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PRAELECTIONES
PHYS1CAE
EXPERIMENTALIS
IGNACEGO JÓZEFA MARTINOVICSA (1755-1795)

Badacze historii chemii w Polsce najwięcej swojej uwagi poświęcili czasom
„złotego wieku" alchemii, to znaczy przełomowi XVI i XVII wieków, oraz
czasom przebudowy teoretycznych podstaw chemii u schyłku wieku XVIII-go.
Znacznie mniej uwagi przyciągnął okres rozwiniętej chemii flogistonowej,
przypadający na drugą połowę XVIII wieku. Może tylko — jeśli chodzi o ten
okres — postaci. Okraszewskiego (1744-ok. 1824) została pełniej przedstawiona
w naszym piśmiennictwie 1 . Zupełnie niedawno 2 zwróciliśmy też uwagę na
zapomnianego chemika margrabiostwa Wielkopolskich, Berniarda, a kilka lat
wcześniej — na postać profesora fizyki Uniwersytetu Lwowskiego, Ignacego
Józefa Martinovicsa 3 .
Działalność Martinovicsa, który był biegłym eksperymentatorem czynnie
uprawiającym badania chemiczne, i który jako wykładowca uniwersytecki
wywrzeć musiał istotny wpływ na propagowanie nauk chemicznych w środowisku polskim, wydaje się godna większej uwagi, gdyż swoim podręcznikiem chemii,
ogłoszonym pod tytułem Praelectiones physicae experimentalis kształtował on
przecież ten obraz chemii, jaki ze szkół wynosiła młodzież. Tekst niniejszy
poświęcamy przede wszystkim dokładniejszej analizie treści tego wielce interesującego podręcznika.

