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Ernst Florens Friedrich Chladni (1756–1827) — ojciec meteorytyki
Marian Stêpniewski1, Hubert Sylwestrzak1
W 1794 r. Ernst
Chladni opublikowa³ w
Wittenberdze ksi¹¿kê,
w której przedstawi³
pogl¹d, ¿e spadaj¹ce z
nieba kamienie i bry³y
¿elazne powsta³y w przestrzeni kosmicznej, a gdy
przelatuj¹ przez atmosM. Stêpniewski H. Sylwestrzak
ferê, ogrzewaj¹ siê i tworz¹ ognist¹ kulê. Dla
wspó³czesnych by³o to
niewyobra¿alne, sprzeczne z obowi¹zuj¹cymi teoriami.
Krytycy nazwali ten rewolucyjny pogl¹d bajk¹, a Alexander von Humboldt nazwa³ ksi¹¿ê Chladniego haniebn¹. To
niefortunne sformu³owanie przypomnia³a ponad 200 lat
póŸniej w Berlinie, w murach uczelni nosz¹cej imiê uczonego, Ursula B. Marvin podczas 59. Konferencji Meteoritical Society (zob. Marvin, 1996). By³a to niepowtarzalna
okazja do przypomnienia nazwiska i losów cz³owieka, który nie bez powodu jest nazywany ojcem meteorytyki.
Powszechnie uznawane w czasach Chladniego hipotezy o pochodzeniu materii spadaj¹cej na Ziemiê: ksiê¿ycowy wulkanizm i kondensacja w obrêbie atmosfery (np.
dymów z zak³adów hutniczych, wyziewów z rozk³adu
zw³ok na pobojowiskach), broni³y siê jeszcze bardzo
d³ugo, do po³owy XIX w. W nastêpnym stuleciu dominowa³o ju¿ przekonanie o ich kosmicznym pochodzeniu, ale
dopiero w latach 50. ubieg³ego wieku zosta³a zaakceptowana teoria lokalizuj¹ca cia³a macierzyste meteorytów w
Uk³adzie S³onecznym. Jednak¿e ostatecznie zosta³o to
potwierdzone dopiero z pocz¹tkiem XXI w., kiedy sonda
kosmiczna NEAR osiad³a na powierzchni planetoidy Eros
— bry³y z litej ska³y o gêstoœci 2,6 ± 0,1 g/cm3 i nieregularnym kszta³cie przypominaj¹cym ogromnego ziemniaka o
wymiarach 33 ´ 13 ´ 13 km, pokrytego licznymi kraterami. Ju¿ pierwsze wyniki badañ pokaza³y, ¿e sk³ad chemiczny ska³ Erosa jest zbli¿ony do sk³adu chondrytów typu L i
LL, mo¿e to wiêc byæ cia³o macierzyste meteorytów, do
którego po raz pierwszy w historii dotar³o urz¹dzenie skonstruowane przez cz³owieka.
A wszystko zaczê³o siê od Chladniego — fizyka i akustyka, którego nazwisko wskazuje na niegermañski rodowód. Przodkowie Chladniego pochodzili z Kremnicy na
S³owacji (Ullmann, 1983), byli zwolennikami religijnej
reformacji zapocz¹tkowanej przez Marcina Lutra, który w
1517 r. w Wittenberdze og³osi³ s³ynne tezy sprzeczne z
obowi¹zuj¹c¹ nauk¹ koœcio³a. Pogl¹dy religijne i represje,
które ich dotknê³y, sprawi³y, ¿e pradziad Ernsta Florensa,
protestancki pastor, wraz z rodzin¹ opuœci³ ojczyznê i uda³
siê w 1673 r. w³aœnie do Wittenbergi. Tam jego syn po ukoñczeniu studiów uniwersyteckich równie¿ wybra³ stan
duchowny, a wnuk, ojciec Ernsta Florensa, by³ dziekanem
wydzia³u prawa. Kolejne pokolenia rodziny Chladnich cieszy³y siê powszechnym szacunkiem i zajmowa³y wysok¹
pozycjê w hierarchii spo³ecznej Wittenbergi.
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Ernst Florens urodzi³ siê 30.11.1756 r. i do 15 roku
¿ycia uczy³ siê w domu, nastêpnie uczêszcza³ do ksi¹¿êcej
szko³y w Grimma, przygotowuj¹cej kadry urzêdnicze,
wreszcie z woli ojca rozpocz¹³ studia prawnicze. Jednak¿e
ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca³ ulubionej muzyce. Z zami³owania do muzyki narodzi³o siê zainteresowanie akustyk¹. Niezale¿nie od tego ukoñczy³ studia i otrzyma³ doktoraty z filozofii i prawa. Po œmierci ojca jego sytuacja
materialna bardzo siê pogorszy³a i aby nie pozostaæ bez
œrodków do ¿ycia, prowadzi³ wyk³ady z geografii, mechaniki i teorii muzyki. W domu zaœ prowadzi³ badania eksperymentalne nad podstawami akustyki. Jego pomys³em jest
wizualizacja drgañ wykorzystuj¹ca sypki piasek,
uk³adaj¹cy siê na p³ytkach rezonansowych w tzw. figury
Chladniego.

