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Żadne zjawisko przyrody nio pociąga za 
sobą tak strasznych i nieprzewidzianych klęsk, 
jak  trzęsienia ziemi.

W spaniałe miasta, całych wieków pracą 
wzniesione, jaśniejące niegdyś bogactwem i 
przepychem, słynne nagromadzonemi w nich 
arcydziełami sztuki, znikły z widowni tego 
świata razem z tymi, którzy je  zaludniali. Ich 
losy rozstrzygnęły się w okamgnieniu. Jedna 
chwila zburzyła to, na co się długie stulecia 
składały. Po wielu nie zostało nawet gru
zów — pochłonęła j e ziemia lub fale wód ko
łyszą się nad ich grobem,

H istoryja starożytna, a nawet początkowa 
naszśj ery, nie mogły zapisać na swoich kar
tach wzmianki o wszystkich miastach upa
dłych w prochu pod zgubnem tchnieniem tych 
wielkich przewrotów. Pierwotne stosunki 
między ludami i państwami, były nieustalone 
i niewszystkie wypadki, które zaszły u je
dnych, doszły do wiadomości drugich. Prócz 
tego wiele kronik i pamiętników dawnych

musiało zaginąć. Mimo to, opowiadanie kata
strof wiadomych mogłoby dostarczyć treści do 
bardzo obszernego dzieła. Przywodzę tu  wsze
lako na pamięć czytelnika tylko te, które 
w swoich skutkach były naj zgubniej sze.

Trzęsienie ziemi, które w roku 526 naszćj 
ery zniszczyło królowę wschodu, Antyjochiją, 
pociągnęło za sobą śmierć 250,000 mieszkań
ców, zasypanych gruzami.

Kircher w r. 1638 był naocznym świadkiem 
upadku miasta Eufemii, pochłoniętego w to
niach mętnego jeziora, które na jego miejsce, 
w skutku takićjże katastrofy, z wnętrza ziemi 
wystąpiło.

W  Limie od czasu jój założenia przez Pi- 
zarra, to jest od r. 1535 naliczono 20 wielkich 
trzęsień, z których dwa były najstraszniejsze, 
u  mianowicie w latach 1566 i 1828; w pierw- 
szem zginęło 120,000 mieszkańców — w dru- 
giem prawie całe miasto zostało zburzone.

W  Lizbonie dnia 1 Listopada 1755 r. okro
pne wstrząśnienia spustoszyły większą część 
miasta; z tych pierwsze zaczęło się o godzinie 
9-tćj minut 40 rano, trwało tylko 6 sekund 
i w tym  krótkim przeciągu czasu zrównało 
z ziemią trzy czwarte domów. Pałac królew
ski, kościoły i wszystkie większe gmachy pu
bliczne upadły podówczas, a trzęsienia następ
ne dnia tegoż dokonały reszty zniszczenia. 
Więcój niż 30,000 ludzi znalazło grób w zwa
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liskach stolicy. W  czasie pierwszej katastrofy, 
zaszlój zrana, wody Tagu zalały kraj w szerz 
na pól mili. lecz wkrótce napiętrzywszy się 
w bałwany, wznoszące się o 50 stóp nad zwy
kły poziom rzeki, wróciły do swego łożyska. 
Tegoż dnia Marocco i Fez zostały zburzone 
i część miasta Meąuinez ') razem z 10,000 
osób zginęła, a miasto Tasso zapadło się 
w ziemię.

W  r. 1812, 26 Marca stolica Yenezueli Ca- 
raccas została obrócona w perzynę i straciła 
podczas trzęsienia wielką liczbę swoich mie
szkań có w.

W  r. 1822 dnia 13 Sierpnia około godziny 
10 ój wieczór, miasto Alep, na wschodzie 
trzecie po Stambule co do znaczenia, całe zbu
dowane z kamienia, po kilku wstrząśnieniach 
zamieniło się w gruzy i pogrzebało w nich 
około 30,000 osób. Toż samo trzęsienie spu
stoszyło Antyjochiją, Scandron, Idlib-Mendun- 
Killis i wszystkie miasta i wsi okolic Alepu.

W yspy Guadelupa, Antigua i San Thomas 
uległy podobnójże klęsce w L utym  r. 1843.

I  któż nie uzna, że te straszliwe wypadki 
przeszłości rzucają złowrogi cień na niepewną 
i zakrytą przed nami przyszłość?

Ostatnie klęski, które dotknęły tak  nieda
wno różne miejscowości w Europie, świadczą 
o nieustannćj działalności sił wnętrza ziem
skiego.

W  kilkunastu ostatnich miesiącach gwałto
wne trzęsienia zniszczyły Zagrzeb, San-Mi- 
guel 2), Casamicciola 3) i Chios, jak  to zresztą 
każdemu z pism publicznych wiadomo.

Cóż zresztą dziwnego, że potęga tych 
wstrząśnień ściera z oblicza ziemi znikome 
dzieła rąk ludzkich, kiedy i naturalna rzeźba 
powiorzchni ziemskićj przekształca się z grun
tu  pod ich niszczącem tchnieniem? Równiny 
zamieniają się ndgle w krainę górską, długie 
pasma skał zapadają głęboko pod poziom i na 
ich miejscu ukazują się jeziora, nakoniec z ło
na wód morskich nagle w ynurzają się wyspy.

Podczas trzęsienia ziemi w Kalabryi w 1783 
r. wszystko zostało wywrócone, bieg wód

’) Cesarstwo Marokańskie.
2) San-Miguel, jedna z wysp Azorskich o 1300 kilome

trów od Portugalii pod 38° 38' szer. póła. i 29° 31' dług', 
zachodn.

3) Casamicciola, miasto na wyspie Isch ia  u w ejścia do 
zatoki Neapolitański&j.

przerwany i zmieniony, ziemia rozwarła się 
w rozmaitych kierunkach i potworzyły się 
rozmaite rozpadliny, mające w niektórych 
miejscach do 150 metrów szerokości, w in
nych utworzyły się otchłanie ze ścianami pio- 
noAvemi do 100 metrów wysokości, buchające 
niezmiernemi strumieniami wody. Główne 
działanie odbywało się na lądzie stałymWłoeh, 
między Oppido i Soriano, rozgałęzienie zaś 
jego sięgnęło poza cieśninę morską do Messy- 
ny w Sycylii, gdzie zburzyło więcej niż poło
wę tego miasta, oraz 29 miasteczek i wsi. 
Dno morskie zniżyło się w okolicach Messyny 
i cały grunt wzdłuż portu pochylił się ku wo
dom, a przylądek u wejścia został pochło
nięty.

W  trzęsieniach ziemi, które miały miejsce 
w Cliili w latach 1822, 1815 i 1837 różne czę
ści pobrzeży na przestrzeni 2 )0 mil francu
skich (lieues) między Yaldiviją i Yalparaiso, 
podniosły się nad równie oceanu, podobnież 
i wyspy sąsiednie. Takićjże samej zmianie i 
dno morskie tamże uległo.

W  r. 1819 w Indyjach wschodnich w skut
ku trzęsienia ziemi, pośród równiny zupełnie 
płaskiój utworzyło się wzgórze na 20 mil fran
cuskich długie i 6 mil szerokie, które zatamo
wało bieg rzeki Indus. Dalej zaś ku południo
wi, równolegle od nowo-powstałego wzgórza, 
kraj zniżył się, pociągając z sobą wieś i tw ier
dzę Sindrę, które w połowic zostały podto- 
pione, lecz utrzym ały się na fundamentach.

W szystkie powyższe zmiany w zewnętrznej 
postaci ziemi nastąpiły gwałtownie, w bardzo 
krótkim przeciągu czasu, ale są inne, wyka
zujące powolne i nieznaczne działanie sił we
wnętrznych naszej planety. Do tego rzędu 
należy stopniowe podnoszenie się lądów nad 
poziom morski w Szwecyi i Finlandyi, a zni
żanie się w Skanii i Grenlandyi.

1. Wogólności zatem jedne falowania po
wierzchni ziemskićj odbywają się gwałtownie 
i z nadzwyczajną prędkością, inne powoli i 
nieznacznie, tak, iż spowodowane przez nie 
zmiany po długim dopiero upływie lat dają 
się ocenić. Wiadomo również, że między 
gwałtownemi wstrząśnieniami są takie, które 
obejmują jednocześnie niezmierne przestrzenie 
ziemi, inne zaś, wyłącznie miejscowe, zawarte 
są w szczupłym zakresie danój okolicy.

Nakoniec niektóre miały za ostateczny w y
padek przerwanie twardej powłoki ziemskiój



M 12. W SZECHŚW IAT. 179

i utworzenie wulkanów lądowych, a nawet i 
podwodnych.

Powyższe dane z niewątpliwych faktów 
wyprowadzone, a oraz dostrzeżenia nad sto- 
pniowem zwiększeniem się ciepła, w miarę 
zstępowania w głąb’ ziemi, służą za podstawę 
do wywnioskowania przyczyny tych zjawisk, 
ciągle powtarzających się na powierzchni 
globu.

2. Dostrzeżenia termometryczne wykazały 
już dawno, że w niewielkiój pod powierzchnią 
ziemską głębokości znajduje się warstwa, któ
rój temperatura, bez względu na pory roku 
wcale się nie zmienia. I  tak, pod obserwato- 
ryjum paryskiem. w głębokości 27 metrów, 
tem peratura tak  zimą jak  latem utrzymuje 
się niezmiennie na wysokości -f- 11°, 8 Cel- 
syjusza. W  ogólności fizyka, opierając się na 
zasadzie niewątpliwych obserwacyi, dowodzi, 
że pod każdym punktem  powierzchni ziem
skiój w odpowiedniój warunkom miejscowym 
głębokości, jest warstwa, w którój termometr 
pokazuje przez całe lata jeden i tenże sam 
stopień i ułamek stopnia, to jest, iż żadne 
zmiany tem peratury zewnętrznój, z kolejnego 
następstwa pór roku wynikające, nie dają się 
czuć w tejże głębokości, a oraz, że w miarę 
zstępowania w głąb’ ziemi na każde 33 me
try  głębokości w przecięciu, tem peratura 
zwiększa się o 1 stopień term ometru Cel- 
syjusza.

Istnienie warstwy niezmiennćj, którój tem
peratura nie ulega wpływowi pór roku, wska
zuje, że stygnięcie skorupy ziemskiój zatrzy
mało się do czasu lub przynajmniój, że jego 
postęp jest tak  nieznaczny, iż nic zgoła o nim 
wnioskować nie możemy, co się zaś tyczy 
stopniowego wzrostu tem peratury w głębi 
ziemi, rachunek wykazuje, że jeżeli istotnie 
w każdój głębokości przybywa 1 stopień cie
pła co 33 m etry w przecięciu, to o 3000 me
trów pod w arstw ą niezmienną, tem peratura 
dosięga 100° term om etru Celsyjusza, czyli 
stopnia wody wrącój ; posuwając zaś dalej 
ten rachunek, znaleźlibyśmy, że tem peratura 
w środku naszój planety dochodzi do 200,000°. 
Ale to są tylko domysły niepodobne do spra
wdzenia i gieologowie stawiają natomiast inne, 
choć niemniój wątpliwe przypuszczenie, że od 
głębokości 150,000 lub 200,000 metrów, aż do 
środka ziemi, tem peratura jest jednostajna i 
równa 3000 lub 4000° C. Zresztą i przy ta-

kiem gorącu wszystkie znane nam ciała mu
szą być stopione.