Życie i prace badawcze Martinovicsa
Stosunkowo skromne źródła dotyczące postaci Martinovicsa 4 informują, że
urodził się on w Peszcie, w roku 1755. Był pochodzenia chorwackiego, ale miał się
uważać za Węgra. W młodości był prawdopodobnie zakonnikiem-franciszkaninem i być może był kształcony do działalności nauczycielskiej. W roku 1779
został jakoby wypędzony z klasztoru Św. Pawła w Lepoglava w Chorwacji
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i odtąd wiódł życie wędrownego kaznodziei. Nie jest jasne, kiedy zdobył
wykształcenie uniwersyteckie, ale tytułował się doktorem sztuk wyzwolonych,
filozofii i teologii uniwersytetu w Budzie5. Około roku 1780 przybył Martinovics
do Lwowa. Na rok 1781 datowana jest jego pierwsza, wydana we Lwowie
dysertacja fizyczna, poświęcona fizyce atmosfery6. W jej tytule umieścił Martinovics informacje o swoim ówczesnym statusie społecznym. Był on wtedy
prezbiterem archidiecezji lwowskiej i cesarsko-królewskim profesorem fizyki.
Pierwsza z tych godności wiązała się zapewne z protekcją arcybiskupa lwowskiego obrządku greko-katolickiego, Piotra Bielińskiego, któremu Martinovics
poświęcił rozprawę filozoficzną, nazywając go „mecenasem najskuteczniej
chroniącym" (Maecenas Munißcentissimus)6. Druga z wymienionych przez
Martinovicsa godności łączyła się zapewne z początkiem jego pracy w liceum,
w jakie rząd austriacki przekształcił istniejącą we Lwowie Akademię. Martinovics został powołany na stanowisko profesorskie 29.IX.1783 roku — na rok
próby, ale już w październiku tegoż roku został mianowany na stale. Tymczasem
liceum szybko przekształcono w uniwersytet, i kiedy został on w listopadzie 1784
roku uroczyście otwarty, Martinovics był w nim dziekanem i dyrektorem
studium filozoficznego7.
Nieco informacji o życiu Martinovicsa w tych latach przekazał w swoich
wspomnieniach8 Inocenty Fessier. O ile Martinovics był eks-franciszkaninem, to
Fessier wystąpić miał z zakonu kapucynów. W marcu 1784 roku objął on we
Lwowie katedrę języka hebrajskiego i hermeneutyki Starego Testamentu. Jak
pisze Fessier, Martinovics był pierwszym człowiekiem, którego spotkał we
Lwowie, wysiadając z karety pocztowej. Zaraz też poznał go Martinovics ze
swoim lwowskim przyjacielem, radcą apelacyjnym Kriveczky'm. Ten moment
wydaje się być ważny. Chodzi o to, że Fessier został we Lwowie afiliowany do
loży wolnomularskiej pracującej w języku niemieckim (Phoenix zur runden
Tafel), a jego wolnomularskim nauczycielem miał być Polak, alchemik (!) K x x y 9 .
Postać ta, to być może właśnie przyjaciel Martinovicsa, Kriveczky. Trudno
jednak cokolwiek powiedzieć o człowieku noszącym to, zapewne nieco zniekształcone przez Fesslera, nazwisko.
Fessier został rychło wybitnym działaczem lożowym i we wrześniu 1785 roku
został przez lwowską lożę delegowany do Wiednia, aby zapoznać się z działalnością loży Zur Eintracht kierowanej przez znanego mineraloga, Ignacego Borna
(1724-1791). Wiadomo natomiast, że loża Borna zajmowała się badaniami
o zabarwieniu alchemicznym i wydawała nawet własne czasopismo naukowe10.
Okoliczności te mogą sugerować, że i lwowska loża miała podobne inklinacje, co
być może również jakoś odbijało się na pracach badawczych Martinovicsa. Bo
przecież jego przyjaźń z Fesslerem nie pozostawia wątpliwości, że musiał on być
również zaangażowany w ruchu lożowym.
Martinovics we wspomnieniach Fesslera to postać bardzo kontrowersyjna.
Z jednej strony piętnuje Fessier swego starego przyjaciela jako człowieka
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0 nienasyconej żądzy sławy i pieniędzy, politycznego fanatyka i wojującego
ateistę. Z drugiej — podkreśla jego wielką umiejętność współżycia i znaczne
wiadomości naukowe. Na tych kontrowersyjnych opiniach musiały zaważyć
późniejsze losy Martinovicsa; trudno było przyznawać się do bliskiej znajomości
z człowiekiem napiętnowanym wyrokiem za zdradę stanu. Pisze też Fessier, że
razem z innym profesorem Lwowskiego Uniwersytetu, którego nazwisko
zaszyfrowuje on kryptonimem Н...П (był to zapewne urodzony w Grazu w roku
1763 Wacław H a h n n , późniejszy rektor uczelni a początkowo lektor filologii
1 estetyki we Lwowie) napisał Martinovics ateistyczny pamflet przeciw Bogu,
kościołowi, królom i rządom. Tekst ten chcieli oni wysłać do druku w Paryżu,
aby jednak nie zdradzić swego autorstwa, kleili go z liter pociętego mszału.
Znudzeni ta pracą, spalili wreszcie swoje dzieło.
Lektura wspomnianego już wyżej filozoficznego traktatu Martinovicsa każe
jednak wątpić w jego zdecydowany ateizm. Co jest tutaj dla nas jednak istotne, to
ta okoliczność, iż Martinovics wypełnia swój traktacik poważną erudycją
w zakresie wiedzy przyrodniczej, cytując liczne dzieła fizyczne. Występuje'też
w nim jako wyznawca doktryny atomistycznej budowy materii, w ujęciu bliskim
ideom Leibniza, a zwłaszcza godzi ze sobą filozoficzną atomistykę i teologię,
gdyż uznaje, że atomy zostały stworzone przez Boga. Inny, wielce interesujący
element zaprezentowanych w omawianym traktacie poglądów Martinovicsa
stanowi jego wiara w możliwość istnienia ludzi i zwierząt na innych, oprócz
Ziemi ciałach niebieskich. „Następnie — pisze — są na ziemi ludzie, zwierzęta,
itp. i jest tu oczywista analogia do innych Planet, Księżyca, Jowisza, Saturna,
które też są ciemne jak i nasza Ziemia, można o nich powiedzieć, że im mogą też
być dane zwierzeta, ludzie, itd., bo są to jakby części składowe świata...'" 1
Przyjaźń Martinovicsa z Fesslerem utrzymała się przez cały okres pobytu
Fesslera we Lwowie. W czasie ferii w roku 1787 obydwaj przedsięwzięli wspólną
podróż do Wiednia, przez Karpaty i kraj węgierski. Ale niedługo potem musiał
Fessier w tajemnicy nawet przed Martinovicsem opuścić Lwow. Było to
następstwem skandalu, jaki wywołało wystawienie w teatrze lwowskim (26
stycznia 1788 roku) tragedii Fesslera o Jakubie II, dzieła o antyjezuickim ostrzu.
W roku 1784 wydał Martinovics we Lwowie kolejną dysertację fizyczną
o mikrometrze 12 własnej konstrukcji, a w rok później — dysertację De altitudine
atmospherae13. Musiał też wówczas zorganizować we Lwowie nieźle wyposażone
laboratorium chemiczne, gdyż począwszy od roku 1790 zaczyna publikować
w wydawanych przez D.L. Crella (1744-1816) czasopismach naukowych serię
własnych doniesień badawczych. Fakt, iż swoje prace publikował Martinovics
w czasopismach Crella, jest godny uwagi. Crell był znanym różokrzyżowcem;
jego wydawnictwa służyły zapewne członkom tego międzynarodowego stowarzyszenia. W latach, o których mówimy, wydawnictwa Crella stały się prawdziwą twierdzą oporu przeciw doktrynie Lavoisiera. Można powiedzieć, że taka
opcja wydawnicza jednoznacznie wskazuje na pozycję Martinovicsa w tym
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ważnym sporze naukowym. Lektura publikacji Martinovicsa wskazuje zresztą
wyraźnie, że angażował się on aktywnie w polemikę z nową teorią spalania ciał,
głoszoną przez wielkiego Francuza.
Najciekawszą z publikacji Martinovicsa wydaje się trzyczęściowa praca
poświęcona opisowi doświadczeń własnych nad rozkładem dota piorunującego
(aurum fulminons)14. Aurum fulminons Otrzymywano w czasach Martinovicsa
przez zobojętnienie roztworu złota w wodzie królewskiej węglanem amonu.
Skład chemiczny tego kompleksowego związku nie jest w pełni stały; w zależności od warunków wytwarzania zawiera to połączenie większą lub mniejszą
ilość amoniaku. Już sam wybór obiektu badań zdradza polemiczny stosunek do
teorii Lavoisiera. Wybuchowy rozkład piorunującego złota, któremu towarzyszyło powstawanie płomienia i ciepła, a więc zjawisko przypominające zewnętrznie proces spalania, nie mieścił się zupełnie w teorii spalań Lavoisiera i mógł
służyć jako argument w polemice z tą teorią.
W swojej pracy opisał Martinovics wyniki 22 doświadczeń. W specjalnie
zaplanowanym układzie doświadczalnym badał on wpływ różnorodnych sztucznych atmosfer (stosował atmosfery czystego tlenu, dwutlenku węgla, wodoru,
chlorowodoru i tlenków azotu) na przebieg rozkładu kompleksu. Badał również
wybuchy aurum fulminons w próżni i usiłował zmierzyć ilość wywiązujęcego się
podczas wybuchu „powietrza". Martinovics zidentyfikował to powietrze jako
„powietrze flogistonowane" (azot), co było wynikiem zupełnie prawidłowym.
Doświadczenie w atmosferze chlorowodoru przekonało go, że podczas wybuchu
nie wyzwala się amoniak (nie obserwował tworzenia się par salmiaku) — co może
świadczyć o tym, że badany przezeń preparat aurum fulminons zawierał
stosunkowo małą ilość amoniaku. Podsumowując te doświadczenia pisał
Martinovics: „W ogóle myślę, że wapno wybuchowe nie działa ani przez utratę
flogistonu, ani poprzez połykanie czystego powietrza, według nowego sądu p.
Lavoisiera, ale przez łączenie pewnego rodzaju powietrza, które uwalniane jest
podczas wybuchu złota; 15 .
W kolejnych swych doświadczeniach porównywał Martinovics wyniki tych
obserwacji z wynikami prób rozkładu w podobnych warunkach prochu
strzelniczego i prochu wybuchowego (mieszanina saletry potasowej, siarki
i węglanu potasu). Badał też wybuchy mieszaniny saletry z pyłem cynkowym,
przy czym stwierdził, że tlenek cynku w takich warunkach nie wybucha.
Próbował uzyskać analogiczne związki innych niż złoto metali, zobojętniając
węglanem amonu roztwory mosiądzu, cynku i żelaza w wodzie królewskiej.
Sprawdzał też, czy zobojętnianie rozczynu złota w wodzie królewskiej węglanami
baru, wapnia, magnezu, potasu i sodu da podobny do aurum fulminons produkt.
W wyniku tych prób mógł orzec, iż do wytworzenia wybuchowego produktu
niezbędne jest jednak złoto i sól amonowa — co było też wynikiem prawidłowym.
Rzecz jasna, nie brak w opisach tych doświadczeń błędów. Znalazłszy np.
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w przeprażonym osadzie „piorunującego mosiądzu" ślady siarki konkludował
Martinovics, że zapewne nastąpiła tu przemiana kwasu azotowego w siarkę.
W tekście doniesienia zawarł Martinovics wyraźnie akcenty antylavoisierowskie: „Nie każde światło — pisał — a nawet prawdopodobnie żadne nie
potrzebuje do swego powstania zwykłego powietrza, ani powietrza czystego, bo
przecież powstałe przy wybuchu wapna złota prawdziwe światło nie tylko
w powietrzu palnym, lecz także w kwasie powietrznym, w powietrzu saletrowym
i powietrzu soli kuchennej, w których to nie m a ani zwykłego, ani deflogistonowanego, ani ogniowego powietrza'" 6 .
W trzeciej części publikacji Martinovicsa znajdujemy coś w rodzaju jego
własnej teorii wybuchu. Aurum fulminans m a się według niego składać ze złota
i palnego lotnego ciała (a więc flogistonu!), pochodzącego od rozkładającej się
w czasie tworzenia aurum fluminans soli amonowej. Ciało to jest słabo związane
ze złotem i jest uwalniane w czasie wybuchu. Kwalifikując teorie Scheele'go,
Kirwana, Crawforda i Lavoisiera jako chwiejne hipotezy, zapowiada M a r tinovics dalsze badania natury ognia i to przy użyciu specjalnej pompy 17 .
Inną próbę podważania nowej teorii spalania znajdujemy w opublikowanym
w roku 1792 w czasopiśmie Crella liście Martinovicsa 18 . Opisał w nim M a r tinovics doświadczenie dotyczące wpływu ładunków elektrycznych na utlenianie
żelaza. W ciągu 18 miesięcy przepuszczał on ładunki elektryczne z butelki
lejdejskiej przez zaizolowany przewód, umieszczony w hermetycznie zamkniętej
rurze żelaznej. J a k to zobaczymy niżej, Martinovics uważał elektryczność za
niemal czysty flogiston; ponieważ zaś tworzenie „wapna metalu" miało polegać
na odłączaniu od metalu flogistonu, spodziewał się Martinovics zapewne, że
w opisanych warunkach żelazo nie będzie się zmieniało w „wapno". Tymczasem
po otwarciu rury stwierdził Martinovics, że na jej powierzchni utworzył się obfity
nalot tlenku żelaza. O jego zakłopotaniu świadczy konkluzja: „ A więc to
doświadczenie nie rozstrzygnęło, czy materia elektryczna potrzebuje do zwapnienia żelaza zwykłego powietrza." 19 .
Znacznie mniej wartościowa jest opublikowana w dwóch częściach rozprawa
Martinovicsa o składnikach soli ługowych 20 . Poddawał on prażeniu pod kloszem
szklanym węglany amonu, potasu i sodu, określając ubytki masy i zmiany składu
atmosfery pod kloszem. W doświadczeniach używał, jak poprzednio, różnorodnych atmosfer, złożonych odpowiednio z par alkoholu etylowego, z chlorowodoru, tlenku azotu, dwutlenku węgla, wodoru, itd. Zaobserwował przy tym
— co trudno czymkolwiek wytłumaczyć — że wszystkie badane węglany miały
jakoby wydzielać przy prażeniu nieznany dotąd i różny od amoniaku rodzaj
powietrza alkalicznego.
Prócz wymienionych wyżej prac, ogłosił jeszcze Martinovics doniesienie 21
o wykryciu soli amonowych w produktach suchej destylacji bursztynu, oraz
publikację o chemicznym badaniu galicyjskiego oleju skalnego. T a ostatnia 22
publikacja to wynik pierwszego prawdopodobnie w Polsce systematycznego
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chemicznego badania tej ważnej kopaliny. Martinovics badał olej skalny ze złoża
pod Kałuszem. Na drodze destylacji rozdzielał on surowy olej na frakcje: naftę
eteryczną, „drugą naftę" i smolistą pozostałość. Oznaczał gęstości otrzymanych
frakcji względem wody. Próbował, czy frakcje lotne można wymrozić w temperaturze — 15°R. Badał, czy działają na nie takie gazy jak dwutlenek węgla,
wodór, tlen i tlenek azotu. Dokładniej zbadał smolistą pozostałość i stwierdził, że
jest to bardzo drobna krzemionka, połączona z substancją palną. Stwierdzał, że
na tę pozostałość nie działały kwasy mineralne a jej własności palne studiował
oznaczając ubytek masy podczas jej prażenia. Jedną z ciekawszych obserwacji
Martinovicsa było też stwierdzenie, że badany olej pochłaniał tlen. Zaobserwował również, że podczas destylacji oleju wydziela się dwutlenek węgla.
Znajdujemy też w omawianym odniesieniu informacje, że w roku 1787 użył on
oleju skalnego do sporządzania pigułek przeciwko zarazie u bydła, a także, iż
obserwował konserwujące działanie ropy naftowej względem drewna (trzymanego przez dwa lata w wodzie) i żelaza.
Sprawom chemii oleju skalnego poświęcił Martinovics jeszcze jedno doniesienie23. Zaobserwował on mianowicie w próbce przechowywanej przez 40 dni ropy
krystalizację soli, która barwiła płomień na zielono i dlatego wydała mu się solą
kwasu borowego. Obserwacji tej musiał przydawać duże znaczenie, bo ogłosił ją
nie tylko w czasopiśmie Crella, ale również w paryskich „Observations sur la
Physique"2* i „Journal Encyklopedique"25.
Wszystko to świadczy, iż Martinovics dysponował we Lwowie należycie
wyekwipowanym laboratorium chemicznym. Jego sprawozdania z własnych
badań naukowych, aczkolwiek można rzecz jasna mieć mu za złe próbę polemiki
z teorią Lavoisiera, są ciekawym świadectwem własnej aktywności badawczej
środowiska, podówczas przecież polskiego. Nie można zresztą zaprzeczyć, że
próba Mrtinovicsa wyeksponowania zjawisk nie mieszczących się w schemacie
Lavoisiera (czym przecież były jego prace nad złotem wybuchowym) była
pożyteczna, bo wskazywała na określone ograniczenia nowej teorii. No i wreszcie, podjęcie badań chemicznych galicyjskiego oleju skalnego — to niezaprzeczalna zasługa Martinovicsa.
Swoje drukowane rozprawy opatrywał Martinovics, zgodnie z ówczesnym
obyczajem, obszerną tytulaturą. Miał on być m.in. członkiem Bawarskiego
Elektorskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Hessen-Hombourgskiego i Królewskiego Towarzystwa Szwedzkiego. Już współcześni traktowali te
tytuły jako przejaw fanfaronady Martinovicsa. Faktem jest natomiast, że
niepowodzeniem zakończyła się próba Martinovicsa uzyskania godności członka-korespondenta Petersburskiej Akademii Nauk. W tym celu wysłał Martinovics na adres Akademii swoje rozwiązanie problemu kwadratury koła. Jego
list rozpatrywano 10 kwietnia 1791 roku i postanowiono pozostawić bez
odpowiedzi26.
Lwowski okres w życiu Martinovicsa przerwał wybuch rewolucji we Francji.
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Cesarz Leopold II powołał go w 1791 roku na dwór wiedeński. Rok później,
jakoby na zlecenia cesarza, wyjechał do Paryża, by tam nawiązać kontakty
z Partią Góry. Po powrocie do Wiednia organizować tam miał prywatne
laboratorium. Potem, obdarzony tytułem cesarsko-królewskiego radcy, pięćsetzłotową emeryturę i opactwem w Szazwar, wyjechał na Węgry. O żywym
podówczas zainteresowaniu Martinovicsa sprawami polityki świadczyć może
ogłoszona wtedy przezeń broszura27, do której jednak nie udało się nam dotrzeć.
W 1792 roku nastąpiła zmiana na tronie cesarskim w Wiedniu. Życzliwego
Martinovicsowi Leopolda II zamienił Franciszek II. W Europie wzbierał nurt
reakcji królów, zwłaszcza kiedy w styczniu 1792 roku zgilotynowano króla
Ludwika. Martinovics musiał być mocno powiązany z międzynarodówką
rewolucyjną i kiedy obie strony: rewolucyjna Francja i Koalicja szykowały się do
starcia, przedsięwziął plan dywersji na Węgrzech. Był jednym z organizatorów
spisku, którego celem było wywołanie powstania w Budzie. Miało ono wybuchnąć pod koniec sierpnia 1794 roku. Spiskowcy planowali opanowanie
arsenału i uwolnienie przebywających w Budzie w liczbie 15 tysięcy jeńców
francuskich. Zdumiewa, że plany powstańcze spiskowców węgierskich były
czasowo zbieżne z przygotowaniami do powstania w Polsce. Nie wiemy, czy były
tam jakieś elementy planowanej zbieżności. W każdym razie węgierski spisek
został przedwcześnie rozbity, podobno na skutek denuncjacji lokaja. Aresztowano około 200 osób a przywódcy, wśród nich Martinovics, zostali ścięci
przed zamkiem w Budzie28. Wydarzenie to upamiętnia jedno ze wzgórz po
budzieńskiej stronie węgierskiej stolicy; niezabudowane, nagie, nosi ono imię
Martinovicsa.
Należałoby jeszcze postawić pytanie, czy Martinovics zostawił w środowisku
polskim jakichś wybitniejszych uczniów. Jak dotąd udało się nam wyśledzić
przynajmniej dwóch: Bazylego Kukolnika (1767-1821) i Mikołaja Witwickiego
(1764-1853). O obydwu pisał Żabko-Potopowicz 29 . Kukolnik, z pochodzenia
Słowak, ukończył we Lwowie studia wyższe ze stopniem doktora filozofii i nauk
wyzwolonych. Był on od roku 1789 profesorem Liceum Zamojskiego, a od 1803
— profesorem fizyki i agronomii w petersburskim Instytucie Pedagogicznym.
Potem, w latach 1820-1829, wykładał prawo na Uniwersytecie Petersburskim.
Będąc w Zamościu wydał Treść nauki rolniczej (1791) oraz Zbiór prawideł
ekonomicznych podług starożytnych i teraźniejszych ekonomiki autorów (dwa
tomy, 1800-1802). Wespół z Z. Gutkowskim krótko wydawał Dziennik Ekonomiczny Zamojski (1803).
Witwicki studiował we Lwowie, od roku 1784, filozofię, potem prawo
w Wiedniu, a od roku 1788 znów kontynuował studia we Lwowie. Potem
kierował gospodarką pszczelarską w dobrach A. Czartoryskiego na Wołyniu
i wydał dwa tomy Pszczelarstwa krajowego (1829). Zesłany w 1832 roku w głąb
Rosji, wydał w języku rosyjskim 5 tomów Prakticzeskogo pczełowodstwa
(1835-1845). Obydwaj oni musieli studia odbywać pod okiem Martinovicsa
i w jakiś sposób musiała się na nich odbić jego niezwykła indywidualność.
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W roku 1785 rozpoczął Martinovics pracę nad podręcznikiem fizyki. W cytowanym już wyżej dziele Finkela i Starzyńskiego7 o dziejach Uniwersytetu
Lwowskiego przytoczona jest пр., datowana na 1785 rok wypowiedź Martinovicsa: „Teraz opracowuję systematyczny wykład fizyki według najnowszego
planu sporządzonego przez Izbę Filozofii, w którym zbiera się wszystkie
najnowsze odkrycia dotyczące powietrza, jego różnych rodzajów i własności,
natury ognia, światła, materii elektrycznej, cieczy magnetycznej, itd.. W dziele
tym traktuje się chemię fizyczną a tylko farmaceutyczną zostawia medykom.
Dzieło to składa się z trzech tomów30.
W zbiorach Biblioteki Ossolineum znajdują się dwa tomy Praelectiones,
wydane we Lwowie, w roku 178731. Nie ma natomiast żadnych danych
wskazujących na ukazanie się drukiem również trzeciego tomu dzieła. Być może
nie został on w końcu przygotowany. Miał on zawierać m.in. chemię substancji
gazowych, i być może szybkie zmiany, jakie na tym polu wówczas następowały,
wywołały zmianę pierwotnego planu autora. Jest natomiast rzeczą ciekawą, że
równolegle do wydania lwowskiego ukazało się węgierskie wydanie I-go tomu
Praelectiones32.
Podpisy kolejnych właścicieli na osolińskim egzemplarzu książki pozwalają
wnosić, że służył on studentom aż do lat 20-tych XIX wieku. Podręcznik ten pisał
jednak chemik-flogistyk i używanie go w tym czasie było już oczywistym
anachronizmem. W chwili natomiast swojego pojawienia się podręcznik Martinovicsa miał określone zalety. Napisany dobrą, klarowną łaciną, istotnie
przedstawiał najnowsze osiągnięcia nauki a zwłaszcza osiągnięcia chemii, zaś
w swojej warstwie teoretycznej odpowiadał swoim czasom. Dla dzisiejszego
czytelnika jest to natomiast niezłe źródło, przedstawiające w skrócie całość
poglądów na budowę materii, naturę ciepła, światła, elektryczności i magnetyzmu, jakie formułowano w latach 80-tych XVIII wieku. Poglądy te wydają się dziś
w większości już tylko dziwaczne — ale są typowe dla epoki. Dla dzisiejszego
czytelnika jest więc dzieło Martinovicsa ciekawym dokumentem tych przełomowych w historii chemii lat, nie tylko zresztą dlatego, że odzwierciedla ono
przekonania przedstawicieli schyłkowego okresu chemii flogistonowej. Jak już
mówiliśmy, Martinovics był gorliwym wyznawcą poglądów atomistycznych.
Atomistyce poświęcił szereg ustępów swego dzieła. Jest ono — w pewnej mierze
— eklektycznym zespoleniem filozoficznej atomistyki i chemii doświadczalnej.
Eklektycznym — bo aczkolwiek autor zdaje sobie sprawę z tego, iż atomistyka
stanowi realne podłoże zjawisk chemicznych, nie dysponuje przecież jakimkolwiek przełożeniem teorii atomistycznej na język konkretnych zjawisk. Podręcznik Martinovicsa jest więc dla nas ciekawy nie tylko z tej racji, że pozwala zdać
sobie sprawę z siły oporu przeciw ideom Lavoisiera, ale może jeszcze bardziej
dlatego, że dobitnie ilustruje sprzeczności, jakie w nauce występowały przed
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wystąpieniem J. Daltona i powstaniem atomistyki chemicznej. Poglądy atomistyczne były podzielane przez wielu i propagowane z katedr uniwersyteckich
— ale ciągle jeszcze nie mogły służyć zrozumieniu przemian chemicznych. Aby
dać Czytelnikowi możność bezpośredniego poznania tych typowych zresztą dla
swojego czasu poglądów, tekst nasz zaopatrzyliśmy w aneks, zawierający
przekład „teoretycznych" fragmentów dzieła Martinovicsa, co, jak sądzimy,
zwalnia nas od szerszego ich prezentowania w niniejszym omówieniu książki.
W omówieniu natomiast szerzej przedstawimy wątki pozytywnej wiedzy chemicznej zawarte w dziele Martinovicsa.
Trzeba powiedzieć, że zasób wiedzy chemicznej, zaprezentowany w podręczniku Martinovicsa jest znaczny i przejrzyście usystematyzowany. Dotyczy on tak
rodzajów substancji chemicznych, jak operacji laboratoryjnych i sprzętu laboratoryjnego. Zwraca uwagę dość szerokie potraktowanie chemii organicznej.
W podręczniku mamy szereg opisów substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a także zarys teorii fermentacji i interesujące uwagi o gradacji sił
przyrody, rozwijających się od królestwa minerałów, poprzez królestwa roślin
i zwierząt.
Pierwszy tom podręcznika to właściwie uniwersytecki wykład chemii. Zawiera
on siedem rozdziałów, traktujących kolejno:
1. O ciałach w ogólności (De corporibus generatim)
2. O naturze ciał i o ile ją można poznać rozumowaniem (De natura corporum
quantum haec per radonem definiri potest)
3. O naturze ciał i o ile ją można poznać przez praktykę, obserwacje i eksperymenty (De natura corporum, quantum haec experientia, observationibus, et
experimentis innotescere potest)
4. O naturze ciał powszechnych i wywodzących się od nich bezpośrednio (De
natura corporum communium et quae ex his immediate derivantur)
5. O rozkładaniu i składaniu ciał mineralnych (De resolutione et compositione
corporum mineralium)
6. O rozkładaniu i składaniu ciał roślinnych (De resolutione et compositione
corporum vegetabilium)
7. O rozkładaniu i składaniu ciał roślinnych (De resolutione et compositione
corporum animalium).
Jak widzimy, podstawą klasyfikacji substancji chemicznych jest u Martinovicsa ich pochodzenie z określonego królestwa przyrody. Kryterium to miało
dłuższą już historię, bo pojawiło się w Cours de Chymie N. Memery'ego
(1645-1715)34.
Po krótkich definicjach nauk badających i opisujących przyrodę, wśród
których najważniejszą jest według Martinovicsa fizyka, określa on drogi
poznania przyrody, wymieniając jako równorzędne drogę rozumową i drogę
doświadczalną 35 , przy czym droga doświadczalna wydaje mu się pewniejsza
(Martinovics pisze krótko: „Experientia sit ab omni errore libera".) Znaczenie,
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jakie Martinovics przydawał poznaniu czysto rozumowemu, wynikało niewątpliwie z jego wiary w atomistyczną budowę materii. Była to według niego istota
natury ciał, a przecież niedostępna doświadczalnemu poznawaniu. „Co się tyczy
— pisał — określenia natury ciał, to ani eksperymenty, ani obserwacje, ani nawet
doświadczenie, tylko wyłącznie rozum prawdziwe może zająć miejsce"36.
Zgodnie z przedstawionym w pierwszych rozdziałach podręcznika wykładem
atomistyki, wszystkie ciała zbudowane sa z atomów, różniących się kształtem
i wielkością i oddziałujących ze sobą różnej wielkości siłami. Powszechnym ich
oddziaływaniem jest przyciąganie, czemu przy bardzo małych odległościach
przeciwstawiają się siły odpychania. Istnienie odpychania czyni niemożliwym
wzajemne przenikanie się atomów. Wewnętrzna budowa ciał wynika z właściwego zbilansowania sił odpychania i przyciągania. Siły przyciągania przejawiają się w przyciąganiu powszechnym i powinowactwie (atrakcji) chemicznym.
Idąc, jak można sądzić za T. Bergmannem (1735-1784), Martinovics stawia znak
równości pomiędzy obydwoma tymi, tak przecież odmiennymi, zjawiskami.
Dowody, jakimi chce podeprzeć swoją atomistykę, wydają się dziś zbyt
spekulatywne. Cały rozdział traktujący o własnościach ciał, dlaczego bywają one
płynne bądź stale, lepkie i twarde, gęste i rzadkie, kruche i elastyczne, zbudowany
jest w oparciu o taką spekulatywną atomistykę.
Kiedy Martinovics przechodzi do opisu substancji chemicznych, wykład
podstaw atomistyki przestaje mu już niemal być potrzebny. Chemię definiuje
Martinovics jako sztukę, nie zaś naukę, pisząc: „Ars quae docet resoluere et
componere corpora ab diuersos fines utiles, Chemia vocatur". (Chemią nazywamy sztukę, która uczy jak rozkładać i składać ciała z różnorodnych ostatecznych
części.) Jest to definicja bliska podawanym przez N. Lemery'ego, H. Boerhave'go (1668-1738) i E. Stahla (1659-1734). Z pośród działów chemii wyodrębnia natomiast Martinovics dziedzinę teoretycznych uogólnień — chemię fizyczną. Wyodrębnienie takie uwidoczniło się w ówczesnym piśmiennictwie naukowym, a zwłaszcza w dziełach H.F. Teichmeyera (1685-1746) i J.G. Walleriusa
(1709-1785). Inne, obok chemii fizycznej, działy chemii to chemia medyczna
(farmaceutyczna), chemia skał (lithargica), chemia soli, metalurgia z alchemią tj.
sztuką robienia złota, chemia enkaustyczna (wyrób szkła), chemia barwierska
(icromatica), chemia techniczna i chemia ekonomiczna (dziś — agrochemia).
W istocie więc Martinovics dzieli chemię na naukę chemiczną (chemię fizyczną)
i technologię chemiczną, traktującą o konkretnych umiejętnościach produkcyjnych. W podziale tym zwraca również uwagę poważne traktowanie alchemii,
jako działu umiejętności chemicznych.
W dalszym ciągu wykładu przedstawia Martinovics wyposażenie laboratorium chemicznego, przy czym jako najważniejsze instrumenty wymienia wagi:
zwykłą i hydrostatyczną. Zaleca też, aby w trakcie prac chemicznych dokładnie
mierzyć temperaturę przemian. Operacje chemiczne dzieli na operacje rozdzielania i operacje składania. Pierwsze dzielą się z kolei na mechaniczne
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i chemiczne. Mechaniczne to pulweryzacja, subtylizacja, alkoholizaq'a, opiłowywanie, rozpasowywanie, granulacja, wyciskanie i sączenie. Chemicznych dokonuje się na drodze suchej (via sicca), bądź drodze mokrej (via humida). Do
operacji chemicznych zalicza też Martinovics rozpuszczanie, precypitację,
ekstrakcję, destylację i odparowywanie, suchą destylację (digestio), sublimację,
kalcynację i witryfikację. Jeśli zaś chodzi o „operacje składania", to wymienia
kolejno: krystalizację, wegetację chemiczną (vegetatio chemica), koagulację,
zagęszczanie (inspissatio), produkcję soli, preparację mydeł, szkła, metali
i stopów. Jak widzimy, tekst podręcznika nie rozdziela wyraźnie operacji
laboratoryjnych i procesów technologicznych.
W rozdziale informującym o operacjach chemicznych znajduje się też zwięzły
zarys teorii powinowactw chemicznych (patrz aneks). Za motoryczną siłę
przemiany chemicznej uważa Martinovics naruszenie równowagi sił wiążących
atomy określonego ciała, na skutek ich oddziaływania z atomami innego ciała,
wchodzącego w kontakt z tym pierwszym. Prowadzi to do przegrupowania
atomów, zgodnego z optymalnym rozkładem sił, wynikającym ze stopnia
