
i Pawłem Grothem. Z polaków byli tam 
równocześnie Julian Grabowski, Kazimierz 
Mizerski i dr. Fran. Chłapowski. W tem 
wielkiem towarzystwie nie był nigdy ostat
nim; owszem, zaraz w młodości zwrócił po
wszechną uwagę oryginalnością swoich po
mysłów.

Po Kekulego teoryi związków aromatycz
nych, po pięknych badaniach Fittiga i Tol- 
lensa nad węglowodorami aromatycznemi, 
wiadomo było jak zachowują się one pod 
wpływem utlenienia w retorcie. Nencki za- { 
czął badać jak zachowują się w organizmie 
zwierzęcym i odrazu (w pierwszej swojej 
rozprawie doktorskiej) rzecz tę przeprowa

dził po mistrzowsku. Stwierdził już wtedy, 
że proces ten w zasadzie przebiega tak samo 
w organizmie jak i w laboratoryum chemika, 
choć z natury rzeczy taki np. kwas benzoe- 

j  sowy powstały z toluolu łączy się tu z gliko- 
kolem i występuje w moczu jako kwas hipu- 

| rowy. Analogicznie toż samo powtarza się 
; z kw. toluilowym i mezytylenowym, powsta- 

łemi z ksylolu i mezytylenu. Utleniając cy- 
mol, Nencki zauważył już wtedy ciekawą 
bardzo różnicę, źe w organizmie utlenia się 
naprzód grupa propylowa a dopiero potem 
metylowa, t. j. odwrotnie niż w retorcie. 
Metodę tę badania, polegającą na zachowa
niu się związków chemicznych w organizmie, 
stosowali potem dalej z wielkiem powodze
niem Max Jaffe, Hans Meyer, Baumann 
i wielu innych uczniów i nie uczniów Nen
ckiego. Ona dała początek do zdobycia 
wielkich nowych promieni wiedzy.

Już w pierwszej tej swojej pracy Nencki 
zapoznał się wtedy i korzystał z rad i do
świadczenia genialnego asystenta prof. Fre- 
richsa, a późniejszego prof. uniwersytetu 
dorpackiego Ottona Schultzena. Spotykali 
się potem często i zajmowali wspólnie wiel- 
kiemi zagadnieniami wiedzy.

Wówczas to wpadli na pomysł zbadania, 
z jakiej natury ciał chemicznych wytwarza 
się w organizmie mocznik—ten związek, 
w którego postaci cały azot przyjęty do or
ganizmu w pokarmach, opuszcza go naze- 
wnątrz.

Znaleźli oni wtedy fakt niesłychanie cieka- 
! wy—wykazali, że z dwu podobnych związ

ków :

acetamidu CH3 —CO—NH2 i 
glikokolu NH2—CH2—COOH

tylko glikokol przechodzi w organizmie cał
kowicie w mocznik, gdy tymczasem aceta
mid nie ulega tej zmianie. Później do
wiedli, że podobnie zachowują się wszystkie 
amidokwasy, gdy tymczasem amidy tychże 
kwasów nie ulegają żadnemu rozkładowi.

Była to rzecz tak nowa, tak ważna, że 
zwróciła uwagę całego świata uczonego. 
Dała początek dwu teoryom :

1) Że azot przyswajany przez organizm 
zwierzęcy, znajduje się prawdopodobnie 
w pokarmach pod postacią amidokwasów.
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2) Źe ciała białkowe, ponieważ cały 
prawie ich azot przechodzi w organizmie 
w mocznik, najprawdopodobniej posiadają 
azot ugrupowany pod postacią amido- 
kwHsów.

Z dwiema temi pracami Nencki pojechał 
do Bernu w Szwajcaryi w r. ] 871 na asy
stenta prof. anatomii patologicznej Edwina 
Klebsa. Tu znalazł też odrazu nadzwyczaj 
przyjazną atmosferę do dalszych studyów 
naukowych. Był tam wtedy Naunyn, Flii- 
ckiger, Valentin i Klebs, interesujący się 
bardzo sprawami chemicznemi i biologicz- 
nemi.

Nencki energicznie przystąpił też do urzą
dzenia laboratoryum i zaraz rozpoczął wła
ściwą pracę. Otrzymał wtedy pracownię zło
żoną z 2 pokojów na 3-ciem piętrze.

Zabrał się do studyów nad kw. moczowym, 
którego budowa, pomimo klasycznych badań 
Baeyera, nie była wyjaśniona. Nencki otrzy
mał wtedy kwas nazwany przez siebie tio- 
pseudomoczowym, w którym jeden atom tle
nu w kw. pseudomoczowym zastąpiony został 
przez siarkę. Poszukiwania te wydały się 
bardzo interesującemi, lecz ani on ani 
Baeyer nie wykryli właściwej budowy tego 
zawiłego kwasu. Dopiero w 10 lat póź
niej Horbaczewski otrzymał go syntetycznie, 
a przed kilku dopiero laty Emil Fischer roz
jaśnił całkowicie jego budowę.

W związku też z tym tematem ukazał się 
cały szereg studyów, wykonanych przez 
Nenckiego z różnymi jego uczniami, a doty
czący guanidyny, sulfomocznika i rodanku 
amonu. Najważniejszym ich rezultatem było 
wtedy otrzymanie nowej gromady związków, 
nazwanych przez Nenckiego guanaminami, 
jak  również interesującego bardzo kwasu 
rodaninowego.

Były to studya czysto chemiczne, bardzo 
zawiłe i niewdzięczne nawet, ale w ręku ta
kiego mistrza i one dały wiele cennych zdo
byczy. Pracowali nad niemi razem z Nen
ckim Bandrowski, Bądzyński, Brodsky, Bour- 
quin, Ginsberg, Haaf, Leppert, Rasiński, 
Sieber i Trzciński.

Nenckiego interesowały jednak z natury 
rzeczy przedewszystkiem zadania fizyologicz- 
ne; zawsze też w jego pracowni obok stu
dyów czysto chemicznych opracowują się

i liczne tematy związane z życiem istot orga
nicznych.

Brat jego Leon i Ziegeler badają też 
dalej zachowanie się różnych węglowodorów 
w organizmie zwierzęcym. Edmund Mo
drzejewski pracuje nad t. zw. zwyrodnieniem 
amyloidowem. Masson i Niggeler studyują 
zachowanie się indolu i izatyny w organizmie. 
W roku zaś 1874 Nencki rozpoczyna swe 
klasyczne studya nad rozkładem białka pod 
wpływem trzustki.

