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O pęcherzu ptawnym u pierście
nic (Annelida).

* napisał

M. K ow alew ski.

Odszukanie niższych form zwierzęcych, 
z których drogą wyboru naturalnego rozwinę
ły się niegdyś kręgowe, jest jedną z najdo
nioślejszych i najciekawszych kwestyj. Nic 
więc dziwnego, źe kwestyj a ta musiała zająć 
badawcze umysły zoologów i zniewolić je do 
wyszukiwania i gromadzenia odpowiedniego 
materyjału naukowego. Niestety, materyjał 
ten jest jeszcze zaszczupły, abyśmy mogli 
dać odpowiedź zadawalniającą w kwestyi po- i 
wyższej. Dzisiaj zaledwie jesteśmy w możno
ści wskazać całą obszerną grupę zwierzęcą, 
grupę robaków, wśród której mamy prawo 
spodziewać się odnalezienia owych pierwokrę- 
gowców, jak  je niektórzy uczeni nazywają. 
Czy wszakże formy te przetrwały całe tysią- 
colecia niezmienione i żyją jeszcze teraz jako 
takie, a my nie zdołaliśmy ich tylko poznać

dotychczas, jest bardziej aniżeli wątpliwa. 
Stokroć prawdopodobniej, źe jak mamy obe
cnie tak i nadal będziemy mieli do czynienia 
jedynie z ich zmienionemi potomkami, w bu
dowie i rozwoju których zachowały się zale
dwie pewne, nieliczne stany organizacyjne o- 
wych pierwokręgowców, inne zaś w ciągu tak 
długiego okresu czasu, pod wpływem wyboru 
naturalnego, uległy zagładzie, zmieniły się do 
niepoznania, lub wreszcie ustąpiły miejsca 
zupełnie nowym.

Odtworzenia więc kręgowców pierwotnych 
możemy spodziewać się na drodze syntety
cznej, przez zbieranie i porównywanie ze sobą 
oddzielnych cech anatomicznych i embryjolo- 
gicznych, rozrzuconych sporadycznie wśród 
rozmaitych mniej lub więcej pokrewnych im 
form zwierzęcych.

Rzecz jasna, im więcej odnośnych faktów 
będziemy posiadali, im bardziej będą one do
niosłe, tem prędzej dopniemy pożądanego ce
lu, tem wierniejszym będzie obraz przodków 
dzisiejszych kręgowców. Jednym właśnie z ta 
kich faktów doniosłego znaczenia—jest od
krycie u pierścienic organu, znanego do ostat
nich czasów li tylko w zworzu zwierząt kręgo
wych, organu homologicznego z pęcherzem
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pławnym ryb, a tem samem i z płucami wyż
szych kręgowców.

Wsparci powyższemi uwagami, mniemamy, 
że bliższe zaznajomienie się ze wspomnianem 
odkryciem, dokouanem niedawno przez dr. H. 
Eisiga '), nie będzie dla czytelnika bez pe
wnego interesu, tembardziej, że przy sposob
ności postaramy się jednocześnie wykazać 
znaczenie owego organu pierścienic w ich ży
ciu według tegoż badacza i porównać je ze 
znaczeniem pęcherza pławnego u ryb, przed- i 
stawiająceni się w nowem świetle, dzięki świe
tnym pracom odnośnym p. Armanda Mo- | 
reau 2), ogłoszonym już wprawdzie przed 7 
laty, lecz dziwnie, dotychczas prawie niezna
nym.

Przy konserwowaniu w cieczach tru ją
cych Hesione sicula, robaków z rzędu mor
skich pierścienic drapieżnych (Nereidae) dr. 
Hugo Eisig zauważył, że wprzód nim zwierzę 
opadnie na dno naczynia, zwykle wypuszcza 
z siebie pewną ilość pęcherzyków jakiegoś 
gazu. Obserwując następnie świeżo złowione 
zwierzęta te w akwaryjum, widział, że niektó
re z nich, wbrew zwyczajowi swemu, zamiast 
pełzać lub leźyć spokojnie na dnie naczynia, 
unosiły się bezwładnie na powierzchni wody; 
a ilekroć starały się gwałtem zanurzyć, za 
każdym razem znowu podnosiły się biernie ku 
powierzchni. Ciało ich było przytem ogro
mnie rozdęte. Ażeby przyjść do normalnego 
stanu jego i normalnej ruchliwości, potrzebo
wały niejednokrotnie kilku godzin czasu, pod
czas którego wyrzucały z gęby i tylnego otwo
ru kiszki takież, jak wyżej pęcherzyki. W  cza
sie wycieczek morskich w okolicy Neapolu, 
gdzie podówczas przebywał dr. Eisig, spoty
kał on niekiedy podobnież rozdęte osobniki 
Hesione, unoszące się na powierzchni morza, 
jakkolwiek stałe robaki te żyją w granicach

')  D r. H ugo E is ig . U eber das V orkom m en  eines 
schw im m blasenahnlichos O rgans bei A nneliden , w M it- 
theilungen aus der zoologischen S tation  zu N eapel, 
I I  Band, 1 8 8 1  r.

2) F ranęo is-A rm and  M oreau. R echerches experi- 
mentales sur les fonctions de la  vessie na ta ta ire , w A nnales 
des sciences naturelles, Zoologie. T om  IV , 18 7 6 r.; to 
sam o, jako  rozdział, w dziele tegoż au tora : M em oires 
de Physiologie, Paris, 1 8 7 7 r.

głębokości pomiędzy 30 a 35 metr. Zacieka
wiony więc powodem owego rozdęcia, skąd 
gaz ów wydobywa się, a właściwie gdzie się 
mieści w ciele zwierzęcia, następnie z czego 
się składa i jaką rolę w życiu tych istot ode- 
grywa, zajął się on zbadaniem tej kwestyi.

Widząc, iż w miarę wyrzucania pęcherzy
ków rozdęcie zwierzęcia stopniowo się zmniej
sza, a jednocześnie samo zwierzę coraz głę
biej zanurza się w wodzie, zmuszony został 
tem samem do uznania pewnego związku po
między obudwoma temi zjawiskami; do przyję
cia mianowicie, że powodem rozdęcia jest ten 
sam zawarty w ciele gaz, który wychodzi zeń 
w postaci pęcherzyków. Za tem silnie prze
mawiała okoliczność, że rozdętemi okazywały 
się tylko takie osobniki, które pochodziły ze 
znaczniejszych głębokości. Objętość bowiem 
gazu, jak wiadomo, ogromnie się zmienia ze 
zmianą ciśnienia. Jeśli tedy zwierzę, przeby
wające w głębokości np. 30 metr., gdzie ciś
nienie nań wywierane równa się ciśnieniu 
przeszło trzech atmosfer i zawierające w swem 

| ciele pewną ilość gazu, zostanie tak szybko 
podniesione ku powierzchni wody, że prawie 
nic lub bardzo mało zdoła go wyjść z ciała na 
zewnątrz, to naturalnie wskutek raptownego 
zmniejszenia ciśnienia zewnętrznego, musi 
nastąpić takież raptowne rozszerzenie się ga
zu wewnętrznego i spowodować rozdęcie ciała, 
a nawet pęknięcie i śmierć zwierzęcia ’).

