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St. K r a m s z t y k .

Bryła słoneczna jest dla nas głównem źró
dłem ciepła, a tem samem wszelkiego życia 
i wszelkiej działalności. Nietylko głównem, 
ale wyłącznem nawet; drzewo bowiem, stano
wiące materyjał opałowy, utworzyło się ko
sztem promieni słonecznych, a węgle kamien
ne są szczątkami drzew, które pokrywały po
wierzchnię ziemi w dawno ubiegłych okresach 
jej życia, na długo przedtem, zanim człowiek 
wystąpił na niej i nią zawładnął.

Już przed 40-tu z górą laty starał się Pouil- 
let zapomocą pyrhelijometru oznaczyć ilość 
ciepła, jaką ziemia otrzymuje od słońca. Z do
świadczeń tych wypływa, że gdyby atmosfera 
nie istniała i nie wywierała pochłaniającego 
swego wpływu, każdy centymetr kwadratowy 
powierzchni ziemi otrzymywałby w ciągu mi
nuty 1,7633 ciepłostki, zatem 1,7633X60X12  
w ciągu doby, a 1,7633X60X12X 365 ciepło- 
stek w ciągu roku. Ilość ta ciepła byłaby do
stateczną do stopienia olbrzymiej warstwy lo
d u , otaczającej dokoła ziemię na grubość 32-u

metrów. Słońce wszakże rozsyła promienie we 
wszystkich kierunkach, a ziemia, która widziana 
ze słońca przedstawia średnicę pozorną, wyno
szącą ledwie 17 sekund łuku, odbiera nieznaczną 
tylko ich część, jednę 2250 milijonową. Jeżeli 
wyobrazimy sobie kulę współśrodkową ze słoń
cem, a opisaną promieniem wyrównywającym 
odległości ziemi, słońce na jej powierzchnię 
nadsyłałoby ilość ciepła, zdolną do stopienia 
warstwy lodu, mającej grubości 64 metry; 
a gdyby nakoniec wszystka ta masa lodu sku
pioną była tuż dokoła słońca, utworzyłaby na 
niem pokład sięgający na 1547 mil.

Nie trzeba zresztą dodawać, że ocena ta 
z różnych względów może być tylko nader 
przybliżoną. Z badań Langleya (Wszechświat, 
Nr. 3 zr. b.) wypada, że pochłanianie promieni 
przez atmosferę ziemską jest daleko znaczniej- 
szem, aniżeli sądzono poprzednio, że ilość cie-' 
pła, otrzymywanego w ciągu minuty przez 
centymetr kwadratowy powierzchni ziemi, na
leży podnieść conaj mniej do 3 ciepłostek.

Słońce, promieniując, traci bezustannie nie
pojęte ilości ciepła, winno tedy ulegać ciągłemu 
stygnięciu, temperatura jego winna się state
cznie obniżać. Przypuściwszy, źe znamy należy
cie ilość ciepła, przez słońce wysyłanego, to 
na tej nawet zasadzie nie potrafimy obliczyć, 
o ile spada rocznie jego temperatura; różne
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bowiem ciała posiadają rozmaitą zdolność cie
plikową, różne ciepło właściwe, to znaczy, że 
gdy temperatura ich o jednakową ilość stopni 
się obniża, ilość ciepła tracą niejednakową. 
Ale choćby cała masa słońca utworzoną była 
wyłącznie z wodoru, który najwięcej do ogrza
nia wymaga ciepła, a zatem i najwięcej uwal
nia go przy stygnięciu, to przy obliczonej wy
żej stracie ciepła przez słońce, temperatura 
jego w ciągu 5000 lat musiałaby się o 3000° 
obniżyć, a obniżenie to w dalszym ciągu obja
wiłoby wpływ swój i w klimacie ziemi. Za
bytki wszakże piśmienne człowieka sięgają 
dalej, niż o pięć tysięcy lat wstecz, a z nich 
wnieść można, że w krajach, które były wido
wnią pierwszego rozkwitu cywilizacyi, w Indy- 
jach, Egipcie, Palestynie, Helladzie, też same 
drzew gatunki wznoszą w górę swe konary, też 
same zwierzęta zamieszkują lasy, człowiek 
w tych samych, co przed setkami wieków, 
przebywa warunkach klimatycznych, a słońce— 
grzeje, jak grzało.

Jakżeż więc utrzymuje się zasób jego ener
gii, w jaki sposób wynagradza się bezustanna, 
a olbrzymia utrata ciepła? — oto pytanie, któ
re słusznie zajmowało fizyków i astronomów 
od tej chwili przynajmniej, gdy nabrano ja 
śniejszych pojęć o istocie ciepła i gdy zrozu
miano, że nie może ono z niczego powstawać.

W edług Mayera, ciepło słoneczne wywią
zuje się skutkiem uderzeń bezustannie na 
słońce spadających w niezliczonej ilości meteo
rytów. Według Helmholtza, rozwinęło się skut
kiem ściągnięcia pierwotnej mgławicy w bry
łę słoneczną, a stratę ciepła wynagradza dal
sze kurczenie się jego masy, — słońce stygnie, 
ale idące za tem zmniejszanie się jego objęto
ści staje się statecznem źródłem jego ciepła. 
Nagłe zagęszczenie pierwotnej mgławicy, do 
dzisiejszej objętości słońca, byłoby w stanie 
wytworzyć temperaturę 28 milijonów stopni, 
a drobne ściągnięcie się tej bryły o '/ioooo 
część średnicy, które uchodziłoby nawet bada
wczej uwadze astronomów, starczyłoby do wy
wiązania zapasu ciepła na dalsze lat dwa ty
siące. Inni poprzestają na odwołaniu się do 
niesłychanego żaru tajemniczego jądra słońca, 
skąd przenoszące się ciepło wynagradzać uyi 
straty, jakich powierzchnia doznaje. Niektórzy 
wreszcie, nie mogą pogodzić się z myślą, że 
wszystek ten niesłychany zasób energii pro
mienistej, rozpraszany w bezgranicznym ocea

nie eteru, trwoni się bezowocnie, i starają się 
wskazać możliwość pewnych dróg, któremiby 
energija ta znów mogła wracać do słońca, za
silać je i ożywiać.

Do tej ostatniej właśnie kategoryi należy 
teoryją, przedstawiona w roku zeszłym przez 
Williama Siemensa Towarzystwu królewskie
mu w Londynie, która, dzięki słynnemu nazwi
sku swego autora, zdobyła sobie znaczny roz
głos i stała się przedmiotem licznych sporów. 
Należy nam tedy wskazać główne jej zarysy.

Siemens przyjmuje przedewszystkiem, że 
cała przestrzeń światowa wypełniona jest ma
sami gazowemi,— niesłychanie rozrzedzonemi, 
złożonemi z wodoru, tlenu, azotu, ze związków 
ich między sobą oraz z węglem, — śród któ
rych unoszą się i rozpylone substancyje stałe. 
Z tych to materyjałów przyciąga ku sobie ka
żda planeta atmosferę, której gęstość zależeć 
będzie od potęgi przyciągania danej bryły; 
w dalszym ciągu przyjąć można, że dokoła 
planet nagromadzą się gazy cięższe i słabiej 
dyfundujące; atmosfery ich zatem składać się 
będą głównie z azotu, tlenu i kwasu węglane* 
go, gdy wodór i jego związki przeważać będą 
w przestrzeni światowej. Z przypuszczeniem 
zresztą, że przestrzeń światowa wypełniona 
jest materyją rozrzedzoną, nie poraź pierwszy 
się spotykamy, pogląd taki podzielało wielu 
pierwszorzędnych uczonych, a z teoryi gazów 
wynika, że danej atmosferze trudno wogólno- 
ści oznaczyć stanowczą granicę.

Za poglądem tym, sądzi Siemens, przema
wia fakt, w nowszych czasach dostrzeżony, że 
aerolity w składzie swoim zawierają znaczną 
ilość gazów, które się z nich za ogrzaniem wy
dobywają. D-r Flight miał niedawno sposo
bność dokonania rozbioru świeżo spadłego 
meteorytu kamienistego i poznał, że gazy, wy
wiązane z tej bryły, składały się przeważnie 
z wodoru (45,79°/0), tlenku węgla (31,88) 
i azotu (17,66), oraz z małych ilości węglowo
doru i dwutlenku węgla. Niepodobna przypu
ścić, iżby gazy te zostały pochłonięte przez 
meteor przez krótką chwilę jego przebiegu 
przez naszą atmosferę, w której zresztą wodór 
w wyraźnych ilościach zgoła nie występuje. 
Badania zaś spektralne nauczyły, że i w ją 
drach komet napotykamy też same gazy, wo
dór, azot, węglowodory, prawdopodobnie tlen, 
a niektórzy badacze wykazali w kometach 
i związki azotowe, jak cyjan np.
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Ktokolwiek wszakże potrąca o materyję, 
wypełniającą przestrzeń światową, nie może 
uniknąć tego przedewszystkiem zarzutu, że 
istotna taka materyja musiałaby wpływać na 
opóźnienie, na zwolnienie biegu planet; jeżeli 
jednak przyjmiemy, że materyja ta stanowi 
płyn doskonale sprężysty i zgoła nieograni
czony, to z zasad czysto mechanicznych wypły
wa, że tarcie ciał o środek tak rozrzedzony, 
musi być nader słabe, nawet gdy ciała te po
ruszają się z szybkością planetarną.

Z takiego rozprzestrzenienia się gazów na
leżałoby może wnosić, że dokoła słońca winny 
się zbierać najcięższe i najtrudniej dyfundują- 
ce gazy, dwutlenek i tlenek węgla, tlen i azot, 
gdy tymczasem wiemy dobrze, że w atmosferze 
słonecznej przeważa wodór. Należy wszakże pa
miętać, że temperatura słońca jest niewątpliwie 
wyższą od temperatury dyssocyjacyi związków 
węgla, t. j. od temperatury, w której ciała te 
rozpadają się na swe części składowe, a we
dług hipotezy Łockyera i pierwiastki nawet 
w tak wysokiej temperaturze ulegają dalszej 
dyssocyjacyi. W pewnej dopiero odległości od 
bryły słonecznej, gdzie działanie ciepła już 
jest słabszem —mówi Siemens — nagromadzo
ne być muszą te stosunkowo ciężkie gazy, któ
re stanowią naszą atmosferę, — tu wszakże 
zachodzą działania, które przeciwdziałają te
mu nadmiernemu skupianiu się gazów i przy
wracają równowagę materyi, a które to dzia
łania stanowią istotną treść teoryi Siemensa.

