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ZARYS HISTORIOGRAFII CHEMII WĘGLOWODANÓW 

Wstęp 

Literatura z zakresu historii chemii i biochemii węglowodanów, technologii 
wyrobów cukrowniczych, a zwłaszcza chemii i biochemii węglowodanów jest 
nader obszerna. Jednak, jak dotychczas, nie opublikowano jeszcze specjalistycz-
nego historycznego ujęcia tego problemu. Tymczasem konieczność stworzenia 
bardziej lub mniej pełnej historiografii chemii węglowodanów daje się wyjaśnić 
za pomocą wielu przyczyn. Z jednej strony, stale wzrastający strumień publikacji 
z chemii i biochemii węglowodanów sprawia, że pilnąstaje się potrzeba stworzenia 
prac dotyczących historii takich czy innych problemów tej klasy związków. Z dru-
giej - liczba prac, w których w takim czy innym stopniu odzwierciedla się historia 
węglowodanów, jest nader poważna, toteż bez uprzedniej analizy historiograficz-
nej nie można zrozumieć, co zostało dokonane w tym zakresie, a co dopiero trzeba 
uczynić. Należy także brać pod uwagę wielopłaszczyznowość samego przedmiotu 
chemii węglowodanów, jego powiązania z problemami biologicznymi i technolo-
gicznymi, co oczywiście nie mogło nie odzwierciedlić się w literaturze traktującej 
o tej grupie związków. 

Niewątpliwie zainteresowanie opracowaniami historiograficznymi, które co-
raz bardziej stają się dostrzegalne w historii nauki, jest bezpośrednio związane 
z tempem współczesnego postępu naukowo-technicznego, albowiem „gwałtowny 
skok w gromadzeniu nowych faktów naukowych, powstanie i burzliwy rozwój 
nowych nauk i kierunków rodzą problem systematyzacji, klasyfikacji i generali-
zowania faktualnej treści wiedzy" [1, s. 46]. 

Doniosłość publikacji o charakterze historiograficznym jest podkreślana za-
równo w pracach naukoznawczych, jak i z zakresu historii nauki. W. A. Dmitrienko 
pisze: „Pojawienie się historiografii dziedzinowych stanowi proces kształtowania 
się rzeczywistej empirycznej bazy ogólnej teorii nauki. Ogólne zasady podejścia 
do analizy nauki jawią się mającymi uzasadnienie wytworami racjonalnej genera-
lizacji nagromadzonego doświadczenia w odniesieniu do badań historiogra-
ficznych, filozoficznych i naukoznawczych" [2, s. 25]. W jednej ze swoich 

-historiografii W. A. Dmitrienko rozważa tworzenie historiograficznych przeglą-
dów jako jednej z przesłanek badań w ramach historii nauki we współczesnym 
społeczeństwie [3, s. 3-12]. Badania historiograficzne pełnią niemałą rolę w ana-
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lizie tempa i kierunków rozwoju poszczególnych dziedzin wiedzy i nauki jako 
całości [4,s. 101]. Według J. Agassiego, poważne badania historii nauki wymagają 
porównawczego przestudiowania prac historycznych różnego rodzaju [5, s. 41]. 
Agassi uważa przy tym, że niezbędne jest analizowanie prac historycznych z róż-
nych punktów widzenia [5, s. 75]. Istotnie, jest wątpliwe, czy można oceniać 
większość prac z historii chemii (zwłaszcza powszechnej historii chemii) bez 
uprzedniej ich analizy pod kątem jakości wykładu poszczególnych zagadnień 
historii chemii [6]. 

Nieodzownośćsystematycznych opracowań historiograficznych, poprzedzają-
cych dowolne badania z zakresu historii nauki, nie tak dawno została udokumen-
towana przez Stefana Zameckiego2 [7, s. 208-284]. 

Właściwie można powiedzieć, że próba stworzenia historiografii w dowolnej 
dziedzinie chemii (podobnie, jak nauki w ogólności [8]) stanowi generalizującą 
pracę historyczną. W ty m sensie historiograficzne studia dotyczące chemii w żaden 
sposób nie wpisują się w znany podział historycznych prac dotyczących chemii na 
pięć typów, zaproponowany w 1965 r. przez E. Fabera [9]. Historiograficzne prace 
traktujące o chemii jakichkolwiek związków jeszcze najbardziej spełniają trzeci 
typ owego podziału, albowiem są „krytyczne" i wyróżniają się „szczególnie dużą 
analizą faktów, a także wykorzystaniem sądów i poglądów wychodzących poza 
granice właściwej historii" [9, s. 124]. 

Badając rozwój przedstawień dotyczących struktury cukrów prostych (resp. 
monosacharydów) [10], zarazem uznaliśmy za niezbędne przeanalizowanie prac 
naszych poprzedników. W tym celu podjęliśmy badania wszelkich prac, które -
według nas - odnoszą się do historii chemii węglowodanów. Dla wygody analizy, 
obszerna literatura historyczna dotycząca tego problemu została podzielona na 
kilka grup stosownie do podstawowego kierunku rozpatrywanych prac: 

I. Historia chemii węglowodanów w pracach ogólnych z historii chemii. 
II. Odrębne prace z ogólnej i szczegółowej historii chemii węglowodanów 

III. Historia chemicznej technologii cukrów a historia ich wykorzystywania 
w farmacji i praktyce lekarskiej. 

IV. Historia chemii węglowodanów w pracach ogólnych z chemii organicznej 
i chemii węglowodanów. 

V. Historiografia chemii węglowodanów w Rosji i w dawnym Związku 
Radzieckim. 

VI. Materiały biograficzne. 
W analizie prac historycznych oceniamy je z następujących punktów widzenia: 

a) granic historycznego poznania; b) wyczerpującego charakteru ujęcia; c) podej-
ścia autora do wykorzystania historycznych źródeł; d) charakteru wniosków. 

Za „górnągranicę" niniejszego studium, należy naprawdopodobniej uznać rok 
1988, ponieważ właśnie za ten okres (włącznie z rokiem 1988) udało nam się 
wykorzystać niezbędną literaturę w sposób mniej więcej (podkreślamy - tylko 
mniej więcej!) pełny. 
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I. Historia chemii węglowodanów w pracach ogólnych z historii chemii 

Zagadnienia historii chemii cukrów są poruszane wcale nie we wszystkich 
pracach ogólnych z historii chemii. W najlepszym razie historia chemii węglowo-
danów jest wykładana w nich w postaci odrębnego zarysu. Częściej pewne kwestie 
historii węglowodanów są rozpatrywane w związku z ogólnymi osiągnięciami 
rozmaitych kierunków chemii, albo w związku z działalnością poszczególnych 
uczonych. Stąd wypływają różnice w wykładzie i analizie rozwoju problemu 
chemii węglowodanów u różnych autorów. 

Już Johann Friedrich Gmelin3 (1748-1804) w swoim dziele Geschichte der 
Chemie... (1797-1799) wspomina kilka epizodów z historii chemii, a mianowicie 
z zakresu badań cukru trzcinowego i buraczanego [11]. Prawdą jest, że wiadomości 
te są skąpe i porozrzucane we wszystkich trzech tomach książki Gmelina. Należy 
podkreślić, że Gmelin nie dostarcza oceny tych poszczególnych prac a występuje 
raczej jako bezstronny obserwator odnotowujący tylko sam fakt opisania cukrów 
czy to jako preparatów leczniczych, czy to w trakcie opracowania metod rafino-
wania cukru. 

W takiej samej konwencji wzmiankuje o cukrze F. Hoefer [12]. Niemniej 
historię chemii w starożytności Hoefer wyodrębnia w specjalnym paragrafie [12, 
1.1, s. 187-188]. Przytacza w nim wiadomości o cukrze zaczerpnięte, na przykład, 
od Pliniusza Starszego i Dioskoridesa. Oddzielnie Hoefer rozważa rafinowanie 
cukru w XIV w. [12,1.1, s. 424—425] a także „sacharologię" Angelo Sali (1576-
1637) [12, t. II, s. 217]. W dość obszernym odrębnym podrozdziale wspomnianego 
paragrafu Hoeferanalizujebadania AndreasaSigismunda Marggrafa (1709-1772) 
dotyczące wielu roślin zawierających cukier, przede wszystkim zaś cukier bura-
czany [12, t. II, s. 415-419]. 

W1830 r. Thomas Thomson (1773-1852) po raz pierwszy szczegółowo opisał 
historię badania skrobii [13, s. 95]. Znamienne, że Thomson nie uważał za 
potrzebne, aby wskazać na powiązanie badań skrobii i innych substancji zawiera-
jących cukier, chociaż w 1830 r. obecność takich powiązań (po odkryciu przez 
Gottlieba Sigismunda Constantina Kirchhoffa (1764-1833) w latach 181-1812 
możliwości otrzymania cukru gronowego podczas działania kwasu siarkowego na 
skrobię) była oczywista. 

Zkolei Hermann Kopp (1817-1892) poświęcił omówieniu niektórych substan-
cji zawierających cukier niewielki rozdział w ostatnim tomie swojego fundamen-
talnego dzieła Geschichte der Chemie [14, t. IV, s. 403-405]. Kopp podjął próbę 
odrębnego rozpatrzenia znanych wówczas cukrów: trzcinowego, mlekowego, 
skrobii, „cukru buraczanego" (Schleimzucker, le mucoso-sucre). W ten sposób, 
w odróżnieniu, na przykład, od T. Thomsona, Kopp nie tylko dostrzegł chemiczną 
jedność substancji zawierających cukier, ale nadto uznał za niezbędne zaznaczenie 
tego w omówieniu historii badań tych substancji. 

Niewielki objętościowo szkic Koppa pomieścił mnóstwo wiadomości z zakre-
su historii badań substancji zawierających cukier. Znajduje się w nim także krótki 
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opis czy tylko wzmianka o znaczeniu prac traktujących o badaniach cukrów takich 
uczonych, jak: Andreas Libavius (1540-1616), Angelo Sala4 (1576-1637), Antoi-
ne-Laurent Lavoisier (1743-1794), F. Bartoletti, L. Testi, Johann Tobias Lowitz 
(1757-1804), Gottlieb Sigismund Constantin Kirchhoff (1764-1833) i inni. 
Oprócz tego H. Kopp podał informacje dotyczące badań i rozpowszechnienia 
cukrów w przyrodzie w innych rozdziałach [zob. na przykład, 14,1.1, s. 115 oraz 
t. IV, s. 354]. 

Nie ma wątpliwości, że wiadomości z historii chemii substancji zawierających 
cukier, podane przez Knoppa, były później nierzadko „przenoszone" do prac 
innych autorów próbujących opisać historię chemii tych substancji. 

W książce Geschichte der denkwürdigsten Erfindungen... E. Vogla z 1847 r.5 

historia substancji słodkich jest omawiana w niewielkim odrębnym rodziale [15, 
s. 388-398]. Vogel przytacza fakty głównie z historii produkowania cukru. Co się 
zaś tyczy historii chemii cukrów, to przytoczone przezeń wiadomości są nader 
skąpe: wzmiankowane są tylko prace A. S. Marggrafa, Franza Karla Acharda 
(1753-1821)6, Sigismunda Friedricha Hermbstädta (lub Hermbstaedta) (1760-
1833), G. S. C. Kirchhoffa i niektórych innych. W odróżnieniu od autorów wielu 
prac z historii cukru, Vogel wręcz twierdzi, że w starożytności nie znano cukru. 