Cokolwiekbądź, te wywody liczebne ra- 
czój do kategoryi hipotez, niż do rzędu twier
dzeń niewątpliwych mogą być zaliczone. P ro
mień równikowy ma 6,376,984 m etry długo
ści, obserwacyje zaś nad zwiększeniem się 
ciepła pod warstwą niezmienną, nie mogły 
sięgnąć do 2000 metrów głębokości, tym  spo
sobem nawet do przybliżonego obliczenia we
wnętrznej tem peratury ziemskiój i jćj zmian 
niema dostatecznój podstawy.

Głównym faktem dowodzącym niewątpli
wie, że, jądro naszój planety znajduje się 
w stanie płynnym, są właśnie trzęsienia ziemi, 
gdyż, jak  wiadomo z hidrostatyki, ciśnienie 
wywarte na ciecz wypełniającą naczynie 
zamknięte, udziela się wszystkim jój cząstkom, 
a oraz ścianom samegoż naczynia. W  takich 
właśnie warunkach znajduje się jądro ziem
skie, otoczone zewsząd stwardniałą powłoką 
czyli skorupą.

Dawniejsi gieologowie obliczali grubość tój 
ostatniój na 60 kilometrów, dzisiejsi na 20 do 
40, stosownie do topliwości ciał, do- składu 
wnętrza ziemskiego należących. Z mocy więc 
powyższego prawa hydrostatycznego, wszel
kie parcie, wywarte na jądro ziemi, pobudza 
tę masę płynną do ruchu, który udziela się 
skorupie i, jeżeli niema dostatecznój siły do 
jój przerwania, to wprawia ją  w drgania, któ
re trzęsieniami ziemi nazywamy.

Niektóre z tych ostatnich objęły niezmierną 
część powierzchni naszój planety. Między in- 
nemi trzęsienie w Nowój Grenadzie (dnia 17 
Czerwca 1828 r.) rozpostarło się na przestrzeni 
wielu tysięcy miryjametrów kwadratowych. 
Trzęsienie lizbońskie sięgnęło z jednój strony 
do Laponii, z drugiój do M artyniki i w po
przek tego kierunku od Grenlandyi do Afry
k i — jednocześnie cała Europa doznała jego 
skutków. Nakoniec z porównania i zestawie
nia różnych faktów, gieologowie zostali przy
prowadzeni do koniecznego wniosku, że nie
które wstrząśnienia przebiegły okrąg wielkie
go koła ziemskiego i objęły całą półkulę.

Ale dla czego inne były tylko miejscowe? 
Dlatego zapewne, że ciśnienie wewnętrzne 
zostało wywarte na pionowej, łączącój jak i
kolwiek wulkan lądowy lub podmorski z ją 
drem ziemi, lub też w bliskiój od tegoż kie
runku odległości i że tym  sposobem materyje
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płynne, wyparte z wnętrza, mogły przez k ra 
ter odchodzić, nieudzieliwszy ciśnienia całej 
masie jądra.

Nakoniec jeżeli to ciśnienie ma większą siłę 
niż opór skorupy, ta  ostatnia zostaje przerwa
na i tworzy się na powierzchni ziemskiój roz
padlina, albo też wulkan.

Leez jądro naszego globu nie mogłoby być 
plynnem, gdyby jednocześnie nie było w sta
nie gorejącym. Jest nawet pewnem, że po
czątkowo, przed powstaniem życia na ziemi, 
cała jój powierzchnia była w takimże stanie 
gorejąco-płynnym, w jakim  się teraz samo jój 
wnętrze znajduje.

Gieomorfija i hidrodynamika dowodzą, że 
gdyby ziemia, będąc płynną, zostawała w spo
czynku, to pod działaniem wzajemnój a trak- 
cyi swych cząstek, musiałaby przybrać figurę 
sferyczną; ponieważ zaś wiruje około swój osi 
środkowój, a z tym  rodzajem ruchu powstaje 
zawsze siła odśrodkowa, proporcyjonalna, jak  
wiadomo, do iloczynu z promienia obrotu 
przez kwadrat z prędkości obrotu, to ziemia 
nie mogła zachować figury sferycznój, lecz 
musiała się wydąć w pasie równikowym, a 
spłaszczyć w biegunach, czyli innemi słowy 
zamieniła się w elipsoidę 3).

P rzy  figurze sferycznój równowaga masy 
płynnój, wprawionój w obrót około osi, była 
najzupełniój niemożliwą: z dwu bowiem
cząstek płynu, równo od środka ziemi oddalo
nych, większy zawsze posiadała ciężar ta, 
która leżała na osi obrotu, niż ta, która na 
płaszczyźnie równika się znajdowała — siła 
odśrodkowa nie działała wcale na pierwszą, 
gdy przeciwnie zmniejszała ciężar drugiój, 
jako wprost przeciwna sile ciężkości.

Tym sposobem dla równowagi całego ciała 
większa ilość masy skupiła się w pasie równi
kowym, aniżeli w biegunach, czyli — co na 
jedno wychodzi, promień równikowy w ydłu
żył się, pociągając za sobą skrócenie osi obro
tu, tak, iż różnica między pierwszym i drugą 
wynosi dziś 22,635 metrów Niezmierny 
okres czasów musiał przeminąć nad krążącą 
w przestrzeni planetą, zanim ta  równowaga 
ustanowiła się ostatecznie i masa płynna

’) Figurę ziemi, która w ścisłem pojęciu nie je s t elip
soidą, nazywają dziś Gieoidą.

2) Promień równikowy ma 6,376,984 metry, promień 
biegunowy 6,354,349.

odziała się powłoką stałą, uwarunkowaną do 
przyjęcia i utrzymania na swój powierzchni 
nowego i bujnie krzewiącego się zjawiska, to 
jest życia roślinnego i zwierzęcego.

3. Pierwotne i całkowite stopienie naszej 
ziemi od powierzchni aż do środka, a oraz dzi
siejszy stan płynny samego jój wnętrza, gieo- 
logija zalicza do rzędu faktów ujawnionych 
i niewątpliwych; co się tyczy twardój skoru
py, która teraz toż wnętrze otacza, niemniój 
jest pewnem, że jedyną przyczyną jój utwo
rzenia było zastyganie gorej ącój powierzchni 
przez promieniowanie ciepła przy nieustan- 
nem zetknięciu z zimnemi przestrzeniami 
między-planetarnemi.

"W” takim stanie rzeczy przyczyny trzęsień 
ziemi muszą przebywać w jój wnętrzu, poszu
kiwanie zaś ich w przestrzeniach świata sło
necznego i przywoływanie na pomoc astrono
mii, jak  tego niektórzy uczeni żądają, nie pro
wadzi do rozwiązania kwestyi.

Ale w ogólności dzisiejsi gieologowie, od
rzucając dawniejszą teoryją zmian zachodzą
cych w budowie skorupy ziemskiój, przestali 
odnosić je  do przyczyn gwałtownych i natych
miastowy skutek wywierających, lecz dowo
dzą, że wszelkie zjawiska gieologiczno, zmie
niające zewnętrzną postać globu — trzęsienia 
ziemi, powstawanie łańcuchów gór, podnosze
nie się i zniżanie lądów są krańcowemi obja
wami działalności powolnój, nieustannój i 
przez niezmiernie długie wieki trwaj ącój, że 
jednem słowem każde takie zjawisko jest 
wypadkową, całego szeregu nieskończenie 
ustopniowanych przemian, jakie w ustroju 
ziemi zachodzą.

Na tój to ogólnój podstawie dzisiejsi uczeni 
zbudowali nową teoryją o tworzeniu się gór 
i trzęsieniach ziemi — teoryją następującój 
treści:

Ponieważ masa ziemska, pierwotnie płynna 
i gorejąca, krążąc w zimnych przestrzeniach 
świata, zastygła z wierzchu i otoczyła się 
tw ardą skorupą, a zatem i jój wnętrze czyli 
jądro dotychczas jeszcze płynne i gorejące 
musi również zastygać, a przez to samo zmniej
szać się co do swój objętości. Co się tyczy 
skorupy, spodnie jej warstwy pod ciśnieniem 
tych, które na nich leżą, a jeszcze bardziój 
pod działaniem wewnętrznego ciepła ziemi 
znajdują się dotąd w stanie giętkim i mięk
kim, skutkiem czego mogą się układać pla
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stycznie na powierzchni jądra płynnego, 
wierzchnie zaś fałdują się na nich i jako tw ar
de i kruche doznają wstrząśnień mniój lub 
więcój gwałtownych, a nawet załamują się 
i rozrywają, tak, iż pewne ich części napię- 
trzają się nad poziomem, inne zniżają się lub 
nawet zapadają, tworząc na powierzchni 
ziemskićj wyniosłości lub wklęsłości. Jednem 
słowem, podług tój teoryi, zewnętrzne i tw ar
de sklepienie skorupy jest nazbyt obszernem 
i luźnem, iżby się mogło pomieścić, a tem 
mniój foremnie ułożyć na warstwach mięk
kich i plastycznie do jądra przystających; 
z czego wypadałoby, że między temi dwiema 
częściami skorupy — zewnętrzną i wewnętrz
ną — tworzą się próżnie czyli przerwy żadną 
m ateryją niewypełnione i że powierzchnia 
ziemska nad niemi mocą swojego ciężaru po
głębia się i zapada.

4. Lecz aby powierzchnia wklęsła stwar
dniałej powłoki była większą od powierzchni 
wypukłój, leżących pod nią warstw miękkich, 
to trzeba przypuścić, że jój kurczenie się mu
siało być kiedykolwiek po wolniej szem, ani
żeli kurczenie się jądra  środkowego, na któ- 
rem też warstwy rozłożyły się plastycznie. 
Tymczasem do takiego przypuszczenia niema 
dostatecznych danych. Kurczenie się ciał jest 
skutkiem ich stygnięcia i rzecz widoczna, że 
powierzchnia ziemska wystawiona bezpośre
dnio na zimną tem peraturę zewnętrzną, mu
siała stygnąć prędzój, aniżeli wnętrze. Prócz 
tego o stygnięciu jąd ra  nic nawet przybliże
nie pewnego twierdzić nie możemy. Zniżanie 
się tem peratury tój masy płyDnój powinno 
odbijać się na temperaturze warstw niezmien
nych, pod różnemi punktami powierzchni 
ziemskićj leżących, których stan termometry- 
czny wiadomy nam jest z obserwacyi. Ale 
tem peratura tych warstw pozostaje stale i 
ściśle taką, jaką była wiele lat temu, kiedy 
badania w tym  kierunku względem nich przed
sięwzięto. Prócz tego podług gieologii tem 
peratura zewnętrzna klimatów ziemskich, 
wzięta w przecięciu za każdy rok prawie się 
nie zmienia.