Okoliczność powyższa, jako też ilość wielka 
czasu, zużywana przez osobniki rozdęte dla 
przyjścia do normalnego stanu i stopniowe 
tylko wydzielanie się pęcherzyków w tym ra
zie, pozwalały się domyślać na mocy analogii 
z rybami, głównie takiemi, które mają pę
cherz pławny otwarty 2), że zbiornik, o jakim

') O ddaw na wiadom o ju ż  było, że ryby, posiadające 
pęcherz p ław ny, a  zam ieszkujące większe głębokości, 
na pow ierzchnię w yciągane są zwykle w stanie ogrom no- 
go rozdęcia, m artw e, często zo sterczącym  nazew nątrz 
z gęby przołykiem . F a k t ten został świeżo potw ierdzo
ny przez wyprawę „T alism ana*1 (patrz , ,W szechśw iat,<l 
tom  I I I ,  s tr . 2 0 - t) . W szystkie ryby, w yciągnięte przez 
n ią z głębin m orskich , były m artw e i często potw ornie 
zm ieniono z powodu rozdęcia c ia ła  przoz nadm iernie 
rozszerzony pęcherz pław ny.

2) M usim y tu  zrobić kilku uw ag, dotyczących pę
cherza pław nego u ryb, a  koniecznych do zrozum ienia 
dalszego ciągu rzeczy: u wielu ryb niem a wcale pęche-
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mówimy, jest też podobnego rodzaju pęche
rzem. Podobne przypuszczenie wyraził też 
dr. Paweł Mayer, obecny podczas jednej z 
dłuższych wycieczek Eisiga w okolicy Ischii, 
patrząc na unoszące się na powierzchni mo
rza rozdęte Hesiony, jakkolwiek nic jeszcze 
nie wiedział o obecności u nich pęcherza pła- 
wnego, odkrytego później dopiero przez E i
siga.

Wielokrotne, nader starannie przeprowa
dzone, następne doświadczenia Eisiga nad za
chowaniem się Hesione, jakoteż innego jeszcze 
gatunku: Syllis aurantiaca, wobec sztucznej 
zmiany ciśnienia przez zastosowanie do tego 
pompy powietrznej, potwierdziły w zupełności 
jego obserwacyje poprzednie. Do doświad
czeń brał on osobniki normalne i umieszczał 
je w odpowiednich naczyniach. Gdy zwolna 
tylko rozrzedzał powietrze nad naczyniem 
(zmniejszał ciśnienie), robaki, chcąc utrzymać 
się w swym poziomie, poczynały wypuszczać 
z ciała znane już nam pęchęrzyki, zmniejsza
jąc w ten sposób ilość wewnętrznego gazu, 
gdyż ten, rozszerzając się skutkiem zmniejsze
nia się ciśnienia zzewnątrz, czyni zwierzę lżej- 
szem i podnosi je do góry. Jeśli rozrzedzenie 
powietrza nad naczyniem postępowało szybko, 
zwierzęta nie mogły juź nadążyć z wypuszcza
niem pęchęrzyków gazu i opróżnianiem zeń 
swego pęcherza pławnego; zostawały wynoszo
ne na powierzchnię wody rozdęte i bezwładne, 
potrzebując kilku godzin— w razie, gdy ciśnie
nie pozostawało nadal niezmienionem — dla 
przyjścia do stanu normalnego. Odwrotnie: 
zagęszczenie powietrza nad naczyniem, a tem 
samem zwiększenie ciśnienia zewnętrznego, 
zmniejszając objętość gazu w pęcherzach, czy
ni zwierzę cięższem i zniewala je do zanurza-

rza  p ław nego. T am , gdzie on je s t, posiada ksz tałt wy
dłużonego w orka, bądź pojedynczego (u większości), 
bądź podzielonego zapom ocą przewężenia na  dwio czę
ści: przednią i tylną. W  wyjątkowych razach  tylko je s t 
on organem  parzystym , t. j .  sk łada  się z dwu oddziel
nych pęcherzy (praw ego i lew ego), połączonych ze sobą. 
Pęcherz pław ny u ryb albo wcale nie łączy  się z prze
łykiem  i przedstaw ia zupełnie zam knięty  worek, albo też 
łączy się z nim  zapom ocą pojedyńczej wąziutkiej rurk i 
(ductus pneum aticus). Ścianki pęcherza pław nego za
opatrzone są w naczynia krwionośne; u ryb z pęcherzem  
pław nym  zam kniętym  je s t ich znacznie w ięcej, aniżeli 
u ryb z pęcherzem  pław nym  otw artym  (t. j .  posiadają
cym  ductus pneum aticus).

nia się i opadania na dno naczynia. Ponie
waż opadanie to jest zwykle natychmiastowe, 
czy zwiększenie ciśnienia zewnętrznego postę
puje szybko, czy zwolna, możemy z tego wnio
skować, że napełnienie pęcherza przedstawia 
dla zwierzęcia daleko więcej trudności, niż 
opróżnienie jego.

Jeśli teraz zastąpimy ciśnienie sztuczne 
przez ciśnienie w rozmaitych głębokościach, 
a powód do znalezienia się zwierzęcia w tej lub 
owej głębokości uznamy za zależny od woli 
i rozmaitych okoliczności jego życia, to wier
ny obraz powyższych doświadczeń będziemy 
mieli w naturze.

{d. c. n.).

ADAM PRAŻMOWSKI
napisał

Eug. Dziewulski.

(D okończenie).

W roku 1863 Prażmowski wyjechał z W ar
szawy, pierwotnie za urlopem, a w roku 1864 
został uwolniony od obowiązków profesor
skich. Od tego czasu osiadł stale w Paryżu. 
W pierwszych latach pobytu w Paryżu musiał 
ciężko pracować na utrzymanie swoje, wten
czas można go było widzieć w bluzie robotni
ka w słynnym warsztacie narzędzi optycznych 
Hartnacka; po paru latach został wspólni
kiem Hartnacka, a od wojny prusko-francus- 
kiej (1870 r.) Prażmowski prowadził ten za
kład pod własnem imieniem, ponieważ Hart- 
nack osiadł w Potsdamie pod Berlinem, gdzie 
do dnia dzisiejszego wyrabia mikroskopy. 
Praca mechaniczna, jaką był zajęty Prażmo
wski w Paryżu, nie oderwała go an i na chwilę 
od nauki, od czasu do czasu pojawiają się 
jego prace naukowe w druku, skierowane głó
wnie ku udoskonaleniu narzędzi optycznych 
a w szczególności obserwacyjnych. W  r. 1867 
na powszechnej wystawie paryskiej firma 
Hartnack et Comp. otrzymała me dal za przy
rządy, w których było wiele nowych pomy
słów naszego Adama, z tego też powodu Pra-
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żmowskiego zaszczycono medalem oddziel
nym. Potem następuje cały szereg prac nau
kowych i udoskonaleń optycznych, które są 
zbyt specyjalnemi, abyśmy niemi zajmowali 
czytelnika. Wspomnieć wypada o badaniach 
i udoskonaleniach Prażmowskiego, odnoszą
cych się do soczewek wogóle, a w szczegól
ności do przedmiotowych, przeznaczonych do 
dużych lunet astronomicznych. Szereg ro
zumowań matematycznych daje wyrażenia, o- 
kreślające, jakiemi powierzchniami powinna 
być ograniczona soczewka przygotowana z 
danego gatunku szkła, przeznaczona do ściśle 
określonego celu. Wzory te Prażmowski u- 
miał uprościć odpowiednio, aby uczynić je po- 
datnemi do plastycznego wyrażenia w formie 
gniazd, przeznaczonych do szlifowania socze
wek. Nadto zwrócił uwagę na fakt bardzo 
ważny przy szlifowaniu soczewek. Gniazdo 
soczewki wprawia się w ruch obrotowy na to
karni, tym sposobem środkowy punkt gniazda 
jest w spoczynku, kiedy punkty położone na 
brzegach będą ożywione największą prędko
ścią. Soczewka podczas szlifowania przyło
żona do gniazda ogrzewa się lecz niejedno
stajnie, na brzegach silniej niż przy środku, 
a po odjęciu od gniazda, stygnąc kurczy się 
również niejednostajnie i powierzchnia jej 
przyjmuje większą wypukłość, aniżeli posia
dało gniazdo, w którem była szlifowana, sło
wem nie ma kształtu, jaki jej zamierzano na
dać. Ten wpływ Prażmowski oznaczył i od
powiednią poprawkę w kształcie gniazd wpro
wadził. Co więcej przy szlifowaniu nie wszys
tkie części soczewki jednakowo poddają się 
robocie i na jej powierzchni zawsze muszą 
być pewne nieprawidłowości, Prażmowski w 
niezmiernie prosty sposób poddawał je bada
niu, obserwując obrazy przedmiotów odbitych 
od ich powierzchni. Jako przedmiotu dają
cego obraz używał krzyża jasnego utworzone
go z 2  szeregów otworków przecinających się 
z so|aą, a zrobionych w arkuszu czarnego pa
pieru. Jeżeli którekolwiek ramię krzyża było 
skrzywione nieprawidłowo, to stanowczo wy
kazywało niedokładność powierzchni soczew
ki. Soczewki, pochodzące z najsłynniejszych 
fabryk współczesnych lub dawnych, bardzo 
często przy tych próbach okazywały się nie- 
dokladnemi. W ten sposób kontrolując swo
je soczewki, Prażmowski doprowadził je  do 
możebnej doskonałości, a wobec tego faktu