Substancyje, dokoła słońca rozmieszczone, 
ulegają wpływowi jego obrotu. Obrót ten do
konywa się w ciągu 25 dni, a z powodu olbrzy
mich wymiarów słońca, powoduje na jego po
wierzchni znaczną siłę odśrodkową; szybkość 
styczna punktu na równiku słonecznym jest 
4.41 razy większą, aniżeli szybkość punktu na 
ziemskim równiku. Gdyby obrót słońca odby
wał się w przestrzeni pustej, siła odśrodkowa 
wytworzyłaby znaczne wzniesienie się materyi 
na jego równiku; jeżeli wszakże zachodzi 
w środku nieograniczonym, rzeczy mają się 
inaczej, a na unoszącą się w około materyję 
słońce działa w rodzaju wachlarza, porywając 
ją z sobą i odrzucając na zewnątrz. Substan
c j e  te: wodór, węglowodory, tlen, odrzucane 
w stronach równikowych, zbiegają się w nie
słychanych ilościach w okolicach biegunowych 
słońca, a wtedy ze skrajnego rozrzedzenia 
i skrajnego zimna przechodzą w stan znaczne

go ściśnienia, za czem idzie wzrost temperatu
ry; a gdy się dostatecznie zbliżą do fotosfery, 
wybuchają płomieniami. Wynikiem tego spa
lenia będzie para wodna, oraz tlenek lub dwu
tlenek węgla, stosownie do obfitości tlenu, 
a gazy te, ze spalenia powstające, nagroma
dzając się u biegunów, odpływają ku równi
kowi, skąd znów w przestrzeń zostają od
rzucone.

Substancyje tedy wracają w przestrzeń 
w stanie odmiennym zgoła, aniżeli stamtąd na 
słońce przybyły; z materyi czynnej, mogącej 
uledz spaleniu, przeobraziły się w bierną, obo
jętną. Tu jednak — i to jest punkt główny 
teoryi Siemensa — ulegają wpływowi promie
niowania słonecznego, które sprowadza ich 
dyssocyjacyję, rozszczepienie się, rozkład sub- 
stancyi spalonych, związanych. Energija sło
neczna, która według dotychczasowych pojęć, 
ulegać miała zatracie, roztrwonieniu, — zuży
wa się na proces dyssocyjacyi, podobny do 
tego, jaki zachodzi w liściach roślin, gdzie ko
sztem promieni słonecznych dwutlenek węgla 
rozpada się na węgiel i na tlen.

Ozy jednak możliwą jest dyssocyjacyja w tem
peraturze tak niskiej, jaka w przestrzeni świa
towej panuje? Punkt i stopień rozszczepienia da
nego związku zależy i od jego temperatury i od 
ciśnienia, pod jakiem zostaje. Według Saint- 
Claire-Deville’a, prężność dyssocyjacyi pary wo
dnej pod ciśnieniem atmosfery i w temperatu
rze 2800° C. wynosi 0,5, to znaczy, że w wa
runkach tych połowa tylko pary istnieć może 
jako taka, gdyż druga jej część jest już tylko 
mechaniczną mięszaniną wodoru i tlenu; pod 
ciśnieniami jednak mniejszemi, dyssocyjacyja 
zachodzić może w temperaturach niższych.

Badania te zresztą dotyczą temperatur na
der wysokich, dających się mierzyć jedynie py- 
rometrami; nie rozciągają się wszakże do 
działań ciepła promienistego. Otóż, Tyndall 
wykazał, że para wodna i inne związki gazowe 
pochłaniają promienie ciepła w znacznym bar
dzo stopniu; energija przeto promienista, wy
syłana przez źródło znacznego natężenia, 
przedstawiać może potężną siłę dyssocyjacyjną, 
przewyższającą o wiele tę temperaturę, jaką 
pod wpływem tych promieni przyjmują pochła
niające je ciała. Dowodem na to jest rozszcze
pianie się kwasu węglanego w komórkach ro
ślinnych, w zwykłej temperaturze letniej, pod 
wpływem promieni słonecznych, a, jak to wy
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kazał sam Siemens, i pod wpływem promieni 
światła elektrycznego: rośliny bowiem, oświe
tlane łukiem galwanicznym, w ciągu nocy roz
wijały się szczególnie korzystnie.

Ostatnie te badania zwróciły uwagą Sie
mensa na pytanie, czyby nie można otrzymać 
bezpośredniej dyssocyjacyi pary wodnej, tj.roz
szczepienia, w temperaturze niskiej, bez udzia
łu żywej przyrody. Do doświadczeń, w tym 
celu podjętych, użył on rur szklanych, zaopa
trzonych w elektrody platynowe i napełnio
nych parą wodną. Rura taka została jednym 
końcem zanurzoną w mięszaninie oziębiającej, 
przezco temperatura w tym końcu rury obni
żyła się do 32° C. W  temperaturze tej, pręż
ność pary wodnej, według Regnaulta, wynosi 
0,32 milimetra, t. j. około ‘/ 2ooo prężności je 
dnej atmosfery. Skoro wtedy połączono oba 
elektrody z małą cewką indukcyjną, objawy 
wyładowania elektrycznego zgoła nie nastąpi
ły. Oczywiście para wodna w tym stanie roz
rzedzenia uniemożebniała przebieg prądów 
elektrycznych. Wtedy koniec rury, wystający 
z mięszaniny oziębiającej, po okryciu go bia
łym papierem, wystawionym został przez kilka 
godzin, w ciągu pogodnego dnia letniego, na 
promieniowanie słoneczne, a gdy potem znowu 
połączono rurę z przyrządem indukcyjnym, 
wyładowanie nastąpiło, a natura światła oka
zała, że rura wypełnioną była wodorem. D o 
świadczenie to, kilkakrotnie powtórzone, za 
każdym razem wydawało rezultaty niewątpli
we, można tedy było wnieść, że pod wpływem 
promieniowania słonecznego nastąpiło rozszcze
pienie pary wodnej. Podobneż doświadczenia 
prowadził Siemens i z rurami, wypełnionemi 
kwasem węglanym; rezultaty wszakże nie były 
dosyć pewne. Badania te zresztą uważa Sie
mens za tymczasowe tylko i zamierza do 
nich wrócić; są one bowiem dosyć ważne, nie
zależnie od teoryi, o której mowa. Dokładniej
sze badanie wymagać przytem będzie zebrania 
rozłożonych gazów i ilościowego ich oznaczenia.

Wyniki doświadczeń powyższych odnosi te 
dy Siemens bezpośrednio do objawów, zacho
dzących w przestrzeni światowej. Przyjmując, 
że przestrzeń ta zajętą jest przez parę wodną 
lub inne gazy, których gęstość nie przechodzi 
Yaooo naszej atmosfery, przez analogiję wnosi 
on, że tam, podobnie jak w rurce szklanej, za
chodzi dyssocyjacyja pod wpływem promieni 
słonecznych, że energija słoneczna, która na-

pozór ulega zatracie, zużytkowuje się na tę 
pracę chemiczną. Obecność kwasu węglanego 
i tlenku węgla służyć może do przyspieszenia 
działania; gazy te dostarczają bowiem substan- 
cyj, które łączyć się mogą z tlenem i wodorem, 
powstającym z rozkładu wody. Wskutek działa
nia, obrotem słońca wywołanego, para, roz
szczepiona w przestrzeni, ściągniętą zostanie 
nazajutrz do okolic biegunowych słońca, tam 
ogrzaną i spaloną, — a powstająca stąd para 
wodna i tlenki węgla, przez działanie siły od
środkowej, znów w przestrzeń wyrzucone zo
staną. Całkowity taki obieg trwać wszakże 
może przez całe lata.

Według Siemensa tedy poglądu, przestrzeń 
wypełniają gazy, zostające w stanie dyssocyja
cyi pod wpływem promieni słonecznych, a 
istnienie ich tłumaczy widmo absorbcyjne 
słońca. Spektroskop wykazuje na słońcu i pary 
metaliczne, ale przyjąć można, że te, jako cięż
sze, stanowią atmosferę głębszą i gęstszą, 
która nie bierze udziału w ruchach górnych 
warstw atmosfery, gdzie głównym czynnikiem 
jest wodór.

Ruchy te bowiem możliwe są tylko w przy
puszczeniu, że w jednakich odległościach 
od środka ciążenia, gęstość prądu wpływają
cego, równą lub prawie równą jest gęstości 
prądu wypływającego. Wytwory spalenia: pa
ra wodna i kwas węglany, są wprawdzie gęst- 
szemi, aniżeli ich części składowe, różnica ta je
dnak wyrównywać się może ich wyższą tempe
raturą, w chwili, gdy opuszczają słońce; na 
cięższe natomiast pary metaliczne temperatu
ra nie może tak dalece działać, aby wyrówna
nie to osiągnąć się dało, dlatego też ulegają one 
prawom ciążenia, które je na słońcu utrzymu
ją. W  miejscu, gdzie obie te atmosfery ze so
bą graniczą, zachodzi ich mięszanie się, powo
dujące może wiry i wybuchy słoneczne, a pe
wne ilości ciężkich par zostają porywane i uno
szone przez gazy lżejsze i tworzyć mogą ów 
pył kosmiczny, który się nieraz na ziemię do
staje. Widzimy, że teoryja Siemensa wyszu
kuje raczej trudności, aniżeli się ich lęka.

Wiadomo też, że cały układ słpneczny prze
suwa się w przestrzeni z szybkością, którą 
oceniono na 150.000.000 mil ang. rocznie; być 
tedy może, że natura żywiołu gazowego, któ
ry zasila słońce, ulegać może chwiejności, sto
sownie do stanu jego rozkładu, na który wpły
nąć mogły inne ciała niebieskie. Czyby od
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różnic takich nie mogła zależeć zauważana 
chwiejność ciepła słonecznego i czyby zmiany 
takie w cieplikowych stosunkach fotosfery nie 
mogły wytwarzać plam słonecznych? — zapy
tuje Siemens. Ale w tym razie, jak poradzić 
sobie z niewątpliwą ich peryjodycznością?

Pomysły swe stosuje dalej Siemens do wy
jaśnienia zagadkowego światła zodyjakalnego 
i do teoryi komet. Co do pierwszego, zwraca 
się Siemens do dawnego poglądu Mairana, 
jeszcze z r. 1731, według którego zagadkowy 
ten utwór ma pochodzić właśnie z materyi wy
pływającej z okolic równikowych słońca. Świa
tło, sądzi Siemens, pochodzić może od pro
mieni słonecznych, odbijających się od rozrzu
conych cząstek tego pyłu, ale mogą tu też 
zachodzić objawy fosforescencyi i świecenia 
elektrycznego.