Gdy tedy postępy czyli prędkość stygnię
cia i skorupy i jądra są nieskończenie powol
ne, a przynaj mniój przy naszych środkach 
obserwacyjnych nieocenialne, to i obliczenie, 
o ile w danym czasie objętość tych dwu 
części naszego globu się zmniejsza, należy do

zadań nierozwiązalnych. Być może nawet, 
jeżeli jądro znajduje się na drodze przejścia 
ze stanu płynnego do stałego, to podług wia
domego prawa fizyki, jego tem peratura aż do 
czasu zupełnego stwardnienia, to jest przez 
niezmierną liczbę lat musi pozostać stałą.

Cokolwiekbądź, jeżeli pierwotnie cała zie
mia od powierzchni aż do środka była stopio
na, to rzecz niewątpliwa, że działające na nią 
siły utrzym ywały całą jój masę w spójności. 
Z jednój strony bowiem, skutkiem ciężkości 
warstw y wyższe wywierały ciśnienie piono
we na niższe ku środkowi ziemi, z drugiój 
znów zwiększające się razem z głębokością 
gorąco wytwarzało siłę, wskutek którój ma- 
teryje wnętrza rozszerzały się we wszystkie 
strony, a i tem samem i od środka planety ku 
jój powierzchni. Lecz zastosowawszy do tój 
kwestyi analizę matematyczną, fizyka dowo
dzi, że siła ciężkości zwiększa się od powierz
chni tylko do głębokości równój ‘/ 6 promienia 
ziemskiego i że następnie maleje aż do środ
ka, w którym jest żadna, gdy przeciwnie tem
peratura musi się ciągle podnosić od powierz
chni aż do środka, a tem samem siła rozsze
rzająca m ateryją razem z nią się zwiększa. 
Nakoniec powłoka zewnętrzna ziemi, jako sty
kająca się bezpośrednio z zimnemi przestrze
niami wszechświata, zastygała i ściągała się 
prędzój, aniżeli wnętrze i nareszcie stwardnia
ła. W  następstwie tego faktu ziemia zamie
niła się w naczynie ze wszech stron zamknięte 
i zawierające w sobie jądro płynne. Promie
niowanie tój wewnętrznćj części naszego glo
bu ku zimnym krainom między-planetarnym, 
a tem  samem jój zastyganie zostało zatrzy
mane, a przynaj mniój niezmiernie osłabione 
przez twardą skorupę, która je  od nich od
dziela. Ponieważ zaś ta  ostatnia kurczyła się 
prędzój niż wnętrze, a zatem można przypu
ścić, że jój przystawanie do jądra raczój się 
wzmocniło niż osłabło po dojściu ziemi do te
raźniejszego stanu.

"Wprawdzie niepodobna zaprzeczyć istnieniu 
pieczar podziemnych w samój skorupie, a oraz 
temu, że zapadanie się ich sklepień może być 
przyczyną trzęsień powierzchni, ale rzecz 
oczywista, że te pieczary powstały ze wstrzą
śnień poprzednich, w następstwie łamania się 
i przypadkowego układania twardych pokła
dów skorupy. (Dok. nast.)
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(Dokończenie.)

Na Boże Narodzenie 1873 r., zgromadzili
śmy się jak  zwykle znowu razem i umówiliśmy 
się spotkać wieczorem, tembardziój, że to była 
25-cio-letnia rocznica urodzin Julijana. Byli
śmy jednak wszyscy jacyś smutni, zamyśleni 
o tych, którzy z pewnością nie zapomnieli 
o nas dnia tego. Nie wiem, ale zdaje mi się. 
jakbyśm y przeczuwali jakieś wielkie nieszczę
ście, którego mieliśmy być świadkami. W szy
stkim było duszno w murach, wyszliśmy na 
planty za miasto, nie wiedząc, że tam  spotka
my pożar, przy którego ratunku Julijan  zo
stanie śmiertelnie ranny, a razem z jego ka
lectwem cielesnem, kraj straci już prawie j e 
dnego z najdzielniejszych i najzacniejszych 
swych synów, a nauka wysoko wykształco
nego i wielce obiecującego człowieka. Po dłu- 
giój bowiem i ciężkiój chorobie wyleczył się 
on niby, zaczął na nowo pracować, ale rozstro
jone siły fizyczne nie odzyskały już ni
gdy dawnój mlodzieńczój energii i posłuszeń
stwa żelaznój woli, a ostatnie 8 lat jego 
życia umysłowego, nie dorównały pierwotnój 
epoce jego rozwoju. I  nie mogło być inaczój 
w tych warunkach w jakich się znajdował!

Zamiast bowiem wypocząć, wydobrzeć, usu
nąć się od kłopotów życiowych, on przez cho
robę zaprzągł się do większój jeszcze pracy. 
W  laboratoryjum było dużo zaległości, prof. 
Baeyer wyglądał Julijana z upragnieniem, a 
z drugiój strony całe wieczory spędzać jeszcze 
musiał nad tłumaczeniem i tak  już opóźnio
nego wydawnictwa Technologii. Zresztą Ju- 
lijan po tym  smutnym wypadku chciał konie
cznie dostać się do kraju, do swoich i dlatego 
postanowił jeszcze w tym  samym roku wydok- 
toryzować się, co jakkolwiek dla niego, który 
już warszawski uniwersytet ukończył ze sto
pniem kandydata nauk przyrodniczych, w rze
czywistości nie było tak trudnem; to jednak 
pod względem formalnym i jako dla człowie

ka tak  spracowanego i schorzałego, było przed
sięwzięciem nad siły. Dokonał on jednak tego 
wszystkiego i po napisaniu rozprawy „Ein 
Beitrag zur Kentniss der Wasserentziehungs- 
processe“ otrzymał 1874 r. żądany stopień 
doktora filozofii. Na rozprawę tę, która była 
pod każdym względem świetna i zupełnie ory
ginalna, składały się obie natury syntez, od
krytych przez Baeyera a polegających na od
ciągnięciu wody. Grabowski zastosował je  do 
grupy naftalinowój i w pierwszój połowie 
swój pracy opisał syntezę odkrytych przez sie
bie < l wunafty 1 orne tanu , dwunaftylotrzychlor- 
etanu, dwunaftyloaeetylenu, acetylenodwunaf- 
ty lu i licznych związków od nich pochodnych. 
Na drugą zaś połowę tego pięknego traktatu  
naukowego, składały się prace przedchorobo- 
we. pozostające w ścisłym związku zfenolowe- 
mi barwnikami Baeyera, o których już wyżój 
wspominaliśmy. Tu jednak były one zgroma
dzone w jednę systematyczną całość i uzupeł
nione obserwacyjami uogólniająccrni poprze
dnio zebrane spostrzeżenia. A więc oprócz 
działania kwasu ftalowego na naftol, znajdu
jem y tu jeszcze obserwacyje Grabowskiego 
nad połączeniami, wytwarzającemi się pi-zy 
działaniu kwasów węglanego in statu nascendi 
i piromelitowego na taż samo połączenie.

Bez zaprzeczenia też, rozprawa ta jest jedną 
z najpiękniejszych pamiątek naukowych po 
Julijanie i zarówno bogactwem swój treści 
jak  i opracowaniom szczegółów, musi zawsze 
pozyskać wysokie uznanie fachowego czytel
nika. Dla nas, kiedy dziś na nią patrzymy i 
odczuwamy z nićj, jak  przygotowany, jak  
wyrobiony, jak  dobrze obeznany był jój 
autor z metodami badania i śledzenia tajni
ków przyrody, kiedy pomyślimy, iloma je 
szcze takiemi skarbami mógł on zapisać w dzie
jach nauki swe polskie imię, ma ona o wiole 
większą wartość i budzi prawdziwie głęboki 
żal, że człowiek ten tak prędko nam zniknął, 
tak  smutnie zginął.

W  1875 r. Julijan, za staraniem prof. Ra
dziszewskiego przenosi się do Lwowa i zostaje 
naprzód jego asystentem, a niezadługo potem 
docentem chemii technicznój w tamtej szój po
litechnice. Tu serdecznie nader przyjęty, oto
czony sympatyją i uznaniem, czuje się znowu 
szczęśliwym. Przygotowanie do wykładów 
zajmuje mu jednak dużo czasu, a potem obej
muje jeszcze redakcyją „Czasopisma aptekar
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skiego“, wchodzi w stosunki ze wszystkiemi 
wybitniejszemi osobistościami Lwowa i stąd 
przyjmuje często na siebie obowiązki, którym, 
zdaje mu się, że zawsze podoła. W  laborato
ryjum czul także potrzebę pracy, tembardziój, 
że Galicyja posiada tak obfite źródła nafty 
i wosku ziemnego, a produkty ich nie są do
tąd ani naukowo zbadane, ani też przemysł 
ich nie został odpowiednio i racyjonalnie roz
winięty.

Wszystko to robi go popularnym i znanym, 
ale powoli ta wielość zajęć przybija go, mę
czy i stawia nieraz w pomimowolnój kolizyi 
z poprzednio przyj ętemi obowiązkami. To też 
Julijan osłabiony tem fizycznie, a przytem 
denerwowany swemi bólami i środkami, ja 
kich używał do ich uśmierzenia, popada zlęk
li a w inną jeszcze chorobę, właściwą wielu 
ludziom wybitniejszych zdolności, lub pracu
jących namiętnie nad nauką, albo sztuką. Za
czyna wierzyć w swe wyższe zdolności, swe 
szersze posłannictwo, • czem naturalnie naraża 
sobie ludzi poprzednio najżyczliwszych. Była- 
to jednak choroba wieku, choroba młodości, 
która w normalnym stanie rzeczy byłaby 
prędko zapomniana, lub wobec nowych, po
ważnych zasług, w części uprawniona. Julijan 
czuł to i chcąc nie cofać się, lecz szerszy wi
dnokrąg zakreślić dla swój działalności, zaj
muje się coraz goręcój kwestyją naftową i 
wreszcie wyjednywa sobie u Wydziału krajo
wego fundusz potrzebny na wyjazd do Ameryki 
dla gruntownego zbadania tój kwestyi. Podróż 
też ta dla umysłu j ego, spragnionego czynów 
i wrażeń a zmęczonego pracą była rzeczywi
ście dobrodziejstwem i szczęśliwym pomy
słem.

Tu widzi wszystko, co się tylko odnosi do 
kwestyi naftowej, odbywa ogromne podróże, 
zbiera szerokie wiadomości, odnajduje wielką 
bardzo ilość ciekawych okazów mineralogicz
nych i petrograficznych i wyjechawszy ze 
Lwowa na wiosnę 1877 r., wraca dopiero pó
źną jesienią do Krakowa, gdzie powierzone 
mu zostaje kierownictwo oddziału chemiczne
go w świeżo zreformowanym Instytucie tech- 
niczno-przemysłowym.