Wchodzić w szczegóły tych mozolnych 
studyów nie możemy tutaj, aby jednak dać 
pojęcio o ogromie pracy, wspomnimy tylko, 
że ten odrażający proces studyowany był 

| oddzielnie na żelatynie, na białku, na mucy- 
I nie, elastynie i substancyi mózgowej. Obok 
! tego wspólnie z Jeanneretem też same stu

dya prowadzone były bez dostępu powietrza, 
a z Secretanem i Briegerem nad produktami 
znaj dującemi się w kale zwierząt. Plon też 
tych studyów był wielce obfity. Między pro
duktami gnicia żelatyny otrzymano ciało zu
pełnie podobne do alkaloidów trupichSelmie- 
go, które Nencki nazwał kolidyną, otrzy
mał pierwszy w stanie krystalicznym i wy- 

I kazał, że jest fenyloizoetyliakiem. W pro- 
[ duktach gnicia białka znalazł nową izoleu- 

cynę i wykazał, że podczas tego rozkładu 
powstaje zawsze indol. Badając kał ludzki 
otrzymano wtedy skatol, co do którego wy
kazano, że jest metyloindolem.

Wtedy także dowiedziono, że nieprzyjem- 
j ny związek, podobny z zapachu do siarko- 
| wodoru a powstający podczas gnicia białka 

pod wpływem anaerobów, znajdujący się 
| przytem w kale ludzkim i występujący 
i  zsczególniej obficie w moczu po spożyciu 

szparagów, jest ciałem posiadającem bu- 
i  dowę inerkaptanu metylowego.

Rzucono nowe zupełnie światło na budowę 
| związków aromatyczno-azotowych wchodzą

cych w skład białka. Wykazano, źe cząstecz- 
j  ka białka posiada w swym składzie grupy 
j trzech kwasów aromatycznych: kw. fenilo- 

amidopropionowego,kw. paraoksyfeniloamido- 
i propionowego (tyrozyny) i skatoloamidoocto- 
| wego, które podczas gnicia bez dopływu 

powietrza przechodzą w amoniak i odpowied- 
I nie kwasy bezazotowe. Nencki wykazawszy 
{ też wtedy, że gnicie białka może zachodzić
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i bez dostępu powietrza, o co musiał stoczyć 
gorący spór z prof. Gunningiem, wystąpi! 
z teoryą, że procesy gnicia odbywają się 
głównie ze współudziałem wody, pod wpły
wem procesu nazwanego przez niego hydro- 
tacyą (uwodnieniem) a polegającego na roz
szczepieniu wody, głównie pod wpływem bak
teryj, na jony hydroksylowe i wodorowe

H 20  =  (OH) +  H  .

Teoryą ta, znajdująca się w sprzeczności 
z poglądami Hoppe-Seylera na procesy roz
kładu białka w przewodzie pokarmowym, 
według których obecność tlenu, t. j. rozkład 
wody na O -f- H 2, miała być konieczna, wy
wołała nowe wysiłki, nowe studya. Nencki 
broni swej myśli, wykazując, że podczas roz
kładu białka w retorcie pod wpływem potażu 
gryzącego ostatni ten związek wywołuje te 
same produkty rozkładu, przyczem następuje 
również rozszczepienie na jony hydroksylowe 
i wodorowe.

Dziś nie ulega już wątpliwości, źe Nencki 
miał racyą, że tylko tak głęboko obmyślone- 
mi doświadczeniami i nadzwyczaj logicznem 
rozumowaniem dało się wydobyć tę ważną 
prawdę naukową.

W biegu tych badań Nencki zetknął się 
z procesami odbywającemi się przeważnie 
przy pomocy drobnoustrojów. Pracował już 
nad morfologią tych organizmów Bechamps, 
a nad fizyologią Pasteur, właściwa jednak, 
dzisiejsza bakteryołogia nie była jeszcze 
znana. Nencki nie był wtedy jeszcze 
biegłym w badaniu form morfologicznych— 
interesował go dotąd przeważnie chemizm 
życia, ale wszedłszy już raz na tę drogę 
i widząc znaczenie tych organizmów dla 
procesów, które go tak zajmowały, z mło
dzieńczą energią, z zapałem studenta, zabrał 
się do zapoznania z morfologią tych orga
nizmów. Zbiegiem okoliczności znalazł w tej 
pracy doskonałą współpracowniczkę w osobie 
pani N. Sieber. Prawdziwa też cześć i po
dziw należy się tej kobiecie za jej wytrwa
łość, pracę i zapał, z jakim zaprzęgła się do 
tych studyów, za ten długi szereg zdobyczy, 
które przy jej pomocy zostały dokonane, za 
tę życzliwość i delikatność niewieścią, którą j  

umiała otoczyć te ciężkie i żmudne studya. 
Ona też potem, razem z Dzierzgowskim

i Wyżnikiewiczem, była główną współpra
cowniczką profesora w jego studyach nad 
etyologią dyfterytu, cholery i księgo- 
suszu.

Żałuję, że, nie będąc sam specyalistą na 
tem polu pracy, tak mało mogę tu o tem 
powiedzieć.

Kiedy w laboratoryum berneńskiem tak 
energicznie prowadzona była praca nad pro
cesami biologicznemi, równocześnie wrzała 
i praca czysto chemiczna. Współpracownicy 
napływali z całego świata, a w ich liczbie 
i polacy zajmowali poważne miejsce. Były 

j  wtedy prowadzone studya nad kwasem mo
czowym, a od roku 1881 nad kondensacyami 
fenolów. Nencki i Sieberowa z rezorcyny 
i kw. octowego lodowatego przez ogrzewanie 
z chlorkiem cynku, otrzymali t. zw. rezoaceto- 
fenon, który był homologonem Baeyerowskiej 
sukcyneiny, otrzymanej z kw. bursztynowego 
i rezorcyny.

Otrzymali potem rezoaurynę, która była ho
mologonem auryny. .Faustyn Kasiński otrzy
mał fenaceteinę z fenolu i kw. octowego. 
Otrzymanie odpowiedniego związku orceino- 
wego długo nie udawało się, wtedy profesor 

| wpadł na myśl zastąpienia chlorku cynku 
| tlenochlorkiem fosforu i wtedy nietylko 

z łatwością otrzymano odpowiedni ortoaceto- 
! fenon, lecz i cały szereg estrów fenolowych,

J  z pomiędzy których najbardziej znany jest 
t. zw. salol, będący estrem salicylowym feno
lu, a znany powszechnie jako wyborny śro
dek leczniczy. W tym samym duchu praco
wali też wówczas Schulz, Trzciński, Goldr 
zweig, Kaiser, nad polioksyketonami Vo- 
gelsanger, Crepieux, Dzierzgowski, a obok 
tego nad pokrewnemi tematami lub samo
dzielnie obmyślanemi: Berlinerblau, Bą-
dzyński, Lachowicz, Leśnik, Poliker, Schaf- 
fer i wielu innych.

Wszystkie te prace zdobywają też Nen
ckiemu powszechne uznanie świata naukowe
go, staje się on znanym i wielce cenionym, 
a w r. 1892, kiedy Jego Wysokość książę 
Oldenburski zakłada w Petersburgu Instytut 
medycyny doświadczalnej—zaprasza go na 
dyrektora i kierownika oddziału chemiczne
go tej poważnej instytucyi. Tu trzeba było 
nanowo wszystko budować, począwszy od 
laboratoryum, trzeba się było wżyć w nowe
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stosunki, trzeba było pokonać tysiączne trud
ności, aby praca była owocna.

