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Ernst Florens Friedrich Chladni –
ojciec meteorytyki
Ernst Florens Friedrich Chladni the Father of Meteoritics

Abstract: E. F. F. Chladni has got into the history of science because of his attainments in
investigations of meteorites and in investigations of sound. His theories were so fundamental for
both fields that he is called the Father of Meteoritics and the Father of Acoustics.
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Wstęp
W roku 1794 Ernst Florens Friedrich Chladni opublikowa³ ksi¹¿kê, w której
przedstawi³ hipotezê o kosmicznym pochodzeniu spadaj¹cych na Ziemiê bry³ ¿elaznych i kamiennych – meteorytów. Z perspektywy nastêpnych badañ nad meteorytami nale¿y stwierdziæ, ¿e Chladni zapocz¹tkowa³ now¹ dziedzinê wiedzy –
meteorytykê, dlatego nazywany jest Ojcem Meteorytyki. W uznaniu jego zas³ug
dla rozwoju nauki o dŸwiêkach jest tak¿e nazywany Ojcem Akustyki. Ten ma³y,
osobliwy, dziwaczny cz³owiek kruszec do w³asnego pomnika zebra³ z przestrzeni kosmicznej i przyozdobi³ wzorami dŸwiêkowymi (Steffens 1840–1844).

Dzieciństwo, młodość i początki pracy
Ernst Florens Friedrich Chladni urodzi³ siê 30 listopada 1756 roku w Wittenberdze w Saksonii. Pochodzi³ z protestanckiej rodziny, która w czasach kontrreformacji zmuszona by³a opuœciæ Kremnicê, miasto w pobli¿u Banskej Bystricy na
S³owacji.
Jego pradziadek pastor Georg Chladni (1637–1692) przyby³ do kolebki protestantyzmu w roku 1673. Teologami protestanckimi byli tak¿e: dziadek Martin
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Chladni (1669–1725), profesor teologii i rektor Uniwersytetu w Wittenberdze
oraz stryj Johann Martin Chladni (1710–1759), profesor teologii i historii na uniwersytetach w Erlagen i Lipsku. Natomiast drugi stryj Justus Georg Chladni
(1701–1765) oraz ojciec Ernst Martin Chladni (1715–1782) byli profesorami
prawa na Uniwersytecie w Wittenberdze.
Matka Chladniego – Johanna Sophie Clement – zmar³a, gdy nie mia³ on piêciu
lat. Jego jedyna siostra Ernestine zmar³a w wieku niemowlêcym. Los zgotowa³ mu
smutne i samotne dzieciñstwo z surowym ojcem i macoch¹.
Chladni w swej autobiografii tak wspomina dzieciñstwo: By³em stale zajêty
nauk¹, a z rówieœnikami nie mia³em ¿adnej stycznoœci. Mia³em coraz wiêksz¹ sk³onnoœæ do niezale¿noœci. Chcia³em nawet uciec z domu, by samemu decydowaæ o w³asnym losie. Moim ulubionym zajêciem od najm³odszych lat by³o przyrodoznawstwo,
a szczególnie geografia i astronomia. Do muzyki mia³em te¿ du¿e sk³onnoœci, ale
dopiero w 19 roku ¿ycia mog³em nauczyæ siê czegoœ z tej dziedziny (Chladni 1827).
W trosce o wykszta³cenie jedynego syna ojciec od najm³odszych lat zapewni³
mu nauczycieli domowych. W roku 1771 pos³a³ go do szko³y w Grimma, w której
sam wczeœniej siê uczy³. W szkole tej kszta³cili siê przyszli urzêdnicy, nauczyciele,
pastorzy. Nadzór ojcowski zosta³ zast¹piony jeszcze bardziej surowym nadzorem
rektora szko³y, u którego Chladni mieszka³ na stancji. Od 14 roku ¿ycia by³em uczniem krajowej szko³y w Grimma pod szczególnym nadzorem rektora Mucke, co ograniczy³o moj¹ swobodê jeszcze bardziej ni¿ w domu rodzinnym (Chladni 1827).