Obszerne te i pracowite studyja Grabow
skiego nad naftą nie zostały jednak ogłoszone 
z prawdziwą stratą dla nauki i przemysłu. Po
zostały tylko cenne zbiory, liczne notaty i nie
które wiadomości o dokonywanych przez niego |

poszukiwaniach. W  Październiku r. z., kiedy
śmy ostatni raz widzieli się z Julijanem, nakła
nialiśmy go gorąco do niezwlekania z dalszem 
ich ogłoszeniem, ale on wtedy pragnął je  je 
szcze rozszerzyć, uzupełnić i ogłosić już od- 
razu w tój skończonój formie, któraby dobrze 
przedstawić mogła cały obszar jego pracy, 
poszukiwań, jak  i przyczynę zwłoki w ich 
ogłoszeniu. Niestety, pokazało się, że zbra
kło mu już na to czasu i życia!

Z badań tych uważamy za potrzebne zano
tować tu, iż Grabowski dowodził zawsze, że 
nafta wogóle brana nie jest żadnym czystym 
produktem suchój dystylacyi materyj orga
nicznych, lecz że powstała z nich przy niskićj 
temperaturze, może drogą wodną, przez szcze
gólniejszego rodzaju rozkład, zbliżony naturą 
najbardziój do tego procesu, który nazywamy 
fermentacyją, gniciem albo butwieniem, a 
przy którym  węglowodory naftowe powstały 
może w sposób analogiczny z syntezą węglo
wodorów Baeyera, otrzymanych przez odcią
gnięcie wody z ciał je  składających.

Jako zaś dowody, popierające to twierdze
nie, przytaczał on oprócz gieologicznych da
nych jeszcze i te spostrzeżenia, że nafta suro
wa, poddana dystylacyi, ulega zawsze dość 
znacznemu rozkładowi, zamienia się na wę
glowodory uboższe w wodor i zachowuje się 
wogóle jak  produkt, który nie podlegał jeszcze 
działaniu wyższój temperatury. Zresztą, jeże
liby nafta powstawała przy suchój destylacyi, 
to analogicznie z różnem rozmieszczeniem 
w przyrodzie soli, łatwiój i mniój rozpuszczal
nych w wodzie, z pewnością dałyby się odkryć 
zbiorniki, zawierające gatunkowTo różne frak- 
cyje tój potężnej dystylacyi. Tymczasem spo
tykam y w przyrodzie nafty jakościowo różne, 
ale są one zawsze mięszaniną ciał bardzo nisko 
i wysoko wrących.

Tezy tój bronił on jeszcze i tem ważnem 
spostrzeżeniem, że spomiędzy azotowych pro
duktów, towarzyszących zawsze w większój 
lub mniejszój ilości surowój nafcie, spotyka
my tam różne etylijaki i metylijaki, ale nigdy 
pirydynowych, pikolinowych, albo anilinowych 
zasad, właściwych suchój dystylacyi ciał orga
nicznych.

Po powrocie z Ameryki do Krakowa,, wy
daje nam się Julijan bardzo odmłodzo
nym, odczuwa w sobie nowe siły i widząc się 
już obecnie na stanowisku zupełnie niecałe-
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żnem i wpływowem, marzy o spełnienia 
swych pierwszych pragnień młodości. Chce 
pracować, uczyć i Avysoko wznieść w kraju 
sztandar tój nauki, którćj się poświęcił i któ
rą tak ukochał.

Z doświadczenia własnego wie, czem jest 
dla chemika laboratoryjum, pierwszym też 
jego czynem, do którego urzeczywistnienia 
zabiera się z dawną prawie energiją, staje się 
utworzenie i urządzenie dla swćj szkoły odpo- 
wiednićj pracowni chemicznej. Jeździ w tym 
celu do Lwowa, do Wiednia, robi przedsta
wienia do ministeryjum, szuka poparcia w tój 
sprawie prof. Hlasiwetza i ostatecznie wyje
dnawszy odpowiedni fundusz, urządza przy 
Instytucie pracownię chemiczną, rzeczywiście 
wzorową i praktyczną.

W  Krakowie patrzą też wszyscy bardzo 
chętnie na tę jego działalność i niezadługo staje 
się on tutaj tak  samo popularną osobistością, 
jaką  był we Lwowie. Akademija nauk obiera 
go swym członkiem-korespondentem, miasto 
robi go swym radcą, a młodzież kuratorem  
czytelni.

Ponieważ jednak tak  szeroka sympatyja 
niezawsze jest korzystną, a szczególnićj dla 
człowieka, poświęcającego się nauce, więc 
powoli wszystkie te obowiązki zabardzo go 
znowu absorbują, nużą, a dawne cierpienia 
coraz częścićj się powtarzają. Z tem wdzysit
kiem Julijan, pomny na swoje obowiązki 
względem młodzieży i kraju, wykłada w In 
stytucie technologiję chemiczną przez 12 go
dzin tygodniowo (4 na 2-gim, 8 na 3-im k u r
sie), a zajęcia praktyczne, prowadzone przy 
pomocy jednego tylko asystenta, rozszerza 
do 24 godzin na tydzień.

Każdy bezstronny, musi przyznać, źe to by
ły obowiązki zawielkie na jednego człowieka, 
że najdzielniejsza jednostka musiała się w y
czerpać w tych warunkach, a szczególnićj 
wobec choroby, która zwolna ale stanowczo 
podkopywała jego siły, wolę i energiją. J u 
lijan staje się też coraz drażliwszym na wszel
kie niezadowolenia, przeciwności lub zawody, 
któremi naprzód zwierzchność szkoły zaczyna 
mu płacić za jego szczerą pracę.

Dziwnym bowiem zbiegiem okoliczności, 
w kraju, w którym mamy prawie samorząd, 
ministrów broniących naszych interesów, na 
wysokie stanowisko dyrektora Insty tu tu  
technicznego powołany został człowiek zupeł

nie młody, za którym jeszcze nie przemawia
ły  ani zasługi pedagogiczne, ani prace nauko
we, lub inne jakie specyjalnie wybitne przy
mioty. W  tem też położeniu rzeczy, jeżeli 
strona mająca za sobą prawo, chciała trzymać 
władzę, nie dziwimy się, że musiało przyjść 
do kolizyi i ubolewamy tylko, że tę rozterki 
domowe były przyczyną wielu smutnych 
chwil w życiu Julijana, źe wpłynęły poważnie 
na starganie resztek jego życia i wreszcie, że 
z pewnością nie wyszły na korzyść samego 
zakładu.

Bywały jednak epoki, kiedy Julijan pod
czas 4-letniego pobytu w Krakowie umiał 
pokonać wszystkie te cierpienia i stawia
jąc im mężnie czoło, potrafił pracować ener
gicznie, uczyć gruntownie i rozwijać dziel
nie umysły i zdolności swych słuchaczy. Mło
dzież też, która go słuchała i kształciła się 
pod jego kierunkiem, słyszymy z rozrzewnie
niem, że umiała uczcić i odczuć serce, naukę 
i przymioty, tego, jak  mało życzliwi go nawet 
nazywali „niepospolitego umysłu", a my je 
szcze dodamy rzadkiego i nieszczęśliwego czło
wieka.

Do krakowskiej działalności Grabowskiego 
należy jeszcze ostateczne wydanie w 1879 r. 
poprzednio już wsponmianój Technologii clie- 
micznój W agnera.

O wartości tego obszernego dzieła, przetłu
maczonego ua wszystkie prawie języki euro
pejskie i uważanego powszechnie za jeden 
z najlepszych podręczników Technologii, nie 
będziemy tu szczegółowo wspominać, powie
my tylko, że wydanie jego stanowi epokę 
w naszem piśmiennictwie technicznem i że 
Grabowski przystępując do tój pracy, nie po
przestał na prostem, dobrem jej przetłuma
czeniu, lecz w wielu miejscach dopełnił ją  je 
szcze, lub objaśnił wlasnemi wiadomościami 
albo uwagami. O ile też praca ta  stała się wa
żną dla naszego przemysłu chemicznego, o 
tyle Grabowski ciężkie i liczne poniósł trudy 
przy przyswojeniu jój naszemu językowi. 
Znajdują się w niój, prawda, i usterki, te r 
miny znane już w naszym przemyśle, ochrzczo
ne czasami zostały nowemi nazwami, mniój 
szczęśliwemi, ale czyż można się temu dziwić 
w tak  ubogiem jak  nasze piśmiennictwie 
technologicznćm ?

Na drugie wydanie podobnój książki nie 
prędko się pewno zdobędziemy, na długie też
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lata praca ta pozostanie pomnikiem pożytecz- 
nój i obywatelskiej jego działalności.

Dla uzupełnienia tego rysu prac i trudów 
ś. p. Julijana, zgasłego ostatecznie 26 Lutego 
b. i’., należy nam tu  jeszcze dodać, że jeszcze 
podczas pobytu swego w Warszawie 1870 i\ 
przedstawił on jako rozprawę kandydacką 
pracę nad utlenieniem eteru *) i dalój, że 
w epoce już pochorobowój ogłosił ze Lwo
wa dalszy ciąg swych poszukiwań nad chlo- 
ralidem s) i ciałami powstającemi przy 
działaniu chloru na acetony 3). W szystkie 
te jednak prace, jakkolwiek zawierają no
wy i dobrze zaobserwowany m ateryjał che
miczny i wykazują wielką biegłość ich au
tora w prowadzeniu tego rodzaju poszu
kiwań, nie wnoszą jednak do nauki nic wy
bitnie ważnego, a nawet teoretyczne poglądy 
Grabowskiego o budowie chloralidu okazały 
się niezadługo błędnemi 4).

Na tem niech nam wolno będzie zakończyć 
ten, o ile możności objektywny opis życia te
go człowieka, któregośmy od młodości ko
chali, w młodzieńczym wieku wielokrotnie 
podziwiali i jako ideał naturalisty sobie sta
wiali, a późniój... albo nieraz cierpieli nad 
jego kalectwem i życiem zrujnowanem, przez 
poświęcenie dla bliźnich, albo cieszyli się je 
szcze czasami jego pracami, działalnością i ta
lentem.

Bez zaprzeczenia byłto człowiek wyższy i 
wielce pożyteczny, ale jednocześnie bardzo 
nieszczęśliwy., Życie też jego z pierwszój epo
ki, energija w pracy, silna wola w pokony
waniu trudności, miłość nauki i gorąca chęć 
służenia każdój dobrój sprawie, chcielibyśmy, 
aby jak  najdłużój świeciła pięknym wzorem 
dla naszej inteligientnój młodzieży. Chcieliby
śmy, aby znaleźli się między nią ludzie, któ- 
rzyby wstępowali na pole naukowe z takiem 
poświęceniem i rozwagą, jak  Julijan  i którzy- 
by tak dobrze jak  on zrozumieli, że n a t u- 
r a l i s t a  m u s i  b y ć  z a w s z e  s a m o 
d z i e l n y m  b a d a c z e m  i obok umysło
wego rozwinięcia, dbać wysoko o dokładne

’) Sbornik rabot chemiczeskoj laboratoryi warsz. 
uniw., str. 1.