Ale Nencki przewidział to i do ciężkiej tej 
pracy powołał doświadczonych swych współ
pracowników z Bernu, panią Sieberową 
i Szymona Dzierzgowskiego.

Za ich wspólnemi usiłowaniami i popar
ciem władzy naczelnej, laboratoryum i liczne 
jego oddziały dziwnie szybko powstały i za
częły funkcyonować życiem normalnem.

W Petersburgu z Datury rzeczy musiano 
pomyśleć i o zakładach odpowiadających 
celowi instytutu.

Obok też wspaniale urządzonego laborato
ryum chemicznego przybyły profesorowi : 
Instytut bakteryologiczny, Stacya do badań 
na żywych organizmach i Instytut limfy 
dyfterytycznej.

Ta wielość zajęć i związanych z niemi 
spraw administracyjnych, dzięki wyjątko
wej naturze i organizacyi nieboszczyka, nie 
osłabiła wcale działalności naukowej.

W r. 1893 jedzie na Kaukaz do Baku 
z powodu panującej tam cholery i odrazu 
przystępuje tam na miejscu do badań nad tą 
straszną chorobą.

Przeprowadza próby nad różnemi środka
mi dezynfekcyjnemi i odnajduje, źe zwyczaj
ny dziegieć brzozowy zabija bakterye chole
ryczne i wiele innych daleko łatwiej niż kw. 
karbolowy. Przed 2-ma laty wyjeżdża zno
wu aż do kraju Zakaspijskiego dla walki 
z księgosuszem bydła, zakłada stacyą, urzą
dza laboratoryum połowę i wynajduje metodę 
dla zabezpieczenia zwierząt od tej groźnej 
epidemii. Dzisiaj, dzięki jego poszukiwa
niom, Wyźnikiewicz, magister weterynaryi, 
prowadzi wielką stacyą, która ochrania od 
zagłady setki tysięcy bydła stepowego.

Odczyt jego, wygłoszony w naszej sekcyi 
w r. 1892, o potrzebie reformy wykształcenia 
farmaceutów, przypominają też sobie Pano
wie, jakie wywarł wrażenie i jak pobudził 
interesowanych, jeżeli już nie do gruntownego 
zajęcia się nią, to do żywej wymiany myśli 
w tej sprawie.

W Petersburgu Nencki systematycznie 
pracuje w laboratoryum, znowu tak samo jak 
w Bernie, od 10 rano do 7 wieczorem. Śnia
danie nawet jada w gmachu Instytutu.

W pracach tych usiłuje wyjaśnić zagad
nienie o „poprzednikach mocznika w orga 
nizmie”, do czego przystępuje wspólnie 
z prof. Pawłowem i pp. Massenem i W. Hah 
nem; zajmuje go także znaczenie amoniaku 
w organizmie, nad czem pracuje z Janem 
Zaleskim i W. Horodyńskim. Pani Sieber 
studyuje jad rybi, a z prac chemicznych naj
wybitniejsze stanowisko zajmują studya nad 
otrzymywaniem ciał alkaloidowej natury, jak 
również nad barwnikami ustrojoweini a głów
nie barwnikiem krwi.

W pracy nad poprzednikami mocznika 
w organizmie, dokonanej jeszcze w latach 
młodzieńczych przed 30 laty, zwrócił on już 
uwagę na konieczność wytwarzania się 
z amidokwasów białkowych, karbaminianu 
amonu [NH2—C 0 -0 (N H 4)], a następnie 
dopiero mocznika (NH2—CO—NH2). Była 
to dla niego idea tem ważniejsza, źe przed
stawiał sobie iż rośliny, w odwrotnym kie
runku, z amoniaku i kw. węglowego budują 
karbaminian amonu, amidokwasy a następ
nie białko.

Tego ważnego a hypotetycznego składni
ka nie można jednak było wykryć w orga
nizmie. Próby wstrzykiwania go zwierzę
tom do żołądka i pod skórę wykazały nawet, 
że działa on na nie zabójczo. Proces ten 
był też długoletnią zagadką dla Nenckiego 
i interesował go ciągle. W Petersburgu, 
kiedy zetknął się w Instytucie ze swym zna
komitym kolegą, fizyologiem Pawłowem, 
myśl tę znowu poruszył.

Obmyślili oni wtedy wyłączenie wątroby 
ze współudziału w rozkładzie ciał białkowych 
i za pośrednictwem przetoki Ecka połączyli 
wprost Vena cava inferior z Vena portae.

Jakaż radość, jakie zwycięstwo! W mo
czu psów tak operowanych znaleźli obfite 
ilości karbaminianu amonu a pożywienie 
białkowe, które w zwykłych warunkach za
bezpiecza życie organizmu, stawało się tu 
dla tych biednych zwierząt wprost trującem. 
Później Nencki, wspólnie z Pawłowem i inny- 
mi, wyjaśnili jeszcze gdzie, jak, kiedy i w ja 
kich warunkach mocznik wytwarza się w or
ganizmie. Jestto też jedna z największych 
zdobyczy chemii fizyologicznej w ubiegłem 

! stuleciu i upamiętni na zawsze imię tego 
wielkiego badacza.
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Marzenie o otrzymaniu syntetycznem mor
finy, chininy i t. p. alkaloidów roślinnych, 
zajmowało gorąco umysł Nenckiego. W y
chodząc też z pięknych prac Dzierzgowskiego 
nad działaniem amoniaku na chloracetoke- 
tony lub odpowiednie fenony, Nencki zajął 
się zbadaniem wpływu chinoliny na chloro- 
ketony, jak również chinaldyny na różne 
oksyketony i aldehydokwasy. Piękne te
i mozolne studya rzuciły też wiele światła, 
ale nie doprowadziły do spodziewanej syn
tezy.

Do liczby niewielu czysto literackich 
prac Nenckiego, oprócz redagowania przez 
niego przez długie lata wspólnie z prof. 
Rud. Andreaschem i wielu innymi specya- 
listami „Jabresbericht ueber die Fortschrit- 
te der Thier-Chemie” należą jeszcze dwa 
artykuły pomieszczone już dawno w znanym 
słowniku chemicznym Fehlinga p. t. „Krew” 
i „Białko”. Były to też ciała, które znał on 
zapewne najlepiej ze współczesnych, a barw
niki ustrojowe, szczególniej zaś barwniki 
krwi zajmowały go gorąco. Jeszcze w Ber
nie wynalazł on nowy barwnik w moczu 
ludzkim, nazwany przez niego urozeiną; 
z p. Sieber pracował nad melaniną, barwni
kiem czarnym sepii i czarnym barwnikiem 
włosów, a oddawna także badacze ci zajmo
wali się gorąco beminą krwi.