łatwo jest pojąć dlaczego najsławniejsze ob- 
serwatoryja u niego obstalowywały lunety.

Prażmowski od czasu do czasu zwraca 
spektroskop na niebo i ogłasza nowe spostrze
żenia z astro-fizyki. Nowe pomysły z dzie
dziny optyki wymagały opracowania ich stro
ny matematycznej, w ostatnich też latach 
przed śmiercią wiele pracował nad matema
tyką wyższą i prawdopodobnie na ukończenie 
wielu z nich nie starczyło mu życia. W  roku 
1870 zawiązało się w Paryżu Towarzystwo 
nauk ścisłych, którego prezesem był ś. p. 
Działyński. Czynnym członkiem tego Towa
rzystwa był Prażmowski. Po śmierci Dzia- 
łyńskiego, która»nastąpiła 2jKwietnia 1880 r., 
Prażmowskiemu przypadło w udziale zaszczy
tne i trudne stanowisko prezesa Towarzystwa, 
które z powodu braku funduszów po wydaniu 
X II  tomów Pamiętnika i szeregu dzieł z za
kresu nauk fizyczno-matematycznych rozwią
zało się w d. 1 Lipca 1882 r.

Piszący był uczniem Prażmowskiego, w o- 
sobistych stosunkach z nim nigdy nie po
zostawał, znał go z tej odległości, która od
dziela profesora na katedrze od ucznia pierw
szego kursu na uniwersytecie. Z tego więc 
powodu łaskawy czytelnik zechce być pobła
żliwym i wyrozumiałym za niedokładność tego 
życiorysu, w którym brak ciągłości, ponieważ 
został ułożony z drobnych oderwanych wia
domości, jakie można było zebrać. Poniżej 
dołącza się spis prac ogłoszonych drukiem 
przez Prażmowskiego.

Cały kraj z chlubą wspomina imię Twoje 
ś. p. Adamie i woła ,,Cześć Twej pamięci, do
bry Synu, który całe życie pracą ciężką a wy
trwałą zdobywałeś zasłużone wawrzyny, aby 
tym sposobem powiększać nasz dorobek umy
słowy “ .

Prace Prażmowskiego ogłoszone drukiem 
w obcych językach:

1) Raport fait & M. le Directeur de l’Ob- 
servatoire central sur les travaux de l’Expe- 
dition de Bessarabie, entreprise en 1852, 
pour terminer les operations de la mesure de 
l’arc de meridien. Sprawozdanie to było dru
kowane w wydawnictwach Akademii nauk w 
Petersburgu.

2) Comparaisons barometriąues faites en
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1852 pour determiner la relation entre les 
barometres normaux Prussiens et'le barometre 
normal de l’observatoire de Poulkova. Dru
kowane jako osobny rozdział w dziele: „Die 
Yerbindungen der Preussischen und Russi- 
schen Dreiecks-Ketten bei Thorn und Tarno- 
witz, ausgefuhrt von der trigonometriscben 
Abtheilung des Generalstabes, herausgege- 
ben von J .  J .  Baeyer. Berlin, 1857.

3) Sur les erreurs personnels dans les ob- 
servations astronomiąues. Comptes rendus 
X X X V III, 1854.

4) Observation de 1’Eclipse totale de sole- 
il du 18 Juillet, 1860. Paris, impr. de Mallet- 
Bachelier, w 4-ce. Compt. reud. L I, 1860, 
str. 195.

5) Remarąues relatives a une communica- 
tion du P. Secchi sur le spectre de la comete 
de Brorsen. Compt. rend. t. LX Y I, 1868, 
str. 1109.

6 ) Modification du saccharimetre optiąue 
Comp. ren. L X X V I, 1873, str. 1 2 1 2 .

7) Helioscope, Compt. rend L X X IX , 
1874, str. 33.

8 ) Sur 1’acbroniatisme chimiąue, Compt. 
rend. L X X IX , 1874, str. 107.

9) Prisme polarisateur de M. M. H art- 
nack et Prażmowski. Annales de Chimie et 
de Physique, 4 Serie, t. V II.

1 0 ) Sur la polarisation de la lumiere des 
comStes, Compt. rend. X C III, 1881, str. 41.

11) De la constitution des cometes, C. r. 
t. X C III, str. 26‘J.

W  Biblijotece Warszawskiej znajdujemy
następujące artykuły Prazmowskiego:

1) Kompas Polski wynaleziony i opisany 
p. Woj. Jastrzębowskiego, 1843,1, 616.

2 ) Uwagi nad artykułem J .  B. Puscha, o 
pomiarach wysokości, 1845, U l, 385.

3) Natężenie siły magnetycznej w W ar
szawie, 1848, IV, 362.

P O R Z E C Z E  K O N G O

Odkrycia  p rzed  Stanleyem.

Egipt był przez długie lat tysiące jedyną 
krainą Afryki, która posiadając wszelkie wa
runki cywilizacyi, wytworzyła w sobie pań
stwo stojące aż do czasów greckich na szczy
cie kultury, reszta ziem afrykańskich żywiła 
dotąd tylko dzikie plemiona murzyńskie, lub 
półbarbarzyńskie społeczeństwa arabskie, bo 
kwitnące osady Kartaginy i Cyreny nie za
wdzięczały swego znaczenia Afryce, lecz mo
rzu Śródziemnemu. I  zdawało się, że cały 
kontynent afrykański nie posiada drugiego 
takiego obszaru, który jak Egipt byłby zdol
nym stać się ogniskiem cywilizacyi i siedziby 
potężnego państwa, a jednak w łonie ciemnej 
części świata kryła się kraina, która będąc 
daleko obszerniejszą od Egiptu, posiada zara
zem o wiele lepsze warunki do wytworzenia 
i utrzymania wielkiego społeczeństwa. Krainą 
tą jest porzecze Kongo. Nietrzeba posiadać 
daru proroctwa, aby przewidzieć, że ziemie 
nad Kongiem, chociaż nie wytworzą tak sa
modzielnej cywilizacyi, jak dolina Nilu, jed
nakże wywrą daleko większy wpływ na całą 
Afrykę, bo są one tak szczęśliwie położone, 
źe z nich z łatwością mogą się rozchodzić 
promienie oświaty w najdalsze zakątki Afryki, 
podczas gdy Egipt jedno tylko i to uciążliwe 
posiada wejście do wnętrza kontynentu, tam 
gdzie obecnie anglicy wkraczają do Sudanu.