Co się znów komet tyczy, to pokrewieństwo 
ich z meteorytami jest niewątpliwem, a wielu 
astronomów sądzi, że jądro komety jest ro
jem głazów meteorycznych. Przyjąć tedy mo
żna, że głazy te, jak meteory spadające na 
ziemię, zawierają w sobie znaczne ilości gazów 
pochłoniętych. Skoro taka masa kamienista, 
zbliżając się z niesłychaną ku słońcu szybko
ścią, znajdzie się w gęstej stosunkowo atmo
sferze, to skutkiem tarcia wywiązać się musi 
znaczna temperatura, powodująca w pewnym 
punkcie zapłonięcie masy, a pod wpływem te 
go ciepła wydobywają się gazy, w głazach za
warte. Poznano, źe objętość wywiązanych 
z meteoru gazów, jest pod ciśnieniem jednej 
atmosfery, sześciokrotnie większą od objętości 
samego głazu meteorycznego; w atmosferze 
przeto, np. 3000 razy rzadszej aniżeli na
sza, objętość gazów byłaby 6 x 3 0 0 0  =  18000 
razy większą, aniżeli objętość głazów, z któ
rych się wywiązują. Gazy te rozchodzą się na 
wszystkie strony, pozostaną jednak niedostrze- 
żonemi, wyjąwszy w kierunku posuwania się ko
mety, w którym z największą prędkością wdzie
rają się w atmosferę międzyplanetarną i two
rzą strefę natężonego płonięcia. Jądro tedy 
komety wysyłać będzie własne światło, co do 
ogona zaś, to ten składa się z płynu, który 
świeci światłem odbitem, pochodzącem zaró
wno od słońca, jak i od jądra komety. Dodać 
tu wszakże należy, że taka teoryją komet, 
w ogólnych zarysach przynajmniej, nie jest 
nową, w ciągu bowiem kilku lat ostatnich nie
jednokrotnie wypowiedziano, że szereg obja

wów, jaki okazują komety w pobliżu słońca, 
wywołanym jest przez wpływ daleko sięgającej 
atmosfery słonecznej.

Taką jest w głównych zarysach teoryją Sie
mensa, mająca na celu wyjaśnienie odradza
nia się energii słonecznej. Widzimy, że polega 
ona na trzech następnych zesadniczych przy
puszczeniach: 1) Ze para wodna i związki wę
glowe znajdują się w przestrzeni światowej;
2) że związki te, gdy zostają w stanie najwyż
szego rozrzedzenia, ulegają rozszczepieniu, dys- 
socyjacyi, pod wpływem energii promienistej 
słońca, i że 3) rozszczepione te pary ulegają 
zagęszczeniu i przechodzą w fotosferę słone
czną, a to skutkiem wymiany z jednakową ilo
ścią par znów połączonych na słońcu, utrzy
mywanej przez siłę odśrodkowej słońca. W o
bec tych warunków nie potrzebujemy przypu
szczać, iż energija słoneczna rozprasza się 
z niesłychanem marnotrawstem po nieograni
czonej przestrzeni, ale mamy tu, owszem, dzia
łalność należycie urządzoną, która się sama 
utrzymuje i utrwalić może promieniowanie 
słoneczne na przyszłość najdalszą.

(D o k . n a st.)

K R Ó T K IE  W S K A Z Ó W K I  

DLA UŻYWAJĄCYCH MIKROSKOPU.
podał

D - r  K . F i l ip o w ic z .

(D okończonie).

Ażeby wyrobić sobie jasne i wszechstron
ne pojęcie o przedmiocie badanym, potrzeba 
go odpowiednio przygotować. Niektóre przed
mioty mogą być wprawdzie bez żadnego 
szczególnego preparowania bezpośrednio ba
dane; takich jednakże jest bardzo niewiele. 
Bardzo przeważna część wymaga juźto roz
dzielenia na mniejsze części, jużto wykonania 
delikatnych skrawków, do czego pewna wpra
wa jest rzeczą niezbędną. Rozdrobnienie da
nego przedmiotu i odosobnienie pewnych ozna
czonych jego części składowych, wykonywa się 
zwykle zapomocą zwyczajnych igieł, osadzo
nych w drewnianym trzonku, w razie potrze
by pod lupą, lub pojedyńczym mikroskopem, 
specyjalnie do tego celu zbudowanym. Igły,
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używane do preparowania delikatnych i dro
bnych przedmiotów, muszą mieć bardzo ostre 
końce i dlatego powinny często być ostrzone; 
używane zaś do robót grubszych, jakoteż do 
przyciskania szkiełka przykrywkowego lub 
przesuwania go w celu obracania preparatu, 
mogą być zupełnie tępe i takie nawet są dale
ko odpowiedniejsze. Do robienia skrawków, 
najlepszem i zupełnie wystarczającem dla bo
tanika narzędziem jest dobra brzytwa, którą 
przed użyciem należy zawsze zwilżyć, równie 
jak i przedmiot, z którego skrawek ma być 
wykonany. Wyjątek stanowią tylko wysuszo
ne ciała galaretowate, np. plecha niektórych 
porostów, która będąc zwilżoną lub namoczo
ną, nie stawia dostatecznego oporu przy kra
janiu. Jeżeli przedmioty badane są bardzo 
drobne lub cienkie (liście i t. p.), tak, źe je 
trudno krajać, trzymając w ręku; w takim ra
zie umieszcza się je pomiędzy dwoma kawał
kami korka lub rdzenia bzowego. Przedmio
ty, które mogą być bez uszkodzenia zasuszone, 
a które przy następnem zwilżeniu wodą po
wracają do pierwotnego kształtu, najlepiej jest 
napoić lub zmięszać z gęstym roztworem o ile 
można najczyściejszej i bezbarwnej gumy arab
skiej,—do którego to roztworu dodaje się kilka 
kropel gliceryny (1 drachma gumy, 1 drachma 
wody i 20 kropel gliceryny)—a następnie wysu
szyć powoli na powietrzu. Delikatne skrawki, 
otrzymane z przedmiotów, w ten sposób trak
towanych, umieszcza się w wodzie, na szkieł
ku zegarkowem, lub na małej parowniczce, 
przezco guma się rozpuszcza, a czysty prepa
rat pozostaje. Plecha wszystkich porostów, 
niektóre tkanki wodorostów, mchów, jakoteż 
komórki pyłkowe i ziarna krochmalu, można 
w ten sposób z łatwością pociąć na najdelika
tniejsze skrawki. Gdy przedmioty badane są 
zawieszone w wodzie, używa się w celu ich 
wyłowienia pipetki szklanej, zapomocą której 
przenosi się je na szkiełko przedmiotowe. — 
Jeżeli preparaty, w jakikolwiek z powyższych 
sposobów wykonane, są nieprzezroczystemi 
wskutek tego, że zawierają powietrze, w takim 
razie trzeba to ostatnie koniecznie wydalić. 
W wielu razach wystarcza w tym celu dłuższe 
pozostawienie preparatu w wodzie lub w pły
nie, w jakim badamy preparat, albo też lek
kie ogrzanie nad lampką spirytusową, a na- 
koniec umieszczenie go na kilka minut w stę
żonym alkoholu. Jeżeli nieprzezroczystość

spowodowaną jest przez substancyje, zawarte 
w treści komórek lub w błonie komórkowej, 
wtedy uciec się trzeba do użycia odpowiednich 
odczynników chemicznych, rozpuszczających 
te substancyje.

Preparaty, przyrządzone w odpowiedni spo
sób, umieszcza się na szkiełku przedmioto- 
wem, najczęściej w kropli jakiegoś płynu, 
albowiem przez to zyskują na przezroczystości 
i szczegóły budowy wyraźniej występują. Ja 
kość płynu zależy od własności przedmiotu 
badanego; najczęściej używa się w tym celu 
wody; delikatne jednak tkanki roślinne, np. 
komórki pierwotne i t. p., należy badać w pły
nach obojętnych, niewywierających żadnego 
działania na treść i formę komórek. Do pły
nów takich należą nadzwyczaj rozcieńczone 
roztwory gumy, soli kuchennej, cukru lub 
białka. W  celu zwiększenia przezroczystości 
preparatu, używa się także płynów, silniej od 
wody światło załamujących. Tak np. świeże 
tkanki roślinne bada się w glicerynie, zaś 
przedmioty suche, w olejach tłustych, w ter
pentynie, w balsamie kanadyjskim i t. d. Na 
dobrze oczyszczone szkiełko przedmiotowe pu
szcza się najprzód kroplę odpowiedniego pły
nu, wkłada się ostrożnie preparat, który, w ra
zie potrzeby, rozpościera się delikatnie igłą. 
Następnie przykrywa się szkiełkiem przy
krywkowym, którego grubość musi być zasto
sowaną do użytego objektywu, jeżeli chcemy 
otrzymać wyraźne obrazy. Tak przygotowany 
preparat umieszcza się na stoliku mikrosko
pu, a patrząc przez okular, przesuwa się szkieł
ko przedmiotowe w różne strony, dopóki pre
parat nie znajdzie się na środku pola widze
nia. Teraz zwraca się uwagę przedewszyst- 
kiem na oświetlenie, które musi być za- 
stosowanem do własności przedmiotu bada
nego.

Jeżeli użyć musimy oświetlenia z góry (dla 
przedmiotów nieprzezroczystych), w takim ra
zie należy mikroskop postawić o ile można 
najbliżej okna, aby zużytkować jak najwięk
szą ilość światła, a lusterko tak ustawić, aby 
nie oświecało wcale stolika mikroskopu, lub 
też otwór stolika zakryć nieprzezroczystą bla
szką. Przy użyciu bardzo słabych powiększeń, 
wystarcza do takiego oświetlenia zwykłe świa
tło dzienne, przy mocniejszych powiększeniach 
uciec się trzeba do soczewki oświetlającej 
(płaskowypukłej), osadzonej albo na rurze
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mikroskopu, albo na osobnej statywce. So
czewkę kieruje się tak, aby promienie światła, 
padające na jej przednią powierzchnią, sku
piały się wprost na badanym przedmiocie 
i oświecały go ile można najsilniej.