W Petersburgu studya te przybrały szer 
sze jeszcze rozmiary. Wynaleźli oni na
przód nowy sposób otrzymywania heminy 
działaniem alkoholu amylowego na czerwone 
ciałka krwi. Hemina rozpuszcza się tu 
w alkoholu amylowym. Dalej po setkach 
analiz i rozmaitych charakterystycznych re- 
akcyj ustalili wzór heminy

C32H 30N 4FeO3H C l,

tudzież wykazali, jakie zmiany zachodzą 
w razie przejścia jej w hematynę

C32H 32N4F e04 .

Z hematyny działaniem stężonego kw. siar
czanego otrzymali nowe ciało nie zawiera
jące już żelaza, a nazwane przez nich he- 
matoporfiryną.

C1RH 18N20 3 .

1 Przez redukcyą zaś heminy za pośredni
ctwem cyny z kw. solnym otrzymali ciało, 
które z alkaliami dawało barwnik identycz
ny z urobiliną, znajdującą się w żółci.

Były to ważne zdobycze naukowe.
Równocześnie drugi nasz rodak, dr. L. 

Marchlewski, na drugim końcu Europy, bo 
aż w Manchester, pracował wspólnie z pp. 
E. i C. A- Schunckami nad zielonym barwni
kiem roślin, chlorofilem.

Podczas studyów tych otrzymali oni z chlo
rofilu ciało podobne w swych własnościach do 
hematoporfiryny Nenckiego, ciało mające 
takież samo widmo absorpcyjne, a składem 
chemicznym bardzo do niej zbliżone. Na
zwali oni je filoporfiryną

CieHisNjO .

Marchlewski wypowiedział wtedy pierwszy 
przypuszczenie, że ciała te są pokrewne 
i muszą mieó jednakowe pochodzenie. Wie
lu też z nas przypomina sobie zapewne, z ja 
kim zapałem Nencki mówił o tem na posie
dzeniu naszej sekcyi w dniu 26 września 
1896 r. Były to prześliczne, ale jak wów
czas śmiałe tylko hypotezy.

Nencki pracował też dalej nad temi barw
nikami. Wspólnie z Białobrzeskim, a póź
niej Janem Zaleskim i Różyckim wykazał 
przyczyny, dla których różniły się heminy 
otrzymywane rozmaitemi sposobami, w roku 
zaś bieżącym z J . Zaleskim zajął się bliż- 
szem oznaczeniem budowy hematoporfiryny.

Przez redukcyą tego związku jodowodo- 
rom (w obecności kw. octowego i jodku fosfo- 

] nu) otrzymali oni naprzód ciało o jeden 
atom tlenu uboższe, a nazwane przez nich 
mezoporfiryną

c igh 18n 2o 2 ,

przez dalszą zaś redukcyą tetniż środkami— 
ciało lotne z parą wodną, nie zawierające 
już zupełnie tlenu,

c 8h 12n  ,

i posiadające własności związków pyroło- 
wych. Nazwali je hematopyrolem i opiera
jąc się na pracach Kustera udowodnili, że 
może byó izobutylopyrolem albo metylopro- 
pylopyrolem.
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Był to znowu niezwykle ważny wskaźnik 
co do budowy barwników krwi, a również i oo 
do budowy zieleni roślin, jeżeli przypuszcze
nia Marchlewskiego były słuszne. Uczeni 
ci porozumiewali się też z sobą, zajęli się też 
wspólnie redukcyą filoporfiryny i, jakaż ra
dość, jaki tryumf, z barwnika roślin otrzy
mali ten sam hematopyrol, który wydobyli 
z barwnika krwi.

Każdy zrozumie, jak  ważne są, te fakty dla 
poznania historyi rozwoju istot żyjących, jak 
szerokie otwierają horyzonty dla dalszych 
badań naukowych.

Niestety, była to ostatnia już praca prof. 
Nenckiego, którą przedstawił krakowskiej 
Akademii umiejętności w d. 1 czerwca 
1901 r. Wyjechał potem na wakacye, był

zagranicą, przed miesiącem był jeszcze 
u nas w kraju i nic nie zapowiadało te
go smutnego końca, na który obecnie pa
trzymy.

Ten olbrzym wiedzy leży już na marach, 
a szczątki jego spoczną w naszej ziemi.

Umarło ciało, ale żyją i żyć będą jego 
czyny, jego prace. One świecić będą dla 
naszej chwały, w blasku ogólnego słońca 
nauki.

Jego życie niech będzie dla nas wzorem 
i zachętą dla młodszej rzeszy adeptów nauki; 
niech go naśladują i tyle co on stworzą dla 
dobra ludzkości i własnego społeczeństwa.

Straciliśmy największego chemika, jakiego 
mieliśmy i mamy obecnie, cześć też i wdzięcz
ność niech imię jego otacza na wieki!

jT Z ow a

dclecjafa jUmdcmii, prof. di’. jk. ^.osfanec^ięgo, 

na poq,r*e6ie 

ś. p. JJ2arcelego Hencfticgo.

Stajemy dzisiaj nad trumną człowieka, 
którego śmierć wywołała najgłębszy żal 
w całym świecie naukowym. Nauka polska 
odczuwa stratę tę tem boleśniej, że zdajemy 
sobie sprawę, że zstąpił do grobu jeden z fila
rów nauki wszechświatowej, bezsprzecznie 
największy polski przyrodnik, największy pol
ski biolog doby obecnej.

Ś. p. Marceli Nencki pozostawia po sobie 
niezatarte i wiekopomne ślady w nauce. Za
kres prac jego był niezmiernie szeroki, obej
mował on w sobie chemią, fizyologią, pa
tologią ogólną, bakteryologią, hygienę; na 
wszystkich tych polach prace jego torowały 
nowe drogi, dawały podwaliny dla nowych 
tych nauk gałęzi, przynosiły nietylko zdo
bycze teoretyczne, które coraz to nowsze

otwierały horyzonty, ale dawały i praktyczne 
zastosowania dla dobra cierpiącej ludzkości. 
A wszystkie jego prace łączyła wspólna nić, 
łączyła wspólna myśl przewodnia, która obej
muje całą biologią i wkracza w zakres filo
zofii nauk przyrodniczych, t. j. poznanie 
części składowych wszystkich istot żyjących 
i poznanie przemiany materyi w nich, jed- 
nem słowem poznanie właściwej istoty życia. 
Ten cel miał świadomie ś. p. M. Nencki na 
oku,—ale i znał, jak może dziś nikt inny 
drogi, które ku niemu prowadzą. Temi 
drogami kroczył jak zdobywca i prowadził 
zastęp ludzi, którzy pod jego kierunkiem 
pracowali. Ze wszystkich stron świata zjeż
dżali się do niego młodzi badacze, którzy po
parci jego wiedzą i doświadczeniem dokony
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wali doniosłych odkryć, a dzisiaj zasiadają 
na katedrach uniwersyteckich.