Prawda, że dziś i nad Kongiem żyją tylko 
dzikie szczepy, a państwo ucywilizowane na
leży do przyszłości, ale przyszłość ta nie jest 
już daleką, bo od czasu jak cała Europa 
zwróciła oczy na tę krainę, zapewniając jej 
swobodny i samodzielny rozwój, nie potrwa 
pól wieku, a nad Kongiem wytworzą się nowe 
osady europejskie, cywilizacyja przetrzebi 
dziewicze lasy środkowej Afryki i wzniesie 
kwitnące miasta nad majestatycznemi wodar
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mi tej Amazonki afrykańskiej. Stanie to się : 
daleko szybciej, niż niegdyś zaludnianie i 
wzniesienie do rzędu państw pierwszorzędnych i  

nawpół pustych obszarów w dzisiejszych Sta
nach Zjednoczonych. Wszakże żyjemy w wie
ku pary i elektryczności.

Wobec takiego znaczenia, jakiego nabrało 
porzecze Konga zaraz po jego odkryciu, na 
pozór dziwnem się zdaje, dla czego przez tyle 
wieków najmniejsza o jego istnieniu do Euro
py nie doszła wiadomość, dla czego Amerykę 
położoną, poza wielkim oceanem, a nawet da
leką, Australiją o kilkaset lat wcześniej od
naleźli europejczycy, niż najżyźniejszą i naj 
więcej zaludnioną część kontynentu, który le
ży jakoby przededrzwiami Europy. Otóż 
liczne i bardzo wielkie przeszkody stanęły tu 
w drodze podróżnikom, które najlepiej po
znają czytelnicy z historyi odkryć w zacho
dniej Afryce.

Fenicyjanie, kartagińczycy i dynastyja Pto- 
lemeuszów w Egipcie i później Arabowie zwie
dzali północno-zachodnie wybrzeża Afryki, 
ale czy który z tych narodów poznał brzegi 
dolnej Gwinei, nie wiemy. W historyi zacho
wała się tylko ta wzmianka, że Hanno dopły
nął w roku 550 przed Chrystusem do dzisiej
szej wyspy Fernando Po. Dopiero w wieku 
XV, portugalczycy posunęli się zacznie dalej 
na południe, jeden z nich Diego Cam wylądo
wał w roku 1485 na wybrzeżu 6 ° sz. południo
wej i odkrył tam ujście wielkiej rzeki, którą 
nazwał rio de Congo, od państwa Kongo, 
które się rozciągało na południu tej rzeki 
Odkrycie to tak opisuje sprawozdanie współ
czesne : „Minąwszy przylądek Lopeza wpłynął 
Cam na rzekę, którą miejscowi nazywali 
Zaira, ftzeka ta podpada z daleka spowodu 
wielkiej ilości wody i rzuca się w czasie desz
czów, które tam padają zimą, z taką siłą w morze, 
że słodką jej wodę jeszcze o 2 0  mil od brzegu 
odróżnić można. Płynąc w wyż rzeki dowie
dział się na migi od kilku murzynów, że o 
kilkanaście godzin na południe mieszka król 
ich zwany Manikongo (mani oznacza pana), 
Cam wyprawił więc do niego poselstwo z po
darunkami. Gdy posłowie długo nie wracali, 
kazał schwycić kilku murzynów, chcąc mieć 
na wszelki przypadek zakładników i odpłynął 
z nimi do Portugalii, dał jednakowoż królowi 
Manikongo znać, że skoro wróci odda mu jego 
poddanych w zamian za swoich ludzi. Ów

czesny król portugalski bardzo się ucieszył na 
wiadomość o odkryciu tak żyznego kraju, 
rozkazał Diegowi wracać natychmiast do Af
ryki i zawieść liczne podarunki dla króla 
Konga i jeżeli się da, namówić go do przyję
cia chrześcijaństwa. Można sobie wystawić 
radość portugalczyków trzymanych na dworze 
Manikonga, gdy ujrzeli Cama wracającego po 
nich, również i Manikongo okazywał wielkie 
zadowolenie z podarków i z obecności niezna
nych gości. Aby Cama tem więcej uczcić, nie 
pozwalał nikomu się nim zajmować, zatrzymu
jąc go ciągle przy sobie. Udało się też kapi
tanowi portugalskiemu nakłonić króla do 
chrześcijaństwa i uzyskać kilku młodych mu
rzynów, którzy mieli się w Portugalii kształ- 
cić“.

Wkrótce po odkryciu Konga założyli nad 
niem portugalczycy liczne osady kupieckie i za
częli rozszerzać chrześcijaństwo. Główna o- 
sada portugalska S. Salyador stała się stolicą 
królestwa Manikonga i ogniskiem kultury. 
W  X V II wieku miasto to liczyło 40 0 0 0  mie
szkańców, posiadało kolegijum jezuickie, kla
sztor kapucynów, kościół katedralny i 1 0  

mniejszych kościołów. Z jakim pośpiechem 
portugalczycy starali się rozszerzyć chrześ
cijaństwo widać z opisów ówczesnych. Jeden 
z misyjonarzy opowiada z uniesieniem, że uda
ło mu się jednego dnia ochrzcić 5 000 pogan, 
drugi nawrócił w czasie 2 0 -letniego pobytu 
1 0 0  0 0 0 , wkrótce około 1 0 0  kościołów stanę
ło nad dolnem Kongiem. Z powyższych cyfr 
wynika, że owe nawrócenia mogły być tylko 
powierzchowne, murzyni nauczyli się robić 
znak krzyża św. i klękać, a zresztą czcili jak 
dawniej swych fetyszów. Dlatego kiedy 
w X V III  stuleciu kolonije portugalskie po
dupadły, znikło nagle chrześcijaństwo nad 
Kongiem, niepozostawiając ani śladu w uspo
sobieniu ludności, chyba tu i owdzie zgliszcza 
dawnych świątyń—lepianek, świadczą o jego 
krótkiem istnieniu.

W  niespełna sto lat po odkryciu Konga, 
opisał okolice nad ujściem tej rzeki Duarte 
Lopez, który od roku 1578 był tam czynnym 
jako inisyjonarz. W roku 1589 przybył nad 
Kongo anglik Andrzej Battel, był on jednym 
z marynarzy angielskich, którzy zniszczyli 
wielką armadę króla Filipa II. Battel chciał 
w interesie swego kraju zwiedzić okolice nad 
Kongiem, ale zazdrośni portugalczycy wzięli
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go do niewoli i używali jako doświadczonego 
marynarza na swych wyprawach afrykańskich.
Po 12 latach ciężkiej niewoli udało się Batte- 
lowi uciec z okrętu, ale wkrótce schwycili go 
znowu portugalczycy i okuli w kajdany a na
stępnie posłali jednemu z królików murzyń
skich jako zakładnika. Ponieważ portugal
czycy nie myśleli go wcale wykupić, zbiegi 
Battel owemu naczelnikowi murzynów i udał 
się do dzikiego szczepu Szagga, mieszkające
go na wschód od królestwa Manikonga. Szczep 
Szagga był podówczas postrachem Afryki j  

środkowej, jak dziś król Mirambo nad jezio
rem Tanganjika. Battel bawił pomiędzy Szag- 
gami 16 miesięcy i poznał dokładnie ich tryb 
życia, opisuje ich jako najokrutniejszych po
między wszystkiemi plemionami murzyńskie- 
mi. Królowa Dumba zabiła np. własne nie
mowlę, zmiażdżyła je w moździerzu i potarła 
tą masą swych wojowników, aby im dodać 
męstwa. Najulubieńszym pokarmem Szaggów 
było mięso ludzkie, panował u nich też zwy
czaj grzebania żywcem żon z umarłymi mę
żami. Szczep ten niebył podług Battela tu
bylczym nad Kongiem, lecz przywędrował w 
X V I stuleciu z Sierra Leone, a później zmię- 
szał się z innemi plemionami. Na jednej 
z wypraw przeciw portugalczykom posunęli 
się Szaggowie do wybrzeża, Battel skorzystał 
z tej okazyi i uciekł do swych dawniejszych 
ciemiężycieli, w końcu dostał się po 18-letniem 
tułactwie po Afryce do Europy.