2) Berichte der deutschen chera. Gesell., tom VI, str. 
i tom VIII, 1433.

3) Berichte VIII, 1438.
4) Berichte VIII, 1875. — IX, 545.

techniczne i fachowe przygotowanie do swego 
zawodu. Inaczój praca jego zawsze będzie tyl
ko połowiczną, a działalność krótkotrwałą.

Julijan  zginął w połowie drogi do zdobycia 
owoców swego życia, inni, wierzymy i musi
my wierzyć, że powinni być szczęśliwsi. Niech 
więc pracują na tem polu i walczą jego wzo
rem, a kraj z pewnością obfite ciągnąć będzie 
korzyści z ich usilnój, inteligientnój i rozsą
dnie obmyślanój pracy.

PROJEKTOWANE MORZE 
w Saharze algiersko - tunetańskiej

i jego znaczenie, 

skreślił
D - r  Fran c iszek  C ze rn y

prof. uniwersytetu Jagiellońskiego.

(Dokończenie.)

Przedewszystkiem, jak  powiada autor pro
jek tu  ‘), dotychczasowe klimatyczne warunki 
okolicy szottów algiersko-tunetańskich zmie
niłyby się zupełnie. Jeżeli bowiem j uż dziś, 
w 13 lat po przekopaniu przesmyka Sueskie- 
go, klim at tego przesmyka tak  dalece się zmie
nił, że deszcze, dawniój należące tam do zja
wisk nadzwyczajnych, stały się i stają coraz 
częstszemi, a jałowy, suchy grunt pokrywa 
się coraz bogatszą wegietacyją, to tem nie- 
wątpliwiój muszą się przeobrazić warunki kli
matyczne w Saharze algiersko-tunetańskićj 
po zalaniu jój szottów już z tego względu, że 
areał tego nowego morza wynosiłby około 
14000 kilometrów kwadratowych, t . j .  52 razy 
większy przedstawiałby obszar, aniżeli po
wierzchnia kanału Sueskiego i jego jezior 
gorzkich. Jeżeli więc też stwierdzono, że w ka
nale Sueskim paruje dziennie 774,000 metrów 
sześciennych wody, to musiałoby jój tem sa
mem parować 52 razy tyle z przyszłego mo
rza algiersko'tunetańskiego, t. j. co najmniój 
39 milijonów metrów kubicznych. Co naj
mniój — powiada Roudaire — albowiem su-

J) Zob. Roudaire: „Etudes relatives au projet de mer 
interieure. RapportaM . le ministrede l‘instruction publi- 
que sur la mission des Chotts. Paris. 1877.
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che i gorące wiatry z południa, z południowe
go wschodu lub z południowego zachodu, w tój 
okolicy właśnie nader częste, wzmogłyby tę 
ewaporacyją może nawet w dwójnasób. Ta 
zaś niezmierna ilość pary wodnej, uniesiona 
przez rzeczone wiatry ku północy, natrafiając 
w drodze pasmo gór Aur os, musiałaby się 
u ich stoków południowych skraplać, wsku
tek czego na tych jałowych dotychczas sto
kach musiałaby się obudzić wegietacyja, a 
strumyki, dziś tylko w czasach deszczów wy
jątkowych posiadające nieco wody w swych 
korytach, zamieniłyby się w pokaźne rzeki, 
mogące nawet część opadłój wody atmosfery- 
cznój znów sprowadzać do kotliny morza, 
z któregoby woda ta  w kształcie pary brała 
początek. Między innemi nadzwyczaj dziś 
ubogi w wodę wad Djeddi, uchodzący do 
szottu Melriy od zachodu, odzyskałby charak
ter zasobnój w wodę rzeki, jaką  niegdyś był 
niewątpliwie. Podobnie i cała przestrzeń zie
mi między górami Aures a północnym wy
brzeżem szottów algierskich, — przestrzeń, 
wynosząca około 600,000 hektarów, dziś zu
pełnie sucha i nieproduktywna, ale o nie- 
zmiernój żyzności, gdzie tylko znajduje się 
choć trochę wody, która ją  zwilża,-—przeobra- 
zićby się musiała bezsprzecznie pod dobro
czynnym wpływem deszczów, jakieby były 
następstwem zalania szottów, w glebę upra
wną. To samo naturalnie stałoby się naów- 
czas z podobną przestrzenią w Tunetanii. 
Właściwie zmiany te nie byłyby czem innem, 
jak  tylko powrotem stosunków klimatycz
nych, jakie w okolicach szottów niegdyś, gdy 
one były jeszcze pokryte wodą morską, rze
czywiście istniały, a o czem świadczą czę
ścią wyschłe dziś koryta rzeczne (wady), nie
gdyś oddające tym  okolicom usługi wcale gę- 
stój sieci hidrograficznój; częścią pisarze, jak  
Skylax, Polybijusz i Diodor sycylijski, nazy
wając właśnie tę krainę Afryki nader uro
dzajną, bogatą w bydło domowe i w ludność; 
a częścią znowu mnogie ruiny dawnych osad 
i miast w tym  dzisiaj przeważnie opuszczo
nym i pustynnym kraju. Po nastaniu tego ro
dzaju zmian klimatycznych mogłaby się dzi
siejsza okolica szottów szczególnie kwalifiko
wać do uprawy bawełny, która już dziś w po- 
jedyńczych oazach najzupełnićj się udaje, wy- 
magając dla siebie tak  dobrze wilgoci, jak  
większego ciepła. Ja k  wielkiem dobrodziej

stwem byłoby zaś to morze dla rolnictwa 
w Algieryi, można, powiada Roudaire, osą
dzić choćby z tego tylko, że suche, pustynne 
wichry, t. zw. scirocco, mające własność wy
sysania zewsząd wilgoci i zdolne z tego powo
du w kilku nawet godzinach sprowadzić w Al
gieryi śmierć całym łanom zboża, że wiatry 
te, przybywające z południa, musiałyby prze
pływać ponad powierzchnią przyszłego morza 
i nasycać się wilgocią, a zatem miasto posu
chy przynosićby nawet mogły deszcze na uro
dzajne niwy algierskiego tellu. Czem dla 
Włoch i Francyi wiatry południowe, przyby
wające od strony morza Śródziemnego, tem 
przeto stałyby się te wiatry scirocco dla 
Algieryi t. j. wiatrami sprowadzaj ącemi de
szcze. Bacząc zaś na to, że w Algieryi upra
wny grunt północnego, wybrzeżnego jój pasu 
czyli tellu wynosi 3 milijony hektarów, na
biera już z samego tego względu myśl zalania 
szottów algiersko-tunetańskich pierwszorzę
dnego znaczenia ekonomicznego.

Ja k  dla wiatrów scirocco utworzyłoby to 
przyszłe morze — według przepowiedni Rou
dairea — podobną baryjerę i dla innego je 
szcze rodzaju klęski, jaka  od czasu do czasu 
Algieryją nawiedza, t. j. dla szarańczy wędro- 
wnój, która już niejednokrotnie olbrzymie rol
nikom zrządziła spustoszenia. Morze to bo
wiem równie jak  i rzeka Djeddi stanowiłyby 
nadal naturalną dla szarańczy zaporę w po
stępie jój ku północy.

Nie w tym już stopniu, ale w każdym razie 
także dobroczynnym okazaćby się musiał 
wpływ tego przyszłego golfu morskiego i na 
klimatyczne stosunki okolic, położonych na 
południe od niego. Mianowicie wiatry z pół
nocy wiejące, przepływając ponad jego po
wierzchnią, zabierałyby z sobą i unosiły wil
goć głęboko we wnętrze Sahary i sprowadza
łyby deszcze w górzystych jój częściach, szcze
gólnie na wyżynach kraju  Tuaregów, skąd — 
jak  dziś — znowu tylko suche koryta rzeczne 
biegną ku szottom na północ, jako to wad Souf 
i Igharghar, a które przecież kiedyś były po- 
tężnemi rzekami, jak  to widać z rozmiarów 
i zagłębienia ich koryt.

Jednakże zatopienie szottów algiersko-tu- 
netańskich nietylko wpłynęłoby na stopień 
wilgotności powietrza i na ilości opadów w 0- 
kolicach z przyszłem morzem mających sąsia
dować. Podobnie, jak  się Roudaire spodziewa,
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musiałby się klim at tych okolic i ze względu 
na samo stosunki ciepłoty stać bardziój łago
dnym, niźli jest dzisiaj, kiedy skoki tem
peratury dziennćj są tak znaczne, iż np. 
w Grudniu i Styczniu w nocy termometr opa
da i 8° poniżój 0°, a w południe podnosi się 25° 
lub 30° ponad 0°.

Tem ważniejsza, że ręka w rękę z tem 
przeobrażeniem się dzisiejszych warunków 
klimatyczno-hidrograficznych w Saharze al
giersko-tunetańskiój zaszłaby j ednocześnie, 
jak  to słusznie podnosi Roudaire, istna także 
rewolucyja w dotychczasowych ekonomicz
nych i politycznych stosunkach Algieryi i Tu
nisu. Przedewszystkiem przybyłby dla koloni
stów nowy, rozległy a dziś pusty kraj na po
łudniu od gór Aures, a z kolonistami nastały
by w nim pewniejsze stosunki polityczne, 
skoro rcwolucyje koczowniczych beduinów 
przeciw rządowi i ich rozbójnicze napaści 
wprost stałyby się nadal niemoźebnemi. Jak  
cennemi zaś byłyby owoce w dziedzinie han
dlu Algieryi w szczególności, a handlu między 
Europą i środkową Afryką wogóle, okazuje 
się z następujących danych. Dotychczas głó
wne arteryje handlowe, łączące północne wy
brzeże Afryki z bogatym Sudanem, są zwró
cone częścią ku Egiptowi i Marokko, przede
wszystkiem jednak ku regiencyi trypolitań- 
skiój, która właśnie cieszy się ze względu na 
handel z Sudanem naj dogodniej szem położe
niem, bo stosunkowo najbardzićj zbliżoną jest 
do Sudanu, dzięki głęboko wciskaj ącój się 
w północną Afrykę zatoce wielkiój Syrty, 
nad którą Trypolitanija leży. Z uwagi, że Se- 
negambija może być jedynie pośredniczką 
w handlu z Sudanem zachodnim, wybrzeża 
zaś górnćj Gwinei, jako odgrodzone od Suda
nu górami Kong, przytem zabagnione i o za
bójczym dla Europejczyków klimacie nie mo
gą w wyższym stopniu ściągać ku sobie to
warów ze Sudanu, pozostaje rzeczywiście po 
dziś dzień jedna tylko Trypolitanija jeszcze 
stosunkowo najwygodniejszym terenem, na 
którym odbywa się wymiana towarów E u
ropy na produkty krajów Sudanu środkowego. 
Algieryja, chociaż zostająca w ręku tak wy
soce cywilizowanego narodu jak  francuski, 
nader mało mogła uczestniczyć w tym  handlu. 
A przecież jój udział w tój mierze musiałby 
niewątpliwie wzmódz daleko znaczniój wywóz 
i przywóz towarów, już dziś między Sudanem

a Trypolitaniją reprezentujących rocznie war
tość około 50 miiijonów franków. Otóż zala
nie szottów algiersko-tunetańskich ma i tę 
doniosłość, że mogłyby nagle nad przyszłem 
morzem powstać porty, równie blisko Sudanu 
położone jak  wybrzeże trypolitańskie, wsku
tek czego karawany byłyby w możności bez
pośrednio do nich dochodzić i podawać swój 
towar wprost okrętom francuskim. Dodaćby 
do tego należało, że dążność zawierania żyw
szych stosunków handlowych z 60—80 mili- 
jonową ludnością Sudanu, znajdująca tak  wy
mowny wyraz w projekcie Roudairea, obja
wia się w dzisiejszych czasach tem wyraźniój 
jeszcze w tem, że niebrak już we Erancyi 
i projektów poprowadzenia kolei żelaznój 
z Algieryi przez Saharę nad Niger. Żyjemy 
bowiem w czasach, w których dla produkcyi 
europejskiój widocznie coraz to szerszój po
trzeba areny zbytu, t. j. nowych dziedzin, ku 
którymby towar fabryczny Europy mógł od
pływać i w ten sposób regulować miejscowe 
bilanse handlowe i znowu w szczególności 
zapobiegać zarówno bezrobociu jak  hiperpro- 
dukcyi.