powinowactwa chemicznego, między ciałami. Teoria ta pozwalała uporządkować wiedzę o przemianach chemicznych a nawet określić, jakie reakcje
chemiczne są możliwe z punktu widzenia tzw. porządku powinowactw — ordo
attracłionis. Szczegółowiej omawia tu Martinovics zjawiska fermentacji. Termin
„fermentacja" rozumie on bardzo szeroko. Każda przemiana, której towarzyszy
wydzielenie części lotnych jest dla niego fermentacją. Obok więc „fermentacji
właściwej" nawet eksplozja i detonacja są dla niego rodzajem fermentacji.
Zgodnie z powszechnie wówczas aprobowanymi poglądami Martinovics wyróżnia cztery rodzaje fermentacji właściwej: łagodną (trawienie pokarmow),
alkoholową, kwaśną i gnilną. Tworzyć one mają łańcuch przemian, co znaczy, że
są kolejnymi, następującymi po sobie etapami fermentacji. Wśród przyczyn
fermentacji wymienia Martinovics ciepło, wilgotność środowiska, dostęp powietrza, odpowiedni skład fermentującej mieszaniny, i wreszcie obecność „fermentum", ciała szczególnie łatwo ulegającego rozkładowi, co ma iniqowac proces
rozpadu w masie fermentującej.
Czwarty rozdział podręcznika traktuje o „ciałach powszechnych". Spłaca
tutaj autor dań starym ideom fizyki arystotelesowskiej, wyraźnie nawiązując do
koncepcji czterech żywiołów przyrody. Tyle, że miejsce starożytnego ognia
zajmuje teraz flogiston — „to płynne i subtelne ciało, którego obecność czyni
ciała palnymi... które wszystkim ciałom przydaje właściwą barwę, a substancjom
metaliczny blask i kowalność, które zebrane w większej ilości w powietrzu
sprawia, że jest ono niezdatne do oddychania... które podtrzymuje palenie..."
Obok flogistonu do powszechnych ciał przyrody należeć ma powietrze najczystsze, czyli elementarne, które jednak zazwyczaj występuje w powiązaniu z flogistonem. Z powietrza elementarnego powstają różnorodne fluidy: z połączenia
powietrza zdeflogistonowanego i flogistonu powstaje fluid cieplny; fluid elekt-
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ryczny ma zawierać więcej flogistonu a mniej powietrza czystego, w podobny
sposób formują się fluidy magnetyczny i świetlny. Fluid cieplny może występować w stanie wolnym, ale również w stanie trwale związanym z atomami,
tworząc wokół nich rodzaj ich własnej atmosfery. Ten ostatni pogląd, który mógł
Martinovics zapożyczyć od Bergmanna, odnajdziemy, zresztą w niemal identycznej jeszcze postaci w dziele J. Daltona 38 .
Po tym, swego rodzaju, popisie fizyki spekulatywnej (zauważmy, że identyczne poglądy głosiły najtęższe umysły tej epoki) przechodzi Martinovics do
omówienia „rodzajów powietrza". Obok „powietrza zwykłego" omawia „powietrze czyste" (zdeflogistonowane, tlen), palne (wodór), saletrzane (aer nitrosus, tlenek azotu), powietrze kwasu saletrzanego (dwutlenek azotu), powietrze
kwasu witriolicznego (dwutlenek siarki), powietrze kwasu solnego (chlorowodór), fluorek krzemu (aer spatosus), amoniak (aer alcalinus), siarkowodór (aer
hepaticus) i „powietrze kwasu roślinnego" (aer acidi vegetabili), które trudno
zidentyfikować wobec braku bliższych danych. W różnych partiach podręcznika
informował Martinovics o sposobach uzyskiwania tych gazów: wodoru w reakcji
cynku i żelaza z kwasem siarkowym, tlenu — przy ogrzewaniu minii w kwasie
siarkowym oraz z saletry, tlenku azotu — w reakcji rtęci z kwasem azotowym.
Rozszerzony wykład chemii gazów miał nastapić jednak dopiero w trzecim tomie
podręcznika.
Inne substancje chemiczne podzielił Martinovics na kwasy, alkalia i sole,
powstające w wyniku reakcji kwasów z alkaliami. O kwasach pisał, iż mają
powinowactwo do wody, alkoholu, ziem, metali i alkaliów. Rozpuszczają one
części stale zwierząt, a ciekłe żelatynują, ścinają białko jaja, zmieniają zabarwienie wyciągów roślinnych. Jak już mówiliśmy, Martinovics dzielił substancje
chemiczne według kryterium pochodzenia czy też przynależności do określonego
królestwa przyrody. Dlatego wśród kwasów wyróżniał powszechne (communia)
tzn. występujące we wszystkich królestwach (acidum aerum — kwas węglowy
i kwas fosforowy) i specyficzne (specialia). Te ostatnie dzieliły się z kolei na
kwasy mineralne (oprócz węglowego i fosforowego witrioliczny, tzn. siarkowy,
saletrzany, solny, fluorowodorowy (fluoris mineralis), borowy, arsenowy, molibdenowy, wolframowy (lapidisponderosi) i acidum sideri) roślinne (kwas szczawiowy (pojawia się dwukrotnie, jako a. sacchari i jako a. acetosellae), winowy,
cytrynowy, benzoesowy, bursztynowy, octowy i śluzowy (a. sacchari lactis) oraz
zwierzęce (mlekowy, mrówkowy, łojowy (a. sebi), fosforowy, cyjanowodorowy
(a. cerulei Berolinensiś) i acidum perlati). Do spisu Martinovicsa przedostały się
pewne rzekome odkrycia: acidum sideri, który miał być kwasem nowego metalu,
a był w istocie rzeczy fosforkiem żelaza39, i acidum perlati — kwaśny fosforan
sodu40. Przyjęta podstawa systematyzacji kazała przy tym zaliczyć do kwasów
zwierzęcych kwas pruski i fosforowy, bo obydwa były uzyskiwane z materiału
pochodzenia zwierzęcego. Systematyka kwasów stanowi u Martinovicsa podstawę systematyki innych połączeń chemicznych, rozpatrywanych w trzech
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kolejnych rozdziałach. Pozwoliła ona w szczególności uporządkować wykład
własności soli.
Wśród substancji alkalicznych wymienia Martinovics alkali mineralne (węglan sodu), alkali roślinne (węglan i wodorotlenek potasu) i alkali lotne
(amoniak), przy czym różnica pomiędzy węglanami i wodorotlenkami nie jest
w podręczniku wyraźna.
Pełniejszy opis substancji mineralnych przynosi V rozdział książki. Wśród
substancji mineralnych wyróżnia Martinovics sole, ziemie, minerały palne
i metale. Najwięcej uwagi poświęca solom, które dzieli na proste (simplicia)
i złożone (composita). Proste sole, nierozkładalne sztuką chemiczną na żadne
części składowe — to jeszcze jedna dań jaką Martinovics składa tradycji
postalchemicznej. Następnie systematycznie opisuje różnorodne sole kwasów
mineralnych, wśród nich np. 9 siarczanów, 7 azotanów, 4 chlorki, itd..
Nomenklatura soli nie jest jeszcze systematyczna: Martinovics stosuje indywidualne, wytworzone przez tradycję, nazwy soli. W ustępie traktującym
0 azotanach znajdujemy opis fabrykacji prochu strzelniczego i prochu detonującego (pulvis tonans), a także kwasu azotowego. Detonację prochu objaśnia
w kategoriach flogistycznych: podczas detonacji z saletry ma się wydzielać
„powietrze deflogistonowane" (tlen) a z siarki powietrze palne, bogate we
flogiston. Ich połączenie wywoływać ma wybuch. Omawiając chlorki pisze
Martinovics m.in. o otrzymywaniu „eteru muriatycznego" (prawdopodobnie
chlorek etylu) z alkoholu etylowego i kwasu solngo. Uważa, że analogiczny
produkt powinien utworzyć kwas fluorowodorowy, ale — jak pisze — własne
próby przeprowadzenia takiej reakcji nie powiodły się41. Jest to interesujący ślad
własnych prac chemicznych Martinovicsa. Jeszcze jeden taki ślad znajdziemy
w opisie kwasu benzoesowego. Martinovics twierdzi, że identyczną substancję
udało mu się wydzielić z produktów destylacji galicyjskiego oleju skalnego.
Wśród opisów soli kwasów mineralnych zwraca uwagę obecność związków
wolframu i molibdenu, zupełnie niedawno uznanych wtedy za indywidua
chemiczne. Ziemie dzieli Martinovics na wapienne, mikowe, krzemowe, ziemię
granatów, gliniaste, fluoru mineralnego (fluorek wapnia), ziemię ciężką (terra
ponderosa, węglam baru), ziemie azbestowe, zeolity i ziemie magnezjowe. Do
ziem krzemowych zalicza diamenty. Ziemie magnezjowe dzieli na „białą
magnezję" ( węglan magnezu) i „czarną magnezję" (dwutlenek manganu).
Poszczególne ziemie różnić się mają między sobą zawartością flogistonu
1 rodzajem właściwego im kwasu. Tutaj też znajdujemy interesujące opisy
fabrykacji wapna palonego i mleka wapiennego, szkła i płynnego szkła
(krzemianu sodu).
Jeśli chodzi o mineralne ciała palne, to idąc za kryterium występowania
w określonym królestwie Przyrody zalicza do nich Martinovics ambrę, bursztyn,
olej skalny, węgiel kopalny i siarkę, aczkolwiek zdaje sobie sprawę z tego, że np.
bursztyn może być przetworzonym produktem organicznym. Pisząc o siarce
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przedstawia też metody otrzymywania siarczków i siarkowodoru. „Wypędzając
— pisze — z siarki flogiston otrzymuje się prawdziwy kwas witroliczny, którzy
inni nazywają kwaśnym spirytusem siarki"42. Wiele miejsca zajmuje opis
własności metali. Martinovics podaje informacje o platynie, złocie, srebrze,
miedzi i jej stopach, o żelazie i tlenkach żelaza, o cynie, ołowiu, rtęci, cynku,
antymonie, bizmucie, kobalcie, i niklu, o manganie i arszeniku, i, wreszcie,
o molibdenie i wolframie. Informacje te zdradzają świetną orientację autora
w zakresie najnowszych odkryć chemicznych. Martinovics wie, że platyna jest
cięższa od złota, że chlorek srebra ciemnieje na świetle, że rtęć zamarza w niskich
temperaturach. Omawiając połączenia kobaltu pisze o smalcie i o atramentach
sympatycznych. Podaje liczne przepisy preparacji określonych połączeń chemicznych. Wykład własności metali jest oczywiście flogistyczny. Pisze więc пр., że
wapno żelaza jest cięższe od swojego metalu ale też, że żelazo zawiera więcej
flogistonu niż jakikolwiek inny metal. Albo też, tym razem o cynku: „W silnym
ogniu cynk topi się, a stopiony dymi płomieniem najbielszego koloru, co
pokazuje obecność w cynku flogistonu" 43 .
Rozdział VI podręcznika traktuje o substancjach roślinnych. I tutaj podstawą
klasyfikacji związków chemicznych są kwasy, ale pochodzenia roślinnego,
których nazwy podaliśmy już wyżej. Pewne wątpliwości może tu budzić
identyfikacja „acidum sacchari lactis" jako kwasu śluzowego. Martinovics
uważa, że jest to kwas roślinny, gdyż tylko pośrednio pochodzi od zwierząt,
powstając z pokarmu roślinnego. Trzymanie się podziału połączeń chemicznych
według królestw przyrody jeszcze raz sprawia mu tu kłopot. Podobnie zresztą
zaliczenie bursztynu do ciał mineralnych kazało mu kwas bursztynowy i jego sole
omawiać w rozdziale poświęconym chemii tych właśnie ciał. Zwraca też uwagę
dwukrotne zarachowanie kwasu szczawiowego: występuje on w tekście jako
,,acidum sachcari"[ „acidum acetosellae". Martinovics nie wie, że jest to jedna i ta
sama substancja, w pierwszym przypadku otrzymywana przez utlenienie cukru
kwasem azotowym, a w drugim izolowana z materiału roślinnego w postaci soli
barowej. W omawianym rozdziale znajdujemy też dość obszerny opis wytwarzania kwasu octowego.
Obok kwasów roślinnych i ich soli omawia Martinovics w swoim podręczniku
ekstrakty, syropy i tynktury roślinne, zwracając uwagę m.in. na ich zastosowanie
do badania kwasowości środowiska. Oddzielnie traktuje gumożywice, oleje
roślinne, żywice i smoły. Pisze tutaj o kauczuku, kamforze i terpentynie. Omawia
produkcję mydła z olejów traktowanych alkaliami i produkcję olejków zapachowych na drodze destylacji z parą wodną. Sporo miejsca poświęca spirytusowi
winnemu, pisze o denaturacji białek pod wpływem alkoholu, podaje dane
o rozpuszczalności różnych soli w alkoholu. Przy tej okazji informuje, że
roztwory soli w alkoholu barwią płomień na charakterystyczny dla danej soli
kolor. Według Martinovicsa efekty te wynikają z różnych kombinacji flogistonu
z powietrzem życiodajnym.
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Preparatywną chemię organiczną reprezentują w tekście opisy reakcji alkoholu z kwasami mineralnymi, czego wynikiem są odpowiednie etery: eter
witrioliczny (eter dietylowy), muriatyczny (zapewne chlorek etylu), fosforowy
( znów eter dietylowy) i octowy (prawdopodobnie octan etylu). Wspomina też
tutaj Martinovics o istnieniu eterów innych kwasów organicznych. Rozdział VI
zamyka fragment o węglach i popiołach roślinnych.
Najmniej wiadomości zawiera rozdział VII Praelectiones, poświęcony substancjom zwierzęcym. Martinovics informuje, że częściami ciał zwierzęcych są
woda, właściwy kwas, zwierzęcy flogiston, lotne alkali i ziemia. Pisze o solach
kwasów mlekowego i mrówkowego. Jako kwas zwierzęcy traktuje kwas
fosforowy — z racji, iż fosfor uzyskiwano wówczas z fosforanów zawartych
w moczu. W podręczniku Martinovicsa znaleźć więc można w tym rozdziale opis
metody uzyskania fosforu, jak i kwasu fosforowego. Do kwasów zwierzęcych
zalicza też Martinovics kwas pruski — bo ten otrzymywano z błękitu berlińskiego, a błękit z soli wytwarzanych przy użyciu krwi. Pisze też tu
Martinovics m.in. o białkach zwierzęcych. Omawia ich wrażliwość na działanie
kwasów mineralnych, alkaliów, alkoholu i na ogrzewanie. Całość zamyka
fragment, gdzie rozważa się stopniowe komplikowanie, począwszy od królestwa
minerałów, poprzez rośliny i zwierzęta, struktury chemicznej ciał.
Drugi tom podręcznika Martinovicsa liczy pięć rozdziałów:
1. O pryncypalnych właściwościach cial (De principalibus corporum proprietatibus.
2. O pozostałych własnościach cial powszechnych (De reliquis corporum communibus proprietatibus).
3. O statyce cial stałych (De statica solidorum)
4. O ciążeniu powszechnym cial (De gravitate corporum universali)
5. O równowadze i ruchu ciał ciekłych (De equilibrio et motu corporum
fluidorum).
Jak widać z tego zestawienia, w drugim tomie Praelectiones przeważa fizyka.
W poszczególnych rozdziałach można jednak znaleźć szereg informacji czysto
chemicznych. W pierwszym rozdziale jeszcze raz rozważa się charakter sił
przyciągania i odpychania, przy czym tak ciążenie powszechne, jak i zjawiska
kapilarne oraz powinowactwa chemiczne okazują się być przejawami działania
tej samej siły. Co do samej istoty siły przyciągania, to Martinovics gotów jest
uznać, że wszystkie rodzaje przyciągania realizują się dzieci przepływowi
jakiegoś subtelnego fluidu, aczkolwiek wypowiada się przeciw mnożeniu takich
fluidów., jedno wiemy — pisze — że przyczyna, jakakolwiek ona jest, na pewno
jest przyczyną materialną i nie wymaga dla siebie jakiegoś uniwersalnego ducha
wszechświata, jakby się on nie nazywał..."44.
W drugim rozdziale tego tomu omawia Martinovics takie własności ciał jak
rozciągłość (externa), spójność (soliditas), przylepność (cohesio), porowatość
(porositas) oraz pojęcie próżni. Wracają tu do głosu spekulacje atomistyczne.
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Tutaj też rozważa Martinovics krystaliczne postacie ciał, wskazując, że np.
saletra krystalizuje w postaci pryzmatycznych heksaedrów ściętych piramidalnie, ałun w postaci oktaedrów, boraks — przymatycznych oktaedrów ściętych
piramidalnie, sól zwykła — w postaci kubicznej, witriol niebieski (siarczan
miedzi) — dodekaedrycznej, witriol cynkowy — w postaci pryzmatycznych
dodekaedrów. Kryształy mają się tworzyć przez odpowiednie zespolenie trójkątnych elementów, utworzonych z atomów danego ciała. W nowej postaci pojawia
się więc tutaj odległe echo platońskiego Timaiosa.
Dzieło zamykają tabele gęstości właściwych (wyznaczonych względem wody)
ciał stałych i ciekłych oraz gęstości (względem zwykłego powietrza) 9 znanych
Martinovicsowi gazów. Dla tlenu i wodoru stosunek ciężarów wynosi tu 160:10,
dla dwutlenku węgla i wodoru 220:10. Inne wartości, podane w tabelach, cechują
jednak znaczne błędy. Całe to zestawienie liczy ogółem 277 pozycji.
Podręcznik Martinovicsa opatrzony jest wielką liczbą przypisów i wskazówek
literaturowych, co pozwala bez kłopotu ocenić zakres jego lektur. Jego czysto
intelektualna atomistyka wywodziła się z pism filozofów i fizyków XVII i XVIII
wieku. Martinovics cytuje Principia philosophiae Kartezjusza, jak i Leibnizowską monadologię 45 a także dzieła Ch. Wolffa (1679—1754). Kartezjusz wypełnił
wszechświat materią złożoną z trzech rodzajów korpuskuł: korpuskuł ognia,
powietrza i ziemi. Korpuskuły ognia miały wypełniać puste przestrzenie
pomiędzy korpuskułami innych rodzajów. Leibniz zakładał istnienie bezwymiarowych monad. Poglądy tych filozofów oddziałały jednak na Martinovicsa za
pośrednictwem I. Newtona 46 , u którego stworzone przez Boga, obdarzone masą
i ruchem, twarde i nieprzenikliwe korpuskuły oddziaływują ze sobą przeciwstawnymi siłami przyciągania i odpychania. Wyrażone w Praelectiones poglądy
atomistyczne wydają się być najbliższe tradycji newtonowskiej, ale w wersji
głoszonej przez R.J. Boscovica (1711 —1787), którego dzieła Martinovics często
cytuje47. Boscovic łączył ze soba idee Leibniza i Newtona, przyjmując za
pierwszym istnienie nierozciągłych monad, a od drugiego — ideę zmieniających
się z odległością sił przyciągania i odpychania.
Z piśmiennictwa ogólnofilozoficznego cytuje też Martinovics dzieła N.
Mallebranche'a (1638-1715), A.C. Helvetiusa (1715-1771), P.L. Maupertui
(1698-1759), J.H. Lamberta (1728-1777) i Ch. Bonneta (1720-1793) 48 .
Cytowane dzieła chemiczne pochodzą głównie z XVIII wieku. Z wcześniejszych
autorów raz pojawia się nazwisko Libaviusa (zm. 1616)49, cytowana jest
Pharmacopea J.Ch. Schroedera (zm. 1664)50, i dzieło chemiczne J. Kunckela
(1630—1703)51. Kilkakrotnie cytuje Martinovics dzieła H. Boerhave
(1668 —1738)52 oraz podręcznik chemii N. Lemery. Kolekcję cytowanych dzieł
flogistyków otwiera Physica subterranea J.J. Bechera (1635— 1682)53. Cytuje też
Martinovics dwa tytuły autorstwa G.E. Stahla (1659 —1734)54. Szeroko wykorzystuje lipskie wydanie Opuscula T. Bergmanna (1735 —1784)55 oraz Dictionnaire de chimie P.J. Macquera (1718 — 1784), znanego mu, jak się wydaje,
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w wersji niemieckiej 56 . Bergmann i Maquer to dwa główne autorytety, na których
oparł się Martinovics.
Martinovics dobrze też znał twórczość niemieckich flogistyków XVIII wieku.
Wśród jego źródeł znajdujemy dzieła A.S. Marggrafa (1709 — 1782), I.H. Potta
(1692-1777), C. Neumanna ( 1 6 8 2 - 1 7 3 7 ) , H.F. Teichmeyera (1685-1746),
Scheffera, F. H o f f m a n n a (1660-1742), J. Junckera ( 1 6 8 3 - 1 7 5 9 ) i C.F.
Wenzela (1740—1793)" . Pogranicze niemiecko-francuskie reprezentuje twórczość J.R. Spielmanna (1722 —1783)58, chemików francuskich — L.B. G u y t o n d e
Morveau ( 1 7 3 7 - 1 8 1 6 ) i A. Baumé (1728-1804) 5 9 , Skandynawów - obok
Bergmanna A.F. Cronstedt (1722-1765), J. Wallerius ( 1 7 0 9 - 1 7 8 5 ) i J.H.P.
Erxleben (1744 —1777)60. Cytuje też Martinovics podręczniki sztuki probierczej
J.A. Cramera i Ch. E. Gellerta 61 oraz liczne specjalistyczne prace chemiczne,
poświęcone określonym działom chemii i technologii chemicznej 62 . Niemało
wiadomości czerpie z ówczesnych periodyków naukowych 63 . Są to niekiedy
bardzo ważne wiadomości, jak пр. o odkryciu niklu przez Cronstedta, czy
odkryciu zamarzania rtęci przez J.A. Brauna (1712 — 1768).
Dwukrotnie pojawiają się wśród cytowanych źródeł prace Lavoisiera. W ustępie podręcznika opisującym własności flogistonu powołuje się Martnovics na
jeden z wczesnych traktatów wielkiego Francuza 6 4 . Cytuje też, we fragmencie
0 fosforze, Opuscules physiques et chimiqueл*5. Jak wiadomo, Lavoisier przedstawił w tym dziele wyniki doświadczeń nad utlenianiem fosforu, siarki i metali
1 jasno wykazał, że procesom tym towarzyszy pochłanianie części powietrza.
W wywodach Martinovicsa nie odnajdziemy jednak śladów tych stwierdzeń, co
może znaczyć, że bądź pracę tę znał tylko z drugiej reki, bądź też że nie przyjął jej
do wiadomości.
Znacznie pełniej wykorzystał natomiast Martinovics publikacje wybitnych
adwersarzy Lavoisiera, K.W. Scheele'go (1742—1786) i J. Priestleya
(1733 — 1804). U obydwu szukał przede wszystkim potwierdzeń istnienia flogistonu. Od Scheele'go przejął tezę, iż ciepło jest fluidem złożonym z powietrza
życiodajnego i flogistonu, oraz zdanie, że kwasy są w swej naturze wysoce
podobne do materii ciepła. Opisał też szereg odkryć chemicznych Scheele'go:
jego prace nad kwasem fluorowodorowym, kwasem arsenowym, wolframowym
i molibdenowym, jego metody otrzymywania aurum fulminons, wodorotlenku
wapnia, błękitu pruskiego, kwasów benzoesowego, mlekowego i śluzowego.
Obok książkowego wydania pism Scheele'go 66 cytował Martinovics szereg jego
doniesień ogłoszonych w czasopiśmie naukowym Szwedzkiej Akademii Nauk.
Argumenty za istnieniem flogistonu czerpał Martinovics również z pism
Priestelya 67 . Wprawdzie nie poszedł on bez zastrzeżeń za zdaniem Priestleya,
identyfikującym fluid elektryczny z czystym flogistonem, gdyż uważał, że fluid
ten jest bliższy naturą d o cieplika, tyle że zawiera więcej niż cieplik flogistonu.
Ale wziął Martinovics z dzieł Priestleya wiele konkretnych wiadomości o „gatunkach powietrza" i własnościach kwasów mineralnych. Orientując się, jak
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widzimy, dobrze we współczesnej mu literaturze chemicznej, pozostawał Martinovics całkowicie na pozycjach chemii flogistonowej.
Fizyczną część lektur Martinovicsa stanowiły dzieła P. Van Muschenbroeka
i J.A. Nolleta68, biologiczną — m.in. A. Hallera69. Wykazana przez Martinovicsa
dbałość o udokumentowanie zasobu swoich lektur miała zapewne ten dobry
skutek, że wprowadzała studentów na rozległe obszary międzynarodowej
twórczości naukowej, w jakimś stopniu otwierała przed nimi świat nauki.
Podręcznik Martinovicsa nie był w chwili swego ukazania się w Polsce dziełem
odosobnionym. Pewne treści chemiczne zawierała przecież również Fizyka
krótko zebrana J.H. Osińskiego (1738 —1802)70, jeszcze więcej — Fizyka J.P.
Erxlebena, która ukazała się w Krakowie w roku 1788 w przekładzie ks.
Andrzeja Trzcińskiego (1749 —1823)71.1 wreszcie wyłącznie chemii poświęcone
było dzieło J. Spielmanna, wydane w 1791 roku w Krakowie w przekładzie
aptekarza J. Krumłowskiego 72 . Wszystkie trzy wymienione tu książki miały
charakter podręczników akademickich. Nie od rzeczy będzie więc porównać je
z dziełem Martinovicsa — aczkolwiek porównanie ograniczymy wyłącznie do
kwestii chemicznych.
Wykład fizyki Osińskiego nosi jeszcze bardzo wyraźne ślady tradyq'i fizyki
Arystotelesa. Przejawiają się one w tytułach kolejnych rozdziałów: Ogień,
Powietrze, Woda. Ale porządek ten rozsadzają nowe treści. Rozdział o ogniu to
zarys nauki o cieple, w rozdziale o powietrzu pojawiają się chemiczne gatunki
powietrza: „powietrze nieodmienne", „palące się", „kwaśne", „saletrzane"
i „zarażone". Ogień uważa Osiński za odrębną ważką materię. Rola powietrza
w procesach spalania ma się sprowadzać do tego, iż utrzymuje ono swoim
ciężarem ogień przy palącym się ciele. „Są jednak — pisał Osiński — ciała, które
bez powietrza palą się, tak spirytus saletry wlany na olej z kopru oleum zaraz
w czczości (tj. w próżni, I.Z.S.) zapala się"73.
Osiński jest ostrożnym wyznawcą poglądów atomistycznych. „Jedni powiadają — czytamy w jego Fizyce — że w podziale ciał przychodzimy do pewnych
cząstek, które są nie dzielne, insectiles"14. Atomizm występuje jeszcze wyraźniej
we fragmencie traktującym o zamarzaniu wody. Rozważa tam Osiński dwie
możliwości: woda zamarza, bo uchodzi z niej ogień, albo też — zamarza bo
między cząstki wody wchodzą cząstki saletry — i wypowiada się za tą drugą
możliwością — bo za nią jego zdaniem przemawia rozszerzenie się wody przy
zamarzaniu.
Na gruncie atomistycznym rozważa Osiński sprawę powinowactwa chemicznego ciał. Jako przykład różnic powinowactwa podaje precypitację srebra z jego
rozwtoru w kwasie azotowym, wywołaną włożeniem do roztworu miedzi. „Coby
to zaś było, przez co jedna cząstka z drugą trzyma się... wyznaję, że nie wiem"75.
Chwalebna ostrożność Osińskiego przejawia się i w innych miejscach: „co jest
— pyta — materia elektryczna czyliż to samo, co ogień elementarny, czyli inna
jaka, na to dokładnie trudno odpowiedzieć..."76.
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Można się zgodzić, że ostrożność Osińskiego dodatnio odróżnia jego Fizykę
od zbyt pewnego siebie i zbyt autorytatywnego tonu Martinovicsa. Nie może
natomiast Osiński konkurować z Martinovicsem kompletnością wykładu. No
i wreszcie, obydwaj nie różnią się, jeśli chodzi o akceptację teorii flogistycznej.
Wskazany wyżej podręcznik fizyki Erxlebena ukazał się w polskim przekładzie
niemal równocześnie z książką Martinovicsa. Tłumaczenie oparto na wydaniu
uzupełnionym przez G. Lichtenberga (1742— 1799), który rozbudował chemiczne treści podręcznika. I tak, w rozdziale VI (O działaniach sił przyciągających
w ciałach płynnych) znajduje się Przydatek zawierający chemiczną klasyfikację
ciał. Dzieli się tam ciała na sole, ziemie, materie palne i kruszce. Opis soli oparto
na systematyce kwasów, jak u Martinovicsa podzielonych namineralne, roślinne
i zwierzęce. W omawianym podręczniku zestawiono tabelarycznie 117 różnorodnych soli.
Inny „przydatek" znajduje się w rozdziale VII (O powietrzu). Omówiono tam
systematycznie własności znanych podówczas gazów („gatunków gazów").
Prezentowane przez ten podręcznik teorie chemiczne są ostrożnie flogistyczne.
0 wodorze np. czytamy: „Podług zdania Pana Kirwan jest to powietrze samym
początkiem palnym {phlogiston) ale względem tego bardzo ważne uwagi
1 napomnienia uczynić można" 77 . Doświadczenie Lavoisiera o tworzeniu się
wody w reakcji wodoru z tlenem jest także interpretowane na poły flogistycznie:
„Podobno — czytamy — się w tym przypadku łączy palność powietrza palnego
z jestestwem ogiennym powietrza czystego" 78 . Bardzo za to jasno, choć wedle
powszechnie aprobowanej doktryny, wyklarowana jest sprawa powinowactw
chemicznych. „Kiedy — głosi tekst — ciało A dwa inne ciała В i С przez
wzajemne przyciąganie między sobą związane od siebie oddziela, a samo się
z jednym z nich, np. z В podobnym znowu sposobem wiąże, wtedy się mówi, że
В i A bliższe mają do siebie powinowactwo (ąffinitas) niż В i C" 79 . Względem
koncepcji atomistycznych cechuje ten podręcznik ostrożność. „Należy odpowiedź na to zagadnienie — czytamy — czy ciała sa podzielone aż do
nieskończoności raczej do wyroków metafizyki niż do fizyki"80.
Naukę chymiczną Spielmanna wydała drukarnia Szkoły Głównej Koronnej.
Był to bardzo ceniony w Europie podręcznik, tłumaczony z łaciny na język
francuski i niemiecki81. Dzieło to było oparte na wykładach uniwersyteckich
Spielmanna. Jest to nie tyle wykład chemii, co nauka rzemiosła chemicznego.
Autor nie przydaje większej uwagi teoriom chemicznym, lecz koncentruje się na
opisie operacji chemicznych i na sposobach preparowania poszczególnych
kwasów mineralnych, soli, tlenków metali, barwników mineralnych itp. Uczy też
jak należy chemicznie traktować surowce mineralne, roślinne i zwierzęce.
Informuje jak „doświadczać rudy"; podaje też tabelę znaków chemicznych
i tabelę powinowactw chemicznych. Wykład nie jest usystematyzowany, brak też
w nim jakichkolwiek wiadomości z chemii gazów. W chwili swojego ukazania się
w języku polskim dzieło Spielmanna było już mocno przestarzałe, aczkolwiek
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zawarte w nim praktyczne wskazówki z zakresu syntezy nieorganicznej na pewno
nie były bez wartości.
„Znam to dzieło — pisał profesor krakowski A. Trzciński — bom go się
w czasie uczył i był z niego... od samego Autora doświadczonym. Jest z wielu
miar ważne i uczone... z tym wszystkim winienem jako przyjaciel prawdy ostrzec
tu Powszechność, że jako chwalone dopiero dzieło dobre, co do prawdziwych
doświadczeń i wyboru ich, to co do wykładu działań chimicznych i jest mniej
zgodne., z początkiem dzisiejszej chimii, która przez odkrycie gatunków
powietrza dawniejszą nieco odmieniła postać. Cóżby dopiero mówić o powstającej za dni naszych nauce antifloistycznej, o której jeśli chcesz wiedzieć
cóżkolwiek przebież mój Rys na równanie Angustury z Kiną"82.
Ten krótki przegląd wydanych w naszym kraju w okresie nieco dłuższym od
dziesięciolecia podręczników akademickich, zawierających treści chemiczne,
raczej korzystnie wyróżnia dzieło Martinovicsa. W dniu dzisiejszym książka ta,
jak żadna inna z tutaj omawianych, prezentuje nam istotny kłopot ówczesnej
nauki: niemożność użycia aprobowanych przecież koncepcji atomistycznych do
objaśnienia konkretnych przemian chemicznych i budowy związków chemicznych. Był to, obok kontrowersji wokół teorii spalań, drugi problemat dręczący
chemię u schyłku XVIII wieku, problemat, któremu zaradzić miało dopiero
powstanie chemicznej atomistyki J. Daltona.
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Aneks
Nota tłumaczy
Aneks zawiera tłumaczenie wybranych fragmentów I i w mniejszym stopniu II
tomu podręcznika Martinovicsa. W wyborze uwzględniono przede wszystkim
fragmenty dające wyobrażenie o teoretycznych poglądach Martinovicsa, a zwłaszcza dotyczące jego atomistyki i nauki o powinowactwach chemicznych.
Jesteśmy zdania, że ukazanie tych poglądow, typowych zresztą dla epoki, jest
dziś ważniejsze niż zdanie sprawy z praktycznych wiadomości chemicznych
lwowskiego profesora.
Tłumaczenie jest wierne. Brak miejsca nie pozwolił nam na umieszczenie, obok
przekładu, łacińskiego tekstu oryginału. Z tych samych przyczyn pominęliśmy
w wybranych fragmentach autorskie przypisy Martinovicsa. Do oceny zakresu
lektur Martinovicsa musi więc wystarczyć nasze ich omówienie, zamieszczone
w pierwszej części tego opracowania. Zamieszczone w kilku miejscach w tekście
tłumaczenie w nawiasach wyjaśnienia pochodzą od tłumaczy.