Daleko ważniejszą rzeczą jest regulowanie 
światła przy badaniu przedmiotów przezro
czystych, oświetlanych z dołu. Przedewszyst- 
kiem dobrze jest, jeżeli to możliwe, mieć po
kój wystawiony na północ i z otwartym wido
kiem, tak, aby większą część nieba użyć jako 
źródło światła. Światło, odbite od przeciwle
głych budynków, może być także użytecznem, 
lecz tylko w pewnych godzinach dnia. Najdo
godniej szem do badań mikroskopowych jest 
lekko, a jednostajnie zachmurzone niebo; czy
sty błękit daje światło przyjemne, lecz niedość 
silne, mianowicie dla mocniejszych powięk
szeń. Dlatego też, przy pogodnem niebie, lep
sze oddaje usługi (mianowicie dla badań tru
dniejszych) ściana przeciwległego budynku, 
oświetlona przez słońce. Najgorszą i najbar
dziej męczącą dla oka jest ciągła zmiana 
oświetlenia przy szybko przesuwających się, 
jasnych obłokach. Chcąc otrzymać najkorzy
stniejsze oświetlenie preparatu, potrzeba, pa
trząc jednocześnie przez okular, obracać zwier- 
ciadełko mikroskopu, a w danym razie i całe 
narzędzie, w rozmaitych kierunkach, dopóki 
nie ujrzymy, że preparat jest jak należy oświe
tlonym. Można przyjąć za ogólną zasadę, że 
delikatne prążkowania (np. na pancerzach 
okrzemków) najwyraźniej występują, gdy świa
tło pada, o ile możności, ukośnie na preparat. 
Przytem starać się trzeba, nie dopuszczać 
światła padającego z góry, lub odbitego od 
stołu i statywki mikroskopu; słowem, tak re
gulować oświetlenie, aby pole widzenia odbie
rało światło wyłącznie tylko od zwierciadełka 
mikroskopu. Zwierciadełko bywa zwykle z je 
dnej strony płaskiem, a z drugiej wklęsłem; 
to ostatnie daje światło silniejsze i dlatego 
używanem bywa przy mocniejszych powięk
szeniach. Nadto, do regulowania światła służy 
jeszcze tak zwana dyjafragma, zapomocą któ
rej możemy dowolnie powiększyć lub zmniej
szyć ilość światła, odbijanego od zwierciadeł
ka mikroskopu, a oświecającego pole widzenia. 
Sztuczne światło lampy, byleby było odpowie
dnio przyćmionem zapomocą szkła matowego, 
może być także z korzyścią użytem przy ba
daniach mikroskopowych, choć z drugiej stro

ny, nie jest ono tak przyjemnem, jak światło 
dzienne i niezbyt korzystnie oddziaływa na 
wzrok. Kto więc może dowolnie rozporządzać 
swym czasem, powinien się ograniczyć do mi
kroskopowania tylko we dnie.

Co do wyboru powiększenia, ogólną jest za
sadą, ażeby najprzód obejrzeć przedmiot, 
pod słabem powiększeniem, przedstawiaj ącem 
obszerne pole widzenia, w celu wyrobienia so
bie pojęcia o całości preparatu i łatwiejszego 
wynalezienia miejsc, wymagających bliższego 
zbadania. Dopiero stopniowo dochodzi się do 
coraz silniejszych powiększeń, uwydatniają
cych najdrobniejsze szczegóły budowy prepa
ratu. Jaki mianowicie stopień powiększenia 
jest najkorzystniejszym dla danego przedmiotu,
0 tem każdy z własnego doświadczenia nau
czyć się musi. Zwracamy tylko uwagę, że 
sprawność optyczna mikroskopu zależy głó
wnie od soczewki przedmiotowej (objektywu), 
a nie od siły okularu, że więc użycie silnych 
okularów (powiększających np. 10 razy lub 
więcej) nie przedstawia żadnej korzyści i nie 
odkrywa wcale nowych szczegółów w obrazie 
mikroskopowym.

Jak wiadomo, mikroskop daje wyraźny 
obraz tego jedynie, co leży na jednej tylko pła
szczyźnie przecięcia, znajdującej się w ognisku 
objektywu; chcąc więc preparat zbadać w całej 
jego grubości, należy nieustannie zmieniać na
stawienie, przez użycie śruby mikrometrycznej, 
do tego celu służącej, i śledzić pilnie zmiany, 
jakim przezto ulega obraz przedmiotu; — tym 
tylko sposobem można kolejno obejrzeć wszy
stkie warstwy preparatu i zdać sobie dokła
dnie sprawę z jego budowy. Szczególniej wa
żne usługi oddaje zmiana nastawienia (w ra
zie potrzeby w połączeniu z ukośnem oświetle
niem) przy badaniu małych włókienek, pęche
rzyków, kulek i t. p ., jakoteż wypukłych 
rysunków na powierzchni błon komórkowych. 
Nie zawsze można odrazu rozstrzygnąć, czy 
rysunki te, występujące w postaci równoległych 
lub rozmaicie krzyżujących się prążków, pier
ścieni, punkcików i t. p., spowodowane są 
przez wklęsłości, czy też przez wypukłości,
1 tylko zmiany, jakim ulega obraz przy podno
szeniu lub opuszczaniu rury mikroskopu, jako
też odpowiednio użyte oświetlenie, może nas 
w tym względzie objaśnić. Nie możemy się tu 
zapuszczać w matematyczną teoryję mikrosko
powego widzenia, ograniczymy się więc tylko
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na podaniu W tyra względzie następującej re
guły, wygłoszonej przez prof. W  e 1 c k e r a : 
„Jeżeli przedmiot badany przedstawia najży
wszy blask przy podniesieniu rury mikrosko
pu, w takim razie ta ostatnia „podniesioną” 
została na szczyt wypukłości; jeżeli zaś blask 
obserwujemy przy obniżeniu rury, w takim 
razie została ona „opuszczoną” w zagłę
bienie.”

Przy używaniu mikroskopu potrzeba zacho
wać pewne środki ostrożności, ażeby uniknąć 
uszkodzenia lub stłuczenia soczewek, co łatwo 
nastąpić może np. przy zbyt szybkiem odśru- 
bowywaniu objektywu, lub nieuważnem opu
szczaniu rury mikroskopu. Dlatego też należy 
zawsze najprzód opuścić ostrożnie rurę ręką, 
i przysunąć tym sposobem objektyw do pre
paratu (nie patrząc przy tem w okular, lecz 
na stolik mikroskopu) na odległość nieco mniej
szą, niż tego zachodzi potrzeba, a dopiero potem 
wykonać ścisłe nastawienie, podnosząc rurę 
zapomocą śruby mikrometrycznej. Sprężyna 
tej ostatniej nie powinna być nigdy przez czas 
dłuższy zbyt mocno napiętą, ani też zbyt roz
luźnioną. Soczewki objektywu, jakoteż okula
ru,, należy zawsze po użyciu starannie oczyścić 
kawałkiem czystego, miękkiego płótna lub 
miękkiej skóry; — szczególniejszą mianowicie 
uwagę zwracać trzeba na przednią powierzch
nię użytego objektywu, albowiem zeschłe pły
ny i inne nieczystości doń przylegające, szko
dliwie oddziaływać mogą na szkło soczewki. 
Użycie odczynników chemicznych w czasie ba
dania, wymaga szczególnej ostrożności; do
świadczeń chemicznych, przy których wywią
zują się pary lotnych kwasów, chlor, siarko
wodór i t. d., nienależy nigdy wykonywać w po
koju, w którym stoi mikroskop. Jeżeli prepa
rat traktatuje się na szkiełku przedmiotowem 
kwasami, należy go pokryć, o ile można, naj- 
większem szkiełkiem przykrywkowem, aby wy
wiązujące się kwaśne pary nie uszkodziły so
czewek mikroskopu. W  razie, gdy przypad
kiem odczynnik dostanie się na soczewkę, na
leży ją najprzód opłukać wodą dystylowaną, 
a następnie w zwykły sposób oczyścić. Ażeby 
uniknąć osadzania się pary wodnej na statyw- 
ce lub soczewce okularu— co się często zdarza 
przy mikroskopowaniu, w czasie zimowych mie
sięcy — dobrze jest przed użyciem mikroskopu 
lekko go ogrzać lub na czas jakiś postawić 
w dobrze opalonym pokoju.

Mniemanie, jakoby badanie mikroskopowe 
było niebezpiecznem dla oczów i powodowało 
osłabienie wzroku, jest całkiem nieuzasadnio
ne. Zmęczenie, jakiego się doznaje nieraz przy 
pierwszych próbach mikroskopowania, ustępu
je powoli w miarę przyzwyczajenia. Przy za
chowaniu pewnych ostrożności i dostatecznej 
wprawie, polegającej głównie na tem, aby pa
trząc przez mikroskop, nie natężać wcale ako- 
modacyjnego aparatu oka, niema potrzeby 
obawiać się szkodliwych dla wzroku następstw. 
Przedewszystkiem trzeba się przyzwyczaić pa
trzeć naprzemian jednem lub drugiem okiem, 
a oko nieczynne pozostawić otwarte. Nadto, 
unikać należy zbyt silnych dla wzroku bodź
ców, zbyt jasnego oświetlenia, na którem nic 
nie zyskuje wyrazistość obrazu mikroskopowe
go, jakoteż nadto wielkiego przeciwieństwa 
światła i ciemności, albowiem powtarzające 
się ciągle kurczenie i rozszerzanie się źreni
cy, może być powodem niemiłych dla wzroku 
następstw.

M i e r z e n i e  p r z e d m i o t ó w  m i k r o 
s k o p o w y c h  wykonywa się zapomocą mi
krometrów szklanych lub śrubowych. Te osta
tnie, zbyt kosztowne i mniej wygodne, wycho
dzą coraz bardziej z użycia i dlatego ograni
czymy się tutaj na podaniu sposobu mierze
nia mikrometrem szklanym. Jestto tafelka 
szklana, umieszczona pomiędzy dwiema so
czewkami okularu, na której znajduje się wy
ryta dyjamentem delikatna podziałka (zwykle 
milimetr, podzielony na 10 części). Patrząc 
przez okular, widzimy jednocześnie preparat 
i podziałkę mikrometru i rachujemy, ile czą
stek podziałki przypada na przedmiot, mający 
być wymierzonym. Należy jednak przedewszyst
kiem oznaczyć, jaka jest względna wartość je
dnej cząstki podziałki, dla każdego systemu 
soczewek przedmiotowych, wartość ta bowiem 
zmienia się wraz z powiększeniem i jest natu
ralnie tem mniejszą, im silniejszem jest powięk
szenie objektywu. Dla oznaczenia tej wartości 
używamy drugiego mikrometru (przedmioto
wego) ze znaną podziałką, który umieszczamy 
tak, jakby preparat pod mikroskopem, i pa
trząc przez okular, rachujemy, jaką przestrzeń 
zajmuje podziałka mikrometru okularowego na 
mikrometrze przedmiotowym. Jeżeli np. na 
tym ostatnim milimetr podzielonym jest na 100 
części, to jest jedna cząstka podziałki =  0,01 
mm., a podziałka mikrometru okularowego (mi
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limetr, podzielony na 10 części) zajmuje na 
mikrometrze przedmiotowym przestrzeń 25-iu 
mikromilimetrów l), w takim razie jedna czą
stka podziałki mikromilimetru okularowego ma 
wartość 2,5 mikromilimetrów dla danego ob
jektywu.

W  braku drugiego mikrometru (przedmio
towego) można sobie zrobić kopiję mikrome
tru okularowego zapomocą kollodyjum, w spo
sób, podany przez R, e i n i c k e g o. Na mi
krometr nalewa się trochę kollodyjum; po wy
schnięciu zdejmuje je się ostrożnie nożykiem, 
a tak otrzymaną blaszkę umieszcza się pomię
dzy dwoma szkiełkami i używa w miejsce mi
krometru przedmiotowego.