S. p. Nencki otaczał się gronem rodaków, 
których do pracy naukowej przysposabiał 
i zachęcał i którymi kierował. Pozostawił 
nam szereg pracowników, którzy dla chluby 
nauki polskiej i ku chlubie swego mistrza 
pracują.

Wynikami badań swoich dzielił się z nami 
bądź to w piśmiennictwie naszem naukowem, 
bądź w odczytach. W żywej pamięci mamy 
wszyscy doniosły jego odczyt, wygłoszony na 
IX  Zjeździe lekarzy i przyrodników w K ra
kowie, w którym mówił o celach i zadaniach 
chemii biologicznej.

Streściwszy wyniki dotychczasowych badań 
na tem polu, o których mógłby był powie
dzieć: „quorum magna pars fui” i wskazu
jąc dalekie widnokręgi, jakie się przed 
okiem badacza na tem polu otwierają, wy
rzekł : „Panowie możecie ocenić, jak wielką 
przyszłość mają badania w tym kierunku 
i jaki żal owłada jednostką, gdy musi scho- |

dzić z pola pracy, widząc takie ważne 
zadania dla późniejszego pokolenia”.

W tych słowach mieściło się niejako prze
czucie zgonu, który niestety w chwili naj
większego rozwoju jego umysłowej pracy go 
dosięgnął.

Za życia spotykały ś. p. Nenckiego objawy 
najwyższego uznania od najwyższych korpo- 
racyj naukowych.

Krakowska Akademia umiejętności za
mianowała go swym członkiem czynnym. 
Uniwersytet nadał mu z okazyi 500-letniego 
jubileuszu doktorat honorowy, krakowskie 
towarzystwo lekarskie, towarzystwo im. Ko
pernika zamianowały go swym członkiem 
honorowym. Za życia instytucye te odzna
czały go najwyższemi zaszczytami, jakiemi 
rozporządzały, a dziś poleciły mi abym zło
żył na trumnie jego dobrze zasłużony laur, 
jako znak naszego żalu i jako znak naszego 
hołdu.

Cześć jego nieodżałowanej pamięci!

J R o w a

d e l e g a f a  T o w .  L e k a r s k i e g o  w a r s k a w s & c g o ,  di?. J ^ r u s ^ y ń s f u e g o ,

n a  p o g r £ e 6 i e  

ś .  p .  J 3 2 a r c e l e g o  f i e n c & e g o .

„Parce diem, labora et respice finem”.

. . . I  oddajemy ziemi tak przedwcześnie zga
słego nam ś. p. Marcelego Nenckiego!

I  zawiesił młot swój pracowity i sprawną 
kielnię jeden z najdzielniejszych murarzy, 
zakładających juź niemal sklepienia gmachu 
nauki o życiu. A zaprawdę dumni być mo
żemy, że u szczytu powikłanych rusztowań 
tego gmachu w arcy trudnej pracy zespala-

f nia rozlegle i głęboko zakładanych funda
mentów jedno z r.ajwybitniejszych miejsc za
ją ł rodak nasz, ten, którego tak świeżą 
a gorącą łzą opłakujemy, chemik fizyolog, 
nieoceniony, niezastąpiony, nieporównany ba
dacz zjawisk przyrody.

Z poczuciem głębokiej dumy mamy prawo 
zaznaczyć, że wśród rozkwitu nauk u nas 
wiek teD, w dziedzinie biologii zainauguro
wany „Teoryą jestestw organicznych” Ję-
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drzeja Śniadeckiego, głębokim ale stosownie 
do swego czasu wyłącznie dedukcyjnym i hy- 
potetycznym poglądem na zjawisko życia, { 
u schyłku swego zapisuje świetlanemi gło
skami imię rodaka, który w duchu jedynie j 
racyonalnych kierunków obecnej doby łączył 
najściślejszą metodę doświadczalną z polo
tem bystrych szerokoramiennych uogólnień 
i wnioskowań filozoficznych.

Łzy się cisną do oczu na wspomnienie tych 
pamiętnych słów, które ś. p. Marceli Nencki 
rok temu wypowiedział podczas otwarcia 
IX  Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich 
w Krakowie.

„Jeżeli kto, jak ja, przeszło 30 lat po
święcił pracy naukowej w pewnym kierunku, 
to mimowoli nasuwa się myśl, że czas, który 
mu pozostaje, jest już krótki, i źe trzeba się j  

liczyć z siłami z jednej a z zadaniami z dru
giej strony, by pozostające mu jeszcze chwi
le zużytkować jaknajlepiej i nie rozpraszać 
nabytej wprawy w metodyce oraz środków 
materyalnycb, ale rozsądnie je ześrodkować. 
Parce diem mówi mu jego naukowe su- j  
mienie”.

Niestety! Zbyt dobrym prorokiem był 
w tym razie ś. p. Marceli, zbyt dobrym ku 
nieutulonemu żalowi uczniów, ku niepoweto
wanej stracie dla naszego społeczeństwo i dla 
świata naukowego wogóle.

Istotnie godnem jest podziwu, jak wiernie 
począł się stosować do danej samemu sobie 
wskazówki.

W tym jednym ostatnim roku pracowitego 
żywota swojego wniósł ś. p. Nencki do skarb 
nicy wiedzy wielce doniosłe badania nad 
nadzwyczaj złożoną istotą zaczynów tra- | 
wiennych i nad subtelną budową barwników 
krwi, ukazując wewnętrzną architekturę naj- j  
ważniejszego składnika tego, jak się wyraził 
jeden z poetów, „dziwnego soku”, aby bu 
rząc potem przepiękną, misterną strukturę j  
i rozwiązując wzajemne węzły pierwiastków 
składowych, uchwycić powinowactwo zieleni 
roślinnej i krwi zwierzęcej, a tem samem 
rzucić potężny snop światła na zagadnienie 
życia na ziemi wogóle.

Te prace, w ostatnim okresie pielgrzymki 
ziemskiej stworzone, już same przez się na
dawałyby słuszne prawo do zapisania wiel-

kiemi literami nazwiska Marcelego Nenckie
go w dziejach nauki.

Nad świeżo otwartym grobem mającym 
przyjąć ukochane widome powłoki wielkiego 
ducha, niepodobna skojarzyć myśli, żalem 
zmąconych dla uwydatnienia zdobyczy, które 
wiedza zawdzięcza Syzyfowej pracy i gen ia l
nemu zaiste umysłowi ś. p. Nenckiego.

I nasuwa się tu natarczywie myśl o zniko- 
mości żywej istoty, której jednakże szczątki, 
nieuniknionym przeobrażeniom ulegając, s ta 
ją  się widownią dziwnych i potężnych zja
wisk.

A właśnie w dziedzinie tych oto zjawisk 
obok wielkiego imienia Ludwika Pasteura, 
który pierwsze rzucił światło na istotę fer
mentacyi, należy się miejsce Marcelemu 
Nenckiemu Marceli Nencki poznanie zja
wisk fermentacyi w wysokim stopniu po
głębił, a niektóre niezmiernie złożone ich 
formy z zadziwiającą bystrością rozja
śnił.