Jak  widzimy, śmiały projekt Roudairea. 
upominający się zresztą tylko o rewindyka- 
cyją prastarych praw oceanu na obszarze dzi
siejszych szottów algiersko-tunetańskich, do
tyka nietylko samych lokalnych interesów 
Algieryi i Tunisu, ale jednocześnie także naj
ważniejszych problemów ekonomiczno-poli- 
tycznych dni dzisiejszych, pragnąc stworzyć 
jeden łańcuch więcój, zapomocą którego mo- 
żnaby wzmocnić wątłe dotychczas związki i 
stosunki między cywilizowaną Europą z je 
dnój, a bogatym i tak ignorowanym dotych
czas światem murzyńskim z drugiój strony. 
Nienależy też wątpić, żeby naród, który przed 
13-tu laty  obchodził tyle dla siebie tryjumfal- 
ną uroczystość otwarcia kanału Sueskiego, 
a dziś przystąpił do jeszcze większych i tru 
dniejszych dzieł, takich, jak  przekop przesmy
ku Panam a i budowa tunelu podmorskiego 
popod cieśniną Kaletańską, żeby naród ten 
nie miał z równą łatwością podjąć i przepro
wadzić pomysłu kapitana Roudairea, t. j. za
mienić go znowu w ten wiekopomny a pra
wdziwie cywilizacyjny czyn, przed którym 
jak  przed tym podobnemi m u bledną choćby 
nawet takie strategiczne czyny jak  zwycię
stwa pod KOnigsgratz lub Sedanem.



Niezawodnie Francyja urzeczywistni pro
jek t Jtoudairea, jeśli tylko dalsze teoretyczne 
i techniczne badania uzasadnią w zupełności 
oczekiwania autora tego projektu, zwłaszcza 
oczekiwania jego co do reformy dzisiejszych 
klimatycznych warunków Algieryi i Tunisu. 
W  tój mierze bowiem są — ja k  na dzisiaj — 
w uczonym świecie francuskim podzielone 
zdania. Niedawno jeszcze temu, a niemal nie 
było posiedzenia Akademii umiejętności w P a 
ryżu, na któremby nie dały się słyszeć to no- 
we zarzuty przeciw temu projektowi, to zno
wu nowe argumenty, popierające go i bro
niące.

Nie szukać nam w rzędzie tych zarzutów 
takich, jakoby to przyszłe morze w Saharze 
algiersko - tunetańskiój miało zmodyfikować 
resp. oziębić klim at Europy, bo jestto  zarzut 
zbyt tryw ijalny wobec trybunału poważnój 
nauki. Nikt również nie kwestyjonuje na se- 
ryjo, że niegdyś na obszarze dzisiejszych szot
tów istniał golf morski, a tem samem nie 
kwestyjonuje możebności przywrócenia tój 
odnogi morskiój. Podobnie nikt nie przeczy 
znaczenia tójże ze względu na handel z Suda
nem. W szystkie natom iast zarzuty streszcza
ją  się w tem, czyli projektowany golf morski 
będzie się mógł utrzymać przy silnem paro
waniu, na jakie będzie narażonym, czy przy
padkiem nie zamieni się z czasem w jeden 
wielki pokład soli, albo znowu, czyli golf ten, 
gdyby mógł się utrzymać, przyniesie spodzie
wane korzyści dla Algieryi i Tunisu pod wzglę
dem klimatycznym. W  tój mierze zaś dość 
nam powiedzieć, że pierwsza obawa została 
zupełnie usunięta przez Lessepsa, który, opie
rając się na datach, zebranych na jeziorach 
gorzkich kanału Sueskiego, wykazał, że 
owszem zawartość soli w nich stopniowo ma
leje, a to dzięki prądowi wody, jak i daje się 
dostrzedz u dna tych jezior i k tóry raz zwró
cony jest ku morzu Śródziemnemu, drugi 
raz ku niorz.u Czerwonemu i stąd wyprowa
dził wniosek, że takaż sama cyrkulacyja wody 
musiałaby powstać między morzem Sródzie- 
mnem a morzem algiersko-tunetańskiem, jak  
wogóle wszędzie powstaje, gdzie się komuni
kują ze sobą płyny o różnój gęstości. W ięk
szej wagi są zarzuty drugiego rodzaju, pra
gnące wykazać, że zalanie szottów w Saharze 
algiersko-tunetańskićj wcale nie sprowadzi 
spodziewanych zmian klimatycznych, a prze-
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dewszystkiem nie wpłynie na zwiększenie się 
ilości opadów atmosferycznych ni w krainie 
na południe od gór Aures, ni w algierskim 
tellu. Zarzuty te opierają się raz na tem, że sa
mo nawet morze Śródziemne bardzo mały wy
wiera wpływ na opady atmosferyczne w kra
jach nad niem położonych, skoro o opadach 
tych rozstrzygają w pierwszym rzędzie wia
try  południowo-zachodnie, przybywające z nad 
oceanu Atlantyckiego i obciążone niezmier
nym zasobem wilgoci; drugi raz na tem zja
wisku, że morze Kaspijskie, jakkolwiek 15 
razy większe od projektowanego morza w Sa
harze algiersko-tunetańskićj, przecież nie spro
wadza stepom, naokół niego rozpostartym, 
tych dobrodziejstw, jakie major Roudaire 
przepowiada Algieryi i Tunisowi po zalaniu 
szottów, skoro owszem stepy nad Kaspijsldem 
morzem znane są ze swej posuchy ijałowości. 
Cała doniosłość tego rodzaju zarzutów polega 
zaś na tem, że dotykają najtrudniejszych wła
śnie zagadnień naukowych, zagadnień, któ
rych sama meteorologija nie jest zdolna je 
szcze w zupełności i z całą nieomylnością roz
wiązać, nierozporządzając tak  dalece ustalo- 
nemi pewnikami, iżby mogła przy każdój, ja - 
kiójkolwiek projektowanej zmianie warunków 
lokalnych pewnej danój okolicy, z niezbitą 
pewnością postawić horoskop zmian klim aty
cznych, jakieby musiały iść ręka w rękę z ma- 
jącemi się dokonać zmianami warunków lo
kalnych. Wobec tego zdaje się też, że kwe- 
styja sporna, czyli zalanie szottów ałgiersko- 
tunetańskich sprowadzi przewidywane zmiany 
klimatyczne, czyli też nie. pozostanie i nadal 
— do pewnego przynajmniej czasu — nieroz
strzygniętą przez teoryją, a tem  samem mogą 
na długo jeszcze spierać się z sobą bezowocnie 
ci, którzy dla swych zarzutów czerpią dowo
dy z okolic morza Kaspijskiego, zamkniętych 
naokół lądami, z tymi, którzy bronią klima
tycznych dobrodziejstw przyszłego morza al- 
giersko-tunetańskiego, odwołując się do do
świadczeń psyclirometrycznych i hijetografi- 
cznych z okolic kanału Sueskiego, położonego 
znowu między dwoma śródziemnemi morzami. 
Jedni i drudzy zapominają nadto, że projekto
wany golf morski algiersko-tunetański przed
stawia ze względu na swe położenie i otocze
nie znowu wcale nowy, odrębny problem me
teorologiczny. Czyli w takim  stanie rzeczy 
i komisyja, świeżo (z końcem Kwietnia 1882)

W SZECHŚW IAT.
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przez rząd francuski zamianowana do zbada
nia projektu majora Roudairea, złożona z 8-iu 
członków Izby, z 8 członków senatu, 16 przed
stawicieli wszystkich ministerstw francuskich 
i rządu algierskiego, oraz 16 reprezentantów 
ciał naukowych i inżynierów, będzie w stanie 
orzec decydująco i nieomylnie, czy, jakich 
i o ile należy się spodziewać następstw klima
tycznych w Saharze algiersko-tunetańskiój 
po zalaniu jój szottów, nie myślimy przesą
dzać, choć skłanialibyśmy się bardziej do po
wątpiewania. W  każdym razie tyle przynaj- 
mniój na dziś pewna, że omawiany dotychczas 
i trutynowany jedynie po akademicku projekt 
Roudairea, przeszedł skutkiem zamianowania 
komisyi do jego zbadania już stanowczo w sta- 
dyjum, na którem wytrzymać ma próbę ognia 
i albo upaść albo zwyciężyć, a ewentualnie 
zwyciężywszy, ujrzeć się niebawem w osta
tniej swój fazie — w fazie urzeczywistnienia.

P ł o n ą c a  r o ś l i n a
przez

prof. Wł. Boberskiega z Tarnopola.