Misyjonarze i handlujący niewolnikami, 
którzy nieustannie zwiedzali wybrzeże Konga 
pozostawili dużo opisów swoich podróży. 
Na podstawie tych opisów wydał w roku 1776 
francuz Proyart ciekawą książkę o krajach 
nad Kongiem. Przed przyjściem portugal- j  
czyków, pisze Proyart, były szczepy murzyń
skie usposobienia łagodnego i spokojnego. 
Rozbitków, których burza zapędziła na ich 
brzegi, przyjmowali gościnnie. Skąpstwo było 
u nich nieznane, zresztą i dziś nazwa skąpiec 
jest u murzynów najobraźliwszem przezwi- j 

skiem. Każdy szczep miał swego króla, któ
rego osoba była nietykalną, zato musiał on 
poddawać się różnym przepisom i ceremo- 
nijom, które w naszem pojmowaniu żadnego ■ 
nie mają sensu. Mieszkał np. w dwu domach: 
w jednym z nich wolno mu było tylko jadać, i 
w drugim tylko pijać. Skoro pokarmy w pół- j  
miskach zakrytych niosła służba, ogłaszał to I

wywoływacz królewski a wtedy każdy uchodził 
z drogi i trzymał się zdała od mieszkania kró
la, bo kto go zobaczył jedzącego podpadał karze 
śmierci. Razu pewnego zostawił ktoś z oto
czenia królewskiego w domu jadalnym śpiące 
dziecię, obudziło ono się właśnie podczas o- 
biadu i spojrzało na króla zajętego jedzeniem, 
podług prawa skazano je na śmierć a wszel
kie prośby ojca miały tylko ten skutek, że 
pozostawiono mu je sześć dni przy życiu a po
tem zabito i'krwią jego pokropiono fetysza 
królewskiego. W czasie gdy król pije, mogą 
być inni obecni, ale winni twarz zasłonić, 
zwyczaj ten panuje i u dalszych szczepów, ma 
on prawdopodobnie na celu uchronienie króla 
od czarów, które najskuteczniej podczas je 
dzenia i picia działać mają. Król jest zara
zem najwyższym kapłanem, jego obowiąz
kiem jest regulować bieg ciał niebieskich, u- 
prosić deszcz i pogodę, stąd stanowisko jego 
bardzo trudne, bo skoro mu się nie uda zado- 
wolnić życzeń swoich poddanych, naraża się 
na wielkie niebezpieczeństwo. Dla tego też 

| nad Kongiem zachodziły czę sto przypadki 
| które pewnie nigdzie zresztą się nie powtó- 
| rzyły, że książęta zrzekali się tronu, który 

w braku pretendentów zostawał nieobsa- 
dzonym.

Inny podróżnik francuski Barbot opisuje 
albinosów: są to anormalne wyjątki pomiędzy 
negrami. Albinosi mają zresztą te same ce
chy co inni murzyni należący do tego samego 
szczepu, ale kolor ciała i włosów jest zupełnie 
biały, oczy mają szare, podług Barbota oczy 
te są w ciągłym ruchu, a widzą lepiśj w ciem
ności niż we dnie. Albinosi mieli wówczas 
często znajdować się na wybrzeżu gwinej- 
skiem

Na zakończenie owych starszych sprawoz
dań z podróży po okolicach dolnego Konga 
podaję opis handlarza niewolników Jana de 
Grandpre, który przy końcu X V III  wieku 
zwiedzał Gwineę. Chwali on urodzajność 
porzecza Kongo, o ile było wówczas znane, 
brak tam tylko wszelkiej uprawy. W górach 
znajdują się pokłady miedzi, srebra i złota, 
ale murzyni nie znają użytku tych kruszców. 
Fetyszów swoich murzyni nie tyle otaczają 
czcią i uwielbieniem, jak raczej boją się ich 
zemsty (u wszystkich narodów barbarzyńskich 
bóstwa są demonami złośliwej natury), aby 
ich przebłagać plują im w twarz część jadła.
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Podobnie jak w wiekach średnich Europej
czycy używają murzyni nad Kongiem prób 
ogniowych.

Z końcem X V III  stulecia zaczęły podupa
dać kolonije portugalskie na całem zacho- 
dniem wybrzeżu afrykańskiem, nie mogły one 
się utrzymać obok konkurencyi holandczyków 
i anglików, tak iż z czasem dawniejsi właści
ciele osad portugalskich, stali się tylko agien- 
tami holenderskich domów handlowych. Nau
ka i znajomość okolic nadkongowych atoli na 
zamianie tej zyskała, bo narody te, osobliwie 
anglicy, gorliwiej zajęli się zbadaniem owych 
krajów. W roku 1816 wysłał rząd angielski 
kapitana Tuckeya nad Kongo, który posunął 
się wwyź rzeki 280 mil angielskich, ale z po
wodu febry, której uległa prawie cała załoga 
ekspedycyi, musiał wrócić. Przed Stanleyem 
nikt po raz wtóry tak daleko się nie zapuścił, 
najdalszym punktem, do którego dopłynęło 
kilku późniejszych żeglarzy były wodospady 
Yellala. Przy nich nawrócił też Władysław 
Magyar, węgier, który zwiedził dolny Kongo 
w roku 1848.

Wielką przysługę oddała gieografii ekspe- 
dycyja angielska w roku 1875, choeiaż jej 
pierwotnym celem było tylko poskromienie 
rozbójniczych murzynów, którzy obdzierali 
bezbronnych rozbitków. Dowódzca wyprawy 
Medlycott położył sobie za zadanie zburzyć 
najdalsze kryjówki rozbójników nad Kongiem 
i jego dopływami i przytem zbadał i wymie
rzył dokładnie wszystkie brzegi; pomiary te 
wyszły później na osobnej mapie dolnego 
Konga.

Z powyższego przedstawienia wynika, że 
aż do odkryć Stanleya znano tylko bardzo 
małą część tej rzeki, jednakże i górna jej 
część już była znajoma, ale pod inną nazwą 
i nikt nie przypuszczał, że uda się komukol
wiek powiązać tajemniczą rzekę Lualabę wy
pływającą z jeziora Bangweolo z dolnym 
Kongiem.

W  starożytności znano tylko północną część 
Afryki pełną pustyń, dla tego uważano tę 
część świata za najsuchszą, Horacy nazwał 
Afrykę leonum arida nutrix — spragniona 
macierz lwów. Mniemanie to utrzymało się 
aż do naszego wieku, bo poznawane bliżej 
wybrzeża miały wszędzie klimat suchy, niko
mu więc na myśl nie przyszło, że środek po
siada wielkie jeziora i rozgałęzioną sieć rzek

i strumieni. Głuchym wieściom, że w środ
kowej Afryce znajdują się góry pokryte śnie
giem a obok nich mnóstwo jezior, nie dawano 
wiary, aby jednakże skonstatować, ile w nich 
prawdy, wybrali się w roku 1857 Burton 
i Speke z Zanzibaru na zachód i odkryli jezio
ra Tanganjika i Ukerewe, pierwsze z nich 
posyła swe wody do Konga, drugie jest głó- 
wnem źródłem Nilu.