Ryc. 1. Portret ojca meteorytyki E.F.F. Chladniego
w Muzeum Narodowym w Berlinie

Sytuacja, w której siê znajdowa³, niespokojny duch,
zami³owanie do podró¿y sprawi³y, ¿e wpad³ na oryginalny
pomys³ wêdrowania po kraju i wyg³aszania odczytów o
akustyce. W 1791 r. specjalnym powozem wyruszy³ w
pierwsz¹ podró¿.
Podczas jednej z kolejnych podró¿y zainteresowa³ siê
problemem kul ognistych, zacz¹³ gromadziæ relacje œwiadków. Analizê opisów kul ognistych zawar³ w s³ynnej
ksi¹¿ce Über den Ursprung der von Pallas gefundenen und
anderer ihr ähnlicher Eisenmassen, und über einige damit
in Verbindung stehende Naturerscheinungen (O pochodzeniu znalezionej przez Pallasa i o innych podobnych masach
¿elaznych oraz o pewnych z tym zwi¹zanych zjawiskach
natury; Chladni, 1794). ¯elazo Pallasa by³a to blisko 700-kilogramowa bry³a ¿elaza znaleziona w 1749 r. przez
rosyjskiego kowala Jakuba Miedwiediewa w pobli¿u Krasnojarska. W 1776 r. zobaczy³ j¹ i opisa³ Piotr Szymon Pallas — przyrodnik niemiecki w s³u¿bie rosyjskiej
podró¿uj¹cy po Syberii. Fragment tej bry³y Pallas zawióz³
do Berlina. By³ to jedyny meteoryt, jaki widzia³ Chladni
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przed napisaniem ksi¹¿ki. Przyj¹³ go jako punkt wyjœcia
swoich rozwa¿añ i doszed³ do wniosku, ¿e nie mo¿e to byæ
ani ¿elazo ziemskie, ani hutnicze. Natomiast kule ogniste
nie mog¹ mieæ nic wspólnego ze zjawiskiem zorzy polarnej
ani wy³adowaniami elektrycznymi. Po³¹czy³ te fakty i jako
jedyne wyt³umaczenie przyj¹³, ¿e kule sk³adaj¹ce siê z ciê¿kiej materii pochodz¹cej z kosmosu rozpalaj¹ siê wskutek
tarcia w atmosferze ziemskiej. Chladni wyrazi³ te¿ przypuszczenie, ¿e skoro w sk³adzie meteorytów znajduje siê
¿elazo, to winno ono tak¿e wystêpowaæ we wnêtrzu Ziemi.
Pogl¹dy Chladniego by³y tak rewolucyjne, ¿e pocz¹tkowo niektórzy badacze bali siê g³oœno go popieraæ (Martin Heinrich Klaproth waha³ siê przed opublikowaniem
analiz chemicznych meteorytów ze Sieny). Do uznania
pozaziemskiego pochodzenia meteorytów przyczyni³o siê
te¿ zbadanie licznych okazów, które spad³y w postaci deszczu meteorytowego w l’Aigle w Normandii przez francuskiego fizyka i mineraloga Jeana Baptiste Biota w 1803 r.
W nastêpnych latach Chladni podró¿owa³ równie
intensywnie. Jego odczyty cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem. Gromadzi³ zbiory minera³ów i meteorytów, ocenia³ akustykê nowo budowanych sal koncertowych.
W ci¹gu nastêpnego æwieræwiecza po napisaniu ksi¹¿ki
poczyniono wiele odkryæ potwierdzaj¹cych teorie Chladniego. Chemik angielski Edward Howard stwierdzi³, ¿e w
¿elazie meteorytowym zawsze jest obecny nikiel. Aloys
Beck von Widmanstätten opisa³ jego charakterystyczne
struktury, a M.H. Klaproth udowodni³, ¿e ¿elazo pochodzenia ziemskiego by³oby utlenione.
Na pocz¹tku 1827 r. Chladni przyjecha³ do Wroc³awia.
By³ ju¿ zmêczony wêdrownym trybem ¿ycia. Zmar³ niespodziewanie 3.04.1827 r. wieczorem, po spotkaniu towarzyskim z miejscowymi mineralogami i muzykami. Zosta³
pochowany na cmentarzu parafii œw. El¿biety na Przedmieœciu Miko³ajskim.