Zagadka życia, rozjaśnienie sprężyn w niem 
czynnych, poznanie jego w najskrytszych 
i w najbardziej nieuchwytnych tajnikach — 
oto oś, około której ześrodkowywały się 
zawsze do wyższego celu skierowane badania 
naukowe ś. p. Nenckiego. W istocie, głęboko 
zanurzał swój wzrok badawczy w dziedzinę 
istot nieuzbrojonem okiem niedostrzeżonych, 
najmniej złożonych, we wszechświecie naj
mniej uspołecznionych drobnych ustrojów, 
z drugiej zaś strony w wielce powikłane 
sprawy tlenia i spalania, pod wpływem ży
wych jednostek powstałe.

I  oto wielkie zdobycze, jakie ś. p. Marce
lemu Nenckiemu udało się osięgnąć w dzie
dzinie nauki o życiu, przypisać należy nie
pospolitej biegłości w metodyce, nieporówna
nej pomysłowości i samodzielności w bada
niach, dotyczących zarówno bakteryologii jak 
chemii.

Do tego stopnia ś. p. Nencki panował nad 
temi dwiema dziedzinami poszukiwań nauko
wych, do tego stopnia umiał odgadywać i na
śladować przyrodę, a w dowolnie układanych 
warunkach sprządz te dwie dziedziny zja
wisk, źe on pierwszy wprowadził do badań 
chemicznych nowy odczynnik, zjawiska ży- 

j  ciowe, i udowodnił, że żywa komórka jako 
| czynnik chemiczny przewyższa nieraz swą
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energią, działanie ciał chemicznych na roz
szczepianie i budowę związków chemicz
nych.

A te istoty żyjące, którym się oprzeć nie 
może najsilniejsza opoka, siłą swojego genial
nego umysłu do służenia swoim celom za
przęgał; obmyślane celowo warunki bytu im 
narzucał, aby, posłuszne nieugiętej jego 
woli, wypowiadały tajemnice życia komórek, 
w ustroju złożonym zróżnicowanych i ze
spolonych, wzajem na siebie działających 
i w różny sposób ze sobą obcujących, w wa
runkach, których żadna metoda doświad
czalna nie jest w stanie stworzyć.

Bo też ś. p. Nencki, dążąc wszelkiemi dro
gami do upragnionego celu, nie ograniczał j  

się do badań najprostszych form życia, lecz 
wkraczając w sąsiednie nieraz nawet bardzo ! 
oddalone dziedziny doświadczalne, prze- j 
szczepiał je, ześrodkowywał i krzyżował 
w nauce o przeobrażeniach zachodzących ! 
w ustroju istot złożonych.

Czyż podobna tu choćby wyliczyć badania 
ś. p. Nenckiego, dotyczące związku pomiędzy 
barwnikami ustroju zwierzęcego, rozmiesz
czenia soli w ustroju, współzawodnictwa mię- j  

dzy komórkami tkanek żyjących a drobnou
strojami, utleniania fizyologicznego soków ! 
trawiennych, licznych nowych związków na I 
drodze syntezy chemicznej otrzymanych j  

i wielu innych zagadnień, które wydały już j  

niejeden owoc bezpośredniej pożyteczności, 
czy wspomnimy o środkach przeciwgnilnycb, | 
czy o niezmiernie ważnej dla sztuki leczniczej 
teoryi o samozatruciach ustroju, czy o wy
kryciu sposobu leczenia tak zgubnego eko- j  

nomicznie a łatwo szerzącego się księ- 
gosuszu...

S, p. Marceli Nencki zbadał chemiczną j 
budowę drobnoustrojów, począwszy od soli 
nieorganicznych, poprzez rozmaite postaci

białka, w których ugrupowanie cząsteczek 
ściśle i pomysłowo oznaczał, dotarł do .nie
zmiernie doniosłego znaczenia ciał, które sta
nowią jakby przejście od materyi nieżywej 
do ożywionej. Przenosząc teoryą Maxwella 
z materyi martwej na żywą, ś. p. Nencki wy
głosił hypotezę wszechstronnie uzasadnioną 
co do istoty zaczynów, uznając je za układy 
cząsteczkowe, chemicznie najbardziej wrażli
we, we wzajemnych stosunkach najbardziej 
chwiejne, do wielorakich przemian najskłon- 
niejsze, związki z najluźniejszem rozmiesz
czeniem atomów w nadzwyczaj złożonej ich 
cząsteczce.

Sięgając do szczytu swoich dążeń poznania 
istoty życia, umysł potężny tego badacza 
i filozofa rzucił promień światła na rozwój 
zjawiska życia na ziemi w jego całokształcie 
i pierwszy zaznaczył konieczność stopniowe
go rozwijania przemian morfologicznych 
i chemicznych, wskazując tym sposobem zu
pełnie nietknięte pole poszukiwań biologicz
nych.

Z  głębokim żalem oddajemy ziemi męża 
olbrzymich zasług; męża, który zapracował 
na wdzięczność i głęboką cześć całego świata 
uczonego; męża, który przez cały, aczkolwiek 
zbyt krótki, niestety, swój żywot ani na 
chwilę nie przeniewierzył się podniosłemu 
godłu: Parce diem, labora et respice
finem.

Z okrzykiem niemal rozpaczy oddajemy 
mogile zimnej pracownika, który upoważnił 
do słusznej dumy ziemię rodzinną, że z gleby 
jej wyrósł!

Warszawskie Towarzystwo Lekarskie, któ
re zaszczycałeś swojem współpracownictwem, 
które Cię zaliczało do grona honorowych 
swoich członków, śle za Tobą żal niewysło- 
wiony i składa Ci u progu wieczności hołd 
i cześć niewygasłą!
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jl2ovva

współpracownica zgasłego misfr^a, Jar\a  J^alcsltiego,

qa p o j e b i e  

ś. p. jIW celcg o  Hcncfjiego.

Przyjmij ostatnie pożegnanie od nas, któ
rzy mieliśmy szczęście jeszcze przed nie
dawnym czasem przebywać obok Ciebie. 
Otwierałeś przed nami bogatą skarbnicę 
swojej wiedzy, patrząc na Ciebie — uczy
liśmy się pracy i wytrwałości. Powierzałeś 
nam swoje głębokie idee, naprowadziłeś nas 
na drogę samodzielnego czynu i cieszyłeś się 
z naszych postępów. Pracowaliśmy szczęśli
wi pod taką opieką i praca nasza przynosiła 
dobre rezultaty, boś Ty, Mistrzu, nadawał 
jej, właściwy kierunek. Los nienawistny

skrócił dni Twego życia, ukochany Mistrzu, 
i pozostaliśmy biedni i osamotnieni; zgasło 
światło przewodnie, zrobiła się taka wielka, 
niepowetowana krzywda, niema Ciebie i ra 
zem z Tobą utracone dla świata i nauki 
te myśli, które pragnąłeś w czyn wpro
wadzić.