Znacznie dalej posunął odkrycia powyższe 
misyjonarz angielski Livingstone, najczynniej- 
szy i najbardziej zasłużony ze wszystkich po
dróżników afrykańskich. Od roku 1840 do 
1873 podróżował on prawie bez przerwy po 
Afryce wschodniej, bądź-to w celach nauko
wych i handlowych, bądź w misyjnych. Z od
kryć jego wyjmiemy tylko te, które znajdują 
się w związku z porzeczem Kongo. W  roku 
1867 odkrył on dopływ Konga Tschambese 
a w następnym rzekę Lualabę i jezioro Moe- 
ro. Liyingstone był przekonanym, że Luala- 
ba wypływająca z jeziora Moero jest począt
kiem Nilu, którego najdalszem źródłem było
by odkryte w tym samym czasie przez Living- 
stona jezioro Bangweolo powiązane z jeziorem 
Moero. Po dalszych podróżach w okolicy 
jezior równikowych stanął Liyingstone w 
Udschidschi na wschodnim brzegu jeziora 
Tanganjika na dłuższy wypoczynek, tam zna
lazł go Stanley, który z polecenia Benneta 
właściciela New York Heralda, szukał go po 
wschodniej Afryce. Po rozstaniu się z Stan
leyem zwrócił się Liyingstone znowu do jezio
ra Bangweolo i tam umarł w Maju 1873 r. 
Tymczasem zaczęto się w Europie o niego nie
pokoić i wysłano na jego powtórne odszuka
nie Camerona, ale ten nie zastał już Living- 
stona przy życiu i mógł mu tylko tę oddać 
przysługę, że zajął się transportem zwłok jego 
do morza, skąd odwieziono je do Anglii i po
chowano w opactwie Westminster.

Załatwiwszy się z jedną częścią swego za
dania postanowił Cameron dokończyć badania 
Livingstona w Afryce środkowej i udał się 
nad jezioro Tanganjikę, którego część połu
dniową objechał i wymierzył. Już wówczas 
wypowiedział Cameron zapatrywanie, że rze
ka Lukuga, wypływająca z Tanganjiki, jest 
dopływem Lualaby czyli Konga, a zatem 
Tanganjika źródłem ostatniego. Jego dal
szym zamiarem było spuścić się Lualabą w 
dół, aby przekonać się o prawdziwości swej
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hipotezy. W tym celu przeprawił się z Ud- 
schidschi przez Tanganjikę a stamtąd zwrócił 
się na północo-zachód ku Lualabie.

Na zachodniem wybrzeżu Tanganjiki, a 
więc już w porzeczu Konga, leży państwo 
Uguhha, mieszkańcy jego nazywają się Wa- 
guhha. Byli oni dla Camerona bardzo przy
jaźnie usposobieni, ale zato kraj ich wiele 
trudności sprawiał podróżnym. Droga pro
wadziła nieraz przez cuchnące moczary, przez 
które głęboko trzeba było brodzić, nic dzi 
wnego, że przy temperaturze 44° R. w cieniu 
większa część ludzi zachorowała na febrę.
W Ubudschwa, który to kraj graniczy z Uguhha, 
panuje u kobiet zwyczaj przedziurawiania 
górnej wargi, wieszają one coraz cięższe ka
wałki drzewa lub kamieni, tak iż z czasem 
warga do dwu cali się przedłuża. Dalej 
na zachód leży państwo Matiyema znane z o- 
krucieństwa swych mieszkańców. Manyern- 
czycy są narodem rozbójniczym, napadają na j 
spokojne szczepy lub karawany kupieckie i 
sprzedają zabranych w niewolę a zabitych 
zjadają. Kanibalizm posunęli oni do tego 
stopnia, że jedzą nawet zmarłych wskutek 
choroby. Okazują przy tem rodzaj gur- 
mandyi, bo ciała które mają być zjedzone 
kładą w wodę i dopiero gdy pokażą się ślady 
zgnilizny, jedzą je bez wszelkiego przyrzą- j  

dzania.
W Sierpniu 1874 roku, stanął Cameron 

w Nyangwe nad Lualabą. Miasto to prowa
dzi znaczny handel, osiadło w niem kilku a- 
rabów, którzy tem są w Afryce, czem żydzi 
w Europie—pośrednikami we wszelkich inte
resach, z Nyangwe wyprowadzają oni zwykle 
niewolników. Cameron chciał kupić kilka 
łodzi, któremi załoga jego miała popłynąć po 
Lualabie, ale żadnym sposobem nie mógł ich 
dostać, krajowcy podejrzywali Camerona o 
jakieś złe zamiary i za najwyższe ceny łodzi 
odstąpić mu nie chcieli. Temu uprzedzeniu 
krajowców ma Cameron do zawdzięczenia, że 
nie on, lecz Stanley odkrył bieg środkowego 
Konga. Po długich bezowocnych układach 
nie pozostawało mu bowiem nic innego, jak 
zwrócić się za radą araba Tipo-Tipo na za
chód, ale i tam stanęły wnet nieprzezwyciężo
ne przeszkody w drodze. Niektóre szczepy nie 
pozwoliły mu wkraczać do swego kraju, inne 
napadały go znienacka. Główna przyczyna 
nieprzyjaznego usposobienia murzynów była

ta, że krótko przed Cameronem zapuściła się 
karawana kupców portugalskich w te okolice 
i zrabowała kilka wiosek zabierając miesz
kańców w niewolę. Mimowoli musiał Came
ron podróż swą kierować coraz bardziej na 
południe. Okolice, które przechodził, były nie 
bez kultury, widział on tam np. hamernie i 
zakłady do wywarzania soli. W Kilemba 
stołecznem mieście państwa Urua zatrzymał 
się czas dłuższy, czekając na króla Kasongo, 
który właśnie objeżdżał swe wielkie państwo. 
W jego nieobecności rządziła pierwsza żona 
z haremu Fume-a-Kenna i ta bardzo gościn
nie Camerona podejmowała. W okolicy Ki- 
lemy znajduje się ciekawe jezioro, zwane 
Mohrya, pełno na niem mieszkań nawod
nych, dziś jeszcze zamieszkałych. Ponieważ 
mieszkania takie zbudowane na słupach znaj
dowały się w czasach przedhistorycznych i na 
naszych jeziorach, Cameron pragnął więc 
poznać tryb życia ich mieszkańców, ale nie 
mógł najmniejszej zawiązać z nimi konwersa- 
cyi: za jego zbliżeniem się uciekali wszyscy na 
łodzie. Na innej wycieczce miał nasz podró
żnik sposobność przypatrzyć się weselu mu
rzyńskiemu; panna młoda miała 8  do 9 lat. 
Głównym zaś jego celem było zbliżyć się do 

' jeziora Kassali, o którem dziwne chodziły 
pogłoski pomiędzy murzynami. Udało mu 
się rzeczywiście ujrzeć je zdaleka, ale bliż
szego przystępu zabronił mu naczelnik tam
tejszego szczepu, tylko kilku z towarzyszy 
zwiedziło jezioro i opowiadało Cameronowi, 
że pełno na niem wysp pływających.