Zgodnie z wol¹ ojca musia³ w roku 1774 podj¹æ studia prawnicze na Uniwersytecie w Wittenberdze. Od roku 1778 kontynuowa³ je na Uniwersytecie w Lipsku.
Wbrew moim sk³onnoœciom zosta³em zmuszony do studiowania prawa na Uniwersytecie w Wittenberdze. Mój ojciec myœla³, ¿e mnie w ten sposób uszczêœliwi. W tym okresie
te¿ by³em pod œcis³ym nadzorem. W koñcu studiowa³em w Lipsku, gdzie w ¿adnym
przypadku nie nadu¿y³em swojej wolnoœci. W czasie studiów w Wittenberdze i Lipsku
otrzyma³em pozwolenie i sposobnoœæ uczenia siê podstaw muzyki i gry na fortepianie.
Studiowa³em te¿ du¿o literatury z tego zakresu (Chladni 1827).
W Lipsku, w roku 1781, po pomyœlnym zdaniu stosownych egzaminów, zosta³
doktorem filozofii na podstawie pracy „De banno contumaciae” (Og³oszenie opornoœci), a rok póŸniej po przed³o¿eniu pracy „De charactere ecclesiastice principium” (Zasada charakteru koœcielnego) – doktorem prawa.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e zgodnie z rodzinn¹ tradycj¹, jego przeznaczeniem
bêdzie najpierw prowadzenie interesów prawniczych w Wittenberdze a potem profesura na tamtejszym uniwersytecie. Jednak w 1782 roku zmar³ kieruj¹cy nim
ojciec i wtedy Chladni postanowi³ poœwiêciæ siê pracy badawczej, która go rzeczywiœcie interesowa³a. O wyborze kierunku badañ pisze w autobiografii: Poniewa¿
nauka o drganiach i dŸwiêkach by³a jak dot¹d ubogo opracowana myœla³em, ¿e w tej
dziedzinie jest du¿e pole do odkryæ i wynalazków (Chladni 1827).
Œrodki do ¿ycia zapewnia³y mu wyk³ady z geografii matematycznej, mechaniki
i teorii dŸwiêków na miejscowym uniwersytecie. Jednoczeœnie bezowocnie stara³
siê o uniwersyteck¹ katedrê, której objêcie zapewni³oby mu lepszy status materialny.
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Doœwiadczenia akustyczne by³y jego prywatn¹ spraw¹ – przeprowadza³ je we
w³asnym domu. Bada³ drgania prêtów oraz p³yt. Owocem tych badañ by³a ksi¹¿ka
„Entdeckungen über die Theorie des Klanges” (Odkrycia w teorii dŸwiêków)
wydana w roku 1787. Zamieœci³ w niej miedzioryty z rysunkami figur wizualizujacych drgania akustyczne na p³ytach posypanych drobnym piaskiem. Figury te
nazwano potem figurami Chladniego. Tê swoj¹ pierwsz¹ ksi¹¿kê zadedykowa³
Petersburskiej Akademii Nauk, poniewa¿ cz³onkami jej byli jego wielcy poprzednicy w zg³êbianiu teorii dŸwiêków: Leonard Euler i Daniel Bernoulli. Po latach
i on sam te¿ zosta³ cz³onkiem tej Akademii.
Chladni pracowa³ równie¿ nad konstrukcj¹ nowych instrumentów muzycznych.
Pierwszym by³ euphon zbudowany w roku 1790, a drugim, gotowy w roku 1800 –
clavicylinder. W kolejnych latach swoje instrumenty udoskonala³ i wielokrotnie
przebudowywa³, a ich opisy przedstawi³ w ksi¹¿ce o praktycznych zastosowaniach
akustyki (Chladni 1821).
W roku 1791 Chladni rozpocz¹³ podró¿e po Europie z wyk³adami, demonstracjami akustycznymi i gr¹ na instrumentach w³asnej konstrukcji. W ten oryginalny
sposób zarabia³ na skromne ¿ycie. Podró¿e odbywa³ powozem specjalnie przygotowanym do przewozu instrumentów i innych przedmiotów potrzebnych do pokazów.