W pracach z historii chemii, pióra J. R. Wagnera (z 1855 r.) i Th. Gerdinga 
(z 1867 г.), wiadomości na temat cukrów są podane jedynie w powiązaniu z dzia-
łalnością poszczególnych chemików, jak: A. Sala, A. Libavius, A. S. Marggraf, 
Louis Joseph Proust (1754-1826) (u Wagnera); Jacopo Bartolomeo Baccaria 
(1682-1766), Johann Rudolf Glauber (1604-1668), A. L. Lavoisier, G. S. С. 
Kirchhoff (u Gerdinga) [16; 17]7. Ciekawe, że w pracy Th. Gerdinga wiadomości 
o cukrach są zebrane w rozdziale zatytułowanym: Inne od dawna znane związki 
organiczne [17, s. 533-535]. 

Zwraca uwagę sam fakt, że Gerding wysunął zadanie rozpatrzenia historii 
węglowodanów jako historii związków organicznych. W ten sposób Gerding, 
w ślad za H. Köppern, zrozumiał konieczność ujęcia historii badania węglowoda-
nów wspólnie z historią całej chemii organicznej. Jednak w praktyce Gerding nie 
mówi niczego nowego w porównaniu z autorami poprzednich historycznych 
opisów8. 

Sytuacja zasadniczo zmieniła się po ukazaniu się książki Carla Schorlemmera 
(1834-1892), której pierwsze wydanie w języku angielskim opublikowano w 1879 
r.'1 [20]. W pracy tej po raz pierwszy przedmiotem historycznego badania stały się 
losy chemii organicznej. Nic dziwnego, że historia chemii węglowodanów znalazła 
w niej zasłużone (chociaż nie szczegółowe) odbicie [22, s. 167-168; 23, s. 
212-220; 24, s. 234-240]. 

Książka Schorlemmera jest charakterystyczna ze względu na jej dwuwątko-
wość. Po pierwsze, została w niej po raz pierwszy rozpatrzona historia podstawo-
wych idei, pojęć i metod chemii organicznej. Po drugie, Schorlemmer uznał za 
niezbędne podanie dość pełnego ujęcia rozwoju wiedzy o poszczególnych kia-
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sach związków organicznych. Dlatego historia chemii węglowodanów jest także 
w książce przedstawiona w powiązaniu z realizacją tych dwóch zadań. 

Schorlemmer potraktował chemię substancji organicznych w ich genetycznym 
wzjemnym powiązaniu. A więc, cukry były rozważane bezpośrednio po glicerynie, 
tłuszczach i kwasach roślinnych w rozdziale, który rozpoczynał się od opisu 
osiągnięć w syntezie substancji organicznych. Podążając za podanym przez Emila 
Fischera (1852-1919) podziale cukrów na dwie klasy (typu glikozy i typu sacha-
rozy), Schorlemmer wykazał złożoność i różnice między tymi klasami. Wskazując 
na fundamentalne badania Fischera w dziedzinie syntezy cukrów, Schorlemmer 
jako jeden z pierwszych historyków chemii położył nacisk na to, że „historia 
syntezy cukrów rozpoczyna się w 1861 г., kiedy to Butlerów znalazł, iż trójoksy-
metylen10 (inaczej meta formaldehyd, (CH20)3 - tłum.), polimerowa modyfikacja 
formaldehydu (inaczej aldehydu mrówkowego CH20 - tłum.), podczas gotowania 
z wodą wapienną przekształca się w słodki syrop, który nazwał metylenitanem 
(metilienitanom) i potraktował jako rodzaj cukru" [24, s. 234; podkr. Schorlem-
mer а]. 

Jako jeden z pierwszych Schorlemmer poruszył także biochemiczny aspekt 
badań cukrów, zwracając szczególną uwagę na syntezę cukrów z formaldehydu 
i wskazując, że owa reakcja pozostaje w bezpośrednim stosunku do zagadnienia 
asymilacji kwasu węglowego (w gruncie rzeczy chodziło o dwutlenek węgla, C0 2 

- tłum.). 
W 1891 r. historia badań węglowodanów została po raz pierwszy wyodrębnio-

na przez R. Jagnauxa w specjalnym rozdziale dwutomowego dzieła Histoire de la 
chimie [26, t. II, s. 668-709]. W rozdziale tym, oczywiście w następstwie przed-
miotowego podejścia autora, przedstawione zostały głównie problemy analizy 
cukrów i wyprowadzania ich empirycznych wzorów. Niemniej prawie całkowicie 
zostały przez niego pominięte fundamentalne badania współczesnych mu bada-
czy: Bernharda C. G. Tollensa (1841-1918), Heinricha Kilianiego (1855-1945) 
i E. Fischera. 

Charakterystyczna dla prac czeskiego historyka Vojciecha Wrany'ego (1836-
1905) jest ich skrupulatność. W ogólnych pracach o historii chemii na ziemiach 
czeskich, które to prace wyszły spod jego pióra, jak się zdaje, nie opuszczono 
niczego. Wiele uwagi poświęca się rozmaitym naturalnym związkom, przy czym 
nie tylko z produkcyjnego, ale i chemicznego punktu widzenia. Wiadomości z hi-
storii metod wytwarzania cukru z buraków i produktów skrobiowych na ziemiach 
czeskich, a także o próbach oznaczenia składu chemicznego tych produktów 
można znaleźć w książce Geschichte der Chemie und der auf chemischen Grund-
lage Berunhenden Betriebe in Böhmern bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, 
napisanej przez Wrany'ego i wydanej w języku niemieckim w 1902 r. w Pradze 
[27, s. 350, 354]. 

Rozdział o cukrze jest obecny w pracy V. Wrany 'ego Dëjny chemie w Cechach 
[28]. Informuje się w nim, że kolonialny cukier trzcinowy bardziej lub mniej 
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regularnie zaczął być od 1573 r. przywożony na ziemie czeskie. Wskazuje się na 
prace A. S. Marggrafa i F. K. Acharda, a także na propagatorów uprawy buraków 
i przemysłu cukrowniczego w Czechach, a mianowicie Polikarpa Erkslebena 
i Czasława Fischera. Rozpatrywane są doświadczenia związane z otrzymywaniem 
cukru z kukurydzy i soku pochodzącego z brzozy, przeprowadzane przez wielu 
morawskich aptekarzy i chemików. Wspomniane są też doświadczenia petersbur-
skiego chemika G. S. C. Kirchhoffa, a także jego następców w wielu czeskich 
miastach. 

Krótkie omówienie prac B. C. G. Tollensa, H. Kilianiego i E. Fischera zawarł 
Carl Graebe (1841-1927) w książce Geschichte der organischen Chemie [29], 
chociaż można by oczekiwać, że jej autor poświęci więcej miejsca swoim współ-
czesnym i rodakom, tym bardziej, iż - sądząc po czasach, w których napisał pracę 
-powinien być zaznajomiony z dziełami Kilianiego i Tollensa. 

Stale wzrastająca dążność do zbadania chemicznej struktury substancji orga-
nicznych, stanowiących podstawę żywych organizmów, doprowadziła na począt-
ku XX w. do poważnego rozwoju w ramach kierunku biochemicznego. Znacznie 
wcześniej rozstrzygnięto, że właśnie węglowodany - obok tłuszczów i białek - le-
żą u podstawy, jak wówczas mawiano, bioanalitycznych i biosyntetycznych pro-
cesów zachodzących w żywym organizmie. Rozwój chemii węglowodanów oka-
zał się najściślej związany z rozwojem najważniejszego kierunku chemii 
biologicznej (resp. biochemii - tłum.), a mianowicie badań dotyczących podsta-
wowej wymiany substancji. W związku z tym stanęło przed historykami dodatko-
we zadanie: sprecyzowanie, na czym polega wzajemny wpływ chemii 
węglowodanów i chemii biologicznej (w tym: biologicznych funkcji węglowoda-
nów, koncepcji podstawowej wymiany substancji itd.) W 1909 r. polski uczony 
Mieczysław Centnerszwer (1874-1944) jako pierwszy w literaturze z historii 
chemii uzasadnił konieczność rozszerzenia granic badań historycznych w odnie-
sieniu do chemii biologicznych substancji aktywnych, w tym także węglowoda-
nów [30 a, s. 216-217; 30 b, s. 200-201; 30 c, s. 194-195]. Odwołując się do 
momentu węzłowego w historii podobnego oddziaływania, Centnerszwer wskazał 
przede wszystkim na prace E. Fischera dotyczące badań rozmaitych rodzajów 
cukrów. 

Z takich samych pozycji ocenił prace Fischera dotyczące cukrów, na przykład, 
Edward Hjelt w swojej książce Geschichte der organischen Chemie..., po raz 
pierwszy wydanej w 1915 r.11 [31]. Podkreślając doniosłość wyjaśnienia problemu 
wzajemnego powiązania chemii i biologii w rozwoju przyrodoznawstwa na prze-
łomie XIX i XX w., Hjelt pisał, że właśnie dzięki badaniom cukrów przez Fischera 
„chemia organiczna znowu przedostała się do dziedziny chemii fizjologicznej, 
z którą była ściśle związana już na początku swojego rozwoju [32, s. 297]. 

Jednak wiadomości o cukrach są w pracach Centnerszwera i Hjelta rozproszone 
i wzajemnie nie powiązane. Z tego względu nie tworzą one w żadnej mierze 
całościowego wizerunku historii chemii cukrów. 
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Wzmianki o substancjach słodkich występują w książce Historical Introduc-
tion to Chemistry, pióra Thomasa Martina Lowry'ego (1874-1936), opublikowa-
nej w 1915 r. [33]. Autor odnotowuje tylko fakt analizy cukru trzcinowego, 
przeprowadzonej przez Josepha Louisa Gay-Lussaca (1778-1850) i Louisa Jac-
quesa Thenarda (1777-1857) [33, s. 390], a także wyprowadzenie wzorów empi-
rycznych dla cukru trzcinowego, mlekowego i skrobii przez Jönsa Jacoba 
Berzeliusa (1770-1848) [tamże, s. 393]. 

W opublikowanej w 1922 r. książce R. Meyera Vorlesungen über die Geschi-
chte der Chemie występuje niewielki rozdział poświęcony grupie cukrów [34, s. 
311-314]. Ale są tutaj krótko rozpatrzone tylko dobrze znane prace Aleksandra 
Michajłowicza Butlerowa (1828-1886), E. Fischera i J. Tafela, H. Kilianiego, 
Rudolfa Fettiga (1835-1910), Oscara K. B. Loewa (1844-1941). 

W książce T. P. Hilditcha A concise history of chemistry z 1922 r. historia 
chemii węglowodanów jest wyłożona w oddzielnym paragrafie zatytułowanym: 
Cukry i inne węglowodany; glikozydy [35, s. 148, 150-153]. Autor słusznie 
zauważa, że „najbardziej interesująca część historii chemii węglowodanów" roz-
poczyna się dopiero od epoki syntez w tej grupie związków organicznych - czyli 
od pierwszej syntezy substancji cukrowej (sacharistogowieszczestwa) dokonanej 
przez A. M. Butlerowa. Właśnie te syntezy, jak zauważa Hilditch, doprowadziły 
do „dzisiejszej rozległej wiedzy o ich (węglowodanów - Z. J. G.) konfiguracji" 
[35, s. 150]. W książce Hilditcha, po raz pierwszy w pracy z zakresu historii chemii, 
pojawia się tabela, w której jest podane kto, kiedy i jaki cukier odkrył w przyrodzie 
i po raz pierwszy go zsyntetyzował [tamże, s. 154]. 