Wreszcie w Styczniu 1875 roku wrócił 
Kasongo do swej stolicy, Cameron prosił go, 
żeby mu dał przewodników do jeziora San- 
korra, skąd chciał się dostać do Lualaby-Kon- 
ga, ale Kasongo na to nie chciał przystać. Nie 
pozwalał mu wogóle wyruszyć w drogę, wynaj
dując coraz inny powód zatrzymania go. Z nu
dów studyjował Cameron zwyczaje waruanów, 
opisuje pomiędzy innemi pogrzeb naczelnika 
szczepu. Pochowano go na dnie rzeki, którą 
przedtem zatrzymano—przypomina to po
grzeb Alaryka, króla Gotów w Busento—po
grzebano go razem z żonami, ale tylko drugą 
żonę przedtem zabito, wszystkie inne zostały 
żywcem wrzucone do grobu. W Czerwcu po
zwolił nareszcie Kasongo swemu gościowi o- 
dejść.. Z Urua graniczy państwo Ulunda a 
następnie Lovale, Cameron szedł wododzia-
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łem rzek Konga i Zambesi. Wododział jest 
tak nieznaczny, że w czasie deszczów łączą się 
dopływy jednej i drugiej rzeki, potrzeba tu 
więc małego tylko kanału, aby połączyć Zam
besi z Kongiem a tem samem ocean Atlan
tycki z Indyjskim. Następne państwo było 
Kibokwe, było ono ostatnie w porzeczu kon- 
gowem, słynie zaś z obfitości miodu i wosku, 
po które to produkty przychodzą karawany od 
morza i transportują je do Bengueli. Ostat
nie tygodnie podróży były dla Camerona nad
zwyczaj uciążliwe, zabrakło mu żywności i to
waru na jej zakupienie, w końcu zachorował 
na szkorbut, tak iż znużony i schorzały, pra
wie doczołgał się do Bengueli. Jest on pierw
szym europejczykiem, który przeszedł w po
przek Afrykę zwrotnikową i poznał południo
we krańce porzecza Konga, a tylko nieprzy
jazne okoliczności przeszkodziły, że nie jemu, 
lecz Stanleyowi dostała się w udziale sława 
odkrycia całego Konga.

J«ąESPONDENCYJA WSZECHŚWIATA.

A kadem ija  Um iejętności w  K rakow ie .

Posiedzenie Wydziału, matematyczno-przyrodni
czego,, z d. 20  Lutego 1885 r.— Przewodniczący 

p. Dr. L. Teichman.

P. sekretarz Wydziału dr. 8 . Kuczyński 
odczytuje protokuł z poprzedniego posiedze
nia; przedkłada nadesłaną w darze przez au
tora p. dr. M. Baranieckiego książkę: Rzecz 
o przecięciach stożkowych; przedstawia nade- I 
słaną pracę p. dr. Szyszylowicza: Stanowisko 
rodziny Tremondraceae w systemie natural
nym i odczytuje referat o niej p. dr. Jancze
wskiego, do którego przyłącza się dr. Rosta
fiński.

Następnie członek p. dr. F. Karliński przed
stawia pracę p. dr. P. M ertensa: O utworach 
niezmiennikowych form kwadratowych.

Dalej p. dr. Rostafiński przedstawia pracę 
p. Maryj ana Raciborskiego: Przyczynek do
znajomości Dasmidiów. De nonnulis Desmi- 
diaceis novis et minus cognitis quae in Polo
nia inventae sunt. Z pięcioma tablicami ry
sunków.

Wreszcie p. dr. Rostafiński przedstawia 
i własną p racę: Zielnictwo polskie X V I w.
f część pierwsza. Treść tej rozprawy jest na

stępująca :
Krytyczny pogląd na literaturę. — Opis 

dzieł.—Legienda o zielniku polskim X V  w.
Janocki (1776-1779), Bentkowski (1814) 

Chłędowski (1818), Lelewel (1823) najwięcej 
podali prawdziwych wiado mości o książkach 
nas obchodzących. Trafny choć zwięzły sąd 
o tej literaturze podał Arnold (1818). Jedyna 
zaś naukowa, gruntowna rozprawa, na swój 
czas znakomita i dziś jeszcze pod wielu wzglę
dami nie przestarzała jest hr. Ossolińskiego 
o Sneebergerze (1819). Rzecz G. Zielińskie
go o zielnikach (1879) jest niezła.

Do dzieł poniekąd lub w zupełności zielni- 
czych naszej literatury X V I w., zaliczyć na
leży :

1) Szymona z Łowicza: Aemilius Macer 
z r. 1532 i w zmienionem wydaniu bez daty 
ale z r. 1537 ze względu na dołączony Nomen- 
clator.

2 ) Ogród zdrowia, tłumaczony z łacińskie- 
; go przez Stefana Falimirza, pomnożony przez

wydawcę Unglera z r. 1534.
3) Tenże sam nieledwo dosłownie przedru

kowany z błahemi poprawkami Hieronima 
Spiczyńskiego z r. 1542 i jego dosłowny prze
druk z r. 1556.

4) Tenże sam pomnożony tłumaczeniem 
Pedemontana i bogatym nomenklatorem ro
ślin przez Marcina Siennika z r . 1568.

5) Catalogus stirpium A. Sneebergera z 
r. 1557.

6 ) Lekarstwa Marcina Siennika ze wzglę
du na dodane: „Wyrażenie figur ziół roz- 
maitych'* z r. 1564.

7) Księgi Crescentyna przez nieznanego 
tłumacza z r. 1549 i ich prze druk dosłowny 
z r. 1571. Przypisanie tłumaczeń Trzycies- 
kiemu i Maciejowi Kłodzińskiemu polega na 
bałamuctwach.

8 ) Zielnik Marcina z Urzę dowa z r. 1595 
pisany po 1563.

Co do zielnika polskiego, któryby miał ist
nieć w X V  w. to o ile się to tyczy wiadomości 
podanej przez W . Richtera (1813), na którą 
pierwszy zwrócił uwagę Arnolda (1818) Jo a 
chim Lelewel, a o którym rozpisywali się Gą- 
siorowski (1839), Adamowicz (ib.), Wiszniew
ski (1842), Maciejowski (1852) i pan Wrób-
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lewski (1883), rzecz jest zupełnie nieprawdzi
wa. Rosyjskie tłumaczenie z polskiego zielnika 
dokonanem było bowiem z polskiego druku a 
mianowicie z Ogrodu zdrowia wydania Hie
ronima Spiczyńskiego z r. 1542.

Na posiedzeniu administracyjnem wydziału, 
przyjęto protokuł zeszłego posiedzenia i mię
dzy innemi odesłano do Komitetu redakcyj
nego prace pp. Szyszyłowicza, Mertensa, Ra
ciborskiego i Rostafińskiego.

Dr. J. R.
K raków , 2 0 L u tego  1 8 8 5  r.

Towarzystwo ogrodnicze w arszaw skie.

Posiedzenie 6 Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i  nauk przyrodniczyeli pomocniczych, odbyło 
się dnia 19 Lutego r. b. o godzinie 8  wie
czorem, w lokalu Tow. ogr., Chmielna 8 , pod 
przewodnictwem dziek. K. Jurkiewicza, który 
po odczytaniu protokułu posiedzenia poprze
dniego, komunikując smutną wiadomość o 
śmierci ś. p. prof. Adama Prażmowskiego, 
wezwał członków Komisyi do uczczenia pa
mięci zmarłego przez powstanie z miejsc oraz 
zaprosił p. Eug. Dziewulskiego do odczytania 
życiorysu ś. p. prof. Adama Prażmowskiego.

P. A. Wałecki odczytał projekt odezwy o 
potrzebie notowania zjawisk dostrzeganych 
w świecie roślinnym (fitofenologicznych) i 
zwierzęcym a ułatwiających dokładniejsze 
poznanie klimatu naszego kraju. Do projektu 
odezwy dołączył schemat, w jaki sposób nale
ży prowadzić notowanie, dobrał około 50 
najpospolitszych roślin oraz kilkadziesiąt naj
lepiej znanych ptaków, płazów, skrzeków i o- 
wadów, nad któremi każdy może dokładnie 
prowadzić obserwacyje. Projekt ten będzie 
w całości podany w następnym Nrze naszego 
pisma.