Przez wyk³ady i demonstracje popularyzowa³ naukê, a podró¿uj¹c realizowa³
marzenia o wolnoœci. To w pewnym sensie rekompensowa³o mu surowe, pe³ne
ograniczeñ dzieciñstwo. Pisa³: ¯onaty nie jestem i nie by³em. Nie staæ mnie na utrzymanie rodziny na zadawalaj¹cym poziomie. Nigdy nie mia³em sta³ych dochodów.
Ceniê niezale¿noœæ. W ma³ych miejscowoœciach mogê pracowaæ i nikt nie przeszkadza.
Mam ochotê to jadê dalej. W odwiedzanych miejscowoœciach mam odczyty na temat
akustyki lub meteorów. Zawsze coœ ciekawego jest do zobaczenia lub do poznania miêdzy innymi ciekawi ludzie i ³adne okolice (Chladni 1827).

Narodziny meteorytyki
Pod koniec roku 1792 zatrzyma³ siê w Getyndze. Spêdzi³ tam kilka miesiêcy. Mia³
tam okazjê spotykaæ siê z Georgiem Christophem Lichtenbergiem (1742–1799)
znanym fizykiem, astronomem i filozofem.
Lichtenberg uchodzi³ za uczonego o bardzo rozleg³ej wiedzy. Korespondowa³
z wieloma wybitnymi uczonymi tamtych czasów: Williamem Herschelem
(1738–1822), Immanuelem Kantem (1724–1804), Heinrichem Olbersem
(1758–1840). Dyskutowali z nim o nowych odkryciach oraz teoriach i bardzo
cenili sobie jego opinie.
Rozmowy z Lichtenbergiem zainspirowa³y Chladniego do zajêcia siê kulami
ognistymi i meteorytami. W tym celu na trzy tygodnie zatrzyma³em siê w Getyndze,
aby w miejscowej bibliotece zebraæ tyle œwiadectw o kulach ognistych, ile wtedy mog³em
odnaleŸæ (Chladni 1819).
Wyniki studiów literaturowych zawar³ w ksi¹¿ce „Über den Unsprung der von
Pallas gefundenen und anderer ihr ähnlicher Eisenmassen und über einige damit
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in Verbindung stehende Naturerscheinungen” (O pochodzeniu znalezionej przez
Pallasa i o innych podobnych masach ¿elaznych oraz o pewnych z tym zwi¹zanych
zjawiskach natury) wydanej w roku 1794 w Lipsku i Rydze. Przedstawi³ w niej
hipotezê o pozaziemskim pochodzeniu bolidów i meteorytów. Wed³ug niego obiekty, powoduj¹ce po wtargniêciu w ziemsk¹ atmosferê zjawisko bolidu, s¹ bry³ami
materii, które w czasie formowania siê Uk³adu S³onecznego nie zespoli³y siê w wiêksze cia³a, takie jak planety. Jako pojedyncze bry³y wêdruj¹ w przestrzeni kosmicznej i niekiedy spadaj¹ na Ziemiê. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Chladni przedstawi³ tê
hipotezê jeszcze przed odkryciem planetoid kr¹¿¹cych miêdzy Marsem a Jowiszem.
Rozpatrywa³ problem pochodzenia meteorytów w kontekœcie kosmogonii Uk³adu S³onecznego. Uwa¿a³, ¿e w przyrodzie istniej¹ si³y, które powoduj¹ powstawanie cia³ niebieskich, ale te¿ ich rozpad. Zatem Ÿród³em bolidów i meteorytów s¹
cia³a, które przesz³y proces tworzenia siê i rozpadu.
Jego hipoteza o kosmicznym pochodzeniu meteorytów by³a wynikiem jedynie
analizy dostêpnej literatury, nie bada³ on meteorytów, a nawet ich nie ogl¹da³.
Warto zacytowaæ jego wyznanie: Gdy w roku 1794 wychodzi³a moja publikacja, nie
potrafi³em niczego powiedzieæ o chemicznym i mineralogicznym sk³adzie mas meteorytowych, gdy¿ nigdy dot¹d niczego takiego nie widzia³em. Pierwsze kamienie meteorytowe zobaczy³em w roku 1798 w Wiedniu (Chladni 1819).