Fragmenty tomu I Praelectiones
Rozdział II. O naturze ciał, i o ile można ją określić przez rozumowanie.
XVI. Przy określeniu — o ile się to da — natury ciał nie można stosować ani
eksperymentów ani obserwacji, ani wreszcie doświadczeń, lecz tylko i wyłącznie
rozumowanie. Podczas gdy doświadczenie, obserwacja i eksperymenty obracają
się zawsze wokół rzeczy postrzegalnych zmysłami, jedynie rozumowanie może na
gruncie ustalonych zasad wydać sąd o rzeczach abstrakcyjnych, a ponieważ
natury ciał nie można dostrzec zmysłami, tylko rozumowanie można uznać za
odpowiednie do określenia — o ile to jest możliwe — natury ciał.
XVII. Przy jego pomocy ustalamy, że nie co innego określa naturę ciała (nic
innego), lecz tylko pierwsze początki czyli elementy. Nie ulega wątpliwości, że
słusznie uważa się ciała niejednorodne za złożone, ale że ciała jednorodne są
także złożone z części, czyli pierwszych początków, monad, albo elementów,
które zsumowane stanowią naturę ciała, rzecz to równie najpewniejsza: a więc
naturę ciał określają ich atomy.
XVIII. Te elementy są proste. Weźmy dwa realne ciała A i В, o nierównej ilości
elementów, czyli masie, tak, że A > B, i niech liczba elementów ciała A = X,
a ciała В = Y: w takim wypadku także będzie X > Y. Jeśli przyjąć, że ciało
A dzieli się w nieskończoność, tak że X = сю, to tym samym ciało to nie posiada
żadnej realnej części, która by się nie dawała dalej dzielić, i oczywiście wtedy
żadna jego część nie jest najprostsza. Po wtóre — ciało В podobnie podzielone do
nieskończoności, tak że Y = oo również nie ma żadnego realnego elementu
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prostego, co znaczy, że jeśli zakłada się, że nie istnieją elementy proste, to
wówczas przy A = X = oo i В = Y = oo,a więc A > B, i jednocześnie A = B.
Ponieważ jest to niedorzeczność, jest rzeczą oczywistą, że istnieją elementy
proste.
XIX. Czy są jednorodne tego się nie da na pewno powiedzieć. Elementy proste
nie mogą się różnić kształtem i wielkością, które, to własności przysługują bytowi
złożonemu. Ale czy oddzielnie wzięte, obdarzone są takimi samymi siłami, czy
też jeden działa w tej samej odległości siłami większymi niż inny, tego się w ogóle
nie da określić, dopóki się nie osiągnie jaśniejszego rozumienia natury sił
przyciągania i odpychania.
XX. Nigdy nie wchodzą w tak zwany kontakt matematyczny. Gdyby usunąć
wszelką odległość pomiędzy dwoma elementami, gdyby się one zetknęły,
nastąpiłby nie taki, jak ten, który dostrzega się zmysłami, a więc fizyczny
kontakt, ale prawdziwy co do natury kontakt, który się zwykło nazywać
matematycznym. Ponieważ jednak tego rodzaju kontakt nie zdarza się, przy
zachowaniu znanych praw przyrody, wynika stąd niezbicie, że kiedy pod
wpływem zewnętrznego nacisku spowodowanego przez jakąś siłę zewnętrzną
wzajemna odległość pomiędzy elementami — d nieustannie się zmniejsza
i w czasie tego procesu czyż zresztą nie obserwuje się, że te same elementy coraz
bardziej opierają się naciskowi, czyli że przy bliskim, prawdziwym kontakcie
powinna wystąpić w naturze nieskończona siła komprymująca elementy w danym ciele, i tym bardziej na podstawie tego prawa winna istnieć taka siła przy
kontakcie prawdziwym, czyli matematycznym. Ponieważ jednak jak dotąd nie
znamy takiej siły w postrzeganej przyrodzie, zasadnie wolno negować istnienie
kontaktu matematycznego.
XXI. Jest wszakże w nich pewna siła zwana siłą odpychania. Elementy, jak
wynika z rozważenia, nie wchodzą w kontakt matematyczny, ponieważ działa
w elementach pewna siła, słusznie nazwana siłą odpychania, gdyż ustawicznie
powstrzymuje je od ostatecznego połączenia, a więc odpycha. To też w elementach tkwi siła odpychania.
XXII. Następnie także istnieje siła przyciągania, czyli powinowactwo. Widzimy, że ciała nie rozpraszają się, lecz raczej ich elementy są trwale połączone
silnymi węzłami, a zatem, nawet gdyby nie było innych na ten temat eksperymentów, o których trzeba wspomnieć we właściwym miejscu, nie mógłbyś
nie stwierdzić, że siła odpychania jest ograniczona od pewnej odległości, i że ją
zmienia pewna siła, która powoduje rzeczoną wspólnotę, związek i pokrewieństwo: słusznie Newtonus nazwał ją siłą przyciągania, a chemicy powinowactwem ciał.
XXIII. Siła odpychania objawia się w odległościach bliskich kontaktowi, siła
przyciągania w odległościach nieznacznych. Ponieważ siły odpychania nieustannie stawiają opór prawdziwemu kontaktowi, przejawiają się one także w odległościach nieskończenie małych, i to bardzo silnie, do tego stopnia, iż jak
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wydaje się, działają one jednocześnie wedle zasady odwrotności do odległości.
Siły zaś przyciągania, kiedy — jak świadczy doświadczenie — przeszkadzają
wzajemnemu rozproszeniu elementów, działają w małych odległościach, które są
jednak troszkę większe od poprzednich i to idąc za odwrotną (przeciwną) zasadą.
XXIV. Trzeba założyć wspólną granicę tych dwóch sił. Z tego, że te dwie siły
objawiają się w ciałach przeciwnym działaniem, trzeba wnosić, że siła odpychania w odległości bliskiej kontaktowi na określonej granicy cała zanika, a na
dalszej odległości zaczyna działać siła przyciągania, tak, że istnieje pewna
wspólna granica, na której kończy się siła odpychania i bierze początek siła
przyciągania.
XXV. A także między dwoma elementami tylko jedna (granica). Jeśli będzie
jeden element nieruchomy, a drugi ruchomy, a na poprowadzonej pewnej linii
przedstawimy dwie odległości tych elementów, pierwszą bliską kontaktu, i drugą
niewielką, leżącą na prostej, to dwie takie linie leżące na prostej, będące same
przez się dwoma odległościami, mają jedną wspólną granicę; a więc także siły
dwóch elementów, odpowiadające tym odległościom, jeśli tylko między te
elementy nie wejdzie trzeci, mogą mieć tylko jedną granicę sił. I w tym sensie
wielość tego rodzaju granic, którą Boscovichius nazwał przemiennością sił, nie
ma miejsca w elementach.
XXVI. Tego rodzaju granice sił w różnych ciałach są różne co do właściwości,
raz słabsze a raz silniejsze. Każdy łatwo zauważy, że gdy jakieś dwa elementy
posiadają wzajemne siły, to możliwa jest tym większa w danym ciele kompozycja
sił, im większa jest liczba elementów w ciele; ponieważ także, jak wiadomo
z Matematyki, im większe są liczby, tym więcej określonych sposobów ich
kombinowania. Jeśli w jakimś ciele jest taki układ elementów, że jakikolwiek
pojedynczo wzięty element jest dzięki współdziałaniu licznych sił pozostałych
elementów powiązany lub umiejscowiony na swojej granicy sił, to słusznie mówi
się, że tego rodzaju granica sił ma szczególną moc; ponieważ oczywiście nawet
pod działaniem większej siły zewnętrznej (element) nie da się ruszyć ze swego
miejsca. Przeciwnie, jeśli rzeczonej zgodności sił niema, to graniczne siły są słabe.
XXVII. Tymi granicami sił, lub też różnymi siłami elementów można
wytłumaczyć różne budowy postrzeganych ciał to znaczy czy są ciekłe, czy stałe,
itd.
Każda odmienność, jaką zauważymy w ciałach po rozpatrzeniu ich składu
może mieć dwojaką przyczynę: albo jedno różni się od drugiego odmiennymi
granicami sił, albo odmiennymi siłami prostych elementów, niczego trzeciego
w tej kwestii nie możemy w przyrodzie wynaleźć.
XXVIII. Kontynuuje się i wyjaśnia płynność, lepkość i twardość ciał.
Ciało płynne bardzo łatwo poddaje się każdej sile zewnętrznej i natychmiast
z jednego miejsca przechodzi do drugiego, takim jest np. woda; stąd każda
cząsteczka ciała płynnego powinna być kulista, tak jak kula z kości słoniowej
z racji kulistego kształtu łatwo porusza się pod wpływem małej siły: idąc dalej
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tym łatwiej można zrozumieć, że taka sferyczna cząsteczka porusza się w różne
strony, kiedy działają na nią z różnych kierunków i z jednakowej odległości takie
same cząsteczki. A więc ciało ciekłe to takie ciało, którego cząsteczki są
sferyczne, a ich siły na równych odległościach równe i przeciwnie działające.
Ciało lepkie, jak olej, wycieka trudniej, a zatem lepkim można nazwać takie
ciało, którego cząsteczki odbiegają nieco postacią od sferycznej, a siły z przeciwnych kierunków nie są całkiem równe. Wreszcie ciało stałe to takie, którego
cząsteczki nie są sferyczne, a siły z przeciwnych kierunków nierówne. Są także
ciała o własnościach pośrednich, wytwarzane sztucznie, które jak to w odpowiednim miejscu zobaczymy, ze stanu ciekłego przechodzą w stały. Tego
rodzaju uzasadnienia, jakie w tym miejscu podajemy, nie wywodzą się z jakichś
założeń, lub przyjętych hipotez, lecz albo z różnego składu elementów jaki ma
miejsce w ciałach, albo z różnych sił elementów, i są całkowicie prawdziwe.
XXIX. Kontynuuje się i wykłada przyczynę ciała gęstego i rzadkiego.
Suma wszystkich elementów tworzących ciało zwie się masą, a rozmieszczenie
rozważanych elementów w jakiejś ograniczonej przestrzeni można nazwać
objętością ciała. Ciało, które w określonej objętości mieści wiele masy, nazywane
jest gęstym, a to, które ma mało masy w określonej objętości — rzadkim.
W odpowiednim miejscu zobaczymy, że to z dwóch ciał o równej objętości, które
zawiera więcej masy, jest cięższe, i o takim mówi się, że ma większy ciężar
właściwy. Tak gęstość jak i rzadkość ciał zależą od właściwego im składu
elementów: a mianowicie jeżeli jakiekolwiek dwa elementy łączą się siłami, na ile
to jest możliwe i to bez naruszenia kontaktu, to znaczy kiedy zbliżają się na
odległość bliską kontaktowi, to duża liczba elementów łatwo ulokuje się
w szczupłej przestrzeni, a ciało utworzone z takiej liczby elementów będzie
w małej objętości zawierało dużo masy, to znaczy będzie gęste. Przeciwnie, jeżeli
dwa jakiekolwiek elementy dzięki oddziaływaniu pozostałych nie moga zbliżyć
się na możliwie najmniejsze odległości, to mała ilość elementów zajmie dużą
przestrzeń, i tak ukomponowane ciało będzie rzadkim. Oznaczmy masę ciała
symbolem M, objętość V, gęstość D, rzadkość R; stąd — po pierwsze M = D,
gdyż przy stałej objętości ciała ma ono tym większą gęstość o ile większa jest
masa; po drugie M = V, jeśli bowiem dwa ciała będą miały tę samą gęstość, to
ciało o większej objętości będzie miało większą masę, i na odwrót; po trzecie
M = VD, to równanie uzyskuje się przez złożenie; stąd masa jest wyliczana jako
prosty iloczyn objętości i gęstości; po czwarte D = ^ , i po piąte R = ~ , gdyż
rzadkość jest odwrotnością gęstości; po szóste R =
V.