Odtwarzanie obrazów mikroskopowych za
pomocą rysunku, jest rzeczą konieczną i nie
zbędną dla każdego naturalisty; jestto jedyny 
sposób wyrobienia sobie możliwie dokładnego 
pojęcia o przedmiocie badanym. Pierwszym 
warunkiem ścisłego wykonania rysunku, jest 
nauczyć się dobrze patrzeć i widzieć przez mi
kroskop i przystąpić do rysowania dopiero po 
wszechstronnem zbadaniu preparatu. Nadto, 
rysunek powinien być wyraźnym i zrozumiałym, 
t. j. przedstawiać to tylko, co istotnie należy 
do przedmiotu i co koniecznem jest dla wyro
bienia sobie o nim jasnego pojęcia. Dlatego 
też nie można ograniczać się do odrysowania 
tego, co widzimy przy jednem nastawieniu, 
przedstawiałoby to bowiem tylko jedną pła
szczyznę przecięcia danego preparatu, lecz 
musimy starać się skombinować na rysunku 
rozmaite obrazy, otrzymane przy ciągłej zmia
nie nastawienia. Jakkolwiek wykonanie do
brego rysunku mikroskopowego przedstawia 
pewne trudności, to jednak przy wytrwałości 
i cierpliwości można w niedługim czasie nabyć 
potrzebnej ku temu wprawy. W  celu ułatwie
nia zadania, używa się optycznych pomocni
czych przyrządów, zapomocą których obraz 
mikroskopowy odbitym zostaje na powierzchni 
papieru. Wszystkie te przyrządy, których 
istnieje znaczna liczba, sprowadzają się do 
dwóch kategoryj: jedne z nich polegają na 
tem, że światło, wychodzące z okulara przez 
odbicie (zwykle dwukrotne), skierowanem zo-

Za jednostkę przy pomiarach mikrometrycznych 
przyjmuje się powszechnie tak zwany M ikromilimetr, 
wynoszący O, 001 milimetra i oznaczany zazwyczaj gre
cką głoską f l .

staje na płaszczyznę papieru pionową lub mniej 
więcej nachyloną. Płaszczyzna (lusterko lub 
pryzmat) aparatu, odbijająca światło okularu, 
jest zazwyczaj bardzo małą lub opatrzoną 
małym otworkiem, tak, że oko widzieć jeszcze 
może i koniec ołówka, którym kontury odbite
go na papierze obrazu rysować łatwo. Do przy
rządów, na tej zasadzie zbudowanych, należą: 
lusterko S ó m m e r i n g a ,  pryzmat N a- 
ch  e t a ,  Camera lucida W  o 11 a s t o n a, 
A m i c i e g o  i O b e r h a u s e r a .  Zapomo
cą przyrządów drugiej kategoryi, kieruje się 
(przez dwukrotne odbicie) promienie światła, 
wychodzące z końca ołówka tak, że takowe 
napozór zdają się wychodzić z pola widzenia 
mikroskopu. Obraz mikroskopowy widzialnym 
jest bezpośrednio przez otworek, znajdujący 
się w ostatniej, odbijającej płaszczyznie apa
ratu, zaś koniec ołówka pośrednio, przez od
bicie. Do tej kategoryi należą między innemi 
Camera lucida D o y e i r e a  i M i l n e - E d -  
w a r d s a, bezwątpienia najlepsze i najprak
tyczniejsze ze wszystkich tego rodzaju przy
rządów optycznych.

UŻYCIE HAIŁKOTYKOW
w  A . z y i  ś r o d k o w ć j .  

w e d ł u g  W i l h e l m a  C a p u s .

(Dokończenie,).

Zresztą, Koran zakazuje napojów fermento
wanych, a przynajmniej tak wnioskują ko
mentatorzy ze słów następujących: „O, wierni! 
nie módlcie się, gdy jesteście pijani; czekajcie, 
abyście mogli zrozumieć słowa, które wyma
wiacie... (X X V II. 17—25). O, wierni! wino, 
gry hazardowe, posągi i wróżba ze strzał, są 
obrzydliwością, wynalezioną przez szatana; 
wstrzymajcie się od nich, a będziecie szczęśli
wi (w. 92)”. Ale jeżeli, według objaśnienia, 
prawo boskie zakazuje używania napojów fer
mentowanych, to jednak nic nie wspomina
0 innych środkach odurzających. Toteż wierni 
nie wstrzymują się od używania i nadużywa
nia. Zresztą prawo Koranu bywa już często 
w naszych czasach uważane za przestarzałe
1 nie porusza wcale serca pijaka. Pod tym 
względem chan chiwijski cieszy się smutnym 
rozgłosem.
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Nakoniec, do wszystkich tych przyczyn, 
usposabiających do nadużycia środków nar
kotycznych, dodać należy modę, tego nieubła
ganego tyrana wszystkich krajów i narodów.

Liczba substancyj narkotycznych, używa
nych w Azyi środkowej, jest stosunkowo wiel
ką. Część ich zapożyczono od krajów sąsie
dnich. N a pierwszym planie stoi na s z a ,  czyli 
po arabsku h a s z y s z .  N a s z ę  przygotowuje 
się z liści i kwiatów konopi (Cannabis sativaL., 
C. indica). — Pierwiastkiem narkotycznym 
jest tu żywica galaretowata, zwana s z e r r i s  
lub c z a r  ras, zawarta głównie w gruczołkach 
liści. N a s z a  handlowa jestto rodzaj pasty 
suchej koloru zielonawego. Otrzymuje się ją 
przez zmięszanie sproszkowanych liści suchych 
z małą ilości oleju sezamowego, lub też przez 
gotowanie liści i kwiatów w wodzie i ugniatanie 
rękami. Prawie zawsze palą n a s z ę ,  zmięsza- 
ną z tytoniem w fajkach, na wodzie. Do fajki 
kładą mały tylko kawałek na s z y ,  który po
przednio rozmiękczają w cieple i ugniatają 
w palcach. W  innych razach n a s z ę  proszku
ją, mięszają z proszkiem węgla i palą w czi -  
l i ma c h .  Na bazarach istnieją herbaciarnie 
dla palaczy naszy. Każda herbaciarnia taka 
posiada specyjalistę, którego obowiązek pole
ga na pociąganiu pierwszych obłoków dymu 
z fajki, dla wprawienia w czynność tego apara
tu; jestto zajęcie niebezpieczne z powodu ga
zów, wydzielanych przez węgiel. Jeśli towa
rzystwo jest liczne, to każdy z konsumentów 
płaci owemu osobnikowi puli (? wartości 1-go 
centyma), konsument zaś, który sam przyjdzie 
płaci 4 do 5 razy tyle. W  naszę można się po
tajemnie zaopatrywać u Sartów, ale sprzedaż 
jej na publicznych bazarach miast turkiestań- 
skich jest zabroniona. Po zajęciu Taszkientu, 
żołnierze rosyjscy zaczęli palić naszę, co natu
ralnie miało smutne następstwa. Sartowie, 
ofiarowując im ten narkotyk, nazywali go nę- 
cącem mianem „szampanskoje" z tego powo
du, że skutki obu artykułów są mniśj więcej 
jednakowe. Ubodzy i leniwi chętnie upijają się 
naszą, gdyż rozweselające jej własności każą 
zapomnieć o tem, co im dolega. Nasza wywo
łuje pojęcia śmieszne i marzenia erotyczne. 
W większej dozie sprowadza ona objawy za
trucia i, jak się zdaje, wywołuje napady sza
leństwa, które każą się trzymać zdała od pija
ków tego narkotyku. Za odtrutkę od haszyszu 
może tu służyć mała dawka opium, ale pala

cze naszy skrapiają sobie tylko głowę zimną 
wodą i piją kwaśne mleko.

Nasza bywa i w innej jeszcze formie używa
ną. Gotują liście konopi w wodzie, wskutek 
czego olejek ulatnia się i spływa na jej po
wierzchnię; zlewają go wtedy i mięszają z tłu
szczem baranim. Mięszaninę tę później zno
wu ogrzewają dla otrzymania jednorodniejszej 
masy, i powstaje stąd substancyja jadalna, 
znana pod nazwą r a u g a n i-k a i f.

Własności raugani-kaifu są mniej gwałtowne 
aniżeli naszy czystej, jednakże szkody przynosi 
on więcej, gdyż narkotyk w tej formie podat- 
niejszym jest do zażycia w każdej chwili.

Przez zmięszanie raugani-kaif z cukrem, 
wyrabiają g u l - k a n ,  bardzo lubiony przez 
sartanki, którym daje jedną z rzadkich sposo
bności rozerwania się. Jest on jeszcze mniej 
gwałtownym od raugani-kaifu.

W  podobny sposób jak naszy, i dla tych sa
mych skutków, używają jeszcze krajowcy in
nego artykułu, zwanego ma z i .  Są to żołę
dzie pewnego gatunku dębu, wraz z miseczka
mi (cupulae), pomięszane z gałkami galasowe- 
mi z dębu, zapewne tego samego pochodzenia. 
Przedmiot ten sprowadzany bywa z krajów są
siednich, gdyż w Turkiestanie niema dębów. 
Konsumcyja mazi jest stosunkowo dość ogra
niczoną.

Konopie są prawie wszędzie w Turkiestanie 
hodowane na naszę, co się zaś tyczy maku, to 
sieją go tylko w niektórych okolicach, a głó
wnie w Karszy i Bucharze, i to nie dla otrzy
mywania opium, lecz dla suszonych główek, 
z których, przez gotowanie w wodzie, przygoto
wują napój odurzający. Główki takie nazywa
ją się k o k n a r. Lekarze miejscowi zape
wniają, że podobny napój jest najlepszym 
środkiem na nudy.

Pijący koknar, zaczynają od małych dawek, 
lecz powiększając je stopniowo, dochodzą wre
szcie do tego, że do upicia się potrzeba im od
waru z 400 gramów (funta) makówek, kiedy 
człowieka, nieprzywykłego do tego narkotyku, 
otrułaby już zapewne dwudziesta część tej 
dawki. Koknar działa na nerwy podobnie jak 
opium.

Capus znalazł następującą notatkę komisyi 
turkiestańskiej, przedstawiającą obraz pijaka 
koknaru.

„Człowiek, przyzwyczajony do koknaru, je 
śli nie przyjął odpowiedniej jego dozy we wła
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ściwej porze, czuje się zupełnie nieszczęśliwym, 
zarówno pod względem fizycznym jak i moral
nym; doznaje uczucia ociężałości, upadku sił 
i n iejest zdolnym do żadnej pracy. Opanowy- 
wa go zupełna apatyja i staje się ofiarą nu
dów, z których sam sobie sprawy zdać nie mo
że. Lecz gdy się napije koknaru, siły jego, po 
półgodzinnej drzemce odradzają się, i osoba, 
niedawno opieszała, staje się zdolną do pra
cy i zadowoloną ze swego losu. Majacze
nie, wywołane przez narkotyk, jest naj
przyjemniejszym stanem dla pijącego koknar; 
wczasiejego trwania odpoczynek jest zupeł
ny. Najlżejszy jednak szmer, nawet półgło- 
śna rozmowa, już sprawia nieprzyjemne 
uczucia. Pogrążony całkowicie w krainie za
pomnienia, śpiący wie, co się dzieje naokoło 
niego, ale szczęśliwość jego stanu polega na 
tem, że czuje się odosobnionym od swego oto
czenia,... — zapomniał o stosunku, łączącym go 
ze światem. Będąc pozbawionym snu, każdy pi
jący koknar, przepędza życie w drzemce mniej 
łub więcej długotrwałej.“

Capus dodaje jeszcze następujący rys cha
rakterystyczny ze swoich wspomnień.