W pracy Nakasero Kokokury SakaiKwagaku-shi (czyli: Historii chemii współ-
czesne]), opublikowanej w Kyoto w 1927 г., wiadomości o węglowodanach jest 
raczej niewiele: wymienione są badania G. S. C. Kirchhoffa [36, s. 155], Carla 
Schmidta (1822-1894) [tamże, s. 49, 428], Louisa Pasteura (1822-1895) [tamże, 
s. 387-399] i Richarda Willstättera (1873-1942) [tamże, s. 54 ,156,160] . 

W referacie E. Spätha, zatytułowanym Die Geschichte der Chemie in Oester-
reich..., wygłoszonym 1 lipca 1927 r. na corocznym posiedzeniu Akademie der 
Wissenschaften w Wiedniu, znajduje się sporo wiadomości o badaniach węglowo-
danów prowadzonych przez takich wybitnych austriackich i czeskich chemików, 
jak: Friedrich Rochleder (1819-1874), H. H. С. Hlasiwetz, Zdenko Hanns Skraup 
(1850-1910), Emil Votocek [37, s. 367-368, 372-373, 381 ]. 

Wiadomości z historii badań struktury i syntezy cukrów znaleźć można w mo-
nografii A. Findlaya^ hundredyears of chemistry, po raz pierwszy opublikowanej 
w 1937 r. (drugie wydanie z 1948 г., trzecie z 1965 r.) [38; 38 a], Findlay wymie-
nia słynne badania E. Fischera, H. Kilianiego, В. C. G. Tollensa, C. S. Hudsona, 
Waltera Normana Hawortha (1883-1950), a także niektóre mało znane odkrycia 
- na przykład stwierdzenie przez J. J. Blanskmę z Uppsali przemiany mucyny 
w odpowiedni kwas [38 a, s. 168]. W końcu książki przytoczone są biograficzne 
wiadomości o licznych chemikach badających węglowodany [tamże, s. 300-324]. 
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Niewielki rozdział, w którym poruszona jest historia biochemii węglowoda-
nów (obok historii chemii tych związków) pojawia się w książce E. Färbera Die 
geschichtliche Entwicklung der Chemie z 1921 r. [39,s. 292-294]. Ale najbardziej 
udane naświetlenie historii chemii cukrów z pozycji biochemicznych zostało 
przedstawione w zarysie przez Fr. Liebena (1836-1914) w wydanym w 1935 r. 
dziele Geschichte der physiologischen Chemie [40, s. 460-500]. W zarysie tym 
została podjęta próba wyłożenia historii chemii cukrów w ścisłym powiązaniu 
z rozwojem nie tylko fizjologii, ale i biologii w ogóle. Lieben dość szczegółowo 
zanalizował wiadomości historyczne, począwszy od czasów najdawniejszych, 
osobno zaś rozważył historię zapatrywań na strukturę węglowodanów. 

Nie należy też zapominać, że nigdy nie przerwano prób przedstawienia chemii 
cukrów z pozycji czysto chemicznych. W tym względzie najlepszy jawi się nam 
zarys o cukrach, pióra Paula (Paulsa) Waldena (1863-1957), zawarty w jego dziele 
Geschichte der organischen Chemie seit 1880, opublikowanym w 1941 r. [41, s. 
497-533]. Zarys ten charakteryzuje się, z jednej strony, całościowością ujęcia 
w odniesieniu do analizy faktów i wiarygodnością; z drugiej - zrozumieniem 
miejsca chemii węglowodanów wśród innych problemów chemii. Waiden nie 
tylko śledzi podstawowe etapy, ale niekiedy dość szczegółowo analizuje takie czy 
inne fakty rozwoju chemii cukrów (na przykład: opracowanie nomenklatury 
cukrów przez E. Votocka, badania cukru gronowego (resp. glikozy C6H1206 -
tłum.) przeprowadzone przez Aleksandra Andrejewicza Kolliego (1840-1916) 
i wiele innych), a także przywołuje prace chemików rzadko wspominanych w 
związku z rozwojem chemii cukrów: polskiego uczonego Leona Marchlewskiego 
(1869-1946), Ludwiga Knorra (1859-1921), W. Koenigsa i innych. 

Wiadmości z historii badań nad fermentacją produktów cukrowych, a także z 
historii chemii celulozy można znaleźć w monografii H. E. Fierz-Davida [42, s. 
361-370]. 

W charakterystyce zarysów poświęconych cukrom we współczesnych pracach 
z historii chemii niezbędne jest podkreślenie, że w żadnej z tych prac wykład 
problematyki chemii węglowodanów nie jest doprowadzony do roku wydania 
książki. Co więcej, większość zarysów kończy się opisem osiągnięć W. N. Ha-
wortha i jego szkoły z końca lat dwudziestych naszego stulecia. 

W książce E. Farbera The Evolution of Chemistry... z 1953 r. wiadomości 
o węglowodanach znaleźć można w dwu rozdziałach: Węglowodany i białka [43, 
s. 182-188] i Węglowodany [43, s. 301-305]. Zauważmy jednak od razu, że taki 
podział nie w pełni jest zrozumiały. Można tylko przypuszczać, że w rozdziale 
pierwszym (nie całkowicie poświęconym węglowodanom) autor chciał odnoto-
wać fakty mające znaczenie nie tylko dla chemii, ale i dla biologii węglowodanów 
-wymienione są prace G. S. C. Kirchhoffa, Henriego Braconnota (1781-1855), 
A. M. Butlerowa, Charlesa Adolpha Wurtza (1817-1884). Ale jednocześnie w tym 
samym rozdziale z jakiegoś powodu są podane informacje o sposobach otrzymy-
wania substancji cukrowych, graficznym wzorze cukru według Johna Daltona, 
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pracach Heinricha Kilianiego (1855-1945) i Anselme'a Payena (1795-1871) 
w dziedzinie chemii węglowodanów. Natomiast w drugim rozdziale, całkowicie 
poświęconym węglowodanom, częściej wymieniane są fakty właśnie z historii 
chemii węglowodanów (czego można się było spodziewać) - odnotowane są prace 
A. A. Kolliego, В. С. G. Tollensa, R. Fittiga, E. Fischera, H. S. Isbella i innych. 
Niemniej znowu nie jest jasne, po pierwsze, dlaczego drugi (chemiczny) rozdział 
rozpoczyna się od analizy zmieniających się cen na cukier w różnych krajach; 
a po drugie, jakiej zasady historycznej analizy trzyma się sam autor, poświęcający 
E. Fischerowi tyle samo uwagi, co każdemu z pozostałych chemików. 

W 1966 r. Aron J. Ihde podjął interesującą próbę wyłożenia historii chemii 
cukrów na tle ogólnych osiągnięć chemii organicznej [44]. W tym celu, podobnie 
jak E. Fischer, podzielił opis historii cukrów na dwie części. Pierwsza, najobszer-
niejsza [tamże, s. 344-356], rozpoczyna się od opisu badań G. S. C. Kirchhoffa 
a kończy na pracach E. Fischera. Część druga [tamże, s. 636-638], włączona do 
ogólnej rubryki Wiek elektronu, oczywiście świadczy o próbie autora jak gdyby 
wplecenia historycznych wydarzeń w dziedzinie chemii cukrów w ramach XX 
wieku do ogólnej kanwy historii chemii współczesnej. Jednak oba zarysy Ihdiego 
cierpią na schematyczność. 

Poszczególne epizody z historii chemii cukrów (prace A. S. Marggrafa, G. S. 
C. Kirchhoffa, E. Fischera, W. N. Hawortha, C. S. Hudsona i innych) są przedsta-
wione w monografiach z historii chemii przez Japończyków-Yojiro Tsuzukę [45, 
s. 143-146] i Nozomu Yamaokę [46, s. 416-417, 422-423; 47, s. 360-361]. 

Niewielki zarys Węglowodany występuje w książce Chikamy Shobo A History 
of the Japanese Chemistry, opublikowanej w 1971 г. [48, s. 217]. W zarysie tym 
wymienia się badania wyłącznie europejskich chemików: E. Fischera, R. 
Willstättera, W. N. Hawortha, R. Robinsona, P. Karrera i innych. Bardziej szcze-
gółowy zarys Węglowodany (akcentujący historię wielocukrów) jest włączony do 
książki Sadaaki Shido The Development of Chemistry, która ukazała się drukiem 
rok wcześniej w Tokio. 

O badaniach węglowodanów prowadzonych przez E. Fischera jest też mowa 
w książce N. Yamaoki Looks of the History of Chemistry in Europe, opublikowanej 
w 1971 r. w Tokio [50, s. 78, 160,161]. 

W monografii Michele'a Giui12 materiał został wyłożony, jak zauważa sam 
autor, „ze wspólnego punktu widzenia na rezultaty" [51, s. 7]. Stąd oczywiście 
wypływa fakt, że historia chemii cukrów, rozpatrzona w rozdziale Opanowanie 
materii - chemiczna synteza, odzwierciedla głównie historię syntezy poszczegól-
nych reprezentantów tej klasy związków. Rozdział Cukry [tamże, s. 368-371] 
zawiera biografie niektórych chemików, którzy pracowali w tej dziedzinie chemii 
[tamże, s. 370-371]. 

Wielotomowe dzieło J. R. Partingtona A History of Chemistry [52] jest najbar-
dziej szczegółową pracą z historii chemii; podejmuje się w nim próbę szczegóło-
wego opisania (a niekiedy uściślenia czy wprowadzenia) wielu historycznych 
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faktów związanych z badaniem cukrów, zwłaszcza w XVI-XVIII w. We wszy-
stkich tomach, skonstruowanych według niejednakowej opisowej zasady [biogra-
f icznej-w tomach drugim i trzecim, syntetycznej-w tomie czwartym, s. 471^473, 
820-828], znajduje się mnóstwo informacji o substancjach cukrowych. Szczegó-
łowo opisane są biografie licznych chemików, którzy pracowali w dziedzinie 
badań tych substancji, dwa zarysy w czwartym tomie omawiają historię chemii 
cukrów począwszy od badań Fischera, aż do prac Hawortha. Wielotomowe dzieło 
Partingtona ma wyjątkową wartość, ponieważ stanowi najlepsze z istniejących 
zestawienie informacji bibliograficznych na temat całej klasy węglowodanów. 
Zauważmy jednak, że u Partingtona, w odróżnieniu - na przykład - od Giui, brak 
„wspólnego punktu widzenia na rezultaty", co wraz z niejednakową konstrukcją 
tomów nic sprzyja powstaniu całościowego wizerunku historii chemii cukrów. 

Poszczególne epizody z historii badania cukrów są obecne w dwu książkach 
Nikołaja Aleksandrowicza Figurowskicgo, zatytułowanych Oczerk obszczej istorii 
chimii [53; 54]. W pierwszej, z 1969 г., Figurowski powołuje się na Pliniusza 
Starszego (Caius Plinius Secundus (23-79)), który w Historii naturalnej pośród 
wielu substancji organicznych wymienia także cukier [53, s. 69], odnotowuje 
otrzymanie cukru z buraków w 1747 r. przez A. S. Marggrafa [53, s. 279] oraz 
wyodrębnienie cukru z białych buraków w 1799 r. przez moskiewskiego chemika 
I. J. Bindheima13 [53, s. 413]. W drugiej książce Figurowskiego, z 1979 г., 
zawartych jest więcej informacji z historii substancji cukrowych i węglowoda-
nów. Znaleźć tu można graficzny wzór atomu cukru według Johna Daltona (dziś 
trzeba by powiedzieć: „wzór molekuły cukru" - tłum.) [54, s. 47,157], omówie-
nia opracowanego w 1811 r. przez G. S. C. Kirchhoffa sposobu otrzymania cu-
kru gronowego (resp. glikozy - tłum.) ze skrobii [54, s. 165], otrzymania w 1822 
r. przez Johanna Wolfganga Döbereinera (1780-1849) kwasu mrówkowego 
(HCOOH - tłum.) drogą utlenienia cukru [54, s. 162] oraz wyodrębnienia w 1854 
r. czystej krystalicznej sacharozy (C^H^Ou - tłum.) przez Augustina Pierre'a 
Dubrunfaulta (1797-1881) [54, s. 445]. 