Kosmiczne pochodzenie meteorytów nie od razu zosta³o zaakceptowane w œrodowiskach naukowych. Nic w tym dziwnego, skoro nawet sam fakt spadania na
Ziemiê bry³ kamiennych i ¿elaznych nie by³ wtedy powszechnie uznawany za prawdziwy. Moje twierdzenia napotka³y nieuzasadnione sprzeciwy, lecz póŸniejsze doniesienia fizyków potwierdzi³y moje tezy (Chladni 1827).
W pierwszym dziesiêcioleciu po ukazaniu siê prekursorskiej pracy (Chladni
1794) zaobserwowano kilka spadków meteorytów: Siena 1794, Wold Cottage
1795, Benares 1798 i najbardziej spektakularny deszcz meteorytów kamiennych
L’Aigle w roku 1803. Szczególnie raport o spadku meteorytu L’Aigle, który sporz¹dzi³ ciesz¹cy siê autorytetem cz³onek Francuskiej Akademii Nauk Jean Baptiste
Biot (1774–1862) bezdyskusyjnie potwierdzi³ fakt, ¿e meteoryty spadaj¹ z przestrzeni pozaziemskiej.
Meteoryty zebrane z obserwowanych spadków zosta³y poddane badaniom chemicznym i mineralogicznym. Znaleziono cechy wspólne dla materii meteorytowej
oraz w³asnoœci odró¿niaj¹ce j¹ od materii pochodzenia ziemskiego. Pozosta³o poszukiwanie odpowiedzi na pytanie – sk¹d meteoryty pochodz¹?
OdpowiedŸ przynios³o odkrycie planetoid. W roku 1801 w³oski astronom Giuseppe Piazzi (1746–1826) odkry³ pierwsz¹ planetoidê – Ceres, a potem odkryto
kolejne: Pallas w 1802, Juno w 1804 i Westê w 1807. Obecnie znamy ju¿ setki
tysiêcy planetoid i wiemy z badañ orbitalnych i spektralnych, ¿e to w³aœnie planetoidy s¹ cia³ami macierzystymi zdecydowanej wiêkszoœci meteorytów.
Tym bardziej podziwiaæ nale¿y intuicjê Chladniego. Swoj¹ hipotezê o kosmicznym pochodzeniu meteorytów przedstawi³ zanim potwierdziæ j¹ mog³y analizy
chemiczne i mineralogiczne oraz obserwacje astronomiczne.
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Życie w nieustannej podróży
Rozpoczêt¹ w roku 1791 podró¿ po Europie z wyk³adami, pokazami oraz w poszukiwaniu materia³ów i kontaktów naukowych Chladni kontynuowa³ do koñca
¿ycia.
Przerwy w podró¿y spêdza pocz¹tkowo w Wittenberdze, a od roku 1813 w pobliskiej ma³ej miejscowoœci Kemberg, co by³o nastêpstwem wojen napoleoñskich.
W czasie oblê¿enia Wittenbergi musia³em uciekaæ i znalaz³em siê w ma³ym miasteczku Kemberg. Przez po¿ary w czasie wojny straci³em du¿¹ czêœæ moich zbiorów meteorytów, a du¿¹ czêœæ zbiorów z zakresu sztuki, muzyki i pedagogiki uda³o mi siê uratowaæ (Chladni 1827). Podobnie przed wojskami francuskimi wracaj¹cymi z Rosji
uciekali do pobliskich ma³ych miejscowoœci profesorowie uniwersytetu w Wittenberdze.
W Kemberg zajmuje bardzo skromne mieszkanie. Felix Mendelssohn-Bartholdy, który odwiedzi³ Chladniego w roku 1821 by³ zaskoczony, ¿e to samo pomieszczenie s³u¿y³o mu za salon, sypialniê oraz pracowniê.