ponieważ gdy D = y ,

XXX. Kontynuuje się, wyjaśniając przyczyny twardości, miękkości, sprężystości i kruchości ciał.
Jeśli obdarzymy elementy różnymi siłami, bądź także założymy, że są one
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jednakowe, to rozpatrzywszy elementy występujące w przyrodzie pod względem
ich sił, z łatwością w obu tych przypadkach rozpoznamy przyczynę, dla której
jedno ciało występuję w przyrodzie jako twarde, a inne miękkie itd. Jeżeli
mianowicie wśród ciał o różnym układzie sił będzie takie, którego wszystkie
elementy w każdej j e g o części będą utrzymywane na swych pozycjach przez liczne
zgodnie działające siły, to oczywiście tym samym jego elementy będą dobrze
spojone i dadzą się rozłączyć tylko pod wpływem większej siły zewnętrznej
— wtedy rozluźnią się i staną kruchymi lub zespolą jeszcze silniej. T e g o rodzaju
ciała nazywamy twardymi. Zupełnie odmienny układ elementów i odpowiadających im sił winny mieć ciała łatwo ulegające sprężeniu, które zachowują
wynikający stąd kształt, te które słusznie nazywamy miękkimi. Jeżeli zaś
w jakimkolwiek ciele elementy są utrzymywane w swych pozycjach pod
wpływem sił innych elementów, mniejszych niż występujące w twardym ciele,
lecz większych niźli w miękkim ciele, to takie ciało pod działaniem znaczniejszej
siły, np. uderzenia młota, spręża się, lecz następnie każdy element, który porzucił
swoje miejsce i przesunął się na inne, wróci do swojej pozycji dzięki działaniu
pierwotnych sił i ciało zachowa swój kształt. Ciało o takim spojeniu elementów
nazywa się elastycznym albo rozciągliwym. I w rzeczy samej są to ciała twardsze
jak na przykład wosk, smoła, itd. Wreszcie jeśli ciało, dzięki odpowiedniemu
składowi elementów, jest takie, że tylko największa siłą można jakikolwiek jego
element wyprowadzić z jego pozycji i oddziaływań sił innych elementów, to takie
ciało będzie sztywne. Jeśli systematycznie rozpatrzyć wszystkie ciała, nie znajdzie
się w naturze żadnego idealnie twardego, miękkiego, elastycznego ani sztywnego
ciała.
X X X I . Kontynuuje się, wyjaśniając przyczynę elastyczności ciał.
Ciała te zwykle nazywa się elastycznymi, które zginane, rozciągane lub
ściskane, po usunięciu siły zewnętrznej, wracają do pierwotnego kształtu. W ciele
elastycznym siły elementów składowych tak muszą być dobrane, aby podczas
zginania, rozciągania lub ściskania ciała dwa dowolne elementy nie oddaliły się
poza właściwe im ograniczone odległości. P o ustaniu zewnętrznego działania
każdy element wróci do pozycji określonej granicami sił, zaś dzięki temu odzyska
kształt wyjściowy. T o ciało nazywamy elastycznym. Takie wyjaśnienie, czy to
przy pomocy różnych sił elementów, czy też jednakowych, lecz w specjalny
sposób złożonych sił, jest możliwe i wystarcza do zrozumienia zjawiska
elastyczności, wobec czego możemy je uważać za prawdziwe.
X X X I I . Kontynuuje się, dodając niektóre przejawy elastyczności.
Jak uczy doświadczenie całej fizyki ciała elastyczne mogą być tak płynne jak
i stałe, ponieważ przyczyna elastyczności może istnieć równie dobrze w ciałach
stałych, jak i płynnych, zaś przyczyny istnienia ciał stałych i elastycznych, oraz
płynnych i elastycznych, jeśli gruntownie rzecz rozważyć, wzajemnie się nie
wykluczają. C o więcej, doświadczamy, że siła elastyczna ciał bywa znacznie
upośledzana przez dodanie albo odjęcie wilgotności. I tak, świeżo obcięta
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gałązka jest elastyczna, ponieważ zawiera dużo wilgoci, zaś po jej utracie traci siłę
elastyczną. Wilgotność stanowią części różnych występujących w naturze ciał,
które dostając się w większej liczbie do ciała elastycznego, lub je opuszczając
zmieniają znacznie pierwotny skład ciała elastycznego, przez co traci ono
pierwotną elastyczność. Na koniec — widzimy, że ciała elastyczne początkowo
sprężają się łatwo, a dalej bardzo trudno, gdyż sprężone elementy zbliżając się do
siebie przeniknęłyby się wzajemnie, czemu przeciwstawia się istniejąca w przyrodzie na określonych odległościach siła odpychania. Jaka jest jeszcze dalsza
twardość, sprężystość, płynność, elastyczność ciał, to zachowamy dla wyjaśnienia w odpowiednich miejscach.
XXXV. Sztuka, która uczy, jak rozkładać i składać ciała do różnych
pożytecznych celów, nazywa się chemią.
Tylko przez długotrwałą praktykę i niezliczone nieuniknione niebezpieczeństwa poznała ona pewne prawa, określające metodę i sposoby, które trzeba
zastosować, aby z największym sukcesem wszystkie ciała bądź składać, bądź
rozkładać. Zespół takich stosowanych reguł stanowi zaiste odrębną sztukę, która
uczy metody rozkładania i składania ciał dla różnych pożytecznych celów; i to
właśnie ona nazywana jest zwykle chemią, od arabskiego słowa chema, co
oznacza odkrywanie tajemnicy natury.
XXXVI. Wylicza się różne działy Chemii.
Różnorodnym pożytecznym celom ludzi odpowiadają różne części chemii.
Pierwszą jest Chemia fizyczna, która uczy jak składać i rozkładać ciała, aby
poznać ich naturę i wynikające z niej własności. Drugą jest Chemia medyczna,
która uczy, jak składać i rozkładać ciała aby z nich uzyskać takie, które
przywracają zdrowie choremu; tę nazywa się również słowem greckim farmaceutyczną. Trzecią jest chemia kamieni (Steinchemie), która uczy jak składać
i rozkładać specjalne ciała, nazywane w historii naturalnej ziemiami i kamieniami, a więc po pierwsze w jaki sposób z różnych ziem robić naczynia, jak dachówki
do budynków, oraz w jaki sposób przygotować wapno i obrabiać różne
kamienie, aby uzyskać gemmy. Czwartą jest chemia solna, która uczy jak
rozkładać niektóre ciała i składać je tak, aby powstały sole niezbędne ludziom,
tak jako przyprawy do potraw, jak i do innych pożytecznych celów. Piątą jest
Metalurgia, która uczy jak rozkładać i składać ciała elastyczne, albo kowalne,
nazywane w historii naturalnej metalami; do tej należy też alchemia, zajmująca
się przemianą metali, aby po ich odpowiednim zmieszaniu narodziło się najlepsze
złoto. Szóstą jest chemia enkaustyczna, która uczy jak wytwarzać szkła. Siódmą
jest chemia ekonomiczna, która wskazuje sposoby uprawy roli, winnic, ogrodow, itd., warzenia piwa, a nawet przyprawiania potraw, aby zyskały należyty
smak. Ósmą jest chemia chromatyczna (Farbchemie), która uczy jak rozkładać
i składać ciała, aby uzyskać różne barwne masy używane w malarstwie, do
farbowania jedwabiów, itd. Ostatnią jest chemia techniczna, która zdradza
metody takiego składania i rozkładania ciał, aby z nich sporządzić różne
narzędzia, do wszelkich mechanicznych i rzemieślniczych prac.