„Jeden z naszych przyjaciół w Taszkiencie 
prosił pewnego starego iszana, aby mu odpi
sał jakiś poemat z książki, który znał dosko
nale na pamięć. Iszan odpowiedział, że w tej 
chwili jest zupełnie do tego niezdolnym, gdyż 
nic sobie przypomnieć nie może. Nareszcie po 
wielu prośbach, zgodził się na to żądanie, do ust 
wziął trochę opium, i wnet przypomniał sobie 
nagle wszystko, jakby za dotknięciem rószczki 
czarodziejskiej, i jął przelewać poemat na pa
pier tak szybko, że ledwie piórem mógł my
ślom nadążyć.11

Palenie opium nie jest rozpowszechnionem 
u mieszkańców Turkiestanu; palą go tylko 
ojczystym obyczajem Chińczycy w Kuldży 
i Siedmiorzeczu. Dnngani, którzy wy wędrowali 
do Taszkientu, nie oddają się temu nałogowi. 
W handlu znajduje się opium w postaci pa
łeczek czerwonego i czarnego koloru. Pierwsze 
nazywają się t a r i a k, drugie k a j r a k c z a .  
Kajrakcza jest ekstraktrem tariaku. Spoży
wający opium, biorą kawałek tariaku do ust 
i popijając herbatą, połykają go albo też żują 
tylko. Używają go szczególnie podczas po
dróży, gdy trudno dostać koknaru. Spożyw
ców opium poznać można po cerze bladej, po

spojrzeniu błędnem, oku zagasłem, chodzie 
niepewnym i chwiejnym. Nazwę palacza opium 
lub naszy uważa Sart za wielką obelgę.

Tytoń jest w powszechnem użyciu w Tur
kiestanie. Jednakże pod względem stopnia 
nadużycia tego narkotyku istnieje znaczna 
różnica pomiędzy koczownikami a mieszkań
cami miast. Tylko ostatni, bardziej zepsuci, 
nadużywają palenia tytoniu. Kirgiz koczujący 
nie zna ani naszy, ani opium i prawie wcale 
nie używa tytoniu. Pochodzi to stąd, że jest 
wstrzemięźliwszym, a może tylko oszczędniej
szym, bo kupno tych substancyj, mniej więcej 
drogich, zaciążyłoby znacznie na jego budże
cie. Tytoń palą w fajkach wodnych (c z i 1 i m 
albo k a 1 d ż a n), która tem się różni od fajek: 
perskiej (nargile) i indyjskiej (huka), że zro
bioną jest z trzciny lub drzewa i nie bywa 
giętką. Przed włożeniem tytoniu do fajki, 
zwilżają go oddechem, trzymając w garści.

W licznem zebraniu, czilim przechodzi z rąk 
do rąk, zacząwszy od osoby najpoważniejszej. 
Każdy z członków towarzystwa, wziąwszy cy
buch w rękę, pociąga kilka razy i natychmiast 
odurza się i otacza obłokiem dymu.

Najlepszy totoń przywożą z Karszy i Katte- 
Kurganu. Odróżniają dwa gatunki: tytoń zie
lony i żółty. Pierwszy jest poprostu ususzony 
w komorze, w cieniu, drugi przeszedł w słabą 
fermentacyją. Tytoń zielony służy głównie do 
fabrykacyi tabaki, którą krajowcy wkładają 
nie do nosa, lecz do ust. Na oznaczenie jej, 
z wyrazu rosyjskiego „nosowoj tabak", urobili 
nazwę „boswoj.“ Ludzie wszelkich stanów 
żują go i noszą w tabakierkach u pasa. Za 
największą niegrzeczność uchodzi odmówienie 
szczypty tytoniu, nawet cudzoziemcowi. Prosz
kują go ręcznie, trąc pomiędzy dwoma ka
mieniami.

Najbardziej rozpowszechnionym napojem 
jest herbata. Używają tu zielonej, żółtej, czar
nej i cegiełkowej. Krajowcy konsumują ją 
w ogromnych ilościach i dali się pod tym 
względem przewyższyć chyba tylko Rosyjanom. 
Piją ją po tatarsku, trzymając mały kawałek 
cukru w zębach. Herbata żółta (kok-czaj) jest 
mocniejsza: przyjęta w znacznej ilości, wywo
łuje zaburzenia nerwowe. Herbatę cegiełkową 
przywożą z Kuldży. Koczownicy bardzo mało 
jej używają (?). Za surogat herbaty służą nie
kiedy liście dzikiej róży.



492 WSZECHŚWIAT. N r. 31.

Kawa jest prawie nieznaną mieszkańcom 
Turkiestanu.

Z napojów wyskokowych wolno pić muzuł
manom mu s a l  as. Jestto słaby napój, zrobio
ny z rodzynków, nalanych wodą. Według pra
wa, musalas jest tylko wtedy zdatny na użytek 
wiernych, „gdy spływał z pułapu," dlatego 
też niektórzy muzułmanie, chcący być w zgo
dzie ze swem sumieniem, nie piją u Europej
czyków piwa lub innych napojów, jeśli nie 
usłyszą zapewnienia, że one „spływały z puła
pu." Szkoda, źe Capus nie wyjaśnia znaczenia 
tego potajemnego i dziwnie brzmiącego zda
nia. Czy czasem niema tu alluzyi do tradycyj
nego sposobu przygotowania kumysu, o któ
rym mowa poniżej.

Użycie mocnych napojów wyskokowych za
czyna się rozpowszechniać pomiędzy krajow
cami, mającymi stosunki z Europejczykami.

W e wszystkich miastach turkiestańskich ży
dzi fabrykują wyborną wódkę z miąższu ro
dzynków pod nazwą a r a k u .  Dystylują ją 
pokryjomu i niby dla celów lekarskich.

Wspomnieliśmy, że koczownik nie używa, 
a nawet prawie nie zna wyliczonych substan- 
cyj narkotycznych i pobudzających. Niezbyt 
ściśle trzymając się przepisów Koranu, używa 
on dwóch napojów fermentowanych, otrzymy
wanych z mleka klaczy i z pewnych ziarn zbo
żowych. Napoje te nazywają się: k u m y s  
i b u z a .

Kumys jest uważany w Europie za napój 
par excellence odżywiający, ale prawdę powie
dziawszy, daleko kumysowi „leczniczemu," 
używanemu w Europie do kumysu typowego 
ze stepów samarskich. Dla przygotowywania 
go jak się należy, trzeba mieć tak wielkie sta
da koni, swobodnie pasących się soczystemi 
i aromatycznemi trawami stepów, że nawet 
u Kirgizów kumys czysty i sfermentowany do 
właściwego stopnia, należy do rzadkości. Do 
mleka kobylego dolewają zwykle obficie mle
ka krowiego lub wielbłądziego, a nawet wody. 
Najlepszy kumys robi się z czystego mleka 
klaczy, które bez żadnych przygotowań pod
daje się fermentacyi w worku ze skóry koziej, 
zawieszonym u pułapu, a więc w atmosferze 
dość ciepłej i dość przesyconej nieczystościami, 
aby fermentacyja mogła się odbyć. W  miarę 
spotrzebowrania kumysu, dolewa się mleka do 
resztek pozostałych w worku i mięsza dre
wnianą łopatką. W  ten sposób otrzymuje się

płyn czysty, musujący jak wino szampańskie 
i bardzo tęgi. Kirgizi bardzo go lubią i wypi
jają nieprawdopodobne ilości tego napoju.

Buza jest napojem fermentowanym, mniej 
tęgim od dobrego kumysu. Robi się ją z prosa 
i ryżu, według następującego sposobu. Do wo
dy ciepłej kładzie się około funta prosa, a gdy 
ziarna napęczniały, przekłada się je do worka, 
i w wilgotnym zakopuje się piasku. Po czte
rech lub pięciu dniach proso zaczyna kiełko
wać; rozciera się je, mięsza z tłuczonym ry
żem, gotuje i wystawia na działanie ciepła, — 
w lecie na słońcu, a w zimie od czasu do czasu 
na słabym grzejąc ogniu. Po kilku dniach 
fermentującą masę wytłacza się w suknie, na 
które leje się ciągle wodę gorącą. Płyn w ten 
sposób otrzymany, jest właśnie buzą, którą się 
pije na gorąco lub na zimno. Pozostałość mo
że służyć do wyrobu nowej ilości napoju, ale 
coraz bardziej kiśnie i wreszcie pleśnieje. Dla 
nadania buzie większej mocy, dodają niekiedy 
do prosa ku cz  a 1 i czyli k s z e 1 i, substan- 
cyi trującej, używanej specyjalnie do trucia 
psów. Działanie jej jest podobne do skutków 
naszy: wywołuje obrazy śmieszne i sprowadza 
ból głowy. Sprzedaż jej na bazarach nie jest 
dozwoloną.

Oto są główne środki narkotyczne i pobu
dzające, używane w Azyi środkowej. Widzi
my, źe zasób to niemały i aż nadto wystarcza
jący do utrzymywania działalności umysłowej 
tych ludów na pewnym stopniu ospałości 
i oderwania od świata rzeczywistego. Zauwa
żyć należy, iż Sąrt, mieszkaniec miast, daleko 
więcej nałogowi jest oddanym i więcej zde
moralizowanym aniżeli koczownik, i że wo
góle Aryjczycy, zarówno pod względem mo
ralności, jak i pod wielu innemi, stoją obe
cnie na daleko niższym poziomie, aniżeli rasa 
turecka.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
n a  S i e r p i e ń  1 8 8 3 ,

Słońce przechodzi z gromady Raka do 
gwiazd Lwa; wysokość jego w południe nad 
poziomem Warszawy dosięga dnia 1 Sierpnia 
56 stopni, dnia 30 zmniejsza się do 47°; dłu
gość dnia 1 Sierpnia ma godzin 15 min. 29
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i maleje codziennie o 3 '/2 minut; w końcu tedy 
miesiąca wynosi godzin 13 min. 40.