Chladni przemierzy³ Europê od Francji na zachodzie, po Rosjê na wschodzie
i od Danii na pó³nocy, po W³ochy na po³udniu. Ten tryb ¿ycia budzi³ podziw, ale
te¿ uwa¿any by³ za dziwactwo. Ten osobliwie dziwny i oryginalny cz³owiek jest przyzwyczajony do ¿ycia w ci¹g³ym ruchu, pedantycznego trybu ¿ycia w du¿ej niezale¿noœci
od zewnêtrznych uwarunkowañ. Ludziom podoba³y siê jego krótkie spotkania tam,
gdzie przebywa³. Odczyty na tematy jego studiów mia³ ca³kowicie opanowane i przyci¹ga³y zawsze nowych s³uchaczy. Jest zrozumia³e, ¿e odkrycia wzorów dŸwiêkowych,
które z du¿¹ zrêcznoœci¹, sprawnoœci¹ i pewnoœci¹ potrafi³ przedstawiaæ, a tak¿e meteoryty – jak mo¿na je znaleŸæ i jaka jest ich budowa, zawsze s¹ now¹ niespodziank¹
(Steffens 1840–1844).

O akustyce
W 1802 roku opublikowa³ w Lipsku dzie³o „Die Akustik” – pierwszy systematyczny opis generowania, propagacji i odbioru dŸwiêków oraz drgañ cia³ sprê¿ystych.
Dzie³o to doczeka³o siê drugiego wydania niemieckiego i dwóch francuskich. By³o
te¿ bardzo wysoko ocenione przez uczonych jako podsumowanie ówczesnego stanu wiedzy o dŸwiêkach, w której stworzeniu Chladni mia³ znacz¹cy udzia³.
Od grudnia 1808 do marca 1810 Chladni przebywa³ w Pary¿u. Spotyka³ siê
z cz³onkami Akademii Francuskiej, z których wielu znanych mu by³o osobiœcie –
Pierre Simon Laplace (1749–1827), Claude Louis Berthollet (1748–1822), Jean-Baptiste Biot(1774–1862), Simeon-Denis Poisson(1781–1840), Felix Savart
(1791–1841).
W lutym 1809 roku Laplace postara³ siê o zaproszenie Chladniego do pa³acu
Tuilerie, aby móg³ on zademonstrowaæ Napoleonowi grê na swoich instrumentach
i figury dŸwiêkowe. O ile wystêpy artystów by³y w pa³acu cesarskim zjawiskiem
czêstym, to wizyty uczonych by³y rzadkoœci¹, choæ Napoleon interesowa³ siê
osi¹gniêciami nauki. Napoleon, na którym pokaz zrobi³ du¿e wra¿enie, kaza³
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wyp³aciæ Chladniemu 6000 franków gratyfikacji, a on zadedykowa³ mu swoje
francuskie t³umaczenie „Die Akustik”, które pod tytu³em „Traité d’Acoustique”
ukaza³o siê w listopadzie 1809 roku.
W roku 1817 Chladni wyda³ „Neue Beiträge zur Akustik” (Nowe przyczynki
do akustyki), gdzie przedstawi³ wyniki badañ prowadzonych po wydaniu „Die
Akustik”. W obu dzie³ach Chladni opisa³ wiele szczegó³ów ze swego ¿ycia prywatnego, co obecnie nie jest praktykowane w pracach naukowych.

Monografia i kolekcja
W ramach prac nad meteorytami Chladni uzupe³nia³ swe spisy znanych spadków
i znalezisk meteorytów oraz wydawa³ kolejne publikacje na ten temat. Publikowa³
g³ównie w Annalen der Physik, ale te¿ w Journal für Chemie und Physik i pojedyncze artyku³y w innych czasopismach.