Praelectiones physicae..,

143

XXXVII. Z nich tylko chemia fizyczna jest zdolna głębiej poznać naturę ciał.
Z samej definicji chemii fizycznej wynika, że zawiera ona całą sztukę, dzięki
której można każde ciało rozłożyć lub złożyć, tak aby objawiło swe własności; na
próżno uciekałby się ktoś do innych działów chemii tylko po to, aby poznać
naturę rzeczy.
L. Kontynuuje się, wykładając teorię powinowactwa.
Najprostsze elementy ciał obdarzone są wzajemnym powinowactwem i okazują je w mniejszym lub większym stopniu, odpowiednio do tego, czy uporządkowanie części ciała mniej czy bardziej temu służy. Każdy bez trudu rozumie,
w jaki sposób w postrzegalnej naturze winien odbywać się rozkład chemiczny.
Oznaczamy wzajemne powinowactwo elementów ciała rozkładanego przez A,
i wzajemne siły przyciągania w ciele rozkładającym przez B, wreszcie porządek
części odpowiadający najkorzystniejszemu oddziaływaniu elementów przez M;
jeśli najlepsze uporządkowanie części M nie będzie odpowiadało wzajemnemu
przyciąganiu elementów A, i jeśli z razem wziętych A i В można uzyskać M, czyli
A 4- В = M, to wówczas części ciała rozkładanego rozmieszczą się w małych
odległościach od części ciała rozkładającego, rozrywając dotychczasowe więzi
i przyciągając się wzajem najsilniej, ale wśród różnych rodzajów ciał będą i takie,
w których wzajemne przyciąganie A nie osiąga M, lecz M — 1 lub M — 2, itd, te
wszystkie także zrywają się więzi i łączą się z ciałem rozkładającym, ale nie tak
silnie jak A + B, których sumie dokładnie odpowiada ów najzgodniejszy
z przyciąganiem elementów porządek: określone A ma większe powinowactwo
do B, mniejsze do C, jeszcze mniejsze do D, itd. I to w chemii fizycznej nazywamy
szeregiem przyciągania, lub powinowactwa. Wskazuje on stosunek jakiegokolwiek ciała do powinowactw innych ciał; np. weźmy obiekt A i ciała z następującym po sobie powinowactwem B, C, D, E, F, G, H, I, K, najmniejsze
powinowactwo ciała К do A wskazuje odcinek 9K, następnie — ciała I — 81,
a największe В nie daje się zmierzyć, wielkość powinowactw ciał В, C, D, itd. do
A wyznaczają zgodnie z tym schematem odpowiednie liczby 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 ,
0 itd., i jeśli porównuje się dwa powinowactwa to ma się C:F = 5:2, F:K = 9:5, itd.
Ta teoria stanowi podwalinę wszelkich rozkładów i kompozycji.
LVI. D o rozkładów i kompozycji chemicznych ciał słusznie zalicza się
fermentację. Żaden rozkład chemiczny w postrzeganej naturze nie może się
obejść bez aktywnego czynnika, jakim są siły przyciągania, a te najpierw
powodują wewnętrzny ruch części; następnie pod wpływem tego ruchu uwalniają
się najsubtelniejsze części zamknięte, czyli zamocowane w ciałach, nazywane
zwykle aer fixum (powietrze zestalone), i dalej, po zakończeniu rozkładu ciała,
komponowane tymi samymi siłami, przybierają nową cielesną postać; dlatego
słusznie zalicza się takie działanie postrzeganej natury, które nosi nazwę
fermentacji, do rozkładów i kompozycji chemicznych ciał. Co do mnie, to wbrew
wszelkim wyrażanym w fizyce skrupułom Boerhaviusa i innych, zaliczam tutaj
każdy wewnętrzny ruch części wzniecany bądź w ciałach mineralnych, roślin-

144

Ignacy Z. Siemion i Alicja Szastyńska-Siemion

nych, jak i zwierzęcych, przez który ulega zerwaniu pierwotne wiązanie ciał,
wydziela się zestalone czyli zamknięte powietrze, a pozostałe części, pozbawione
subtelniejszych, komponują się w solidniejsze, wytwarzają nową substancję
ciała.
L X V I I . (Fermentacja) zawiera w sobie wiele rodzajów.
Jeśli wszystkie rodzaje fermentacji, jakie wytworzyła natura, bądź sztuka
chemiczna poddać dokładniejszemu badaniu, przekonamy się, że cała ich
różnorodność sprowadza się do trzech; czy to bedziemy je rozróżniali wedle
stopnia ciepła, smaku lub zapachu, czy też wedle stopnia wewnętrznego ruchu.
Z uwagi na ciepło fermentacje bywają albo takie, które wytwarzają ledwo
wyczuwalne ciepło, albo takie, których ciepło jest znaczne, albo wreszcie takie,
które odznaczają się tak dużym ciepłem, że ciała fermentujące wytwarzają
płomień; jak zobaczymy potwierdzają to liczne przykłady rozkładów ciał.
L X V I I I . Kontynuuje się, objaśniając wrzenie i detonację.
Z uwagi na stopień wewnętrznego ruchu fermentacje bywają albo takie, że
wytwarzają ledwo wyczuwalny ruch, albo takie, co wytwarzają gwałtowniejszy
ruch; ciała pienią się i burzą, i w tym przypadku występuję zjawisko wrzenia.
Trzecie wreszcie wzniecają tak gwałtowne ruchy, że towarzyszą im eksplozje,
albo wybuchy masy fermentującej, oraz rozproszenie większej jej części w powietrzu. Ten rodzaj fermentacji nazywa się eksplozją, albo detonacją, lub też z uwagi
na to, że trwa tylko przez moment, może być nazwany fermentacją momentalną.
Eksplozje tego rodzaju z wielką mocą uderzają w sąsiednie ciała; w ten sposób
kule ołowiane, albo kule żelazne wyrzuca się z wielką mocą z działa, gdyż prochy
ogniste, jak później zobaczymy, zawierają takie części, że muszą detonować.
L I X . Kontynuuje się, opowiadając o fermentacji łagodnej, winnej, kwaśnej,
oraz alkalicznej czyli gnilnej. Teraz przechodzę do innej fermentacji, która gdy
się zakończy, wytwarza albo specjalny smak, albo zapach masy fermentacyjnej,
a która zachodzi jedynie w ciałach roślinnych i zwierzęcych. Ten rodzaj
fermentacji wielu chemików nazywa fermentacją właściwą; przyjęcie tego
terminu nie czyni nas mądrzejszymi, bo raczej należy określić gatunki tej
fermentacji. Uważam, że można wyróżnić cztery jej gatunki: łagodną, winną
czyli spirytusową, kwaśną, i gnilną czyli alkaliczną. I tak w wyniku ciągłych
doświadczeń przekonujemy się, że substancje roślinne po ustaniu wewnętrznego
ruchu nabierają czasem smaku spirytusowego, czyli winnego, albo też kwaśnego,
szczypiącego w język; zwierzęta zaś wydzielają przykry zapach i o tym stanie
mówi się, że gniją. Ale nie zawsze substancje, czy to roślinne, czy też zwierzęce,
doprowadzają swoją fermentację do końca, i jak wierzyli Helmontius i Listereus,
ma to miejsce w żołądku zwierzęcia; a mianowicie jeśli ono jest zdrowe, to tylko
rozpoczyna fermentację, gdyż ani w żołądku, gdzie odbywa się trawienie
spożytych pokarmów, ani we wnętrznościach, ani w żadnym innym organie, ni
w stałych ni w płynnych częściach ciała zwierzęcego nie wydziela się żaden ostry
zapach i nie stwierdza się zapachu części cuchnących, jak to klarownie wykazał
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przy pomocy tych i podobnych argumentów sławny Marrherrus. I zaiste nie
należy się dziwić, że tak sie rzeczy mają, ponieważ ślina zwierzęca mając smak
poniekąd łagodny, mieszając się w żołądku z pokarmem winna łagodzić ostrość
i chronić przed gniciem. Tę zaczętą i niedokończoną fermentację alkaliczną
nazywam łagodną. I dalej, jeśli sfermentowana substancja roślinna wytworzy
takie ciało, z którego przez desytlację wyciąga się płyn zapalający się np. od
płomienia świecy, a który nazywa się spirytusem albo alkoholem winnym, to
oczywista poddana ona była fermentacji winnej. To samo ciało z fermentacji
winnej dzięki własnemu dalszemu wewnętrznemu ruchowi części przekształca się
w ciało nazywane ocet, co znaczy, że przebiegła fermentacja kwaśna. Wreszcie to
samo ciało wprawione przez zewnętrzną przyczynę w dalszy ruch wewnętrzny
przemienia ciało kwaśne w substancję cuchnącą, co wskazuje na fermentację
gnilną. Na jednym tym przykładzie możemy prześledzić trzy ostateczne gatunki
fermentacji: bo czyż po wyciśnięciu z jagód słodkiego soku, zebraniu go do
naczynia, nie widzimy po pewnym czasie jak się burzy, wyrzuca na powierzchnię
osady, a w głębi gromadzi się czysty płyn, jak ciągle wytwarza bańki powietrza
zestalonego, a na końcu czyż nie stwierdzamy, że płyn już nie jest słodki i stał się
szlachetnym winem? To zaś zostawione w miejscu ciepłym kwaśnieje, a gdy się
zepsuje, wydziela cuchnącą woń. Przez te gatunki fermentacji przechodzą tylko
ciała roślinne, zwierzęce natomiast, jak to zobaczymy w odpowiednim miejscu,
z natury swej skłonne są do gnicia. Prócz tego pewne jest, że, dzięki swej
niejednorodności, ciało, które w masie fermentacyjnej wzięło początek, może
ulegać fermentacji kwaśnej, albo łagodnej, albo winnej, czy wreszcie gnilnej,
zgodnie z takim porządkiem, że jeśli uległo fermentacji kwaśnej, to już nie może
ulec fermentacji winnej, ale tylko gnilnej, to zaś które uległo fermentacji gnilnej
nie może wrócić ani do winnej, ani do kwaśnej.
LX. Wiele przyczyn wywołuje fermentację, jak wykazało długie doświadczenie, wiele ciał fermentuje łatwiej czy trudniej, ale są takie, które fermentują
jedynie po dodaniu innego ciała, będącego w stanie fermentacji, lub specjalnie do
niej skłonnego: ciało to nazywa się fermentum, zaczynem, i należy je uznać za
pierwszą przyczynę rozpoczynania i prowadzenia fermentacji. Aby ciasto
chlebowe przed wypiekiem sfermentowało, trzeba dodać kwaśnego zaczynu czyli
fermentu. Ruch wewnętrzny w nasionach roślin inicjowany jest tylko przez
dopływ odżywczego soku, czyli płynu albo fermentacji. Wówczas to pęcznieją,
kiełkują i rozwijają się w łodygę, gałęzie, liście, itd. W stojących wodach,
zawierających dużo kleistych i smolistych substancji, wytwarza się lepki muł;
woda pokryta zieloną rzęsą odkłada go na dnie; zebrany stanowi on doskonały
ferment do nawożenia pól. Dalej — nawet ślina w ciele ludzkim jest prawdziwym
fermentem, który udziela swej aktywności całemu ciału; i chociaż stwierdza się,
że w płynnym ciele fermentu grubsze części osiadają na dnie, to jednak jego siła
rozproszona jest w całym ciele płynnym: przykładem może tu być piana piwna,
która jest lepszym fermentem niż osad, a której używa się do przyrządzania
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różnych potraw w chemii kulinarnej. To, że ferment przekazuje swą siłę całej
reszcie ciała, znacznie wyraźniej zobaczymy na przykładzie wziętym z chemii
ekonomicznej, a mianowicie w winie tokaju, które wytwarza się nstp. sposób:
wybiera się najlepsze, przejrzałe i wysuszone w słońcu jagody, resztę miażdży się
i poddaje winnej fermentacji. Po oddzieleniu płynu od osadu zlewa się go do
naczyń jako zwykły tokaj. Następnie wcześniej wybrane jagody wyciska się
powoli, zbierając do podstawionych naczyń lepki i bardzo słodki płyn, który
przechowuje sie oddzielnie jako esencję tokaju; na oddzielone wytłoczyny zlewa
się zwykłe wino, które od nich nabiera szlachetności, dając najlepsze wino, zwane
pospolicie tokajskim (tokaier Ausbruch); jeśli zalać je jeszcze raz zwykłym
winem, dają napój mniej szlachetny, chociaż znacznie ulepszony, zwany
maślaczem tokajskim.
Drugą przyczyną fermentacji jest określony stopień ciepła; substancje roślinne
fermentują przy ciepłej pogodzie, moszcz fermentuje szybciej w cieple niż
w zimnie, wino lubi umiarkowane ciepło, co przeciwdziała fermentacji kwaśnej;
dlatego piwnice na wino nie są ani zbyt zimne, ani zbyt ciepłe. Substancje
zwierzęce gniją w ciepłej porze; tak samo płynne mieszaniny wielu substancji
roślinnych i mineralnych nie są trwałe, chyba że się je oziębi wodą, a wydzielają
powietrze zestalone pod wpływem ciepła jednej tylko zapalonej świecy.
Trzecią przyczyną jest określona ilość humoru, bo jeśli z roślin lub mięs usunąć
cieplik, to nigdy nie będą gniły. Stąd pochodzi pospolity zwyczaj suszenia
i wędzenia mięs. Również wysuszone zioła nie gniją, lecz zmieniają się w siano.
Czwartą przyczyną jest swobodny dostęp powietrza. Rośliny rosną na
wolnym powietrzu, gdyż wtedy mają należyte warunki dla wewnętrznego ruchu
części, czyli fermentacji; owoce najlepiej chroni się przed gniciem wkładając je
z dużą ilością cukru do szczelnego naczynia, tak by zamknąć wszelki dostęp
powietrza. Wreszcie aby letnią pora najlepiej uchronićmięsa od gnicia wkłada się
je do lodu, gdzie jest zimno i nie dochodzi powietrze.
Piątą przyczyną jest odpowiedni stosunek zmieszanych części: np. jeśli
obsypiesz mięso większą ilością soli, uchronisz je przed gniciem, gdy zaś ilość soli
jest mała, doświadczysz, że gnicie zachodzi.
Są wreszcie liczne inne przyczyny. Np. kwasy i spirytus winny, jak w odpowiednim miejscu zobaczymy, chronią substancje zwierzęce przed gniciem,
i dlatego anatomowie, aby długo zachować płody, ponownie przechowują je
w spirytusie winnym.
Rozdział IV. O naturze cial powszechnych i o takich, które z nich bezpośrednio
się wywodzą
L.XI. Kiedy poddaje się ciała rozkładowi, łączeniu, bądź fermentacji,
powstają z nich inne ciała, które są powszechne dla całej postrzegalnej natury. Są
to ciała proste.
Starannie przeprowadzone doświadczenia dobitnie wskazują, że niektóre ciała
można oddzielić od innych na drodze różnorodnych solucji, precypitacji,
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destylacji, kalcynacji i tych ciał nie można dalej dzielić żadnym chemicznym
sposobem; składają się one z jednakowych — dla zmysłów — części, a i te mogą
być nazwane prostymi — występują one nie tylko w każdym ziemskim ciele, ale
stwierdza się, że istnieją również w ciałach pryncypalnych. I tak, jak wiemy,
z samego słońca wypływa nieustannie pewna subtelna materia, która nazywa się
światłem. Obserwujemy ją również w innych bardzo odległych ciałach, jakimi są
gwiazdy. A więc takie ciała powszechne dla całej postrzegalnej natury już
w innym miejscu nazwaliśmy powszechnymi. Inni nazywają je chemicznymi
pierwiastkami ciał i gorąco sprzeczają się ze sobą o ich liczbę. I tak Hezjod
wymienia tylko ziemię, Tales Milezyjczyk, Empedokles, wodę, Anaksymanes
powietrze, Heraklit ogień, a inni dwa z wymienionych, jeszcze inni większą ilość
jako elementy ciał.
LXII. Najpierwszym wśród innych jest flogiston, czyli zasada palna. Nie
wypada wątpić przy takim rozwoju chemii fizycznej, że element, zwany przez
dawnych chemików ogniem, może być dzięki sztuce rozłożony na różniące się od
siebie części; bez trudu każdy spostrzega, że ogień nie jest dla zmysłów prostym
ciałem, a takimi winny być wszystkie powszechne ciała natury, a więc nie zalicza
się on do elementów chemicznych ciał, lecz jego miejsce zajmuje ta postrzegana
zmysłami zasada natury, który zowią po grecku flogiston, a po łacinie
pierwiastkiem zapalającym {principium inflammabile), gdyż występuje on we
wszystkich ciałach, i nie tylko nie można go rozłożyć, ale nawet oddzielić jako
samoistnego, słusznie więc zaliczany jest do powszechnych i prostych ciał.
LXIII. Kontynuuje się. Pod nazwą flogistonu za sławnym Kirvanem rozumiem to płynne i subtelne ciało, którego obecność czyni ciała palnymi. Podczas
palenia ciał wznieca ono płomień, i to tym łatwiej, im go więcej się znajduje
w danym ciele, wszystkim ciałom nadaje właściwą barwę, a substancjom
metalicznym blask i kowalność. Jest ono częścią pryncypalną substancji
nazywanych w historii naturalnej palnymi, jak to siarki palnej, bursztynu,
ambry, olejów itd. U roślin powoduje wegetację; zebrane w większej ilości
w powietrzu sprawia, że staje się ono niezdatne do oddychania dla istot żywych.
Podtrzymuje palenie, wreszcie łącząc się z pewnymi innymi ciałami, jak to
zobaczymy we właściwym miejscu, wytwarza płyny nieważkie, jak ogień i inne.
LXIV. Kontynuuje się. Zasadzie palnej przysługuje stan dwojaki: związany,
albo wolny, jak to już stwierdził znakomity Bergmannus, a Priestley i Kirvan
dowiedli, tak metodą analityczną, jak i syntetyczną. W pierwszym stanie
występuje ona jako wewnętrzne spoiwo ciał, rozproszone jakgdyby w więzieniu
w całej postrzegalnej naturze, i w tym stanie nie daje się wykrywać zmysłami,
a wnioskuje się o niej tylko na podstawie skutków. O drugim stanie mówi się
ilekroć za sprawą przyczyny zewnętrznej, jak nasz zwykły ogień, zniszczy się
spojenie ciał, osłabi siły wiążące flogiston, dzięki czemu zostaje on uwolniony.
Wydzielając się łączy się natychmiast z powietrzem i w sposób widoczy ulata,
jako rodzaj elastycznej pary domieszanej do wznieconego płomienia; lecz w tym
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połączeniu nie jest już czysty i ma w tym stanie specjalne własności, które
zbadamy gdzie indziej.
LXVI. Drugim jest najczystsze czyli elementarne powietrze. To, że w naturze
występuje wiele rodzajów powietrza szczęśliwie wykryła pracowita skrzętność
w eksperymentowaniu współczesnych fizyków, takich jak Cavendish, Priestley,
Fontana, Lasson, Ingehousz, Keir, Macquer i inni. Jeśli rozpatrzymy własności
wszystkich rodzajów powietrza, co mamy zamiar uczynić w trzeciej części Fizyki,
możemy w sposób pewny ustalić, że powietrze najczystsze czyli elementarne jest
jednorodną substancją rozproszoną jako rodzaj kleju, we wszystkich spojeniach
ciał, że żadnym zimnem nie daje się zestalić, jest niezbędne do oddychania istot
żywych i podtrzymywania spalania, wreszcie stanowi ono znaczną część tego
powietrza, które otacza naszą ziemię niczym ogromny ocean i nazywane jest
atmosferą.
LXVII. Kontynuuje się. Najczystszego powietrza nie udało się dotychczas
żadną sztuką chemiczną oddzielić od innych ciał, bo chociaż uzyskuje się je dosyć
czyste, to zawsze zawiera niewielką ilość flogistonu i prawdopodobnie ta mała
ilość flogistonu rozproszona w masie powietrza sprawia, że jest ono fluidem; stąd
można bezpiecznie wnosić, że między powietrzem a flogistonem istnieje ścisłe
wiązanie, przy stosowaniu drogi mokrej powietrze przede wszystkim przyciąga
flogiston, i to tak, że potrafi wielu ciałom odebrać ich flogiston, czyli
zdeflogistować je, jak to zobaczymy we właściwym miejscu. To spojenie nie daje
się badać na drodze suchej, pod działaniem ognia znacznie rozrzedza się
i rozszerza, przez co zanika powiązanie części, a ich siły zmieniają się.
LXVIII. Trzecim jest woda. O naturze tego pierwiastka tyle w tym miejscu
powiemy, że stanowi on główny składnik oceanu, źródeł, rzek i wód stojących,
i że uzyskuje się go przez destylację ze wszystkich substancji zwierzęcych, ale nie
z metali i ciał szklistych, jako substancję bezbarwną i dla zmysłów jednorodną,
bez zapachu i smaku, że jest ona jako ciało ciekłe widzialna, dopóki zawiera
niewielką ilość flogistonu i najczystszego powietrza. Pierwiastek ten wreszcie pod
wpływem dużej ilości flogistonu i powietrza przekształca się w parę, a gdy tych
brak, w ciało stałe nazywane lodem. I to właśnie jest powszechny w naturze
pierwiastek nazywany wodą lub flegmą.
LXXI. Czwartym jest ziemia. Miano to nie oznacza w tym miejscu ani globu
ziemskiego, ani kontynentu, przeciwstawianego wodom, ale element chemiczny,
który jest substancją jednorodną, stałą, nie ulegającą zmianom w ogniu i innych
wilgotnych środowiskach, a który jest rozproszony we wszystkich ciałach na
naszej ziemi i odnajdujemy go w spojeniu z różnorodnymi ciałami. I rzeczywiście
jeśli jakąś bardziej złożoną substancję rozłożyć chemicznie, daje ona zawsze
jakąś resztkę ziemistą, nazywaną caput mortuum (głowa zmarłych), co dalej już
żadną operacją chemiczną nie daje się rozłożyć, i jak nas poucza własne
doświadczenie, określony rodzaj takiej pozostałości nie może być przekształcany
w jakiś inny, skąd zaiste z pewnością możemy wnosić, że takie caput mortuum
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jeszcze nie jest ziemią elementarna. Stąd wynika, że porządek powinowactw nie
może tu być badany i jest nam całkowicie nieznany. Zresztą o tym, jaki porządek
powinowactw zachowują różne rodzaje ziemi, powstałe z różnych połączeń,
opowiemy w odpowiednim miejscu.
LXXII. D o nich wszystkich dochodzi materia ciepła. Wszystkie ciała, jeśli je
dłużej i mocniej o siebie pocierać, emitują jakiś w najwyższym stopniu subtelny
fluid, który przechodząc z pewnym impetem do sąsiednich ciał zwierzęcych
wywołuje w nich ból, nazywany zwykle oparzeniem. Inni tę substancję nazywają
ogniem, a my materia caloris (materią ciepła). Jeżeli pocierać ciała twardsze, to
nie tylko wydziela się ta materia cieplna, lecz części tych ciał odpadają jako
świetliste iskry. Następnie, jeśli cała ta materia ciepła jest w ciele w stanie jakby
wolnym, widzi się jak wciska się z impetem w inne ciało, z którego uchodzą
ciężkie pary, a przez nie wypływa materia ciepła, wywołując to, co się pospolicie
nazywa płomieniem ognia.
LXXIII. Kontynuuje się. A jaka jest natura ciepła nie tak łatwo da się
powiedzieć. Pytanie to dręczyło umysły dawnych filozofów, a i dla współczesnych stwarza najwyższą trudność. I jeśli w tej kwestii można się na czymś silniej
oprzeć, to jest to właśnie chemia Fizyczna, i w oparciu o nią Crawfordus i Scheele
wysunęli dwie nie do pogardzenia hipotezy o naturze tego fluidu. Pierwszy
zakłada, że ogień składa się z flogistonu i materii cieplnej, co do tej zaś suponuje,
że jest specjalnym, istniejącym w przyrodzie fluidem, różnym od wszystkich
innych, choć pokrewnym z flogistonem, a jednak znacznie od niego różnym, tak
że dochodząc do trzeciego ciała materia cieplna wypiera flogiston, i odwrotnie.
Ta hipoteza wyjaśnia bardzo wiele zjawisk związanych z ogniem. Scheelius
natomiast uważa materię cieplną za ogień Crawforda i twierdzi, że składa się ona
z powietrza życiodajnego i flogistonu. Teoria ta z godną podziwu łatwością
i prostotą pozwala wyjaśnić wszystkie efekty ognia, co poddamy badaniu
w trzeciej części Fizyki. Hipotezę tę, zwalczaną przez wielu, przyjął Bergmannus,
a i nam ona bardziej od wszystkich innych odpowiada, i potwierdzimy ją
licznymi eksperymentami w trzeciej części Fizyki, gdzie chcemy wykładać
0 uwalnianiu materii cieplnej. Razem z Bergmannem materię cieplną dzielimy na
postrzegalną i specyficzną. Sądzimy, że ta ostatnia nie przejawia się w żaden
dostrzegalny sposób, lecz jakaś określona jej ilość jest przyciągana i otacza każdą
cząsteczkę (partykułę) ciała jednakowo, tak że każde ciało jest jakby zanurzone
w specyficznej materii ciepła i wydziela fluid. Działa ona wedle jakiejś prostej
zależności matematycznej o specyficznym powinowactwie, którą ma do określonego ciała i powierzchni jakiejkolwiek partykuły ciała, tak wewnętrznej jak
1 zewnętrznej. I dalej — materia cieplna nie z każdym ciałem jednakowo
oddziaływuje, bo najmocniej z powietrzem, eterem witriolocznym, najczystszym
spirytusem winnym, lotnym alkali kaustycznym, olejami esencjonalnymi i powietrzem muriatycznym (słonym).
LXXIV. I fluid elektryczny. Na podstawie niezliczonych i bardzo sławnych
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doświadczeń wiadomo dzisiaj, że odpowiednie ciała pod wpływem umiarkowanego tarcia, lub uderzenia, emitują we wszystkie strony jakiś fluid
najsubtelniejszy, który sie objawia następująco: 1. jeśli ciała zanurzy się w tym
fluidzie to niesutannie zbliżają się one do ciała emitującego fluid i z niego
rzeczony fluid czerpią aż do nasycenia, poczem się od niego oddalają, 2. jeśli do
takiego ciała przyłożymy palec to wyskoczy zeń widzialna iskra ogniowa, zawsze
z pewnym trzaskiem, która wywołuje w palcu niewielki ból.
Fluid ten nazywają Fizycy materią elektryczną, od nazwy żółtej ambry znanej
w historii naturalnej, którą także nazywają bursztynem (succinum) oraz electrum
od greckiego słowa elektron. Ta materia płynna występuje w licznych ciałach
w różnej ilości, w niektórych w nadmiarze, w innych niedomiarze, jak zobaczymy
w trzeciej części Fizyki, gdzie mamy zamiar opisać szczegółowe własności tej
materii i oczywista, że materię tę słusznie odnosi się do klasy powszecnych ciał
całej przyrody. Jej istota nie jest dobrze poznana z powodu jej wielkiej
subtelności; Pristleyus jednak uważają za czysty flogiston, mnie zaś się zdaje, że
są to te części, z których ma się składać materia cieplna według hipotezy
Scheele'go z tą różnicą, że w jej składzie zawartość flogistonu przeważa nad
zawartością czystego powietrza; hipotezę tę obszerniej zilustrujemy licznymi
eksperymentami w trzeciej części Fizyki.
LXXV. Dołączają się do nich wszystkie inne elastyczne i nieważkie płynne
ciała natury. Prócz wymienionych dotychczas znane są dziś następujące jeszcze
nieważkie płyny: 1. materia światła, 2. fluidy i materie elastyczne, nazywane
także różnymi rodzajami powietrza, 3. fluid magnetyczny. Pierwszą bezustannie
obserwujemy, jak wypływa z wielu ciał zawierających materię cieplną, takich jak
butwiejące drewno, wystawione w ciągu dnia na światło słoneczne, oraz liczne
zwierzątka, które nocą emitują światło. Ponadto któż nie wie, że z masy słońca
nieustannie wysyłana jest materia światła, której zebrane promienie wykazują
wybitną siłę materii cieplnej; to samo wreszcie dzieje się nieustannie z ogniem
ziemskim. Scheelius uczy, że materia świetlna składa się z nierównych części
czystego powietrza i flogistonu, ale zawartość tego ostatniego jest tu o wiele
większa niż w powietrzu odżywczym; dla potwierdzenia tej hipotezy w części
trzeciej Fizyki przytoczymy liczne eksperymenty. Po wtóre, jeśli zwrócimy uwagę
na różne roztwory otrzymywane tak na drodze suchej, jak i mokrej, to
stwierdzimy, że z różnych ciał ze sobą zmieszanych wydzielają się z impetem
pewne pary, fluidy obdarzone trwałością i elastycznością, które poddane
badaniu chemicznemu objawiają różne własności; nazywa się je różnymi
rodzajami powietrza. Dzięki wysiłkom najtęższych w badaniu natury mężów, jak
Cavendish, Priestley, Lasonius itd., poznano następujące różne rodzaje powietrza: 1. zwykłe powietrze, które pobieramy oddychając z subtelnego oceanu
otaczającego naszą ziemię, 2. powietrze czyste czyli życiodajne, 3. powietrze
zestalone, 4. palne, 5. powietrze saletrzane, 6. powietrze kwasu witriolicznego, 6.
powietrze kwasu solnego, 8. powietrze kwasu saletrzanego, 9. powietrze
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spathosum (ostre, SiF4), 10. powietrze alkaliczne, 11. powietrze kwasu roślinnego, 12. powietrze hepatyczne (H2S). Wszystkie te rodzaje powietrza albo
konserwują i przedłużają życie istot żywych, albo mu bardzo szkodzą. Pierwsze
znane są pod imieniem powietrza życiodajnego, jak powietrze czyste i powietrze
zwykle. Drugie nazywa się powietrzem mefitycznym, lub antyżyciodajnym
i należą tu wszystkie pozostałe. Przy jakim wymieszaniu ciał można otrzymać te
powietrza, zobaczymy w następnym rozdziale, ale metodę ich zbierania przy
pomocy odpowiednich urządzeń, oraz ich własności opiszemy w trzeciej części
Fizyki. Po trzecie jest subtelny fluid, od minerału żelaza magnes nazywany
magnetycznym, obserwuje się ciągle, że on przelewa się z tego minerału w żelazo
i przyciąga je do siebie, co więcej przyciąga on wszystkie ciała zawierające
większą ilość żelaza. Fluid ten jest zdumiewającym zjawiskiem natury, a jego
przyroda jak dotąd drwi sobie z usiłowań najbystrzejszych mężów. Wreszcie
— pouczyli nas sławni Servington Savery i Gowin Knight, że najtwardszemu
żelazu udziela siły magnetycznej, a ten ostani przygotował z wielkim sukcesem
szczególną masę z najsubtelniejszych pyłków żelaza zlepionych olejem z oliwek,
która swą siłą magnetyczną naśladowała magnes naturalny. Na podstawie takiej
metody przyrządzania mas magnetycznych można zasadnie przypuszczać, że
ponieważ do ich sporządzania zawsze używa się ciał bogatszych we flogiston, jak
np. olej, to musi on zapewne stanowić esencjonalną część fluidu magnetycznego,
a nadto wnosić można, że także fluid magnetyczny składa się z powszechnych
ciał całej natury. Wiele jeszcze o nim trzeba będzie powiedzieć w trzeciej części
Fizyki.