Zarys Węglowodany w monografii Gieorgija Władimirowicza Bykowa [55], 
składa się z dwu części: Pierwsze zaznajomienie się chemików z węglowodanami 
[tamże, s. 51-53] i Okres strukturalny w historii chemii węglowodanów [tamże, s. 
53-55]. Specjalne rozdziały w tych częściach są poświęcone poszczególnym 
reprezentantom węglowodanów - cukrowi mlekowemu (resp. laktozie - tłum.), 
glikozie, nitrocelulozie (tzw. nitroceluloza oczywiście nie jest węglowodanem, ani 
też związkiem nitrowym, lecz estrem kwasu azotowego czyli azotanem węglowo-
danu: celulozy -tłum.). Należy szczególnie podkreślić, że Byków po raz pierwszy 
(co prawda krótko) szkicuje wizerunek przedstawień o strukturze monosachary-
dów począwszy od teorii struktury A. M. Butlerowa z 1861 г., aż do prac 
dotyczących badań polisacharydów i polimerów węglowodanowych przeprowa-
dzonych przez N. K. Koczetkowa i innych w latach sześćdziesiątych naszego 
stulecia. 
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Tak więc, możemy wyprowadzić wniosek, że nawet w tych ogólnych pracach 
z historii chemii, w których historia chemii cukrów była wykładana w odrębnych 
zarysach, wykład tego problemu nie był pełny i szczegółowy. Większość autorów 
starała się prześledzić tylko podstawowe etapy rozwoju problemu. Zadanie to było 
niekiedy rozwiązywane z pozycji biologicznych. 

Dodajmy też, że - bez względu na szereg zalet wielu zarysów podobnego 
rodzaju - ani jeden z nich mimo wszystko nie może mieć pretensji, iż zawiera 
wyczerpującą analizę historii chemii cukrów. 

Będąc kompleksem problemów, historia chemii cukrów znajduje niekiedy 
cząstkowe naświetlenie w pracach poświęconych historii rozmaitych problemów 
ogólnochemicznych lub ogólnobiologicznych. W związku z tym wskażemy przede 
wszystkim na problem historii stereochemicznych przedstawień, który znalazł swe 
omówienie w dość starej monografii S. M. (niekiedy A. M.) Biezredki [56, s. 
52-53,226-236] oraz we współczesnym studium G. W. Bykowa [57]. Przy czym, 
o ile w pracy Biezredki szkicowany jest tylko hipotetyczny wizerunek stereoche-
mii substancji słodkich, o tyle Byków historycznie analizuje wszelkie stereoche-
miczne przedstawienia dotyczące cukrów. Informacje z historii nomenklatury 
cukrów są zawarte w monografii A. P. Terentiewa (1891-1970) i współautorów 
[58]. Podkreśla się w niej, że E. Fischer „uściślił samo pojęcie cukru, wskazując 
że wcale nie wszystkie związki o wzorze СбН|206 należą do cukrów, a tylko te z 
nich, które redukują płyn Fehlinga i tworzą osazony z fenylohydrazyną" [58, 
s. 13]. Poważne miejsce w monografii zajmuje historia stereochemii cukrów. 
W związku z tym analizowane są prace E. Fischera, L. G. M. Maquenne'a, M. 
A. Rosanoffa, A. Wohla, E. Votoćka [tamże, s. 95-96, 99]. Warto podkreślić, że 
praca ta opiera się na skrupulatnej analizie źródeł pierwotnych (książka zawiera 
382 odsyłacze literaturowe). 

Monografia Petera Eduarda Verkadego (1891-1979) pod tytułem A History of 
Organie Chemistry z 1985 r. jest zbudowana na podstawie głównie źródeł wtór-
nych, a ściślej historycznych przeglądów dotyczących problemu nomenklatury 
związków organicznych [59]. W szczególności P. E. Verkade powołuje się na 
monografię A. P. Terentiewa i współpracowników [58], na monograficzne prace 
E. Votoćka, K. Blacha i innych. 

Wśród wielu substancji organicznych, rozważanych przez W. W. Czelince-
wa w próbie dostrzeżenia „jakie znaczące rezultaty osiągnęli chemicy-organicy do 
początków lat sześćdziesiątych" ubiegłego stulecia i podjętej w tym celu ana-
lizy dwóch wydań podręcznika Organiczeskaja chimija D. I. Mendelejewa 
(pierwsze wydanie 1861 г.; drugie wydanie z 1863 г.), omawiane są także węglo-
wodany [60, s. 101]. Wymienionych jest przy tym wielu chemików, którzy wnieśli 
taki czy inny wkład do dziedziny chemii węglowodanów, jak: A. S. Marggraf, 
A. P. Dubrunfault, Carl Jacob Löwig (1803-1890), E. Linnemann, Pierre Eugène 
Marcellin Berthelot (1827-1907) i inni. 
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Informacje ogólne z historii badania reakcji katalitycznych cukrów są zawarte 
w fundamentalnym dwutomowym dziele G. Wokera Die Katalise. Die Rolle der 
Katalysen in der analytischen Chemie, wydanym w 1910r. w Stuttgracie [61]. 
W specjalnym Historycznym wstępie G. Woker odnotowuje mnóstwo danych z hi-
storii badań problemu reakcji katalitycznych, w tym także z udziałem węglowo-
danów [tamże, s. 11-38]. Szczególną uwagę w tym zarysie poświęcono pracom 
G. S. C. Kirchhoffa [tamże, s. 13-15, 36]. 

Hydrolizie węglowodanów jest poświęcony niewielki rozdział w fundamental-
nej pracy Władimira Iwanowicza Kuzniecowa Razwitije kataliticzeskogo organi-
czeskogo sintieza, opublikowanej w 1964 r. [62, s. 283-285]. W rozdziale tym 
rozpatrzone są odkrycia i metody badania dotyczące hydrolizy węglowodanów 
w odniesieniu do takich badaczy, jak: G. S. C. Kirchhoff, H. Braconnot, H. Vogel, 
N. Czerwiński. 

W. A. Smirnow swój artykuł [63] poświęcił historii odkrycia fermentacyjnej 
hydrolizy skrobii. Autor ten zwraca uwagę, że wielu badaczy kwestionuje priorytet 
G. S. C. Kirchhoffa w odkryciu fermentacyjnej hydrolizy skrobii. Historyczne 
problemy, związane z biokatal ityczną funkcją cukrów, znalazły swój wyraz w mo-
nografii A. N. Szamina [64]. Dla nas szczególnie doniosłe jest omówienie przez 
autora prac związanych z hydrolizą skrobii, a wśród nich fundamentalnych roz-
praw G. S. C. Kirchoffa - odkrywcy zjawiska katalizy biologicznej [63, s. 44]. 

Informacje o wytwarzaniu cukru w starożytności, a także o badaniach A. S. 
Marggrafa i F. К Acharda znaleźć można w książce L. Balazsa Л kémia tôrténete, 
wydanej w 1968 r. w Budapeszcie [65, s. 128-129, 205-206]. W Dodatku do tej 
książki, zatytułowanym Mała encyklopedia z historii chemii [tamże, s. 589-661 ], 
podane są informacje biograficzne odnoszące się do licznych chemików, a spośród 
badaczy cukrów do: F. K. Acharda [tamże, s. 591], E. Fischera [tamże, s. 616], 
A. S. Marggrafa [tamże, s. 631 ], W. N. Hawortha [tamże, s. 620-621 ]. W Dodatku 
bardzo krótko wspomina się również o badaniach węglowodanów przeprowadzo-
nych przez C. Schmidta (1822-1894), Ch. F. Crossa i E. J. Bevana [tamże, s. 
491^192]. Należy stwierdzić zupełny brak odsyłaczy w monografi L. Balazsa 
(zarówno do źródeł pierwotnych, jak i do prac historycznych). 

Na uwagę zasługuje wydany w 1981 r. na Węgrzech pierwszy - o ile mi 
wiadomo - w piśmiennictwie światowym encyklopedyczny słownik z historii 
chemii, a mianowicie Kémiatôrténete ABC [66]. Słownik ten skonstruowany jest 
według zasady preferującej krótki opis historii badania związków chemicznych 
lub klas substancji. W rozdziale zatytułowanym Cukry. Węglowodany [tamże, s. 
120-122] przytoczone są informacje o tych substancjach począwszy od odległej 
starożytności. Omówione są badania cukrów przeprowadzone przez takich bada-
czy, jak: A. L. Lavoisier, Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850), Justus von 
Liebig (1803-1873), H. Kiliani, R. Fittig, Hugo Schiff (1834-1915), Ludwig 
Ferdinand Wilhelmy (1812-1864), Jacob Henricus van't Hoff (1852-1911), W. 
N. Haworth, В. Helferich, E. Bourguelot, R. E. Reeves i inni. 
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W książce Л kémia tôrténete, pióra Ferenca Szabadvâry'ego i Z. Szökelfalvi-
Nagy omawia się krótko wkład G. Zempléna do badań węglowodanów [67, s. 342]. 
Bardziej szczegółowo owe badania (metoda zmydlania acylowanej glikozy, syn-
teza glikozydów i oligosacharydów) opisano w monografii W. J. Galii [68, s. 
68-70,158] . 

W książkach Bruno Wojtkowiaka Histoire de la chimie de l'Antiquité Ù1950 
z 1984 r. oraz Freda Aftaliona Histoire de la chimie z 1988 r. informacje z historii 
badania cukrów zostały przedstawione w sposób niczym nie wyróżniający się [69, 
s. 46 ,108-110,198-199] ; [70, s. 96-98]. Wobu tych książkach informacje, w za-
sadzie, dotyczą historii biochemi i cukrów. B. Wojtkowiak powołuje się na badania 
A. S. Marggrafa, F. K. Acharda, podkreśla znaczenie blokady Kontynentu w latach 
1806-1814 przez Napoleona Bonaparte dla uprawy buraków i produkcji cukru 
buraczanego. Rozpatrywane są także prace A. M. Butlerowa, К. B. Loewa, В. C. 
G. Tollensa, E. Fischera, B. Helfericha, W. N. Hawortha. 

W Histoire de la chimie F. Aftaliona informacje o cukrach są związane z na-
rodzinami biochemii [70, s. 96-98]. Przypomniane są prace J. L. Gay-Lussaca 
i L. J. Thenarda, W. Prouta, G. S. C. Kirchhoffa oraz wprowadzenie terminu 
„węglowodany" (hydrate de carbon) przez Carla Schmidta. 