W roku 1819 wyda³ w Wiedniu wielk¹, licz¹c¹ 434 strony, monografiê “Über
Feuer – Meteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen” (O ognistych meteorach i o masach spadaj¹cych z nimi). Przygotowuj¹c j¹ przez trzy lata
zbiera³ wszystkie informacje o bolidach i meteorytach z dostêpnej literatury (starodruki, kroniki, katalogi, czasopisma, gazety, informacje i notatki towarzysz¹ce okazom w kolekcjach). Stara³ siê dotrzeæ do informacji Ÿród³owych nie polegaj¹c na
opisach z drugiej rêki. Poniewa¿ przedmiot mego badania nale¿y do rzeczy, których
a priori nie mo¿na ustaliæ, nie szczêdzi³em w tej podró¿y ani si³ ani kosztów, aby
zebraæ wszystkie dane, które tylko posi¹œæ zdo³a³em. W tym to celu w³aœnie dwa miesi¹ce spêdzi³em w Gotha, trzy zaœ w Getyndze, szperaj¹c w tamtejszych bibliotekach za
wszystkim, co ma z tym zwi¹zek, spo¿ytkowa³em te¿ wiele zagranicznych czasopism,
jakie dosta³em w Hamburgu, Bremie i Wiedniu (Chladni 1819). By³o to jego fundamentalne dzie³o poœwiêcone meteorytyce, do którego w latach 1821–1826 opublikowa³ jeszcze 6 przyczynków w Annalen Physik i Poggendorf’s Annalen.
Chladni by³ pierwszym, który systematycznie kolekcjonowa³ meteoryty jako
materia³ badañ naukowych, a nie tylko osobliwoœci, takie jak posiadany przez niego nó¿ wykuty z meteorytu ¿elaznego Elbogen. Z wielk¹ dezaprobat¹ wypowiada³
siê o usuwaniu w XVIII wieku meteorytów ze zbiorów muzealnych, nazywaj¹c te
dzia³ania oœwieconym wandalizmem.
Gromadzony od roku 1798 zbiór meteorytów Chladniego liczy³ 42 okazy:
31 kamiennych (25 chondrytów zwyczajnych, 1 chondryt wêglisty, 5 achondrytów), 2 ¿elazno-kamienne i 9 ¿elaznych (6 oktaedrytów, 1 ataksyt i 2 anomalne).
Ze znanych wspó³czeœnie meteorytów, Chladni posiada³ okazy: Einsisheim, Toluca, wspomniane w tytule jednej z prac (Chladni 1794) ¯elazo Pallasa – meteoryt
Krasnojarsk, Swój zbiór opisa³ w pracy (Chladni 1825).
Zbiór ten Chladni zapisa³ w spadku Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie.
Namówi³ go do tego przyjaciel Christian Samuel Weiss (1780–1856), który kierowa³ muzeum przez prawie pó³ wieku. Muzeum berliñskie wtedy nie posiada³o a¿
18 okazów z kolekcji Chladniego. 35 z 42 przekazanych meteorytów wraz z jego
w³asnorêcznie sporz¹dzonymi opisami znajduje siê w tym muzeum do dziœ.
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Ostatnie lata
Ostatnie lata ¿ycia Chladniego opisa³ w swych wspomnieniach Henrik Steffens,
profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego i jego rektor w latach 1821/1822
i 1829/1830. Ka¿dorazowo, gdy go spotyka³em w Halle, w Lipsku, w Berlinie, ostatnio we Wroc³awiu, z przyjemnoœci¹ patrzy³em na siedemdziesiêciolatka w roku 1825
albo w 1826, gdy bywa³ te¿ we Wroc³awiu. Jak zawsze tak i tym razem podró¿owa³
bez ¿adnego opiekuna, jakby by³ jeszcze m³odym cz³owiekiem. Wynaj¹³ sobie mieszkanie, sto³owa³ siê raz tu, raz tam w ogólnie dostêpnych miejscach i opuszcza³ je wieczorami bez opieki, odwiedzaj¹c towarzystwo, jak student z kluczem od mieszkania
w kieszeni. We Wroc³awiu mia³ du¿¹ liczbê s³uchaczy i uda³o mi siê zorganizowaæ dla
niego uroczysty obiad, w którym uczestniczyli nie tylko uczeni, ale te¿ wysokiej rangi
urzêdnicy i uznane osobistoœci. To wydarzenie wprowadzi³o go w pogodny nastrój
i jego rozmowy w godzinach wieczornych, które spêdza³ u mnie, rozweseli³y go. Czêsto
rozmawia³em z nim o jego po³o¿eniu, w jakim siê znalaz³ maj¹c lat siedemdziesi¹t.