CXLII. O metalach. Przystępujemy do rozpatrzenia ostatniej klasy substancji
mineralnych, które wcześniej określiliśmy jako metale. Włożone do ognia, topią
się łatwiej lub trudniej, zależnie od swej natury; niektóre z nich dłużej traktowane
ogniem tracą własności metaliczne i postacią swoją przypominają wapno. Jeśli
na nie dalej działać ogniem zmieniają się w ziemisto-szklistą substancję. Chociaż
wapno metaliczne nie wykazuje własności metalu, to jednak kiedy dodać doń
materii obfitującej we flogiston, jak np. łoju albo siarki itd., odzyskuje w ogniu
swoją dawną metaliczną postać i redukuje się, czemu jednak nie poddaje się
ziemia szklisto-metaliczna. Te własności metali w ogniu wskazują, że zawierają
one solidną ilość flogistonu, który daje się z nich wypędzić działaniem ognia,
w zależności od tego, czy było go mniej czy więcej, i czy dłużej, czy też krócej
przebywał w metalu; jak dotąd trzeba jednak zaliczyć do tajemnic, i to mimo tak
wspaniałego stanu chemii fizycznej, to co jest wspólne wszystkim metalom i co
z określoną porcją flogistonu tworzy metale. Bardzo liczni chemicy umieją
oznaczać ziemie właściwe określonemu metalowi, ale nie potrafią z wapna
jednego metalu uzyskać przez dodanie flogistonu innego metalu. Wenzelius
nazywa jedne części metalu rozpuszczającymi, a drugie stapiającymi i mówi, że
do pierwszych należą siarka lub fosfor, do drugich zaś pewna ziemia podobna do
talku, a zwłaszcza sól. Sławny Bergmannus uważa, że jakakolwiek ziemia
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metaliczna składa się z właściwego kwasu, który on nazywa rodnikowym,
i flogistonu, który dodany w większej niż pierwotnie ilości rodzi prawdziwy
metal; gdy go znów wypędzić ogniem, metal przemienia się w białe wapno. Ta
hipoteza nie jest zupełnie pozbawiona podstaw i warto jej oddać pierwszeństwo.
Dobrze znana jest metaliczna natura arszeniku, a wiadomo też, że wapno
arszenikowe składa się z właściwego, czyli rodnikowego kwasu i flogistonu, jeśli
zaś on w pełni wysyci białe wapno tworzy się metaliczny arsen. Wapno
molibdenowe wywołuje smak kwaśny i metaliczny, tak samo jak tunstan
wapienny, i ziemie siderum (żelaza). Na tej podstawie można przypuszczać, że
tyczy to i innych metalów.
CCXV. Wykłada się to, co można ogólnie powiedzieć o naturze wszystkich
ciał na podstawie ich rozkładu. Z rozważenia wszystkich rozkładów i połączeń,
jakie osiąga się sztuka chemiczną, skrupulatny badacz natury wnosi co
następuje: po pierwsze — siły prostych elementów, które są jedyną przyczyną ich
wzajemnego łączenia się i rozłączania (XXI .XXII.), w miarę jak części ciał swoim
składem oddalają się od prostej budowy elementów, zmieniaja jednocześnie
wkład swoich sił, i to według reguły, że: 2. ciała zawierają pewne subtilia, jak
flogiston, materię światła, itd., a te 3. działając takimi samymi siłami spajają
ciała, tak wytworzone dzięki sztuce, jak np. wszystkie rodzaje soli, jak i przez
przyrodę, jak ziemie metale, itd.; jest przy tym przyroda lepszą moderatorką sił,
niż nasza sztuka chemiczna, i to nic dziwnego, bo gdy my, uprawiający tę tak
trudną chemiczną sztukę, korzystamy z małej tylko części tej moderatorki,
a w niej samej działają większe moce, niż nasza siła i bystrość, czy to wyobraźni,
czy wnioskowania. Jeśli te same ciała mineralne, na rozkaz przyrody, i dzięki jej
siłom, ulegaja ponownym przemianom, powodują w ten sposób wyraźną zmianę
w ciałach roślinnych; niektóre minerały, jak liczne sole, pozostają w nich
niezmienione, inne zaś ulegają takiej metamorfozie, że uzyskawszy nowe
własności, nadają inną postać roślinom i wytwarzają w nich siłę wegetatywną. 5.
Siły natomiast ciał roślinnych stają się bardziej złożone w ciele zwierzęcym
i nadają mu szlachetniejsze własności, jakie nie mogą się przejawiać ani
w minerałach, ani w żadnych roślinach. Że to stopniowanie sił w przyrodzie jest
rzeczą dość pewną, stwierdza się na podstawie wielu poczynionych obserwacji
i eksperymentów. Jeśli by się udało przeniknąć sposób, wedle ktorego we
wszystkich przypadkach siły działają wzajemnie na siebie, uzyskalibyśmy o wiele
prostszy obraz całej przyrody, bez wątpienia taki, jaki wypracowali sobie
filozofowie o największych imionach, największym wysiłkiem swego geniuszu.
Natura ciał staje się dla nas z dnia na dzień coraz bardziej bliska, i trzeba badać
tylko nieznane jeszcze szczegóły, i to bardziej umysłem, niż okiem. Określiwszy,
na ile to jest możliwe, naturę ciał, przejdźmy do badania takich ich własności,
które wszędzie ujawniają się w ten sam sposób.
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Fragmenty tomu II Praelectiones
II. Fragmenty tomu II Praelectiones
II. Wśród wszystkich powszechnych własności ciał pryncypalnymi są siły
odpychania. Siłą odpychania nazywamy występującą w dwóch ciałach skłonność
do wzajemnego rozchodzenia się, i widać, że jest ona ciałom dana, gdyż: 1. nawet
gdy łączą się ciała z prostszych elementów, to jak wykazaliśmy gdzie indziej, siły
odpychania działają, słusznie więc sądzi się, że wszystkie ciała wyposażone są
w tę siłę. I niech nikt nie mówi, że w samym składzie elementów, służącym do
wytworzenia określonego ciała, siła odpychania elementów została utracona, bo
składanie się części nie powstaje w naturze dzięki tej sile, ale raczej dzięki siłom
przyciągania, a one nie niszczą tej pierwszej, lecz raczej ją zastępują przy
zwiększeniu odległości, jak to wcześniej wykazał sławny Boscovichius. 2. Weźmy
dwie kule A i В o równej masie, niech się przesuwają wzdłuż linii prostej w tym
samym kierunku z różną szybkością, i niech szybkość pierwszej będzie 6,
a drugiej 12. Nastąpi między nimi zderzenie, opisane przez Matematykę
stosowaną, po którym szybkość pierwszej zwiększy się, a drugiej zmaleje, a więc
po zderzeniu nastąpi wyraźna zmiana obydwu szybkości. Czy ta zmiana
szybkości, czyli dostrzegalny efekt rzeczonego zderzenia nastąpi w samym
momencie zderzenia, czy po zderzeniu, czy też przed zderzeniem? Nie w tym
pierwszym, gdyż jak uczy mechanika, cały ten dostrzegalny i wywołany ruchem
efekt jest iloczynem siły i czasu, i jeśli efekt oznaczymy jako e, siłę V, a czas t, to
łatwo dedukuje się, że e = Vt, i w przypadku, kiedy t jest takim przedziałem
czasu, iż