Dane z historii badań fermentacji substancji cukrowych i rozwoju wytwarzania 
cukru trzcinowego i buraczanego są zawarte w dwu tomach książki Wilhelma 
Strubego Der historische Weg der Chemie, której rosyjski przekład ukazał się 
drukiem w 1984 r. [71, t. I, s. 36, 161-163; t. II, s. 224]. Z kolei rozdział 
Węglowodany i białka w monografii Ireny Strube, R. Stolza i Horsta Rema ne 
Geschichte der Chemie..., wydanej w 1986 r. w Berlinie [72, s. 163-167] roz-
poczyna się, niestety, od błędu drukarskiego [tamże, s. 163]. Mowa o tym, że 
C. Schmidt zaproponował termin „węglowodany" w 1884 г., nie zaś jak było 
naprawdę w 1844 r. W całości ten niewielki zarys jest typowy dla zarysów z historii 
węglowodanów w pracach ogólnych z historii chemii. Sporo informacji z historii 
chemii węglowodanów jest rozproszonych w książkach holenderskich historyków 
chemii A. Paetsa van Troostwijka (1752-1838) Korte Schets van Geschiedenis der 
Scheikunde z 1796 r. [73] oraz Ch. M. van Deventera (1860-1931) Schetsen nit de 
Geschiedenis der Scheikunde z 1884 r. [74] i Grepen nit de histoire der che-
mie z 1924 r. [75]. Dane o cukrach można znaleźć także w książce Jamesa 
R. ParlingtonaA Short History of Chemistry z 1924 г. [76], G. Simona [77], 
w mniejszym stopniu I. Asimova [78], w artykule W. Sobótki, naświetlającym 
historię powstania Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk [79, s. 
99], a także w fundamentalnej książce D. S. i A. T. Torbellów zatytułowanej Essays 
on the History of Organie Chemistry in the United States, 1875-1955 z 1986 r. 
[80]. 

S. F. Mason, w artykule From Molecular Morphology to Universal Dissymetry, 
zamieszczonym w książce Essays on the History of Organic Chemistry pod 
redakcją Jamesa G. T'aynhama z 1987 г., twierdzi, że „ogólny problem korelacji 
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dodatniego i ujemnego znaku stopni rotacji enantiomeru" był wysunięty przez 
prace E. Fischera na temat cukrów [81, s. 44]. W związku z tym dość szczegółowo 
są przeanalizowane studia na temat węglowodanów, pióra E. Fischera, J. M. 
Bijvoeta i M. A. Rosanoffa [tamże, s. 44-46]. 

W tych samych Essays on the History of Organie Chemistry zamieszczono 
artykuł Johna A. Heitzmanna A New Science and a New Profession: Sugar 
Chemistry in Louissiana, 1885-1895 [82]. W artykule tym mowa o pracach 
centrum badawczego w Luizjanie (USA), zajmującego się badaniem roślin zawie-
rających cukier. Wiele miejsca w artykule poświęca się naukowej i organizator-
skiej działalności pierwszego dyrektora tego centrum, a mianowicie Williama 
Cartera Stabbsa. 

Widzimy więc, że problem historii chemii węglowodanów jest najściślej 
związany zarówno z problemami chemii organicznej i biologicznej, jak i z proble-
mami chemicznej technologii cukrów. 

II. Odrębne prace z ogólnej i szczegółowej historii chemii węglowodanów 

Do zarysów, omawiających historię chemii cukrów w ogólnych pracach z hi-
storii chemii, są zbliżone zarysy o takim samym przeglądowym charakterze, 
wszelako opublikowane jako oddzielne rozprawy w periodykach lub zbiorach 
prac. To, co zasadniczo wyróżnia te zarysy od analogicznych, ale zawartych w pra-
cach ogólnych, sprowadza się do tego, że nie jest dla nich charakterystyczny wpływ 
ogólnego zorientowania pozostałych prac, a więc w tym sensie można je uważać 
za względnie samodzielne. 

Pierwsze odrębne studium z historii chemii cukrów było dziełem francuskiego 
chemika Antoine'a Augustina Parmentiera (1737-1813), który w 1811 r. opubli-
kował artykuł Notice historique et chronologique de la matière sucrante [83]. Był 
on prawie natychmiast przełożony na język niemiecki [84], przy czym przekład 
zaopatrzono w interesujące przypisy, pióra Sigismunda Friedricha Herbstädta 
(1760-1833). Na język rosyjski zarys ten wraz z przypisami przełożono z wydania 
niemieckiego [85]. 

Artykuł Parmentiera nie był przypadkowy ani co do czasu, ani co do miejsca 
wydania. Na początku XIX w. nagromadzono na świecie niemało informacji o cuk-
rach, które to informacje należało ująć historycznie. We Francji zainteresowanie 
substancjami słodkimi stymulowała blokada Kontynentu, ogłoszona przez Napo-
leona Bonaparte w 1806 г., a także nagrody ufundowane przez rząd francuski za 
zrobienie środka będącego namiastką cukru. Artykuł Parmentiera nie miał funda-
mentalnego charakteru i dość dokładnie odpowiadał swojemu tytułowi. Oprócz 
opisu sposobów otrzymania i wykorzystania substancji słodkich w różnych 
epokach i różnych krajach, znalazły się w artykule krótkie informacje dotyczące 
pierwszych badań chemicznych właściwości cukrów. 

Jednak Parmentier wskazywał nie tylko na fakty otrzymania cukrów czy na 
badania ich właściwości chemicznych, ale - co nie mniej doniosłe - historycznie 
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oceniał te badania. Dzięki temu jego studium wyróżniało się pozytywnie spoś-

ród beznamiętnych zestawień wyłącznie faktów opisywania cukrów, które to 

opisy znajdujemy nawet w późniejszych pracach, na przykład u F. Hoefera [12] 

i T. Thomsona [13]. 

Ciekawe, że w przekładzie niemieckim, a więc także i w rosyjskim, Hermbstädt 

często polemizuje z ocenami podanymi przez Parmentiera. Tak więc, na przykład, 

Parmentier pisał, że „właściwość (cukrów-Z. J. G.) przekształcania się w alkohol, 

po pierwszym odkryciu chemicy poczytywali za wyróżniającą właściwość sub-

stancji cukrowej, to też z wydobytej ilościalkoholuzrośliny cukrowej wnioskowali 

o ilości zawartej w niej substancji cukrowej" [85, s. 81]. Hermbstädt nie zgadza 

się z tym, toteż zaznacza w przypisie: „Tego potwierdzająco ustalić nie można. 

Zbożowe ziarno i ziemniaki, chociaż zawierają bardzo mało substancji cukrowej, 

to jednak dają dużo alkoholu. Nawet sam cukier w celu uzyskania dobrego 

sfermentowania i wytworzenia dużej ilości alkoholu wymaga domieszki części 

mącznych. A więc, cukier i mąka - jeżeli chodzi o ich twórcze żywioły - mało się 

różnią, ale podczas fermentacji winnej ich działanie i wygląd tym bardziej są 

odmienne" [tamże, s. 81-82]. 

Parmentier nie razzatrzymuje się przy kwestii badań chemicznych właściwości 

cukrów (Olivier de Serr, J. R. Glauber, J. Juncker, Ch. Lasteyri du Sailant i inni), 

ale mimo to najwięcej uwagi poświęca historii otrzymywania substancji cukro-

wych - kwestii wspólnej zarówno dla historii właściwej chemii cukru, jak i dla 

historii chemicznej ich technologii. Ściśle mówiąc, Parmentier rozpatruje chemi-

czne właściwości cukrów w powiązaniu z ich otrzymywaniem, przy czym zatrzy-

muje się wyłącznie przy szeroko znanych, najczęściej dawnych sposobach 

zdobywania substancji słodkich. Stąd zapewne w jego artykule nie znalazły odbicia 

pewne doniosłe wydarzenia z historii otrzymywania cukrów, przede wszystkim 

związane z nazwiskami J. T. Lowitza (badania właściwości miodu i otrzymanie 

lewulozy (czyli D-fruktozy, C6Hi206 - tłum.)), A. L. Lavoisiera (pierwsza pier-

wiastkowa analiza cukrów) i J. L. Prousta (otrzymanie „manno-cukru"14). 

Z tego, co zostało powiedziane, można wyprowadzić wniosek, że Parmentier 

nie zabrał się do zbadania ani historii właściwej chemii cukrów, ani historii 

chemicznej ich technologii. Jego przypisy dotyczące historii „substancji cukro-

wych w ogóle" tylko potwierdzają fakt, że aż do początków XIX w. właściwa 

chemia cukrów jako taka jeszcze nie istniała, jej oddzielanie się od chemii stoso-

wanej dopiero zaznaczało się, toteż większość uczonych tego okresu jeszcze nie 

wyodrębniała problemów związanych z substancjami słodkimi. 

Stąd wypływa inny fakt, a mianowicie, że w tych przypadkach, gdy badano -

wodniesieniu do owych czasów-kwestie historii chemicznej technologii cukrów, 

to nieuchronnie dotykano także kwestii związanych z historią właściwej chemii 

węglowodanów. W ten sposób literatura z historii chemicznej technologii cukrów 

prawie aż do drugiej połowy XIX w. odzwierciedlała również historię właściwej 

chemii cukrów. 
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Oczywiście fakt ten wyjaśnia i to, że w XIX w. artykuł Parmentiera okazał się 
jedynym odrębnym studium poświęconym mimo wszystko historycznym losom 
głównie chemii (a nie technologii) cukrów. Oprócz tego, począwszy od drugiej 
połowy ubiegłego stulecia, prace ogólne z historii chemii i z historii chemicznej 
technologii cukrów w pewnej mierze wzięły na siebie zadanie odzwierciedlania 
historii chemii cukrów. 

Niemało informacji historycznych na temat węglowodanów, a zwłaszcza ce-
lulozy, znakleźć można w zarysach autorstwa sir Jamesa Colquhouna Irvine'a 
(1877-1952) i С. F. Crossa zamieszczonych w monografii Chemistry in the 
Twentieth Century... z 1924 r. pod redakcją E. Armstronga [86; 86 a] (chodzi 
z pewnością o współpracownika Е. Fischera, a mianowicie Edwarda Franklanda 
Armstronga żyjącego w latach 1878-1945; nie mylić z jego ojcem, również 
chemikiem, Edwardem Armstrongiem, 1848-1937 - tłum.). 

Następny odrębny zarys z historii chemii cukrów, autorstwa K. Josephsona, 
został opublikowany w szwedzkim periodyku w 1927 r. [87]. W przeglądzie tym 
po raz pierwszy rozpatrzono wszystkie etapy rozwoju problemu chemii węglowo-
danów, począwszy od badań G. S. C. Kirchhoffa a kończąc na pracach W. N. 
Hawortha, R. Kuhna i H. Pringsheima. Należy podkreślić, że chociaż artykuł K. 
Josephsona był napisany w 1927 г., to autor nie prześliznął się obok prac „szkoły 
birminghamskiej" (Anglia) z W. N. Haworthem na czele, badającej strukturę 
cukrów. Zauważmy, że owe badania Hawortha nie były wówczas jeszcze całkiem 
zakończone. Niezależnie od dużej zwięzłości, co do charakteru i konstrukcji zarys 
Josephsona zbliża się do tych zarysów na temat cukrów, które są zawarte w pracach 
ogólnych z historii chemii, w szczególności zaś napisanych przez P. Waldena [41 ] 
i A. J. Ihdego [44]. Zauważmy też, że nawet najwcześniejsza ze wskazanych dwu 
prac, a mianowicie P. Waldena, ukazała się dopiero po czternastu latach licząc od 
wydrukowania artykułu Josephsona. A więc, w tym przypadku możemy mówić 
o swoistym antycypowaniu przez artykuł Jospehsona ujęć zawartych w zarysach 
o cukrach w niektórych pracach ogólnych z historii chemii. 