Ale by³ on ca³kiem beztroski. Gospody i wynajête mieszkania sta³y siê jego codziennoœci¹ jak dla innych uczonych – ich ciche biblioteki i g³êbokie fotele (Steffens
1840–1844).
Taki tryb ¿ycia móg³ Chladni prowadziæ dziêki dobremu zdrowiu. W roku
1822 zachorowa³em na puchlinê wodn¹ i kilka miesiêcy by³em wy³¹czony z naukowego dzia³ania.(...)Tak d³ugo, jak siê psychicznie dobrze czujê, nie mam powodów by byæ
niezadowolonym i ¿yczê sobie nie wiêcej by ten czas tak trwa³. Widoki na spe³nienie
tych ¿yczeñ, wierzê, ¿e mam, poniewa¿ w 68 roku ¿ycia czujê siê zdrów i lekko. Dwie
si³y, które u cz³owieka szwankowaæ zaczynaj¹ najszybciej, to si³y wzroku i pamiêci.
U mnie s¹ te si³y jeszcze dodatnie, a nie ujemne (Chladni 1827).
W ostatnim dniu 1826 roku Chladni wyruszy³ w swoj¹, jak siê póŸniej okaza³o
ostatni¹, podró¿ – z Kemberg przez Berlin do Wroc³awia. Planowa³ w nim pozostaæ do po³owy kwietnia, a potem przez Frankfurt nad Odr¹ i Berlin wróciæ do
Kemberg.
Niestety œmieræ zweryfikowa³a te plany. Swe pracowite i oryginalnie spêdzone
¿ycie Chladni zakoñczy³ nieoczekiwanie z 3 na 4 kwietnia 1827 roku we Wroc³awiu.
Opis ostatnich chwil ¿ycia Chladniego znamy ze wspomnieñ Steffensa. Chladni
by³ umiarkowany w u¿ywkach. Tego wieczoru pi³ wiêcej herbaty ni¿ zwykle, a rozmowa potoczy³a siê na temat œmierci. Wyrazi³ ¿yczenie, ¿eby szybko i niespodziewanie
znaleŸæ siê pod ziemi¹. Bêd¹c w dobrym nastroju opowiedzia³ o przypadku œmierci
pewnego wielkorz¹dcy, któremu chyba zazdroœci³. Przy wystawnym obiedzie ów dostojny jegomoœæ z apetytem zjad³ ju¿ sporo ró¿nych smacznych dañ. Ale czeka³ go jeszcze
jeden smako³yk, mianowicie pasztet z gêsich w¹tróbek po strasbursku. Oczy jegomoœcia
rozb³ys³y ju¿ w czasie jego podawania. Poniewa¿ by³ honorowym goœciem, obs³uga ju¿
zbli¿a³a siê by mu podaæ w pierwszej kolejnoœci ten rarytas. W tym momencie dozna³
on udaru i umar³. Tak opowiedzia³ to Chladni, bêd¹c w pe³ni zdrowia i radoœci ¿ycia.
Dyrektor muzyczny Mosewins, mój przyjaciel, odprowadzi³ go do domu, gdzie mieszka³ niedaleko. Nie pozwoli³ mu wejœæ na schody, ¿eby go odprowadziæ. S³u¿¹ca przyACTA SOCIETATIS METHEORITICAE POLONORUM
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nios³a mu œwieczkê i oddali³a siê. Nastêpnego ranka o szóstej godzinie zosta³em obudzony przez pos³añca. Gospodyni, jak zwykle, zanios³a œniadanie do jego pokoju i tam
znalaz³a Chladniego w k¹cie na parapecie okiennym wyci¹gniêtego w wyniku udaru.
Pospieszy³em do jego mieszkania i zobaczy³em to samo. By³o oczywiste, ¿e by³ to wylew,
który nast¹pi³ ju¿ póŸnym wieczorem, krótko potem, jak opuœci³ towarzystwo. ¯akiet
mia³ zdjêty, nosi³ dwa zegarki – jeden mia³ ju¿ nakrêcony i le¿a³ obok niego, drugi
w trakcie nakrêcania wypad³ mu z r¹k (Steffens 1840–1844).