Na każdój piędzi ziemi przyroda różne roz
siała zagadki, tem ciekawsze, im bardzićj za
wiło i pobudzające do rozwiązania. Rozpatrz
my się np. we wspaniałym świecie roślinnym, 
okrywającym szerokim kobiercem nagie ciało 
ziemi. Któż tam  nie znalazł roślin cudną nę
cących wonią, lub zdobnych przepysznem 
kwieciem, kto nie szukał zbawiennych leków 
ukrytych w ciałach tych pięknych dzieci przy
rody? Kto nie wie, ja k  straszne jady kryją się 
częstokroć pod niewinną kwiecistą szatą ro
ślinną? W szystko to już żywo zajmowało 
uwagę starożytnych, którzy nieumiejąc sobie 
z wielu rzeczy zdać sprawy odnosili je  do 
wszechwładzy bogów. Nowszym więc czasom 
pozostały do wytłumaczenia niezwykłe świa
ta roślinnego dziwy, a zdobycze na tem polu 
od wynalezienia mikroskopu są prawdziwie 
olbrzymie. Dziś mnóstwo poznano roślin bu
dzących podziw nawet w najobojętniejszym 
na świat roślinny umyśle. Przed niedawnym 
jeszcze czasom rozprawiano szeroko o mięso
żernych roślinach i prowadzono uczone spory 
rozjaśniające tę kwestyją tak dalece, iż dziś

uważać można mięsożerność niektórych ro
ślin już jako niezbity pewnik. Saracenija, mu- 
chołówka, dzbanusznik, oto istne pułapki 
owadzie, w których rokrocznie mnóstwo owa
dów więzienie i śmierć znajduje, a ciała ich 
zwolna przetrawione, stanowią biesiadę tycli 
drapieżców roślinnych. A jak  wymienione 
wabią bądź to na swe listki, bądź do kielichów 
kwiatowych swoje ofiary — tak znowu inno 
swą wonią zabijają lub odstręczają owady. 
Groszek różowy znany pad nazwą „pięknego 
Jasia", petunija i inne odurzają i uśmiercają 
muchy lgnące do przyjemnie woniejącego lub 
miodnego kwiecia; jeden krzaczek rośliny 
Plectranthus fruticosus ma zabezpieczać przed 
molami. Inne znowu rośliny to istne zega
ry roślinne, rozwijające lub zamykające swe 
kwiecie o pewnych godzinach. W szystkie te 
szczegóły już omawiano i wyjaśniono dostate
cznie, w najnowszym jednak czasie zwrócono 
uwagę na jednę ciekawą roślinę, która tem- 
bardziój dla nas ma znaczenie, iż ją  niejedno
krotnie na Podolu spotykamy. Jestto  dobrze 
znany krzak Mojżesza czyli dyptan (Dictam- 
nus frasinella Pers.), przedstawiający dwie 
odmiany •— o kwieciu czerwonem lub białem. 
Dyptan widywałem dziko rosnący na Podolu 
(Wierzchniakowce nad Niecławąl, niejedno
krotnie zaś spotkać go można jako roślinę de
koracyjną po ogrodach. Cała roślina dochodzi 
trzy ćwierci metra wysokości i przedstawia 
się jakoby piękna cytrynowój woni krzewina 
umajona skórkowatem i. nieparzystopierza- 
stemi do jesionowych podobnemi listeczkami, 
a z pośród nich wystrzela w Czerwcu okazałe 
grono pięciopłatkowych różowawych, ciemniój 
prążkowanych kwiatków wonnych, z których 
wnętrza dziesięć długich wychyla się pręci
ków. W  środku tkwi słupek zmieniający się 
po doj rżeniu w torebkę na 5 części się rozpa
dającą. Tak wygląda roślina, którą „płonącą" 
nazwano. Już w drugiój księdze Mojżesza 
spotykamy wzmiankę o płonącym krzewie, — 
czy to nie był dyptan? Mówią, że córka sła
wnego botanika Lineusza odkryła tę ciekawą 
roślinę, która późniój znowu poszła w zapo
mnienie. W  najnowszym zaś czasie zwrócił 
dziennik zurychski znowu uwagę na niezwy
kłą własność dyptanu. W  czasie najsilniejsze
go l-ozwoju całą roślinę tak  przesiąka łatwo 
zapalny olejek lotny i w takićj z niój ulatnia 
się ilości, że skoro do niój zbliżymy płomień,
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natenczas cała roślina, nietracąc swój świeżo
ści, jasnym zapłonie ogniem, roztaczając dym 
i woń dokoła. Po kilku dniach można to do
świadczenie powtórzyć i roślina tak długo wy
dziela owe mgły zapalnego olejku, dopókąd 
owoce nie dojrzeją, poczem jakoby wysilona 
traci ową własność.

Doświadczenia te udają się jednak tylko 
wtedy, gdy powietrze jest spokojne i suche, 
gdyż podówczas olejek lotny łatwiój się w y
dziela, otaczając roślinę zapalną atmosferą, 
dlatego tćż własności te bardziój występują 
w dzień, niżeli w nocy, kiedy już rosa zwilży 
powierzchnię, wyziewającą zapalne materyje. 
Kto chce dyptan hodować, musi się nieco 
uzbroić w cierpliwość, niejednokrotnie bowiem 
rok cały czekać wypadnie, zanim zakiełkuje 
zasiane ziarno i wystrzeli w wonną płonącą 
roślinkę ').

SPRAWOZDANIA.

Henryk Merczyng, 0 własnościach ognisko
wych siatek dyfrakcyjnych. Osobne odbicie 
z rozpraw wydz. matemat.-przyr. Akademii 
Umiejętn. T. IX . Kraków, 1882.

Tytuł ciekawój tej i pięknej rozprawy w y
da się zapewne niezbyt zrozumiałym dla osób, 
ze zjawiskami optycznemi dokładnie nie- 
obeznanych; na nieszczęście rzecz ta mało 
nadaje się do uprzystępnienia, a przynaj mniój 
wymagałaby zbyt długich wywodów. Przy
pomnimy tedy tu  tylko, źe pod nazwą ugina
nia czyli dyfrakcyi rozumie się odchylenie 
promieni światła u brzegów ciał nieprzezro
czystych, a występujące wyraźnie, zwłaszcza 
przy przechodzeniu światła przez wąską szcze
linę. W skutek odchylenia promieni, obraz 
szczeliny staje się szerszym, aniżeli to wypa
da ze zwykłój konstrukcyi gieometrycznćj, 
a nadto ze zjawiskiem tem łączy się krzyżo
wanie, czyli interferencyja promieni, że przy 
użyciu światła jedno-barwnego, po obu stro
nach smugi świetlnój powstają pręgi naprze- 
mian ciemne i jasne, światło zaś białe wywo-

') W  ogrodzie botanicznym warszawskim można wi
dzieć tę ciekawą roślinę, z którą, doświadczenia miejsco
wi ogrodnicy powtarzali niejednokrotnie.

(Przyp. Red.)

luje smugi barwne i zupełne nawet widma. 
Daleko bardziej urozmaiconemi stają się to 
objawy, gdy zamiast jednój szczeliny przepu
szczamy światło przez cały ich szereg, przez 
k ratk i lub siatki.

Uginanie światła, poznane przez Grimalde- 
go 1665 r., badane było przez Presnela, Fraun- 
liofera i wyjaśnione najdokladniój przez 
Schwerda 1835 r. Znakomici ci fizycy nie do
strzegli wszakże pewnój ciekawój okoliczno
ści, którą zauważył dopiero Mascart 1865 r., 
a lepiój poznał Soret, 1875, że siatka dyfrak
cyjna w pewnych warunkach działa zupełnie 
jak  soczewka, to jest skupia padające na nią 
promienie w pewnym oznaczonym punkcie. 
W krótce potem Cornu, znany z wielu prac 
w dziedzinie optyki, rozebrał ściślój całe to 
zjawisko i wykazał warunki, przy których 
dana siatka posiada ognisko, to jest odegrywa 
rolę soczewki, bądźto zbierającój, bądź też 
rozpraszaj ącój.

Cornu wszakże poddał teoretycznemu roz
biorowi ten tylko przypadek, gdy promienie 
padają na siatkę prostopadle i wnioski przez 
siebie otrzymane potwierdził doświadczalnie. 
Otóż p. Merczyng, dla uzupełnienia tój rzeczy, 
przeprowadził szereg doświadczeń, mających 
na celu wykazanie zależności, jaka zachodzi 
między położeniem ogniska siatki, a kątem 
pod jakim  na nią promienie padają. Badania 
swe prowadził p. Merczyng w sposób bardzo 
ścisły, który szczegółowo opisuje, posługując 
się narzędziami dokładnemi, mianowicie siat
ką Rutherforda, posiadającą na powierzchni 
prostokątnój, wynoszącćj około 1 cala kw a
dratowego, 15480 linij, oraz spektrometrem 
Meyersteina, służącym jako przyrząd gonijo- 
metryczny do mierzenia kątów. Rezultaty 
doświadczeń przedstawił p. M. graficznie: lini- 
je  krzywe, okazujące związek między odległo
ścią ogniskową, a kątem  padania promieni, 
okazują przebieg bardzo zbliżony do hiperboli, 
a na tój zasadzie próbuje nawet autor zale
żność tę wyrazić związkiem algiebraicznym.

Rozumie się, że formuła taka ma znaczenie 
czysto empiryczne, ale przy braku teoretycz
nego opracowania całój tój rzeczy, praca p. 
Merczynga stanowi bardzo ważny do badań 
tych przyczynek.

Ponieważ kwestyja własności ogniskowych 
siatek dyfrakcyjnych w języku polskim ni-
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gdzie dotąd przedstawiana nie była, p. Mer- 
czyng opis własnych swych doświadczeń po
przedza przytoczeniem prac swych poprzedni
ków, co czyni rozprawę tę dostępną dla tych, 
którzy badań p. Cornu nie znali, a jasność 
wykładu p- M. nie ustępuje ścisłości jego 
badań. S. K.

DRUGI ZJAZD PRZYRODNIKÓW I LEKARZY 
C Z E S K IC H .

III .

Posiedzenie sekcyi chemicznij 27 Maja.
Prof. Br. R a d z i s z e w s k i  ze Lwowa mówi o utle

nianiu się związków pod działaniem tlenu czynnego, 
które, odbywając się w środku mającym reakcyją a lka
liczną, powoduje zjawisko fosforescencyi. P . R. przeko
na! się, że mięszanina benzylu (C6H5—CO—0 0 —C6H5) 
i aldehidu benzoesowego (C6H5—COH) pod wpływem 
amonijaku (dwie cząsteczki) wydaje ilościowo lofinę 
(C2|H 16N2) i wodę. Odwrotnie, przy utlenianiu się lofi- 
ny, rozpada się ona na benzyl i aldehid benzoesowy, 
a  ten ostatni z cząsteczką tlenu daje kwas benzoesowy 
i 1 atom tlenu (tlen czynny). Przytoczona reakcyja two
rzenia się lofiny objaśnia także jej budowę, która we
dług prof. R. ma się przedstawiać w sposób nastę
pujący:

c6 h5—c  c —c6 rr5
II II
N—C U—N

I
c 0h 5

Prof. A. B u t l e r o f f  z Petersburga przesłał swoje 
spostrzeżenia nad utlenieniem izodwubutylenu. Zależnie 
od czynnika utleniającego, produkty bywają różne. 
Szczególnie charakterystyczne jest utlenienie inięszani- 
ną chromową, przy którem powstają kwasy: oetowy, 
trójmetylooctowy, oktylowy i oksyoktylowy, a nadto 
szczególny alkohol acetonowy, nazwrany oksyoktenolem. 
Na mocy tych przemian p. B. przypisuje izodwubutyle- 
nowi budowę:

(CH3)3= C -C H = C = rC H 3)2 .
V

Prof. S t o i  b a  z P rag i przedstawił szereg spostrze
żeń z praktyki chemicznej, zwłaszcza rozbiorowej. Zwró
cił nadto uwagę na korzyści, wypływające z zastosowa
nia glinu do wyrobu rozmaitych przyrządów chemicz
nych. Metal ten zupełnie się nie zmienia pod wpły
wem siarkowodoru i doskonale znosi długotrwałe ogrze
wanie.