W 1931 r. ukazał się interesujący historyczny zarys z zakresu chemii cukrów 
znanego francuskiego chemika G. Bertranda [88J. W pracy tej po raz pierwszy 
została podjęta próba przedstawienia drogi, którą przeszła chemia cukrów po 
E. Fischerze. Jednak, oprócz fischerowskich i pofischerowskich badań węglowo-
danów (В. C. G. Tollens, H. Kiliani, E. Votocek, С. S. Hudson, J. Böeseken i inni) 
Bertrand dostrzega także prace takich chemików okresu przedfischerowskiego, 
jak: T. J. Lowitz, J. L. Proust, Jean Baptiste Andre Dumas (1800-1884), Théophile 
Jules Pelouze (1807-1867), J. Rigaud, C. Schleiber, E. G. Сох. 

Zarys, bezpośrednio dotyczący historii chemii monosacharydów, ukazał się 
dopiero w 1937 r. w książce Edwarda F. Degeringa An outline of the chemistry of 
the carbohydrates [89]. Niezwykły jest układ książki. Po pierwsze, trzy rozdziały 
(3. Stereoizomeria w szeregu węglowodanów, 4. Względna kofiguracja monosa-
charydów, 6. Struktura bisacharydów) rozpoczynają się od odrębnych dużych 
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historycznych paragrafów. Po drugie, cały pierwszy rozdział stanowi ogólne 
historyczne wprowadzenie do obszernej klasy cukrów, rozpoczynające się od 
omówienia czasów przedhistorycznych w zakresie znajomości człowieka z sub-
stancjami słodkimi. Informacje z historii chemii monosacharydów można znaleźć 
we wszystkich historycznych paragrafach książki, natomiast historia stereochemii 
monosacharydów była pomyślana jako odrębna dygresja (rozdział 4, paragraf 1). 
W gruncie rzeczy paragraf ten został ujęty znacznie szerzej i objął historię badania 
monosacharydów począwszy od uznanej za klasyczną reakcji G. S. C. Kirchhoffa 
-czyli od 1811 r. W paragrafie tym są także wzmianki o pracach takich bada-
czy, jak: Jean Baptiste Biot (1774-1862), A. P. Dubrunfault, E. Gorup-Besanez, 
H. Schiff, В. С. G. Tollens, H. Kiliani. Najwięcej miejsca Degering przeznacza 
omówieniu prac E. Fischera. Z badaczy pofischerowskich zajmujących się węglo-
wodanami wymienieni są: M. Bergman (nie mylić z T. O. Bergmanem - tłum.), 
W. N. Haworth, K. Freudenberg, E. L. Hirst, A. M. Kuzin, M. Wolfrom i inni. 

Wartość pracy Degeringa polega przede wszystkim na tym, że w niej to po raz 
pierwszy wyodrębniony został zarys historii chemii monosacharydów. Niemniej 
waga tego zarysu jako historycznego studium jest niewielka, ponieważ fakty są 
w nim zaledwie skonstatowane, ale nie zinterpretowane. 

Reasumując, w odniesieniu do odrębnych prac z ogólnej historii chemii wę-
glowodanów możemy wyprowadzić wniosek, że wszystkie one bardzo skrótowo, 
a niekiedy w sposób niepełny, charakteryzują podstawowe etapy rozwoju tej 
dziedziny chemii. Na tym tle najbardziej udany wydaje nam się zarys Josephsona, 
w którym po raz pierwszy zostały krótko prześledzone wszystkie podstawowe 
etapy rozwoju chemii cukrów w odniesieniu do lat 1811-1927. 

Co się tyczy prac z historii poszczególnych cukrów oraz szczegółowych 
problemów chemii węglowodanów, to tutaj przede wszystkim powinniśmy pod-
kreślić, z jednej strony, bezpośrednią zależność między tempem rozwoju chamii 
węglowodanów a szerokością poszukiwań w tej dziedzinie, z drugiej zaś - chara-
kterystyczny dla tego okresu stopień zainteresowania historią badania takiego czy 
innego węglowodanu, takiego czy innego szczegółowego problemu. 

Zauważmy, że zwykle największe zainteresowanie historią badania jakiegoś 
węglowodanu (podobnie zresztą jak dowolnej substancji czy pierwiastka) przy-
chodzi w ogóle nie w tym okresie, w którym owa substancja przykuwa uwagę 
chemików-eksperymentatorów. Jest raczej na odwrót, albowiem badawcze zain-
tersowanie historią chemii danej substancji powstaje akurat wówczas, gdy mi-
nął (lub wydaje się, że minął) „szczyt" eksperymentalnego nią zainteresowania. 
W historii chemii węglowodanów niemało jest podobnych przypadków, przy czym 
wszystkie one są przejawem ogólnej prawidłowości, według której „(...) im bar-
dziej dojrzały stopień osiąga w swoim rozwoju taka czy inna dziedzina wiedzy, 
tym bardziej gruntowne staje się jej zainteresowanie swoimi własnymi podstawa-
mi (...)" [90, s. 47]. 
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Na przykład celuloza od początków lat dwudziestych naszego stulecia pozo-
stawała pod baczną uwagą chemii eksperymentalnej. Ale już pod koniec lat 
dwudziestych zaczęły się ukazywać w coraz większej liczbie bądź to odrębne 
przeglądy z historii badania celulozy [90, s. 48-56], bądź to prace z chemii 
celulozy, w których poważne miejsce zajmują zagadnienia historii chemii celulozy 
[91-99]. 

Informacje o historii prób oznaczania ciężaru molekularnego i wzoru struktu-
ralnego celulozy znaleźć można w artykule M. G. Gerczikowa, który został 
opublikowany w 1936 r. [94, s. 271-274]. Autor słusznie zauważa, że „tylko 
nieliczne spośród substancji organicznych przyciągają na siebie tak dużą uwagę, 
jak celuloza i jej liczne pochodne" [tamże, s. 271]. Ilustrując tę tezę, Gerczikow 
stwierdza, że „w końcu ubiegłego stulecia polisacharydem tym zajmowali się tylko 
nieliczni uczeni... natomiast teraz (w końcu lat trzydziestych XX w. - Z J. G.) 
dziedzina ta liczy setki badaczy" [tamże, s. 271]. Dalej Gerczikow wymienia wielu 
chemików, którzy zaproponowali rozmaite strukturalne wzory celulozy. Słusznie 
przy tym uwypukla ów fakt, że „jeden z pierwszych wzorów strukturalnych, przez 
wiele lat wyznaczający podstawową ideę dla wielu następnych wzorów, był 
wysunięty w roku 1895 przez B. Tollensa" [tamże, s. 271]. Spośród wielu prac 
z zakresu historii badania celulozy [95-99] należy szczególnie zwrócić uwagę na 
zarys napisany przez E. Heusera z 1936 г., prawie wyczerpująco omawiający 
historię poglądów na chemię celulozy [95]. 

Mniej więcej to samo zdarzyło się z ligniną na początku lat sześćdziesiątych 
naszego stulecia. Zwiększone zainteresowanie tą substancją stymulowało myśl 
historyczną. Dość wyczerpujący przegląd poglądów na ligninę przedstawił w 1964 
r. A.P. Irwin [100]. 

F. E. i D. Braunsowie w pierwszym rozdziale swojej monofgrafii Chimija 
lignina (przekład rosyjski z 1964 г.), zatytułowany Rozwój chemii ligniny [101, s. 
9-13] wskazują na wzrost zainteresowania chemią ligniny po roku 1948-ym, ale 
prawie nie przytaczają danych z historii badania chemii tego związku. 

Interesującą próbę przedstawienia historii badania skrobii podjęli w 1879 r. 
H. T. Brown i J. Heron [102]. Autorzy ci, w odróżnieniu od T. Thomsona [13, s. 
95], który nawet nie zaznaczył oczywistego , w czasie publikowania jego pracy 
(1830), genetycznego związku między skrobią a cukrem gronowym, już na po-
czątku swojego artykułu wskazują, że od początku XIX w. uwaga chemików była 
pochłonięta badaniem „ciekawych przemian skrobii, poddanej działaniu ciepła, 
kwasów i pewnych wyciągów roślinnych" ("curios modifications which starch 
undergoes under the action of heat, acides, and certain vegetable infusions"). 
Brown i Heron przypominają takich chemików badających właściwości skrobii, 
jak: Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829), G. S. С. Kirchhoff, J. В. Biot, А. P. 
Dubrunfant, Jean Françis Persoz (1805-1868) i inni. 

W monografii poświęconej produkcji cukru skrobiowego (rosyjski przekład 
z 1927 r.) J. Preiss oddzielnie, w pierwszym rozdziale rozważa temat: Powstanie 
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i rozwój przemysłu skrobiowo-melasowego [103, s. 8-15]. Wykład swój rozpoczy-
na od roku 1781, „kiedy to A. F. Fourcroy i A. A. Parmentier zaobserwowali 
tworzenie się substancji słodkiej podczas działania kwasu na skrobię" [103, s. 8]. 
Dalej są szczegółowo analizowane prace G. S. C. Kirchhoffa, zaś mniej szczegó-
łowo J. L. Prousta i J. W. Döbereinera. 

Osobliwe, że Preiss nic nie mówi o przemysłowej produkcji skrobiowej melasy 
i glikozy w Rosji. Taki brak zainteresowania historią rosyjskiej nauki i techniki, 
wcale nie zawsze dający się wyjaśnić wyłącznie nieznajomością języka rosyjskie-
go i trudnościami w zaznajamianiu się z rosyjskojęzyczną literaturą, jest chara-
kterystyczny dla wielu zachodnich łiistoryków. Redaktor rosyjskiego przekładu 
L. M. Ljalin był zmuszony dołączyć na końcu rozdziału odsyłacz informujący 
0 produkcji skrobiowej melasy i glikozy w Rosji [103, s. 15]. 

Książka J. A. Radleya Starch and its derivations, wydana w 1940 r. w Lon-
dynie, jest jedną z najbardziej nasyconych historycznymi informacjami prac [103 
a]. Poprzedza ją niewielki historyczny wstęp [s. 3-6], w którym rozważa się 
wzmiankę o skrobii w staroegiskich papirusach, w pracach Pliniusza Starsze-
go i Katona. Wspomniane są prace wielu chemików rosyjskich i sowiec-
kich: W. Andrejewa, K. A. Adrianowa, N. W. Iwanowa, P. P. Szorygina i in-
nych. Z badań przeprowadzonych przez polskich chemików odnotowano studia 
W. Bileckiego, Z. Janiszewskiego, T. Urbańskiego, W. Siniawskiego i innych. 
Przeanalizowane są prace Ch. F. Crossa, J. Böesekena, J. Irwine'a, M. Wolfroma 
1 innych. 

Bogate w historyczną treść są zarysy z historii badania skrobii autorstwa 
C. Scheiblera i H. Mittelmeiera [104, s. 3060-3063], B. Hersteina [105], R. P. 
Waltona [106], S. Rinosaki [107],B. W. Pcckama[ 108]. Poświęcając dużo miejsca 
pracom Kirchhoffa, autorzy ci opisują zapatrywania na skrobię takich uczonych, 
jak: Pliniusz Starszy, J. B. Beccaria, A. F. Fourcroy. Z kolei historię chemii 
polisacharydów bardzo krótko (z akcentem na historię chemii celulozy) prześledził 
H. Mark w 1973 r. [109]. 