Chladni zosta³ pochowany z honorami na Cmentarzu Wielkim we Wroc³awiu
9 kwietnia 1827 roku. Mowê pogrzebow¹ wyg³osi³ Steffens, a oprawê muzyczn¹
przygotowa³ organista i profesor muzyki Friedrich Wilhelm Berner (1780–1827).
Wkrótce Berner zmar³ i zosta³ pochowany obok Chladniego, jako, podobnie jak
on, osoba zas³u¿ona i nie posiadaj¹ca rodziny. Specjalnie powo³any komitet
spo³eczny pod kierownictwem Johanna Gottfrieda Hientzcha (1787–1856) zebra³
œrodki i wybudowa³ na grobach pomniki z opisem zas³ug Chladniego dla nauki
i Bernera dla muzyki. Niestety ani groby, ani sam cmentarz nie zachowa³y siê do
naszych czasów.

Uznanie
Badacze spuœcizny naukowej Chladniego policzyli, ¿e opublikowa³ 120 prac, z tego
60 poœwiêconych akustyce, 46 – meteorytom i 14 – innym zagadnieniom. Wœród
tych ostatnich s¹ tak¿e artyku³y poœwiêcone astronomii. Jest miêdzy innymi praca
o jasnej komecie widocznej w 1811 roku (Chladni 1816). Kometa ta upamiêtniona zosta³a przez Adama Mickiewicza w „Panu Tadeuszu”. W dwóch artyku³ach:
(Chladni 1818) i (Chladni 1819a) opisa³ badania Josepha von Fraunhofera
(1787–1826) z zakresu analizy œwiat³a i spektroskopii, ale sam tymi problemami
nie zaj¹³ siê, chocia¿ Fraunhofer chcia³ zainteresowaæ Chladniego badaniami
optycznymi.
Na karcie tytu³owej monografii Chladniego o meteorytach (Chladni 1819)
mo¿emy przeczytaæ, ¿e by³ on cz³onkiem: Cesarskiej Akademii Nauk w Sankt
Petersburgu, Królewskich Akademii w Berlinie, Monachium i Turynie, Królewskich Towarzystw Naukowych w Getyndze i Haarlemie, Towarzystwa Przyjació³
Przyrodoznawstwa w Berlinie, Akademii Nauk w Pary¿u, Wielkoksi¹¿êcego Towarzystwa Mineralogicznego w Jenie, Akademii Sztuk i Nauk w Liworno, Elektorskiej Akademii Nauk U¿ytecznych w Erfurcie, Towarzystwa Nauk Przyrodniczych
w Rotterdamie., Hamburskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk i Rzemios³a,
Towarzystwa Przyrodników w Halle, Towarzystwa Historii Naturalnej w Hanowerze oraz jeszcze wielu innych. Œwiadczy to o uznaniu œwiata nauki dla osi¹gniêæ
Chladniego w dziedzinie badañ akustycznych i meteorytowych.
Zas³ugi Chladniego uhonorowa³y rozmaite œrodowiska naukowe. W akustyce
u¿ywa siê terminu figury Chladniego oraz prawo Chladniego. Astronomowie
nazwali jego imieniem jeden z kraterów na Ksiê¿ycu oraz planetoidê. Krater ma
œrednicê oko³o 14 km i po³o¿ony jest blisko centrum tarczy. Planetoida
5053 Chladni obiega S³oñce w œredniej odleg³oœci 2,4 jednostki astronomicznej
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z okresem 3,72 roku. Zosta³a odkryta przez Edwarda Bowella 22 marca 1985 roku.
Natomiast mineralodzy nadali nazwê chladniit minera³owi Na2CaMg7(PO4)6.
Podziękowanie

Dziêkujê Panu Herbertowi Sobotko za przet³umaczenie autobiografii Chladniego
(Chladni 1827) oraz wspomnieñ Steffensa o Chladnim (Steffens 1840–1844).
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