Żegnaj, Mistrzu! Chcąc naśladować Cie
bie postaramy się pracować dalej, lecz już 
nie dojdziemy tam, dokądbyś Ty nas do
prowadził.

Zegnaj ukochany nauczycielu!

J]2owa

cfclegafa d?emic?nej, ]. J . ^ogusfśiego,

na pogr*ef)ie 

ś. p. jlZarcelcgo Hcncfśicgo.

Zebraliśmy się tu, żałobni słuchacze, by 
śmiertelne szczątki przedwcześnie zgasłego 
męża oddać tej ziemi, która go wydała, a od 
której losy oddzielały go przez cały niemal 
pełen pracy i chwały żywot.

Czego dokonał, co zdziałał, do czego dążył 
nieboszczyk? Jakie pobudki zebrały tak 
liczny zastęp tak dostojnych mężów nad 
jego mogiłą? Odpowiedzieć nie trudno. 
Wiemy albowiem wszyscy, że dokonał wielu
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potężnych odkryć naukowych, dał nam w rę 
ce oręż do walczenia z niejedną plagą ludz
kości, i że w ciągu życia całego dążył jedynie 
do prawdy. Jestto więc rzeczą całkiem 
słuszną i sprawiedliwą, że zgon jego prócz 
najbliższej rodziny opłakują ci wszyscy, któ
rym nauka i prawda są drogie.

Pracował, niestety, krótko, a jednak za
szedł na wyżyny dla niewielu dostępne. Za
szedł tam jednak, bo cechowały go zdolności 
niepospolite, wytrwałość niczem niezmoźona, 
pracowitość niezrównana.

A co więcej?
Cechowała go prawość charakteru nie

zwykła, miłość prawdy szczera. Pracował 
nie dla zaszczytów, nie dla dojścia do wyżyn 
społecznych, lecz dlatego, że badanie stano
wiło potrzebę jego życia, że bez szukania 
prawdy dnia nie umiał spędzić jednego.

A co więcej?
Słyszeliśmy przed chwilą piękny, szczery, 

z serca płynący głos, echo uczuć jego naj
bliższych 8pótpracowników. Ten, o kim jego 
najbliżsi tak się odzywają, musiał być czło
wiekiem dobrym, otoczeniu życzliwym, ro
zumnym, prawym. Wszak wszyscy czuliśmy 
prawdę w tym glosie, wszak drgał w nim 
żal szczery nad niepowetowaną stratą uwieł-

[ bianego Mistrza i umiłowanego przyja
ciela.

Jakże usprawiedliwionym wobec tych 
przymiotów umysłu i charakteru jest ten 

j  żal, jaki nam wszystkim serca przejmuje, 
| jak zasłużonemi te łzy, które ronimy, jak 
| słabym wyrazem naszego bólu te wieńce, 
[ które składamy na jego mogile, te mo«vy, 

któremi go żegnamy. Wszak nie zapominaj
my, że Nencki był nietylko pierwszym z po
śród nas chemikiem o znacztniu wszech- 
europejskim, ale był nadto wzorem nieska
zitelnie prawego w szeroko pojętem poczu
ciu obowiązku obywatela.

Mnie więcej słów nie staje na głoszenie 
Twych zasług, drogi Mistrzu, i życzliwy dru
hu. Boleję tylko, źe tak późno spotkałem 
Cię na drodze mego życia, żeś tak prędko, 

| tak niespodziewanie z niej zeszedł, że mi nie 
J  było danem pod Twym kierunkiem pra- 
| cować i ogrzewać się ciepłem Twej zacnej 

duszy.

W spełnieniu potrzeby serca, oraz woli 
Towarzyszów, w spełnieniu polecenia Towa
rzystwa imienia Kopernika we Lwowie, skła- 

[ dam hołd nad Twą mogiłą. Niech Ci lekką 
| będzie ta ziemia, która Cię wydała. Spoczy

waj w pokoju.

■ fo c^ e b  Hencliiego.

Przez długie ulice miasta w pełnym bla
sku słonecznym rozwinął się poczet wspania
ły. Idzie na czele póltoratysięczny zastęp 
młodzieży akademickiej, idą stowarzyszenia 
naukowe w całym komplecie, na jaki stać 
Warszawę. Setki głów posiwiałych w pra
cy, setki czół odkrytych, na których myśl 
wypisała swoje niezatarte hieroglify. A środ
kiem tłumu sunie wysoki wóz czarny, taki 
ponury jak wspomnienie o tych, którzy od 
nas odeszli na zawsze. Od jego strasznej 
czarności jakże dziwnie odbijają miliony głó
wek żywego,; barwnego,-wonnego kwiecia.

Nad niezliczonym tłumem ludzkim unosi 
się cisza. Jakiś majestat niezwykłej powagi 
i głębokiego skupienia rządzi tu niepodziel
nie. Czyż być może, żeby w tylu mózgach 
zasiadła myśl jedna i trwała tak uparcie 
w tym długim pochodzie? Tylko czasem za
szeleści wstęga, na której wypisano słowa 
hołdu i żalu; tylko czasem stłumionym szep
tem sąsiad rzuci sąsiadowi jakieś słowo pełne 
znaczenia; tylko czasem z piersi tych, co idą 
najbliżej wozu, uleci smutne westchnienie.

* • * . .



N r 43 WSZECHŚWIAT 691

I  oto już stanął ten orszak żałobny nad | 
świeżo otwartą mogiłą. Ach, jeszcze nie od- j 
dawajcie ziemi tych szczątków, które były j  
okrywą ducha tak bogatego! Jeszcze słowo j 
pożegnania, proste a pełne treści, jak było j  

Twoje życie, mistrzu nieodżałowany; sławo 
w prostocie swej potężne, jak potężne bywają I 
poruszenia umysłu zasmuconego stratą  bar- J  

dzo ciężką i niepowetowaną . . .  I  wiatr je- | 
sienny zrzuca kilka liści z drzew, co jeszcze 
zielone stoją nad mogitą. I  słońce u zacho
du posyła na pożegnanie kilka jasnych pro
mieni.

* **

Czyjąż trumnę otaczały te żałobne tłumy? 
Przed czyjemi zwłokami rozwijał się pochód, 
złużony z mężów uczonych i z uczącej się 
młodzieży? Komuż hołd składały akademie j  

i uczelnie? Już o tem wiemy od mówców 
pogrzebowych : To był uczony, który zawód j

swój cały oddał na usługi jednej myśli. To 
był niestrudzony badacz, który nie ustawał | 
w pracy ani na chwilę. To był wyznawca 
wielkiej zasady, że i najdrobniejsza cząstka 
prawdy jest równie święta, jak prawda cala.
To był tej prawdy czciciel i kapłan. Tak 
jego wartość rozumiał ten orszak pogrzebo
wy i z taką czcią niezmierną żegnał go na 
wieczność.