Z inicjatyw¹ odszukania œladów pobytu Chladniego we
Wroc³awiu i upamiêtnienia zwi¹zku ojca meteorytyki z
tym miastem wyst¹pi³ pierwszy z autorów (MS) na Seminarium Meteorytowym w Olsztynie w kwietniu 2001 r.
Form¹ takiego upamiêtnienia mog³aby byæ tablica
pami¹tkowa b¹dŸ g³az z odpowiedni¹ informacj¹, umieszczone na terenie starego Wroc³awia w pobli¿u miejsc, które
Chladni musia³ odwiedzaæ. W tym rejonie musia³ tak¿e
mieszkaæ, koœció³ parafialny œw. El¿biety bowiem równie¿
tam siê znajduje. Cmentarz, na którym zosta³ pochowany,
zapewne ju¿ nie istnieje. Wed³ug planów Wroc³awia z
pocz¹tku XX w. du¿y cmentarz parafialny by³ po³o¿ony w
pobli¿u obecnego Dworca Œwiebodzkiego i ul. Legnickiej
(wówczas Berliner Str.).
Warto rozwa¿yæ, czy najodpowiedniejszym miejscem
upamiêtnienia ojca meteorytyki mog³oby byæ s¹siedztwo
Muzeum Geologicznego przy ul. Cybulskiego we
Wroc³awiu.
Tekst ten, teraz z nieznacznymi zmianami niezbêdnymi do
jego aktualizacji, by³ przygotowany w po³owie 2001 r. i wówczas
przekazany geologicznemu œrodowisku wroc³awskiemu do publikacji w którymœ z miejscowych periodyków z zamiarem uczczenia
250-lecia urodzin E.F.F. Chladniego. Inicjatywa nie spotka³a siê z
oddŸwiêkiem, ale zdaniem autorów wci¹¿ jest aktualna.
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Reorganizacja Pañstwowego Instytutu Geologicznego w latach poprzedzaj¹cych
II wojnê œwiatow¹ — w obliczu koniecznoœci zmiany polityki surowcowej pañstwa
£ukasz Zamêcki1
Na prze³omie 1935 i 1936 r. w³adze
Rzeczypospolitej Polskiej powziê³y decyzjê o koniecznoœci zmiany dotychczasowej polityki surowcowej pañstwa (Jab³onowski, 2001; Gwiazdowski, 1961).
Moment podjêcia tego postanowienia nie
by³ wybrany przypadkowo. Trud stworzenia nowej polityki surowcowej wynika³ ze spostrze¿eñ natury ekonomicznej
i geopolitycznej, poczynionych przede
wszystkim przez czynniki wojskowe pañstwa polskiego
(Jab³onowski, 2001; Stawecki, 1987). Chodzi³o tutaj
g³ównie o wojskowych pracuj¹cych dla Sztabu G³ównego
Wojska Polskiego, jak i ró¿nych ministerstw cywilnych.
Niebezpiecznie rosn¹ca przewaga militarna Niemiec i
ZSRR wymusi³a koniecznoœæ zwiêkszania uprzemys³owienia kraju. Nowoczesna wojna wymaga³a wsparcia ze strony
prê¿nie rozwijaj¹cego siê przemys³u. Dostrzegano wyraŸ-

nie rosn¹c¹ ró¿nicê w potencjale ekonomicznym, dziel¹c¹
Polskê od innych pañstw Europy. Oczywiœcie tak¿e próba
podniesienia ogólnego poziomu bogactwa narodu wymaga³a zwiêkszenia industrializacji kraju. Do tego wszystkiego niezbêdne by³o zaopatrzenie kraju w surowce naturalne,
a ówczesna Rzeczpospolita Polska nie posiada³a ich wiele
(Barciñski, 1939; Czarnocki, 1938).
W latach 30. XX w. g³ówny oœrodek decyzyjny pañstwa
polskiego znajdowa³ siê w krêgu szeroko rozumianych
czynników wojskowych (Holzer, 1974). To w³aœnie instytucje wojskowe stworzy³y koncepcjê polityki surowcowej
pañstwa, zak³adaj¹c¹ uniezale¿nienie Polski od surowców
importowanych. Mia³o to nast¹piæ wskutek racjonalizacji
przywozu surowców do kraju oraz zwiêkszenia stopnia rozpoznania struktury geologicznej Rzeczpospolitej (Jab³onowski, 1996).
Za jedn¹ z wa¿niejszych instytucji mog¹cych realizowaæ wytyczne wojskowych w zakresie implementacji nowej
polityki surowcowej uznano Pañstwowy Instytut Geologiczny, wówczas g³ówny oœrodek geologiczny w kraju. W roku
1937 Sztab G³ówny Wojska Polskiego podj¹³ inicjatywê
reorganizacji Pañstwowego Instytutu Geologicznego, w celu
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