Wschód słońca:

Dnia 1 Sierpnia o godzinie 4 minut 21 
„ 10 „ „ 4  „ 35
„ 20 „ „ 4 „ 52
» 30 „ „ 5 „ 8

Zachód:

Dnia 1 Sierpnia o godzinie 7 minut 50 
» 10 * 7 „ 34

20 „ „ 7 „ 14
» 30 „ „ 6 „ 52

W chwili południa na kompasie, powinien 
zegar zwyczajny pokazywać:

Dnia 1 Sierpnia godz. 12 min. 6 
ii 10 „ „ 12 „ 5
» ^0 „ „ 12 „ 3
,, 30 „ „ 12 „ 1

Odmiany księiyca:

Nów d. 3 o godz. 2 min. 50 rano
I-a kwadra „11 ,, 2 „ 53 „
Pełnia „ 18 „ 2 „ 18 wiecz.
Ostat. kwad. „ 25 „ 6 „ 56 rano

Księżyc najdalej od ziemi dnia 9 Sierpnia, 
najbliżej jej dnia 21; w d. 6-ym i 20-ym prze
chodzi przez równik.

Planety w d. 15 Sierpnia:

Merkury, w gromadzie Lwa, wschodzi we 
dnie, zachodzi o godz. 8-ej wieczorem; gołem 
okiem z trudnością dostrzegalny.

Wenus, w gromadzie Raka, wschodzi o go
dzinie 3 minut 41, jako jutrzenka z łatwością 
dostrzegalna; zachodzi wcześniej niż słońce.

Mars, w gromadzie Byka, wschodzi o godz.
II-ej minut 40  w nocy, z łatwością widzialny; 
zachodzi w dzień.

Jowisz, w gromadzie Bliźniąt, wschodzi przed 
godz. 2-gą z północy, zachodzi w dzień; prze
de dniem z łatwością dostrzegalny.

Saturn, w gromadzie Byka, wschodzi o godz. 
11 w nocy, zachodzi we dnie; po północy łatwo 
widzialny.

Z  gwiazd stałych przechodzą przez południk 
około godziny 10 wieczorem dnia 15 Sierpnia: 
w bliskości zenitu pierwsze gwiazdy Krzyża 
północnego, albo Łabędzia; po stronie połu
dniowej od zenitu gwiazdy Orła, pomiędzy 
któremi odznaczają się trzy jasne, tworzące 
jakby liniją; z pomiędzy tych trzech naj

świetniejsza środkowa (alfa Orła, Altair); 
nad południową stroną poziomu gromada 
Strzelca przytykająca do drogi mlecznej, która 
w tej porze przedstawia się bardzo świetnie.

Dni od 8 do 13 Sierpnia odznaczają się czę- 
stem spadaniem gwiazd, wybiegających z gro
mady Perseusza. K.

KRONIKA NAUKOWA.

{Fizyka).
— P u l s o f o n  i p u l s o g r a f .  D-r An

toni Hołowiński, b. docent fizyki w tutejszym 
uniwersytecie, w dniu 12 b. m. okazywał zgro
madzonym lekarzom, w szpitalu Dzieciątka 
Jezus, przyrząd swego pomysłu, będący jedno
cześnie pulsofonem i pulsografem. Zasadniczą 
część tego przyrządu stanowi mikrofon '), któ
rego budowa jest nieco podobną do mikrofonu 
w wysyłaczu Blakea 2). Przyrządzik ten bardzo 
łatwo i prędko daje się ustawić na ręce.

Guziczek tego przyrządu, unoszony przez 
sprężynę wygiętą, umieszcza się na arteryi, 
a wtenczas uderzenia pulsu wprawiają w ruch 
ten łatwo ruchomy guzik, — zapomocą odpo
wiedniej śruby guzik doprowadza się do takie
go zetknięcia z ręką, przy którem ruch jego 
staje się największym. W tym guziku jest osa
dzony węgiel, który z węglem, unoszonym 
przez drugą sprężynę, podobnie urządzoną jak 
pierwsza, stanowi mikrofon. Sprężyna druga, 
ugniatana zapomocą śruby, pozwala odpowie
dnio zetknąć z sobą węgle, aby otrzymać naj
lepsze działanie mikrofonu. Tak przytwierdzo
ny do ręki, mikrofon, włącza się w jeden ob
wód z jednem ogniwem galwanicznem (np. 
Greneta) i telefonem. Telefon pozwala podsłu
chiwać uderzenia pulsu i wyróżniać trzy szyb
ko po sobie następujące uderzenia, różnej siły, 
które przy badaniu dotykiem zlewają się w je
dno uderzenie pulsu.

Przy tym pulsofonie znajduje się jeszcze 
pulsograf. Na oprawie tego przyrządu znajdu
je się przytwierdzony cienki drut, łatwo sprę
żynujący się, który, jednym z pośrednich swoich 
punktów opiera się na dolnym guziku mikro
fonu; drobne ruchy guzika są powtarzane przez

')  W szechświat, tom I. str. 4 2 0 .
2)  W szechświat, tom I, str. 4 5 3 .
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koniec wolny drucika, tylko o znacznie po
większonej obszerności wahnięć; na tym koń
cu wolnym przytwierdzony sztyfcik zapisuje 
ruchy na walcu, okrytym papierem okopco
nym i wprawionym w ruch obrotowy zapomo
cą przyrządu zegarkowego. Uderzenia pulsu 
tym sposobem jednocześnie są chwytane uchem 
w pulsofonie, a okiem w pulsografie; otrzyma
ne rysunki dają się łatwo utrwalić i powięk
szyć zapomocą latarni optycznej. Tym sposo
bem telefon kontroluje działanie przyrządu, 
zapisującego puls. Szanowny uczony wyraził 
się, że przyrządzik ten nie jest jeszcze tak wy
kończonym, aby nadawał się do praktyki lekar
skiej — „do osiągnięcia tego celu jestem je 
szcze dość daleko." Niech wolno będzie mi 
do tego dorzucić, że połączenie tych dwu rze
czy z sobą, uważam za bardzo szczęśliwy po
mysł, a sposób otrzymywania węgli jako nie
zmiernie praktyczny i prosty, pozwala wróżyć 
temu przyrządowi dobrą przyszłość. Wytrwa
łość, z jaką p. Hołowiński pracuje nad tym 
przyrządzikiem od dosyć dawna, jest godną 
uznania, tem bardziej, źe tego rodzaju praca 
u nas jest prawie niemożebną: brak materyja
łów do tego potrzebnych, mechaników, obezna
nych z temi robotami i brak poparcia ze strony 
możnych, jest powodem, że nieraz najlepsze 
pomysły nie mogą u nas rozwinąć się i osią
gnąć odpowiedniego stopnia doskonałości 
i praktyczności, aby mogły wyjść na świat i zy
skać uznanie dla wynalazcy za pracę przez 
niego przedsięwziętą. Ponieważ myśl ta nie 
jest jeszcze ostatecznie wykończoną, z tego po
wodu nie podaję opisu szczegółowego tego 
przyrządu, z obawy, aby pomysł naszego ziomka 
nie był pochwycony przez przemysł zagraniczny, 
który w takich razach nie szczędzi kosztów, 
potrzebnych na wykonanie prób, poprzedza
jących każde udoskonalenie. E. D.

(Bijologija).
— P r z e n i k a n i e  z a r a ź l i w e g o  

p i e r w i a s t k u  c h o r o b y  d o  j a j ,  u kur 
dotkniętych zarazą kurzej cholery (cholera 
des poules), dowiedzionem zostało stanowczo 
przez p. Barthelemy w Tuluzie. Pomięszał on 
jaja kur zdrowych i cholerycznych, i prowa
dził wylęganie ich w sztucznym przyrządzie, 
t. j. w szafce o stale regulowanej temperatu
rze. Jaja kur zdrowych udawały się wyśmie
nicie;—w jajach zaś, pochodzących od kur, do

tkniętych cholerą, rozwój szedł tak daleko, 
dopóki oddychanie zarodka było ograniczo- 
nem; skorja tylko omoczna rozwijającego się 
zarodka zbliżyła się do skorupy jajowej, a tlen 
w większej ilości dostawać się poczynał do 
krwi, natychmiast następowała śmierć, wsku
tek nagłego rozwoju bakteryj, znamionujących 
chorobę „kurzej cholery." Oczywiście, zaro
dniki tych bakteryj, w jajkach się znajdujące, 
a pochodzące z dotkniętego chorobą osobnika 
macierzystego, dopiero przy dopływie więk
szej ilości tlenu, znajdują warunki do roz
woju i wyrastają na bakteryje. Płyn z jaj, któ
re uległy śmierci wskutek takiego procesu, 
wstrzyknięty do krwi kur zdrowych, zaszcze
piał tym ptakom cholerę, występującą z wszel- 
kiemi zwykłemi objawami. N.

O D E Z W A
D - r a  J ó z e f a  R o s t a f iń s k i e g o ,  d o  O g ó łu .

(Otrzymujemy od prof. Kostafińskiego z Krakowa nastę
pującą odezwę z prośbą o wydrukowanie; czyniąc zadość 
życzeniu naszego botanika, dajemy ją poniżej w całości).

Zbierając od dość dawna materyjały do hi
storyi hodowli i użytków roślin w Polsce od 
najdawniejszych czasów, posunąłem pracę tak 
daleko, iż niedługo przystąpię do jej spisania. 
Jestto rzecz, pozostająca w ścisłym związku 
z historyją naszej cywilizacyi, a więc, obcho
dząca całe społeczeństwo. Dlatego odwołuję 
się z prośbą do wszystkich ludzi, których prze
szłość nasza żywo obchodzi, najprzód z prośbą
0 dostarczenie mi odpowiedzi na następujące, 
szczegółowo sformułowane pytania:

I .  Z b o ż a .

1) Czy p s z e n i c a  bywa gdzie w kraju od
miennie nazywana (żyto?) 2) Czy żyto bywa też 
nazywane r e ż, chociażby w śladach takich, 
jak mąka i chleb rżany, czy jeszcze odmiennie
1 jak? Czy lud suszy niedojrzałe kłosy żytnie 
na p r a ż m o ,  albo jak to inaczej nazywa?
3) Czy uprawia się gdzie orkisz, w jakim celu 
i na jak wielkich przestrzeniach, czy bywa mo
że nazywany szpelta, płoskur, płoskurnica, 
gołka? 4) Czy znana jest starym ludziom, cho
ciażby z tradycyi nazwa zboża s a mo p s z a ?
5) Czy nasienie prosa bywa nazywane p s z o-
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no; gdzie lud używa jeszcze jako dziś zwykłe
go pokarmu jagieł? 6) Czy uprawia się gdzie 
ber, czy lud zbiera nasienie z d z i k i e g o  bru 
i wogóle nasion, traw, dziko rosnących na po
karm (kaszę), szczególniej zaś 7) m a n n y  
czyli m i e l c a  lub odmiennie nazwanej trawy, 
w jakich ilościach, czy je sam zużywa, czy przy
nosi na targ do miasteczek? 8) Czy i gdzie 
uprawia się soczewica i czy jej odmiennie nie 
nazywają? 9) Czy uprawia się gdzie groch
0 ziarnach drobnych, szarych lub zielonych? 
10) Czy bywa gdzie u nas uprawiana rzeczy
wiście gryka, a nie tatarka (owoc pierwszej 
jest na krawędziach gładki, drugiej zaś dro
bno ząbkowany)? 11) Owies, jęczmień, kuku- 
rudza, ich uprawa miejscowa i nazwy?