Ale wieleż to jeszcze wspomnień budziło 
się w myślach tych bardzo licznych uczestni
ków obrzędu, którzy mieli w swem życiu wy
soki zaszczyt należenia do grona uczniów

lub współpracowników zgasłego mistrza. 
Wszak on był nauczycielem, nauczycielem 
prawdziwym, nie mocą przyznanego mu urzę
du, ale z koniecznej, jakgdyby apostolskiej 
potrzeby szerzenia czci dla prawdy. Jakiż 
to legion cały imion i jak świetną sławą okry
tych wchodzi do spisu jego uczniów.

Nie, niepodobna się zgodzić z tą myślą, 
| żeby, z ostatniem przebrzmiałem słowem 

mowy pogrzebowej, przebrzmieć też miała 
w narodzie pamięć o jego synu tak bardzo 
zasłużonym. Jeżeli duch Twój, mistrzu, 
słyszał tajemne poszepty żegnających Cię 
myśli, wiesz o tem, że jednogłośne składały 
one przyrzeczenia. „Pójdziemy tą drogą, 
mówiły, na której on przewodniczył i dowie
dziemy czynami, w jakiej trzymamy cenie 
dany nam przykład i radę. I  nie upłynie 
czas długi, a społeczeństwo nasze nauczy 
się wymieniać szanowne imię Twoje w szere
gu najlepiej zasłużonych, w szeregu twórców 
epok i kierunków”.

Niepodobna wątpić, że społeczeństwo zro
zumie obowiązek, który na niem ciąży, wspo
możenia słabych dotychczas usiłowań, popie
rających rozwój i rozkwit w naszym kraju 
nauki doświadczalnej. Pod tem nąjgqdniej- 
szem imieniem, z celami, do których wielki 
uczony dążył przez całe życia, powstanie 
u nas, nie wątpimy, w najkrótszym czasie, 
godna swej nazwy :

Fundacya Naukowa Imienia Marcelego Nenckiego.

SE KG Y A CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 19 października r. b., poświę
cone pamijci prof. Marcelego Nenckiego, odbyło 
si§ z licznym udziałem zaproszonych gości ze 
sfer przyrodniczych, lekarskich i farmaceutycz
nych w wielkiej sali Muzeum przemysłu i rol
nictwa. Obecnych około 400 osób.

Przewodniczący, p. Znatowicz, zagajając po
siedzenie, scharakteryzował w kilku stówach

bolesną B t r a t ę ,  jaką przez śmierć Nenckiego 
poniosła nauka wszechświatowa i  polska i  dodał, 
że Sekcya chemiczna, d o t k n i ę t a  jest bliżej zgo
nem tym, gdyż w wielkim uczonym miewała 
gościa swego i prelegenta. Na wezwanie mówcy 
zebrani uczcili pamięć zmarłego badacza przez 
powstanie z miejsc.

Zkolei przewodniczący odczytał depesze kon
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dolencyjne, nadesłane na ręce rodziny— mię
dzy innemi : od Wydziału lekar. Wszechn. kra
kowskiej, od Instytutu medycyny doświadczalnej, 
od Jego Wysokości Ks. 01denbux-skiego, od pro
fesorów Łukjanowa, Pawłowa, Winogradskiego 
i Władimirowa, od prof Naunyna, Bistrzyckiego, 
od prof. K. Kostaneckiego (Kraków), od profeso
rów Radziszewskiego, Niementowskiego, Pawlew- 
skiego i in. (Lwów), od p. Budzyńskiego i od 
Tow. politechn. we Lwowie, od prof. Kostanec
kiego (Bern), od Towarz. chemicznego w Bernie, 
od prof. Hefftera i w. in.

Następnie p. Wład. Leppert wypowiedział 
rzecz p. t. „Działalność, znaczenie i zasługi prof. 
Marcelego Nenckiego”. Odczyt ten postanowio

no wydrukować we Wszechświecie i w Chemiku 
Polskim.

Zamykając posiedzenie, przewodniczący podał 
do wiadomości publicznej, że w wielu kołach 
naukowych warszawskich powstała myśl uczcze
nia pamięci zmarłego uczonego w sposób bar
dziej trwały, a mianowicie fundacyą jego imienia, 
mającą na celu popieranie badań naukowych 
z zakresu działalności ś. p. Nenckiego.

Z gotowością przyczynienia się do utworzenia 
fundacyi wyraziło się wiele osób, między innemi 
jeden z obecnych na posiedzeniu członków Sekcyi 
technicznej łódzkiej w imieniu tejże Sekcyi i z jej 
upoważnienia.

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. 16 do 22 października 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu 1 Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P- 9 w. Najw. Najn.

16 Ś. 52,4 51,3 51,3 6,8 H,4 11,0 16,0 6,4 87 SE5, S E S E 6 _
17 C. 5M S I ,9 51 ,» 9,2 12 ,1 12,0 14,5 8,8 91 s e -,s e 20,s e ’'2 — /
l8  P. 52 ,1 52,4 52,7 10,4 14,5 n ,3 14,8 10,0 89 SE12,SE7,SE8 °>4 •  dr. kilkakr.
1 9  S. 5 2 ,4 52,9 53,5 8,7 10,5 9,7 11,4 7 86 , SE9,SE9,SE 12 — j  wieczorem
20 N. 54  >3 55,0 54,3 8,3 9,6 9,7 io ,5 8,0 82 S E 14,S E 12,S E 12 0,0 •  /  cały dzień
21 P. 52,3 53,5 8,8 14,7 10,2 15,0 7,5 69 SE ', SE12, SE12 — /  cały dzień
22 W. 54,6 54,1 54,4 6,2 12,3 9,6 12,8 5,6 50 . S E 5,S E 12,S E 12 /  cały dzień

Średnie 53,0 i°,5 79 0,4

Objaśnienie znaków. •  deszcz; śnieg; a  krupy; ▲ grad; =  mgła; -cv rosa; u  szron; K burza 
T odległa burza; 4* zawieja; v  błyskawice bez grzmotów; /  wicher; © koło .wielkie białe naokoło 
słońca; © w ieniec naokoło słońca; a? koło wielkie białe naokoło księżyca; £ wieniec naokoło księżyca; 
g) oznacza, że przynajmniej połowa powierzchni gruntu, otaczającego stacyą, jest pokryta śniegiem. — 
Głoska a. (łub a. m.) dopisana do liczby, oznacza godziny od 12 w nocy do 12 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 .  Marceli Nencki. Przemówienie Władysława Lepperta na posiedzeniu Sekcyi chemicznej 
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Mowa współpracownika zgasłego mistrza, Jana Zaleskiego. —  Mowa delegata Sekcyi chemicznej, 

J. J. Boguskiego. -— Pogrzeb Nenckiego. —  Sekcya chemiczna. — Buletyn meteorologiczny.
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