Prof. A. B e l o h o u b e k  z P rag i opisał własności 
i sposoby otrzymywania krystalicznych wodanów po
tasu z rozmaitą ilością wody.

Pan B r a o n e r  z Manchestru przedstawił nader ści
słe poszukiwania nad ciężarem atomowym dydymu.

Prof. W. Ś a f a r i k  z Pragi zastanawiał się nad 
przypuszczeniem Prouta o jedności materyi. Sądzi on,

że atomy pierwiastków należy uważać za złożone, lecz 
że hipoteza Prouta nie wytrzymuje krytyki naukowej.

Pan Fr. C h o d o u n s k y streścił swoje badania w za
kresie piwowarstwa.

Prof. P r e i s  przesłał szereg badań nad związkami 
sulfoarsenoweini.

Posiedzenie sekcyi chemicznej 29 Maja.

Prof. G. J a n e ć e k  z Pragi mówił o rozkładzie roz
tworów soli zapomocą prądu i wskazał sposoby do
świadczalnego stwierdzenia, że elektrolizie ulega zaró
wno sól jak i rozpuszczalnik. Doświadczenia p. J. pro
wadzą go do przypuszczenia, że w zjawiskach elektrolizy 
kryje się sposób liczebnego oznaczenia wielkości siły 
przyciągania chemicznego.

Docent M. D u n i n  - W  ą S o w i c z ze Lwowa opisy
w ał kwas krotakonowy [ C 3 H 4 ( C O j H ) j ] ,  otrzymamy 
z kwasu jednochlorokrotonowego i różniący się we wła
snościach od dawnićj znanych kw^asów tejże samej for
muły. Badanie kwasu kiotakonowego jest dopiero za
częte.

Pan F a r s k y  wykładał o superfosfatach, używa
nych w rolnictwie, oraz o znaczeniu sztucznych nawo
zów mineralnych dla rozwoju roślin.

Docent K r u i s  studyjował chemiczną stronę gorzel- 
nictwa.

Pan M. F i s e r  mówił o rozkładzie materyj klejowa- 
tych pod działaniem chlorowodoru.

Pan J . S t o k i  a s a  streścił pokrótce wyniki swych 
badań gieochemicznych sad  czeskim utworem kre
dowym.

Asystent J  a  1 z Pragi, wbrew twierdzeniu Peana de 
Saint-Gilles, uważa metodę oznaczania kwasu podfosfo- 
rswego i fosforawego zapomocą nadmanganianu potasu 
za ścisłą, jeżeli tylko działać na gorąco.

Asystent W  i e s n e r z P rag i otrzymał i rozebrał kil
ka  chromianów podwójnych potasu i uranu.

Prof. S y k o r a  nadesłał opis glinek barwnych ognio
trwałych z Wielkich i Małych Horouśan.

Docent B. R a y m a n  z P rag i zdawał sprawę z po
szukiwań, wykonanych przez niego i prof. Reisa nad 
działaniem jodu na związki organiczne przy tem peratu
rze około 250°. Związki tłuszczowe łatwo ulegają dzia
łaniu, przyczem tworzący się jodowodor redukuje zwykle 
aż na węglowodory szeregu metanowego. Węglowodory 
arom atyczne,' ogrzewane z jodem i jodkami rodników 
alkoholowych (tłuszczowych), w ydają homologi benzolu. 
Reakeyja jest tem czystsza, im bardziej metylowany 
benzol był użyty. Naftalin nie ulega tej reakcyi.

{Z dziennika Zjazdu słreicil Zn.)

KRONIKA NAUKOWA.

— P o ł ą c z e n i e  u c h a  z pęcherzem pławnym 
u ryb karpiowatych i wzajemny stosunek anatomiczny 
pomiędzy temi organami pierwszy badał prof. E. U. W e - 

i ber jeszcze w r. 1820. W ykazał on, że ucho łączy się
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z pęcherzem pławnym zapomocą kanałów i szeregu ko
stek. Przez dość długi przeciąg- czasu kwestyją tą nie 
zajmowano się wcale, aż dopiero w najnowszych czasach 
na ciekawy stosunek, w jakim zostają wspomniane or
gany, zwrócił bliższą uw igę prof. Hassę, który jakkol
wiek posunął kwestyją naprzód, lecz nie w ykazał prze
dłużeń ucha, oraz nie wyjaśnił morfologicznego znacze
nia całego łączącego aparatu.

W  r. 1881 p. Józef Nussbaum, student uniwersytetu 
warszawskiego zajął się zbadaniem kw estyi połączenia 
ucha z pęcherz,1 m pławnym ryb karasiow atych, przepro
wadził badania nad karpiem i karasiem. W  praeowni zoo- 
tomicznćj (pod kierunkiem prof. Ganina) zdołał wyjaśnić 
w zupełności wszystkie sporne i ciemne punkty kwe
styi. Z badań p. J. Nussbauma wynika, że u ryb k a r- 
piowatych (Cyprinoidea), ucho prawe łączy się z lewem 
zapomocą kanału poprzecznego, położonego na dnie 
czaszki, z którego wychodzi woreczek szczególny, wy
dłużony, ślepo kończący się. W oreczek ten ciągnie się 
w tył, w kierunku ku kręgosłupowi, nie wychodzi je 
dnak poza obręb czaszki, a le mieści się w oddzielnej, 
nieparzystćj jamie, utworzonej przez kości czaszki occi- 
pitale basilare i occipitalia la teralia. Powyżój wspo
mniana jam a łączy się znów z dwiema mniejszemi jam - 
kami parzystemi, kulistego kształtu, które leżą już na 
zewnątrz czaszki z przodu kręgosłupa i są ograniczone 
każda przez dwie kostki: stapes i claustrum. Z temi 
kostkami łączą się inne, po dwie z każdej strony: incus 
i malleus, a  ostatnia to właśnie, wraz ze szczpgólnym 
wyrostkiem żeber 4-go kręgu, przyczepia się do prze
dniej ścianki pęcherza pławnego. W spom niany powyżej 
kanał razem z woreczkiem, według J. Nussbauma, jest 
tylko zmodyfikowaną częścią u e h a , znajdującą się 
u wszystkich kręgowców i u człowieka pod nazwą aquae- 
ductus vestibuii s. recessus labyrinthi. — kostki zaś, 
wchodzące do składu przyrządu, łączącego ucho z pę
cherzem pławnym, są to zmienione różne części pierw
szych 4-ch kręgów i żeber (wyrostki ościste, łuki górne 
i żebra). W recessus labyrinthi p. J . Nussbaum znalazł 
oprócz otolitów także i specyjalne zakończenia nerwowe, 
fakt dotychczas wyjątkowy u kręgowców, który p. N. 
tłumaczy na zasadzie p: aw a przystosowania, utrzymu
jąc, że połączenie ucha z pęcherzem pławnym w ścisłym 
znajduje się związku z pływaniem ryb, a  zakończenia 
nerwow’e w recessus labyrinthi pomagają rybie do sły
szenia szmerów powietrza, wychodzącego z pęcherza 
pławnego i poznawania tem samem stopnia napełnienia 
pęcherza. (Przedwstępne sprawozdanie o swój pracy p. 
J. Nussbaum drukował w „Zoologischer A nzeiger“, 
Nr. 95, 1881). A. S.

— N o w e  m e t a l e .  Leeoą de Boisbaudran odkrył 
niedawno „Gallium“, metal apryjorystycznie przez che
mików (Mendelejelf) przepowiedziany, potem zaś w ykrył 
inny pierwiastek metaliczny „Samarium". Za n im zaraz 
wydobywa Phipson „Actinium“, metal zbliżony do lan- 
tanu, oraz dwa pierw iastki „Philippium“ i „Decipium“

zbliżone do „Samarium“ i należące razem z tym ostatnim 
do grupy itrotantalowej. J. N.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

IVP. h. Dzieła o rasach psów wogóle: W . Yotiatt: 
The dog. Londyn, 1871. Hamilton Smith: Dogs. The 
naturalist‘s library edited by S. W . Jardine. Tom XIX. 
Fitzinger: Der Hund und seine Raeen. Tiibingen, 1876. 
Brehin: Illustrirtes Thierleben. Saugethie: e. Tom I. W y
danie 2-gie. Lipsk, 1876. — Rasy angielskie: Idstone: 
The dog. Londyn, 1872. Myśliwskie psy francuskie i 
angielskie: H. de la Blanchbre. Les chiens de char se. 
lłaces franęaises et anglaises. Paryż, 1875.

W P. B. EicUerowi. Kamienie, znalezione przez Pana 
są piaskowcami, tak dziwnie wyrzeźbionemi przez dzia
łanie wody. Dlaczego są uszkodzone i skąd pochodzą, 
niepodobna oznaczyć.

—  A utorów , życzących  sobie, ażeby o ich p ra c a c h  
b y ło  um ieszczone sp raw ozdan ie  we W szechśw iecie , pro 
sim y o nadsyłan ie tych prac do Redakcyi.

T r e ś ć :  Uwagi nad trzęsieniami ziemi i wybucha
mi wulkanów, przez E. Żmijewskiego. — Julijan Gra
bowski (wspomnienie pośmiertne), przez W ładysław a 
Lepperta (dokończenie). — Projektowane morze w Sa
harze algiersko-tunetańskiój i jego znaczenie, skreślił 
D -r Franciszek Czerny, prof. uniw. Jagiell. (dokończe
nie). — Płonąca roślina, przez prof. W ł. Boberskiego 
z Tarnopola. — Sprawozdania. — Drugi Zjazd przyro
dników i lekarzy czeskich. III., przez Zn. — K r o n i k a  
N a u k o w a .  — Odpowiedzi Redakcyi. — Ogłoszenie.

W ydaw ca E. D ziew u lsk i. Redaktor B r. Zna iow icz.

P A M P I E  F I O T R M T
Tom  II. za rok 1882,

wydawany staraniem 

E . . Dziewulskiego i Br. Znatoicicza 
wyjdzie z początkiem Lipca r. b. w objętości około 
30 arkuszy druku z 32 tablicami litogr. i drzeworytami 
w tekście.

Przedpłata będzie przyjmowana do 1 Lipca i wynosi 
w W arszaw ie rs. 5, na prowincyi i w Cesarstwie 
(z przesyłką) rs . 5 kop. 50, w Galicy i złr. 7, w W. Ks. 
Poznańskiem marek 14.

Adres W ydawn. Pam. Fizyjograf.: Podwale Nr. 2.
Tom I. za rok 1881 jes t do nabycia we wszystkich 

księgarniach po rs. 7 kop. 50.

Pp. Prenumeratorów, którzy wnieśli przedpłatę tylko za kw arta ł l-szy, upraszamy 
o wczesne odnowianie prenumeraty.

f l« 8 B o a e H O  U ,e H B y p o K ). B apiuaea 4 I j o h s  1882 r . D ruk K. Kowalewskiego, Królewska Nr, 23.