II. W a r z y w a .
12) Co lud uprawia na swój użytek z jarzyn 

prócz ziemniaków, i co z tego przechowuje na 
zimę? 13) Nazwy odmienne kartofli w danej 
okolicy? 14) Brukiew, kwaki, czy karpiele, 
albo jeszcze inaczej? 15) Brzoskiew. 16) Pa
sternak. 17) Marchew. 18) Rzepa. 19) Ćwikła 
czy burak, czy są używane i czy nie mają od
miennych nazw ? 20) Czy w pańskich warzyw
nikach uprawiają gdzie karczochy, kardy, jakie 
odmiany kapusty (jarmuż, kalarepa, brokoli, 
kalafijory), lub jeszcze inne warzywa, np. ra- 
punkuły albo salsefije? 21) Czy znaną jest 
choćby z tradycyi nazwa Kucmerki albo sło
dyczki? 22) Cebule, szczypiorek, czosnek, łuk, 
płodzist, czy nazwy te są znane czy zamiast 
nich używane, są odmienne?

III. Z i e l e n i n y .
23) Wogóle, czy z nadejściem wiosny zbiera 

lud jakie zioła na pokarm lub zupę? 24) Czy 
znane są nazwy: odrośle, podczos, potraw (nie 
w znaczeniu drugiego pokosu siana) i co one 
oznaczają? 25) Pokrzywka, żegawka, żegawica, 
życzka albo ciupka, czy używana i pod jaką 
nazwą? 26) Szczaw, 27) Barszcz (roślina), 28) 
Gir albo girz, 29) Łopian, łopuch, 30) Opich, 
mrzyk albo myrsik, 31) Mira, mimik. 32) Czy 
się używają i znane są z nazwiska śniatka, 
śnitka, śniedek, śniadek lub podobnie (mogą 
być trzy odmienne rośliny)? 33) Boże drzewko, 
smażono w maśle lub inne rośliny podobnie 
przyprawiane? 34) Sałaty i zioła na surowo
1 jakie? 35) Z tem łączy się kwestyja, z czego 
lud sporządza zupy, które nazywa barszczem, 
żurem, oraz kwaszeniną?

495

IV. O w o c e .

36) Czy hoduje się gdzie tykwa z b i a ł e  mi  
kwiatami i czy pod taką nazwą? 37) Bania 
i dynia. Pod temi nazwami, używaneuii bez 
różnicy, ukrywają się dwie rośliny, z dwu ró
żnych części świata pochodzące; jedna ma 
liście wycięte w zaokrąglone klapy, ich ogonki 
są z p o d ł u ź n e m i  b r u z d a m i ,  a ko
niuszki lejkowatego pomarańczowego kwiatu są 
p o z w i e s z a n e ;  druga ma liście o klapach śpi- 
czastych, ogonki o powierzchni równej (bez 
bruzd) i lejek kwiatu wyprostowany. Która 
z tych dwu roślin bywa powszechnie i pod ja
ką nazwą hodowana? 38) Co w danej okolicy 
nazywa się melon, arbuz, kawon, korbaz, czy 
jeszcze inaczej? 39) Czy ogórki nie mają gdzie 
odmiennej nazwy? 40) Grusze. Obchodzą mnie 
tylko tak liche, starodawne gatunki, że je tyl
ko lud jada albo nie wybredni. Czy znane są 
z nazwiska: brzuchacze, cegłówki, dawidki, 
gdule, Jakubówki, kapustnice, koniakówki, 
kościanki, kluniackie, małgorzatki, mączatki, 
miodówki, muszkatułki, owsianki, pigłówki, 
przycierpki, rzepnice, rychlatki, sadłówki, 
szlachcianki, wodzianki, zimówki, zimostradki? 
41) Jabłka: aporty, deporty, czy oporty; bi
skupie, balsamki, cyganki, świętojanki, jeston- 
ki, kwasówki, maryjki, magdalenki, miodówki, 
pierzgnięta, różanki, rychlaki, windyczki, wę- 
glanki. 42) Ślńtfy: kobyły, marunki, morawki, 
lubaszki. 43) Wiśnie, trześnie, czeremchy, co 
w danem miejscu oznacza się temi nazwami? 
44) Czy znaną jest jeszcze ludowi nazwa dracz 
dla krzewu powszechnie berberysem nazywa
nego?

V. K w i e t n i k .

45) Co lud hoduje w ogródkach i w jakim 
celu? 46) Czy znaną mu jest nazwa k r o k o s z  
i do czego to ziele używa? 47) Czy hoduje 
gdzie jeszcze c y p r y s  ziele? 48) Czy hoduje 
jako ozdobne: nogiet, nogietek, nogietka (kwia
ty złożenia astrów, żółto-pomarańczowe z li
ściem niepodzielnym) karfijoły, karfijały, śmier- 
dziuszki, turki (kwiaty złożenia pełnych goź
dzików albo maleńkich gieorginij, żółte lub 
brązowe o liściach lśniących i pierzasto po
dzielonych); piwonije; ślazy (jakie); malwy; 
słoneczniki; stokrotki; róże; tojad, omięg, 
omiak, gołąbki; orlik, cynowód, rymszyna, sło
dyczka; sroczki, brunatki, liściowiec, żabionki; 
fasole z czerwonym i białym kwiatem i jak je
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nazywa odmiennie. 49) Ozylioduje oman, rutę, 
rutkę; boże drzewko; wrotycz; dzięgiel, litwor; 
lubczyk, lubczek; lawandę, lewandę; majera
nek, marjanek; cząbr, cząber; józefek, izop; 
marunę, inarunkę; miętę; szałwiję; rumianek; 
lebiodkę; czy te rośliny uprawiane są też 
w pańskich ogrodach. 50) Czy hoduje czernu- 
szkę, kolendrę, koper, koperek, anyż, kmin; 
czy te rośliny są uprawiane w pańskich ogro
dach. 51) Czy lud uprawia gdzie na sprzedaż 
w większej ilości koper, anyż, fankuł?

VI. Wł ó k n a ,  p l e c i o n k i ,  puch.

52) Czy w danej okolicy uprawia lud na 
przędziwo len czy konopie? 53) Jak nazywa 
len: praglec, przędziec, patruch, przyszczek, 
samosiej, czy słowień, młócek, głuch, czy je
szcze odmiennie? 54) Czy konopie sadzi nie 
dla włókna, ale tylko między jarzyną, jako 
ochronę jej od gąsienic. 55) Czy używa rogo
ży, pałek, sitowia na plecionki i jakie? 56) Czy 
używa gdzie lipowego albo więzowego łyka na 
chodaki, lub czy istnieje tradycyja, że zeszłe 
pokolenie jeszcze w takich chodziło? 57) Czy 
lud zbiera gdzie puch z pałek wodnych (rogo
ża, szuwar) na poduszki?

V II. O l e j .
58) Czy lud do postnej omasty kupuje olej, 

czy go sam wytłacza i z czego? Len, konopie, 
mak (szary czy biały), słonecznik. Albo przy
najmniej z tradycyi: jak niegdyś bywało.

V III. B a r w i d ł  a.
59) Czy lud barwi sam przędzę lnianą czy 

konopną, oraz wełnę lub skóry i jak nazywa 
rośliny w tym celu używane? 60) Czem barwią 
się pisanki czyli wielkanocne jaja? 61) Czy zbie
ra się gdzie jeszcze Czerwiec polski? Kwestyja 
wprawdzie zoologiczna, ale pozostająca w ści
słym związku z podjętą pracą.

Z pomiędzy tych pytań są takie, które mnie 
najwięcej obchodzą, są to mianowicie nastę
pujące: 4, 7, 9, 10, 14, 23, 28, 33, 35, 3(5, 37, 
44, 46, 47, 51, 57, 59, 60 i 61.

Niech się nikt nie przestrasza i nie zraża 
taką ilością pytań, wprawdzie wyczerpujące 
odpowiedzi byłyby mi bardzo pożądane, ale 
z równą wdzięcznością przyjmę wiadomości, 
choćby najdrobniejsze, wyjaśniające jednę lub 
kilka tylko postawionych kwestyj. Bardzo czę-
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sto się zdarza, żo rzecz jakaś powszechnie 
w okolicy jest znana, stąd przypuszcza każdy, 
że niegodna wzmianki, tymczasem w rzeczywi
stości, o kilka mil dalej już nic o niej nie wie
dzą, a takie miejscowe użytki są nieraz pra
starym, zresztą wszędzie zaniedbanym zwy
czajem i mogą niejedną historycznie ciemną 
sprawę wyjaśnić.

Odwołuję się nietylko do ogółu mieszkań
ców wsi, takie same bowiem sprawozdania 
z miasteczek równie są pożyteczne.

Najciekawsze są też zakątki kraju, które od
ległe od kolei i dróg komunikacyjnych, mogły 
zachować niejeden jeszcze zwyczaj, który już 
wszędzie zresztą wyszedł z użycia. Upraszam 
też wiekowych ludzi, którzy z tradycyi pamię
tają niebywałe już dziś rzeczy, aby raczyli po- 
módz mi swą wiedzą.

Nareszcie odwołuję się do historyków i lite
ratów. Literatura bowiem mego przedmiotu, 
chociaż złożona przeważnie w specyjalnie przy
rodniczych i rolniczych dziełach, w bardzo 
znacznej części kryje się w licznych wzmian
kach w dziełach, które z tytułu nie pozwalają 
nawet przypuszczać, że się w nich coś znajdzie.
0  zwrócenie więc uwagi na takie wzmianki, 
w dziełach czysto literackich, historycznych, 
w pamiętnikach i opisach podróży cudzoziem
ców po Polsce, tyczących się czyto uprawy
1 użytków roślin, czy kuchni polskiej, najuprzej
miej upraszam.

Zbyteczną zdaje się rzeczą wspomnieć, że 
wszystkim, którzy zechcą pracę mą poprzeć, 
we wstępie imiennie podziękuję.

Kraków, w Lipcu 1 8 8  3 r.

J ó z e f  R o s ta f iń s k i ,
prof. uniw. Jagiellońskiego i dyrektor Ogrodu 

botanicznego. Karmelicka, N r. 29.

T r e ś ć :  Nowo teoryje zachowania energii sło 
necznej, napisał St. Kramsztyk. —  Krótkie wskazówki 
dla używających mikroskopu, podał D -r IC. Filipowicz 
(dokończenia). — Użycie narkotyków w A zyi środkowej, 
według W ilhelm a Capus (dokończenie). —  Kalenda
rzyk astronomiczny. —  Kronika naukowa. Odezwa 
D-ra Józefa Rostafińskiego do Ogółu.

W ydaw ca E. Dziewulski. R edaktor B r. Znatow icz.'
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