Z problemów wspólnej dla całej klasy cukrów, najlepiej zbadana pod wzglę-
dem historycznym okazała się dziedzina optycznych badań cukrów. Już w 1910 r. 
C. S. Hudson opublikował artykuł zatytułowany A review of discoveries on the 
mutarotation of the sugars, w którym udało się przeprowadzić wyczerpującą, jak 
na owe czasy, analizę osiągnięć w tej dziedzinie [110]. Ważne zarysy z historii 
badania optycznych właściwości cukrów występują w książkach J. J. Bakera [111, 
s. 151-162] i T. M. Lowry'ego [ 112, s. 270-285]. Sporo historycznych informacji, 
związanych z badaniem zdolności obrotowej molekuł cukrów, występuje w zary-
sach D. Siderskiego [113], P. A. Levene'a i A. Raymonda [114, s. 42-48]. 

W 1971 r. K. Smiataczowa podjęła próbę dokonania pełnego przeglądu muta-
rotacji cukrów [115]. W przeglądzie tym szczegółowo przedstawiono rozwój 
problemu mutarotacji cukrów począwszy od odkrycia tego zjawiska przez A. P. 
Dubrunfanta w 1846 г., aż do 1968 r. Jednak wartość tego artykułu jest poważnie 
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obniżona na skutek tego, że - niezależnie od szczegółowej bibliografii - w 
większości przypadków autorka nie powołuje się na źródła pierwotne. 

Interesującą próbę połączenia wykładu problemów struktury systematyki i no-
menklatury monosacharydów z wymienieniem wielu informacji z historii tych 
problemów (wprawdzie bez żadnej historycznej interpretacji) podjął w 1960 r. 
w swojej pracy dyplomowej O. J. Iwczenko - student Moskiewskiego Uniwersy-
tetu Państwowego [116]. 

W dyplomowej pracy J. G. Mermelszteina (1965) - studenta Uniwersytetu 
Państwowego w Rostowie n. Donem podjęta została próba krótkiego rozpatrzenia 
rozwoju koncepcji, głoszonych w latach pięćdziesiątych-osiemdziesiątych XIX 
w., a dotyczących struktury węglowodanów [117]. 

Informacje o wstępnych badaniach takich naturalnych polimerów, jak skrobia 
i celuloza, a także o podstawowych kierunkach ich dalszych badań są analizowane 
w dysertacji T. W. Kuderskiej, obronionej w 1966 r. [118]. Autorka tej dysertacji 
poświęciła uwagę zwłaszcza analizie prac wykonanych w dziedzinie chemii celu-
lozy przez Hermanna Staudingera, H. Marka, W. Kuhna. 

Informacje z historii syntezy węglowodanów są zawarte w obronionej w 1974 
r. dysertacji J. P. Nikuliny [ 119, s. 197-204] oraz w skróconym wariancie tej pracy, 
opublikowanym w 1980r. [120,s. 113-115]. Sąone zebrane w jednym paragrafie 
rozdziału 6 - Synteza jako środek otrzymania i badania związków naturalnych 
w drugiej połowie XIX w. Nikulina wymienia prace A. M. Butlerowa, E. Fischera, 
i J. Tafela, H. Kilianiego, O. K. B. Loewa, H. Schiffa, O. Ruffa i innych. 

Krótkie wiadomości z historii odkrycia monosacharydów (arabinozy, glikozy, 
fruktozy, mannozy, ramnozy, ksylozy i innych) znaleźć można w poszczególnych 
akapitach artykułu T. S. Hardinga, opublikowanego w 1922 r. [121]. Trudno 
powiedzieć, do jakiego celu zmierzał Harding w swoim artykule, gdyż prawie nie 
wymienia żadnych nazwisk, nie podaje odsyłaczy. Najprawdopodobniej można 
jego artykuł potraktować jako krótki wykład poszczególnych momentów z historii 
odkrycia niektórych cukrów. 

Z kolei w artykule M. E. Cattelaina z 1929 r. jest po raz pierwszy podjęta próba 
krótkiego omówienia historii syntezy polisacharydów [122]. 

Wiodąca rola E. Fischera w rozwoju koncepcji stereochemicznych w dziedzi-
nie węglowodanów i kwasów winowych została pokazana w artykule Masao 
Nakadzaki, opublikowanym w 1961 r. w japońskim periodyku „Kagaku" ("Che-
mistry") [123]. 

W kolejnych artykułach Z. J. Gielmana, opublikowanych w latach 1978-1979, 
rozpatrzono rolę teorii struktury A. M. Butlerowa w rozwoju chemii mono-
sacharydów [124], rozwój koncepcji dotyczących struktury monosacharydów 
począwszy od pierwszych prób wyjaśnienia składu substancji słodkich u schyłku 
XVIII w., aż do współczesnych fizycznych metod badania [ 125], zależność między 
badaniem struktury monosacharydów a rozwojem koncepcji stereochemicznych 
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[126], pochodzenie terminów „konformacja" [127], „węglowodany", „glikoza", 
„glikozydy" [128]. 

W dwu artykułach Z. J. Gielmana z lat 1977 i 1986 rozważana jest historia 
poglądów na „mannę z nieba" [129; 130]. Zwraca się uwagę, że jako pierwszy 
chemicznym składem manny zainteresował się P. E. M. Berthelot. W pierwszym 
tomie swojego fundamentalnego dzieła Histoire des sciences la chimie au Moyen 
age... z 1893 г. [131, s. 388-390] Berthelot, analizując cytaty z tekstów babiloń-
skich, zadaje następujące pytanie: „Czy pojawienie się odrębnej białej i jadalnej 
substancji w rejonie Synaju ma jakąś realną podstawę? Jeśli tak, to jaka jest natura 
tej substancji?" [131, s. 388]. W poszukiwaniu odpowiedzi Berthelot poddał 
analizie chemicznej tamaryszkową mannę z Synaju i dębową mannę z Kurdystanu. 
Uczony zwrócił uwagę, że spora część suchej masy manny przypada na substancje 
słodkie, odznaczające się wysoce odżywczymi właściwościami [130]. 

W artykule Z. J. Gielmana [130] rozważa się też kwestię, w jaki sposób wyraz 
„manna" wszedł do języka nauki. W 1806 r. hiszpański chemik (Francuz z po-
chodzenia) J. L. Proust wykrył alkohol w jesionowej mannie; alkohol ten jest teraz 
nazywany „mannitem". Natomiast Proust uznał go za odrębny „manno-cukier" 
(później został odkryty autentyczny „manno-cukier", który nazwano „mannozą"). 
Raz jeszcze chemicy przypomnieli sobie P. E. M. Berthelota, znowu w związku 
ze „słodkością" manny. Oto w 1885 r. biochemik i lekarz H. Apping obronił 
w Uniwersytecie Tarturskim (Dorpackim) dysertację doktorską, w której zanali-
zował skład chemiczny kokonów jednego z gatunków wielkonosych chrząszczy. 
Już na początku swojej pracy Apping wykazał, że w pewnym stopniu stanowi ona 
kontynuację badań Berthelota, który zbadał trehalozę (cukier spotykany w grzy-
bach, sporyszu i mannie) i nadał jej nazwę [130]. 

Wiadomości z zakresu etymologicznej analizy takich terminów, jak „cukier", 
„skrobia", „dekstryna", „glikoza", „maltoza" znaleźć można w artykule T. I. 
Auerbacha [132]. 

M. Teich w artykule The Origins of Carbohydrate Chemistry in Bohemia 
z 1965 r. wyraża pogląd, że rozwój chemii w Czechach był wyznaczony przez 
zapotrzebowania przemysłu piwowarskiego, gorzelnianego i cukrowniczego 
[133]. 

J. E. Courtis w artykulez 1978 r. [134], w którym prześledzona jest 150-letnia 
droga badawczej działalności w dziedzinie węglowodanów w latach 1820-1970 
we Francji, wyodrębnia cztery etapy historyczne: 1) lata 1820-1870 - wyodręb-
nienie i ustalenie składu chemicznego pierwszych wieloatomowych alkoholi, 
mono-, oligo- i polisacharydów pochodzenia roślinnego; 2) lata 1870-1920 - in-
tensywne badania właściwości chemicznych znanych wzęglowodanów (właści-
wości redukcyjne, zdolność do tworzenia związków kompleksowych, występowa-
nie izomerii obrotowej u glikozy i inne), wykorzystanie glikozy w chemii 
analitycznej, zbadanie mechanizmu reakcji fermentacji, pierwsze syntezy węglo-
wodanów; 3) lata 1920-1945 - rozwój głównie metod syntetycznych i zbadanie 
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struktury glikozy, szerokie wykorzystanie glikozy w biochemii analitycznej; 4) 
lata 1945-1970 - zbadanie fizjologicznych właściwości glikozy, szerokie wyko-
rzystanie katalizy enzymatycznej w celu dokonywania syntez nowych węglowo-
danów. 

Artykuł J. E. Courtisa jest interesujący z tego względu, że jest w nim, na 
przykładzie Francji, po raz pierwszy zrealizowana próba podania periodyzacji 
rozwoju chemii węglowodanów w jednym kraju. 

Dysertacja Z. J. Gielmanaz 1979 r. poświęcona jest analizie rozwoju koncepcji 
dotyczących struktury monosacharydów [135]. Autor upatrywał swoje zadanie 
w tym, aby wykazać historyczne uwarunkowania w rozumieniu właściwości i stru-
ktury zarówno jako zewnętrznej, jak i wewnętrznej charakterystyki substancji 
cukrowej. W celu wytworzenia całościowego wizerunku rozwoju koncepcji doty-
czących struktury monosacharydów autor dysertacji poświęcił wiele uwagi roz-
wojowi tych wiadomości począwszy od ich odległych początków, aż do powstania 
koncepcji klasycznych. Dlatego rozpoczął swoje studium nie od momentu, w któ-
rym chemicy uczynili kamieniem węgielnym zainteresowań problem struktury 
(czyli od 1861 г.), a od znacznie wcześniejszego - gdy tylko poznano najbardziej 
oczywiste właściwości tych substancji: słodkość, zdolność tworzenia kryształów, 
właściwości optyczne roztworów cukrów, rozpuszczalność, jakości konserwujące. 
Szczególna uwaga została zwrócona na ewolucję w rozumieniu słodkości, albo-
wiem - j a k zaznaczono w dysertacji - właściwość ta była w ciągu wielu stuleci 
zasadniczą klasyfikacyjną oznaką (niekiedy błędną) przynależności takiej czy 
innej substancji do grupy substancji cukrowych. 

Według autora dysertacji, kulminacyjnym momentem całej prehistorii chemii 
monosacharydów jest wyodrębnienie preparatów tych substancji jako obiektów 
dalszego (przede wszystkim chemicznego) badania. Jednocześnie kamieniem 
węgielnym problemu struktury monosacharydów, aż do połowy lat dwudziestych 
naszego stulecia, stała się ewolucja koncepcji dotyczących położenia mostka 
tlenowego w tych związkach. 

Na podstawie badania źródeł pierwotnych i prac z zakresu historii chemii autor 
dysertacji zaproponował następującą periodyzację: 

Okres I. Wyodrębnienie substancji cukrowych i pierwsze próby wyjaśnienia 
natury słodkości (od czasów najdawniejszych aż do połowy XVII w.). 

Okres II. Przesłanki rodzenia się chemii cukrów (od połowy XVII w., aż do 
początków XIX w.). 

Etap 1. Powstanie klasycznych metod oczyszczania cukrów (od połowy XVII 
w., aż do końca XVIII w.). 

Etap 2. Oznaczanie pierwiastkowego składu cukrów i odkrycie wewnętrznego 
pokrewieństwa w grupie tych substancji (od pierwszej próby analizy pierwiastko-
wej podjętej przez A. L. Lavoisiera w końcu XVIII w., aż do prac G. S. C. 
Kirchhoffa na początku XIX w.). 
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Etap 3. Kształtowanie się podstaw chemii monosacharydów (od początków 

XIX w., aż do odkrycia alkoholowej grupy funkcjonalnej w monosacharydach 

przez P. E. M. Berthelota w końcu lat pięćdziesiątych - na początku sześćdziesią-

tych XIX w.) 