otrzymamy e = i . V =

skąd oo • e = V, a to jest absurd, bo

mianowicie skończona siła V wytwarza efekt nieskończony; przeto nie jest
możliwe, aby zmiana szybkość następowała w momencie kontaktu. Drugie jest
też niemożliwe, któż bowiem nie widzi, że wówczas musiałoby wyniknąć
wzajemne przenikanie dwóch ciał, tj. zlewanie się? jeśli bowiem zmiana szybkości
ciał nie następuje w momencie zderzenia, to kula ścigająca A, która dotąd
poruszała się szybciej niż ścigana B, winna przejść przez tę przestrzeń, którą
zajmuje wolniej niż poruszając się kula B, a to w żaden sposób nie może nastąpić
bez ich wzajemnego przenikania. Ponieważ przenikania nie można wywołać
żadną skończoną siłą istniejącą w przyrodzie, gdyż nieustannie przeciwdziałają
temu siły odpychania elementów każdego ciała, przeto nie można dopuścić, aby
zmiana szybkości następowała w jakimś czasie po zderzeniu. A jednak, jak
poucza doświadczenie, zmiana szybkości dwu kul ma przecież miejsce, musimy
więc przyjąć, że następuje ona bezpośrednio przed zderzeniem, przy jakiejś
minimalnej odległości, przy której kula A jest popychana naprzód, a kula
В opóźniana w ruchu, na równą odległość, ale w przeciwnych kierunkach, a więc
w rzeczywistości one się odpychają, czyli musi istnieć w nich jakaś siła
odpychania, i na tej samej zasadzie we wszystkich innych ciałach.
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III. Kontynuuje się. Niektórzy starają się siły odpychania potwierdzić
i zilustrować doświadczeniami chemicznymi: tak np. mówią, że olej odpycha
wodę, oleum tar tari per deliquium (nasycony roztwór węglanu potasu) spirytus
winny, rtęć żelazo, itd. W chemii fizycznej notuje się dziś wiele takich zjawisk:
kwas witrioliczny nie przyjmuje krzemionki, i tak samo działają na drodze
mokrej wszystkiej inne kwasy, za wyjątkiem kwasu fluoru mineralnego [fluorowodorowego], Wydaje się, że kwas borny na drodze suchej wypędza flogiston,
a ziemie krzemowe na drodze suchej nie rozpuszczają się w alkali mineralnym,
ani lotnym, jak też, że ziemie granatów nie rozpuszczają się w kwasach
roślinnych i zwierzęcych, a ziemie gliniaste nie wiążą się jak się zdaje na drodze
suchej z kwasem szczawiowym, kwasem błękitu berlińskiego [cyjanowodór],
kwasem cytrynowym; złoto nie przechodzi wprost do żadnego innego kwasu, jak
tylko do zdefologistonowanego kwasu solnego [woda chlorowa], wody królewskiej i kwasu saletrzanego, wiązania części w platynie rozrywa tylko woda
królewska, żaden inny kwas. Srebro nie łączy się z kobaltem i silnie opiera się
kwasom bornemu i perłowemu [kwaśny fosforan sodu], żelazo i miedź w kwasie
beznoesowym i perłowym trwają niezmienione, podobnie i żelazo w żaden
sposób nie miesza się z cynkiem, itd. Jeśli zanalizować te i wiele im podobnych
przykładów, okaże się, że takie odpychanie bierze się stąd, że siły przyciągania
łączące cząsteczki w określonym ciele są zbyt duże, aby je mogły rozerwać siły
przyciągania innego ciała i tak złoto nie rozpuszcza się wprost w kwasie
witriolicznym, że flogiston w nim zawarty z większą siłą jest przyciągany przez
wapno złota, niż przez kwas witrioliczny. Podobnie, lub tak samo ma się rzecz
w innych tego rodzaju zjawiskach. Istnienie siły odpychania w najwyższym
stopniu potwierdza znana ogromna siła sprężysta prochu, piorunującego złota,
prochu detonującego itp., gdyż, jak powiedziano, siła elastyczna ciał zależy od
osobliwego składu sił w elementach i jak widzieliśmy, takie detonacje znajdują
w ten sposób bardzo piękne wyjaśnienie. Tymczasem z rozpatrzonej kolizji dwu
kul z łatwością można wnosić, że siła odpychania w ciałach nie jest zwykłym
przydatkiem sił przyciągania.
IV. O sile przyciągania. Ogólnie nazywa się siłą przyciągania, albo powinowactwem ciał, skłonność dwóch ciał do wzajemnego zbliżenia się. Jeśli zbliżanie
zachodzi przy niewielkich odległościach mówi się o właściwej sile przyciągania,
na odwrót jeśli zachodzi przy dużych przestrzeniach czyli odległościach między
ciałami, mówi się o przyciąganiu powszechnym, lub powszechnej sile ciążenia
ciał. Chociaż siła przyciągania w obu tych znaczeniach stanowi jednolitą
własność ciał, to jednak, ponieważ prawo powszechnego ciążenia, godne
poważnych badań, najbardziej zależy od niektórych zasad ruchu, zostanie
omówione po uprzednim wyłożeniu wszystkich zasad i objawów ruchu. A w tym
miejscu zwróćmy uwagę na doświadczenia, które wskazują, że wcześniej
wymieniona siła przyciągania jest własnością wszystkich ciał.
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V. Kontynuuje się. Wzajemne zbliżenie przy małych odległościach czyli siłę
przyciągania objawiają bardzo liczne ciała przyrody: spirytus lotnego alkali
(woda amoniakalna) i alkohol winny, jeśli są bardzo stężone, przyciągaja się
z taką siłą, że przechodzą w stałe kryształy, wcześniej nazwane knedlami
Helmonta. Białko jaja, oraz krew, z kwasem solnym, saletrzanym, itd., dzięki
przyciąganiu ulegają koagulacji, tak samo mleko pod wpływem kwasów zbija się
w ser. Ziemię ciężką (BaO) z taką mocą wiąże kwas witrioliczny, że przekształca
się ona w złożoną sól, nazywaną w chemii fizycznej witrioliczną ziemią ciężką.
Alkali roślinne, rozpuszczone w tymże kwasie przekształca się w twardą
substancję solną, którą wcześniej nazwaliśmy arcanum duplicatum (podwójna
tajemnica). Alkali mineralne chwyta kwas witrioliczny i wyłącznie dzięki temu
przyciąganiu rodzi cudowną sól glauberską, podobnie magnezja rodzi magnezję
witrioliczną, glinka — ałun, zielone żelazo witrioliczne, biały cynk witrioliczny,
itd. Tak więc w całej chemii fizycznej mamy niezliczone przykłady takiego
przyciągania, ponieważ wszystkie sole złożone, czy to średnie, czy obojętne,
niezależnie wreszcie od kwasu, ze związków, którego się rodzą, dają oczywiste
znaki więzi, powinowactwa, czyli wzajemnego przyciągania ciał. Niech bezstronny badacz natury osądzi, czy wszystkie opisane przez nas w chemii fizycznej
solucje, precypitacje, wytrącania, fermentacje itd., nie dowodzą istnienia przyciągania w ciałach.
VI. Kontynuuje się. Oprócz powyższych doświadczeń, których chemia
fizyczna ma bardzo wiele na potwierdzenie przyciągania ciał dalsze, niżej
opowiedziane wybornie tego dowodzą: dwie krople wody albo rtęci, umieszczone w niewielkiej odległości, przyciągają się wzajemnie i tworzą jedną
o większej masie. Woda wlana do pucharu podnosi się nieco wokół szklanych
ścianek pod wpływem zauważalnej siły przyciągania. Tafle szklane dobrze
wypolerowane i dokładnie nałożone na siebie przyciągają się wzajem i z wyraźną
trudnością można je rozerwać. Jeśli zwilżyć lnianą szmatą wewnętrzne powierzchnie tafli i nałożyć je na siebie po (uprzednim) włożeniu między nie dwóch nitek
czystego jedwabiu, to mimo iż oddalone są od siebie na odległość średnicy
jedwabnej nitki, są ze sobą wyraźnie sklejone przez przyciąganie. Cukier, gąbka,
popiół, siłą przyciągania zawsze podnoszą cząsteczki wody na pewna wysokość.
Jeśli weźmiemy naczynie ABCD napełnione aż do LM czerwoną cieczą, пр.,
sporządzoną przez gotowanie w wodzie drzewa brazylijskiego, i zanurzymy
w cieczy rurki szklane otwarte z obu stron, o różnych średnicach EF, Gh, lk,
umocowane w SR, to natychmiast jak tylko dolne krawędzie dosięgną płynu
podejdzie on do góry przyciągnięty siłami szkła i to wedle takiej zasady: w rurce
Ef o największej średnicy np. do o, w rurce Gh o mniejszej średnicy do m,
a w rurce IK o najmniejszej średnicy do wysokości n. Łatwo stąd możesz wnosić,
że wzajemna siła przyciągania szkła cieczy silniejsza jest w węższej rurce. Taki
sam otrzyma się wynik eksperymentu, jeśli całe to urządzenie umieści się pod
grubym i większym kloszem szklanym, spod którego usunięto powietrze. W jaki
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zaś sposób i jakim instrumentem usuwa się powietrze spod klosza, opowie się we
właściwym miejscu. Napełnij tym samym płynem obszerne naczynie ABCD
i wstaw doń pionowo dwie płyty szklane EF i GH, tak, aby w F M stykały się pod
ostrym kątem; natychmiast ciecz powodowana przyciąganiem podniesie się
— tam gdzie odległość między płytami jest największa do m, gdzie mniejsze do n,
a gdzie najmniejsza do i i uformuje krzywą prawie hiperboliczną. Weźmy dwie
płaskie, wygładzone płyty umieśćmy jedną horyzontalnie w skrzynce ABCD
i czystą wilgotną lnianą szmatą zwilżmy jej górną powierzchnię wodą lub sokiem
pomarańczowym. Druga płyta EBDF niech zostanie zmoczona tym samym
płynem na powierzchni wewnętrznej, a następnie przyłożona pod ostrym kątem
do pierwszej przy pomocy śruby QN; następnie wlewajmy kroplami wodę, lub
sok pomarańczy na dolną płytę. Każdy się przekona, że pod wpływem
przyciągania szklanych płyt krople, wbrew ich naturalnemu ciężarowi, siłą
przyciągania podnoszą się w kierunku kąta BD. Powszechnie jest znane wreszcie
przyciąganie między żelazem a magnesem, czego osobliwe przejawy zbadamy
w odpowiednim miejscu. Wreszcie zjawiska elektryzacji, oraz liczne inne, które
można znaleźć w całej pozostałej fizyce, razem z przytoczonymi w tym miejscu
eksperymentami, wystarczająco jasno pokazują, że przyciąganie słusznie i zasłużenie odnoszone jest do powszechnych własności ciał.
VII. Kontynuuje się. Kiedy już wykazaliśmy istnienie siły przyciągania, tak
w elementach, jak i ciałach, pozostaje nam zbadać samo źródło tej własności:
w tej sprawie niewiele jest danych, które można przytoczyć z niejaką pewnością.
W tak wielu i tak wielkich zjawiskach obserwujemy wzajemne dążenie ciał
rozmieszczonych w małych odległościach do siebie; starożytni nie umieli określić
siły, dzięki której odbywa się takie wzajemne zbliżanie ciał i nazywali ją jakościa
tajemną (qualitas occulta). Zwolennicy Newtona rozpatrują znane ze zjawisk
przyciąganie nie jako przyczynę, lecz efekt. Kartezjusz uważa, że siła przywierania ciał zależy od pewnego bardzo subtelnego fluidu istniejącego w naturze,
istotnie, nikt prawie nie wątpi, iż niektóre rodzaje przyciągania wynikają
z przepływu jakiegoś delikatnego fluidu z jednego ciała w drugie: tak np. wosk
hiszpański, albo bursztyn, pod wpływem tarcia emituje fluid nazywany zwykle
elektrycznym, który po przejściu do niedalekich lekkich ciał przyciąga je do
wosku hiszpańskiego lub bursztynu. Wiele takich zjawisk elektryczności przedstawimy w trzeciej części fizyki. Fluid nazywany zwykle magnetycznym nieustannie wypływa z minerału magnetycznego i przyciąga żelazo, i jeśli posłużyć się
argumentacją przez analogię, jak to uczynił Newton, to wyciągnąć możemy
wniosek, że wszystkie inne rodzaje przyciągania odbywają się dzięki przepływowi jakiegoś subtelnego fluidu, łatwo więc możemy powiązać siłę przyciągania ciał z ciśnieniem Kartezjańskiego eteru. Ale zapytuję, czy założywszy
istnienie w przyrodzie takiego subtelnego fluidu o najwyższej aktywności, można
będzie wyjaśnić, bez nadania mu przeciwstawnych zgoła własności, takie
zjawiska jak przyciąganie, odpychanie, przywieranie, ciążenie, sprężystość?
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I znów wraca się do subtelności eteru kartezjańskiego, lub innego fluidu drugiego
stopnia, potem trzeciego, i czy trzeba fluidy mnożyć bez końca? należy
oczywiście odrzucić takie filozofowanie, gdyż nie prowadzi ono do prawdy; lepiej
nie znać prawdziwej przyczyny przyciągania, niż tworzyć fałszywą; jedno wiemy
— że siła przyciągania i odpychania na pewno w przyrodzie istnieje i działa
wedle, jak mówią, określonych praw techniki, i dlatego przyczyna, czymkolwiek
ona jest, na pewno jest przyczyną materialną i nie wymaga dla siebie jakiegoś
uniwersalnego ducha wszechświata, jakby się on nie nazywał.
XXVI. O przyczynie ruchu., Jak dowodzi praktyka, w naturze żadne ciało nie
może przejść od stanu spoczynku do ruchu, jeśli nie wystąpi określona
przyczyna, która ten ruch w ciele wywoła. Tę przyczynę ruchu nazywamy siłą
motoryczną. O jej istocie tyle tylko można z niejaką pewnością powiedzieć że
— jak mi się wydaje — bierze ona swój początek z sił przejawiających się
w naturze, ponieważ, a) tylko siły tkwiące w elementach prostych (które być
może stanowią ich istotę) decydują o składzie ciał, bo jeśli je pominąć, nie
zrozumiemy, w jaki sposób elementy łączą się wzajemnie w celu wytworzenia
substancji rozciągłej i postrzegalnej;b) im większa jest w ciałach różnorodność
części, tym mocniej działają siły tkwiące w elementach, czyli tym doskonalej
przejawia się siła motoryczną: i tak, powietrze najczystsze przyciąga flogiston,
dzięki czemu ich części najlepiej kontaktują się wzajemnie i w ten sposób
wytwarzają już to materię ciepła, substanq'ç obdarzoną najwyższą aktywnością,
już to materię światła itd. Pewien skład substanqi alkalicznych najsilniej wytrąca
z miejsca i przyciąga cząstki kwasów witriolu, saletry, soli morskiej, fluoru
mineralnego. W ciałach bardziej złożonych te same siły wywołują ruchy godne
większej uwagi; i tak np. surowy ałun, pod wpływem dodanej w czasie destylacji
materii ciepła wywołującej ruch, dekomponuje części zwykłej saletry, ponieważ
kwas witrioliczny wychwytuje alkali roślinne z saletry, a następnie tworzy nowe
ciało nazwane arcanum duplicatum (siarczan potasu), ziemia ałunu pozostaje,
a kwas saletrzany ulata jako para itd.; c) wiemy następnie, że złożoność ciał
roślinnych jest większa, a jeszcze większa u zwierząt, a więc anatomia roślin i ciał
zwierzęcych ukazuje nam strukturę mechaniczno-hydrauliczną tych ciał bardziej
złożoną niż są części ciał mineralnych; i równie dobrze wiemy, że siła motoryczną
roślin jest o wiele szlachetniejsza niż w królestwie minerałów. Znamy ją ze
sztucznego komponowania części mineralnych, lecz potrafimy także wytworzyć
taką chemiczną wegetaqç jedynie w przypadku drzewa Diany (autor ma namyśli
krystalizaq'ç azotanu srebra), podczas gdy efekty działania tej siły motorycznej
obserwujemy codziennie we wzroście każdej rośliny, d) u zwierząt siła ta osiąga
taką doskonałość, że nie tylko przy jej pomocy ciało zwierzęce potrafi się
poruszać, ale potrafi także inne ciała poruszyć. Gdy teraz w nich wszystkich
widzimy siłę motoryczną, coraz misterniejszą, zgodnie ze stopniem złożoności
ciał i praw mechaniki, mamy podstawy by przypuszczać, że w ogóle każda siła
motoryczną wynika z sił istniejących w przyrodzie a czy siła motoryczną
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zwierząt, która można nazwać vis Vitalis, wymaga innej zasady do swych działań,
temu metafizycy poważnie zaprzeczają.
Dalej, jak uczy praktyka, siła motoryczna przejawia się w wielu ciałach tak, że
użyta we właściwy sposob może wywołać z najlepszym skutkiem ruch w różnych,
jak mówimy machinach, do czego używa się następujących ciał: silniejszych
zwierząt, wody, powietrza, ognia, sprężynujących urządzeń i zawieszonych
ciążarów, i wszystkie one ze skutkiem mogą być użyte w różnych machinach, jak
to łatwo wykazuje matematyka stosowana.

PRAELECTIONES PHYSICAE
EXPERIMENTALIS
BY IGNATIUS JOSEPHUS MARTINOVICS
Summary
In the paper the life and scientific activities of Ignatius Josephus Martinovics
(1755—1795), professor of physics and mechanics at the University in Lwów, are
discussed. Martinovics was in, the chemistry the adherent of phlogistic theory.
He was also very active in the political movings of the time, and for that reason
was executed in Buda (1795) upon the sentence of Austrian court. From the
scentific achievements of Martinovics his studies on „aurum fulminans" and the
first chemical examination of the crude oil appearing in Calitzia, are worth to
note. He was also the author of the extensive textbook entitled: „Praelectiones
Physicae Experimentalis". The first part of this book is in the reality the textbock
on chemistry, written according to the phlogistic ideas. The characteristic pattern
of the book is the eclectic fusion of philoscphical atomism (in the style of Newton
and Boscovics) with the elements of chemical knowledge of that time. The book
is therefore the interesting evidence of a definite scientific crise, characterizing the
end of XVIII century, and consisting in the lack of the coherence between the
commonly accepted atomic ideas, and the possibility to interpret the real
chemical phenomena on the base of the atomic theory.