Okres III. Strukturalny (od 1861 г., aż do połowy lat czterdziestych X X w.). 

Etap 1. Klasyczny (od wytworzenia teorii strukturalnej związków organicz-

nych przez A. M. Butlerowa, aż do próby В. C. G. Tollensa wyjaśnienia zjawiska 

mutarotacji w 1883 г.). 

Etap 2. Stereochemiczny (od początków badań monosacharydów przeprowa-

dzonych w 1887 r. przez E. Fischera, stosującego jako metodologiczną podstawę 

koncepcję asymetrycznego atomu węgla wypracowaną w 1874 r. przez J. H. van't 

Hoffa-J. A. Le Bela, aż do ustalenia w połowie lat dwudziestych X X w. przez 

W. N. Hawortha i E. Hirsta dowodów na rzecz cyklicznej struktury monosachary-

dów). 

Etap 3. Udoskonalanie metodyk rozpoznawania położenia mostka tlenowego 

w monosacharydach (od początków lat trzydziestych XX w., aż do początków 

badań pochodnych glikopiranozydowych przeprowadzonych w 1944 r. przez 

R. E. Reeversa). 

Okres IV. Współczesny (od połowy lat czterdziestych X X w., aż do naszych 

czasów). 

Etap 1. Konformacyjny (od „nowej teorii analizy konformacyjnej" O. Hassela, 

B. Ottara, D. Bartona i K. S. Pitzera rozwiniętej w latach czterdziestych X X w., aż 

do szerokiego wprowadzenia fizycznych metod badania do dziedziny chemii 

monosacharydów w końcu lat pięćdziesiątych-sześćdziesiątych X X w.). 

Etap 2. Szerokie wykorzystanie nowych i udoskonalanie znanych metodyk 

analizy konfiguracji i konformacji monosacharydów za pomocą fizycznych metod 

(począwszy od wprowadzenia spektroskopii jądrowego magnetycznego rezonansu 

- w skrócie JMR, aż do naszych czasów). 

Autor dysertacji wskazuje, że historia chemii monosacharydów dostarcza 

poglądowego przykładu prostej i odwrotnej zależności między rozwojem metod 

badania a poznaniem struktury monosacharydów. Zależność ta staje się tym 

bardziej oczywista, im bliższy teraźniejszości jest omawiany okres. 

O pracach P. A. Levene'a i jego uczniów, związanych z wykryciem w 1929 r. 

2-dezoksy-D-rybozy w składzie nukleozydu kwasu tymonukleinowego i pierw-

szym poznaniu tego cukru, jest mowa w artykule J. S. Frutona, przygotowanym 

na 50-lecie okrycia Levene'a [136]. 

W 1979 r. został również opublikowany artykuł H. S. Isbella, w którym 

przedstawiona jest historia poznania (od początków XIX w. konfiguracji węglo-

wodanów [137]. Isbell krótko rozważa rozwój problemu struktury węglowodanów 

do czasów najnowszych, ale najbardziej szczegółowo zajmuje się badaniami 

przeprowadzonymi przed rokiem 1940 głównie przez szkołę W. N. Hawortha 

i C. S. Hudsona. Temu samemu tematowi, ale z mniejszym wykorzystaniem 
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materiału historycznego, jest poświęcony nieco wcześniejszy, bo z 1974 г., artykuł 
H. S. Isbella [138]. 

W. A. Afanasjew i G. I. Zaikow w artykule Uglewody? Uglewody z 1981 r. 
wiążą odkrycie glikozy w 1802 r. z nazwiskiem londyńskiego lekarza Williama 
Prouta (1785-1850) [139, s. 14]. Stwierdzają oni, że otrzymanie glikozy w 1819 
r. przez Henriego Braconnota (1781-1855) z trocin drzewnych za pomocą działa-
nia na nie rozcieńczonym kwasem siarkowym „otworzyło praktycznie niewyczer-
palne źródło glikozy" [tamże, s. 14]. Wskazują także na odkrycie fruktozy przez 
J. T. Lowitza w 1792 г., na opracowanie w 1799 r. przez J. Bindheima sposobów 
wyodrębniania sacharozy, na odkrycie w 1856 r. galaktozy przez L. Pasteura 
i D-mannozy w 1887 r. przez E. Fischera [tamże, s. 14]. 

Wreszcie, wskażmy na prace E. O. Lippmana [140] i E. Harmera [141], które 
pomagają wyjaśnić poszczególne fakty historyczne związane z otrzymaniem lub 
poznaniem właściwości „cukrów diabetycznych" i glikogenu. 

Sporo informacji z historii rozwoju koncepcji dotyczących fermentacji węglo-
wodanów i ich pochodnych zawierają monografie P. Schützenberga [142], J. R. 
Greena [143], R. H. A. Plimmera [144]15. 

Na zakończenie, dając ocenę badań w zakresie szczegółpwej historii chemii 
węglowodanów, jeszcze raz podkreślamy, że tylko nieliczne prace omawiają 
pełną historię chemicznych zapatrywań na taki czy inny cukier. Natomiast wię-
kszość prac, uściślając poszczególne fakty historyczne, pomogła zrekonstruować 
całościowy wizerunek rozwoju problemu chemii cukrów. 

Autor niniejszego studium uważa, że jego oczywistym obowiązkiem jest 
wyrażenie wdzięczności Doktorowi nauk chemicznych A. N. Szaminowi za uści-
ślenie poszczególnych kwestii i pożyteczne porady. Jednocześnie ze słowami 
podziękowania autor wspomina wybitnego rosyjskiego historyka chemii, Doktora 
nauk chemicznych G. W. Bykowa (1914-1982), który przez kilka lat uważnie 
śledził postępy prac nad niniejszym studium. 

Z języka rosyjskiego przełożył, 
uzupełnił dane biograficzne i komentarzami opatrzył 

Stefan Zamecki. 
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PRZYPISY 

1 Zachar Jefimowicz Gielman jest znany polskim czytelnikom. Kilka lat temu na łamach „Kwar-
talnika" (1988 nr 1 s. 145-167) został opublikowany, w przekładzie S. Zameckiego, artykuł 
Gielmana: Bolesław Herman Fudakowski (1834-1878) i jego dzieło - tłum. 
W cytowanej przez Z. J. Gielmana książce Po/ęc/e odbycia naukowego a historia dziedziny 
nauki (1988) zastosowałem nieco odmienną terminologię w stosunku do tej, którą posługuje się 
autor artykułu. W przekładzie - nie chcąc zniekształcać tekstu własną interpretacją - zachowa-
łem terminologię autora, nie rozróżniając nawet „dziejów nauki" i „historii nauki"; rosyjski 
wyraz „istorija" za każdym razem oddaję polskim „historia" - tłum. 

3 Nie mylić z innymi uczonymi o tym samym nazwisku, jak: Johann Georg (71674-1728), Jo-
hann Georg (1709-1755), Philipp Friedrich (1721-1768), Leopold (1788-1853), Christian 
Gottlob (1792-1860) - tłum. 

4 Por. Z. J. Gielman, Angelo Sala - chimik i wracz epochi wozrożdienija. Saratów, 1986 - tłum. 
5 Jednak w wykazie literatury Z. J. Gielman podaje rok wydania tej książki jako 1842. Moje po-

szukiwania danych dotyczących imion, dat urodzin i śmierci etc. wspomnianego Vogla, m.in. 
w dziele J. R. Partingtona A History of Chemistry, nie zostały uwieńczone powodzeniem. 
Partington wymienia aż pięciu badaczy o nazwisku Vogel, a mianowicie o imionach: A; F. С; 
H; H. W.; Heinrich August (ten od 1820 r. nauczał w Monachium) - tłum. 

6 Zc względu na francuskie pochodzenie, nazwisko tego niemieckiego chemika (w oryginale 
Achard) jest transkrybowane na język rosyjski jako Aszar - Z. J. G. 

I Prace E. F. Vogla i J. R. Wagnera zostały pominięte przez J. Weyera w jego solidnym historio-
graficznym wykazie prac ogólnych z historii chemii [18]. Nie ma też wzmianek o książkach E. 
F. Vogla i J. R. Wagnera w przeglądowym artykule J. Weyera Die Entstehung der organischen 
Chemie im 19. Jahrhundert..., opublikowanym w 1979 г. [19] - Z. J. G. 

8 Jak wykazał J. Weyer [19, s. 104], monografię Gerdinga trudno uważać za dzieło samodziel-
ne, albowiem stanowi kompilację książki I I. Koppa Geschichte der Chemie. - Z. J. G. 

9 Praca Schorlemmera została rychło przełożona na język francuski [21 ], a następnie ukazała się 
po niemiecku [22]. Jednak w pierwszym wydaniu angielskim [20] i francuskim. [21] brak 
paragrafów o cukrach. Książka Schorlemmera szybko zdobyła popularność stając się pozycją 
klasyczną. Na język rosyjski została przełożona z drugiego wydania angielskiego [23] i ukazała 
się drukiem w 1937 r. [ 2 4 ] - Z . J . G. 

10 U A. M. Butlerowa mowa o dwuoksymetylenie albo metylenitanie [25] - Z. J. G. 
I I W przekładzie rosyjskim monografia Hjelta ukazała się drukiem w 1937 r. [32] —Z. J. G. 
12 Praca M. Giui była naprzód wydana w języku włoskim w 1946 r. Pierwsze jej wydanie w języ-

ku rosyjskim ukazało się drukiem w 1966 г., przy czym przekład był dokonany ze skróconego 
wydania włoskiego z 1962 r. W drugim wydaniu w języku rosyjskim dołączono uzupełnienie, 
w zasadzie, według tekstu pełniejszego pierwszego włoskiego wydania książki Giui. Uzupeł-
nienia dotyczyły także cukrów. Bardziej szczegółowych danych o wydaniu książki Istorija 
chimii M. Giui w języku rosyjskim (tytuł włoskiego oryginału z 1962 r. jest następujący: Storia 
delia chimica - tłum.) dostarczają przedmowa autora, redaktora i tłumacza drugiego wydania 
rosyjskiego [51, s. 5-9] - Z. J. G. 

13 Natomiast J. I. Sołowiew w książce Istorija chimii w Rossii (Moskwa 1985, s. 114) twierdzi, 
że Bindheim był aptekarzem i w 1798r.opisałsposóbotrzymywania cukru z buraków; Sołowiew 
powołuje się przy tym na następującą pracę Bindheima: Opyty i nabludienija o domaszniem 
prigotowlenii sachara w Rossii, a osobienno iz swiekłowicy. Praca ta została opublikowana -
jak podaje Sołowiew - w książce: Nowoje prodłożenije trudów Wolnogo ekonomiczeskogo 
obszczestwa, 1803, cz. 55, s. 48-87 (brak danych o miejscu wydania tej książki) - tłum. 

14 Chodzi zapewne o tzw. mannon, który podczas hydrolizy rozpada się na mannozę 
(C5H11O5.CHO) - tłum. 
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15 Wprawdzie celem niniejszej pracy nie było specjalne omawianie kwestii historiografii bioche-
mii węglowodanów, niemniej wskazujemy na niektóre prace z ogólnej historii biochemii lub 
historii biochemii węglowodanów, w których występuje niemało informacji z historii chemii tej 
klasy związków [145-161] - Z . J. G. 
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