Następnie p. Br. Znatowicz, nawiązując 
rzecz do wykładu dr. H. Nusbauma na posie
dzeniu poprzedniem, opowiada o pewnych po
glądach dzisiejszej chemii na alkaloidy roślin
ne. Po krótkim wstępie, w którym znalazły 
wspomnienie zapatrywania chemików dawniej
szych, wykładający przechodzi do streszczenia 
jedynych doświadczalnych prac w celu wyja- i 
śnienia budowy alkaloidów, a mianowicie

prac Ladenburga nad atropiną. L. wyszedł 
ze znanego już przedtem faktu, że atropina 
C 1 7H 23NO 3 , przyłączając pierwiastki wody, 
daje tropinę, C8H I5NO i kw. tropaowy, 
C9 H 10O3 i popróbował, czy odwrotnie—z tro- 
piny i kw. tropaowego przez odjęcie wody nie 
dałoby się otrzymać atropiny. Kiedy ocze
kiwanie to okazało się usprawiedliwionem 
i L. otrzymał w istocie sztuczną atropinę, któ
ra porównana z naturalną, otrzymaną z bel- 
ladony, okazała się we wszystkich względach 
jaknajściślej identyczną, pozostawało już 
tylko zbadać budowę tropiny i kw. tropaowe 
go i postarać się o otrzymanie tych ciał na 
drodze czystej i nieulegającej wątpliwościom 
syntezy. Co do kwasu tropaowego, zadanie 
powyższe zostało jaknajzupełniej rozwiązane, 
L. otrzymał go bowiem drogą kolejnych prze
mian z acetofenonu czyli acetonu metylo-feni- 
lowego, CH 3 .CO.C0H 5, przeprowadzając to 
ciało w dwuchloroetylobenzol, CH3CCl2-C6H 5, 
który z cyjankiem potasu i alkoholem etylo
wym daje nitryl kw. atrolaktynowego etylo- 
wanego, CeH 3 .C(CH3 .0 C2H 5).CN, łatwo prze
chodzący w kw. atrolaktynowy etylowany i 
z kolei w izomeryczny z fenilomlecznym kw. 
atrolaktynowy, CH3.C.OH.C0H 3 .CO2 H; ten 
ostatni przez odjęcie pierwiastków wody daje 
kw. atropowy, CH 2.C.CGH 3 .C 0 2 H. który już 
z kw. podchlorawym tworzy kw. chlorotropa- 
owy, ChH5 .C.C1.CH20 H .C 0 2H, a nareszcie 
kw. chlorotropaowy pod wpływem wydzielają
cego się wodoru wymienia swój chlor na ten 
ostatni pierwiastek, czego rezultatem jest kw. 
tropaowy identyczny z otrzymywanym z atro
piny. Tak więc wzór racyjonalny kw. tropa
owego musi mieć postać: CBH 5 .CH.CH2OH. 
C 0 2H.—Inaczej jednak rzecz ma się z tropi- 
ną: Próby otrzymania jej z bromku walery- 
lenu, GsHgBrj i trójmetylijaku, z kolidyny, 
CsHi|M i innych zasad pirydynowych, z pipe
rydyny, C6H ||N  i związków alilowycb, nie 
dały żadnego rezultatu, albo w najlepszych 
razach prowadziły do ciał izomerycznych ze 
związkami pochodzącemi od tropiny. Tylko 
ze względu na to, że tropina przez odjęcie 
pierwiastków wody daje tropidynę, która z 
bromem wytwarza bromek etylenu, C2 H4Br2 

i dwubromometylopirydynę, C5H 4.CHBr2 .N 5 

dalej —że tropina przy dystylacyi nad wapnem 
sodowanem, a takie przy działaniu tlenku 
srebra i wody i następnej dystylacyi produktu
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wytwarza trój mety lijak, (OH3)3N, tropiliden, 
C iH 8 i tropilen, C7H 100 , z których ostatni 
przy utlenieniu przechodzi w kw. adypinowy; 
nakoniec—że pewne pochodne tropiny okazują 
wiele podobieństwa do odpowiednich pocho
dnych neuryny, N(GH3)3.CiH 1 OH.OH; z po
wyższych tylko względów Ladenburg za jedy
ny prawdopodobny wzór budowy tropiny uwa
ża wyrażenie: C5 H 4.H3 .(C2 HtOH).NCH3,
przedstawiający oksyetylenotrójhidrometylo- 
pirydynę.

Nakoniec p. W ł. Leppert oświadczył ze
branym, że z prywatnego źródła wie o fakcie, 
który dla chemii organicznej będzie miał bez- 
porównania większe znaczenie, aniżeli synteza 
alkaloidów. Oto prof. M. Nencki donosi, źe 
otrzymał pewną materyją białkowatą w po
staci krystalicznej i to w sposób, zapewniają
cy możność otrzymywania jej w dowolnie 
wielkich ilościach. Prof. Nencki nazywa kry
staliczne białko warsowiną i p. Leppert słu
sznie mniema, że od badań nad tem ciałem 
oczekiwać możemy rozstrzygnięcia tak wa
żnego pytania o wielkości cząsteczki ciał biał
kowatych, ponieważ własność przyjmowania 
postaci krystalicznej pozwala otrzymać war- 
sowinę w stanie chemicznej czystości.

KALENDARZYK ASTRONOMICZNY
na  M arzec 1885.

Słońce przechodzi z gromady Wodnika do 
gwiazd Ryb; wysokość jego w południe nad 
poziomem Warszawy d. 1 wynosi 30 stopni 25 
minut; d. 16 stopni 36 min. 13; d. 31 stopni 42 
min. 6 . W d. 20 w południe słońce znajduje 
się na równiku; jest to chwila porównania dnia 
z nocą, uważana za początek astronomicznej 
wiosny.

Wschód słońca w Warszawie:

Dnia 1 Marca o godzinie 6  minut 49
« „ „ 6  „ 16
, 3 0  n 5 „ 42

Zachód:

Dnia 1 Marca o godzinie 5 minut 37 
n „  „ 6  „ 3
„ 30 6  „ 28

D łu g o ii dnia:

Dnia 1  Marca god. 10 minut 48
„ 15 „ ,, U  „ 47
„ 30 „ „ 12 „ 46

W chwili południa na kompasie powinny 
zegary pokazywać:

Dnia 1 Marca godz. 1 2  min. 12„ 10 „ „ 12 „ 10
ii 2 0  ,, „ 12 „ 8
i, 30 ,, 12 ,, 4

Odmiany księżyca:

Pełnia D. 1 o godz. 5 min. 24 rano
Ostat. kwad. „ 8  o godz. 8  min. 18 wiecz.
Nów „ 16 „ 7 „ 1  „
I-a kwadra „ 23 „ 6  „ 47 „
Pełnia 30 „ 6  „ 4 „

Księżyc najdalej od ziemi d. 9, najbliżej 
jej d. 23, na równiku d. 2, 16, 29.

W d. 16 Marca przypada obrączkowe za
ćmienie słońca, ale będzie widzialne tylko 
w północnej Ameryce i na przyległych jej wo
dach oceanu Atlantyckiego i Spokojnego. 
W  d. 30 będzie częściowe zaćmienie księżyca, 
oprócz Ameryki wszędzie widzialne; u nas zja
wisko przypada przed wschodem księżyca, 
który nastąpi o zachodzie słońca; początku za
ćmienia widzieć zatem nie będziemy, lecz do
piero koniec jego, trwający do godziny 7  min. 
34 wiecz.

Planety.

Merkury w gromadzie Wodnika, następnie 
pomiędzy gwiazdami Ryb; w pierwszej poło
wie Marca z powodu bliskości słońca niewi
dzialny; dopiero pod koniec miesiąca może być 
dostrzeżony, gdyż w d. 25 zachodzi o god. 7 
min. 29, a w d. 31 o god. 8  min. 6  z wieczora; 
wschód przypada we dnie.

Wenus w gromadzie Wodnika; wschodzi 
d. 1 o god. 6  min. 24; d- 15 o god. 6  min. 5; 
d. 30 o god. 5 min. 35 z rana; zachodzi we 
dnie.

Mars w gromadzie Wodnika; wschodzi na 
początku miesiąca we dnie; d. 15 o god. 6  m. 
10; d. 30 o god. 5 min. 30; zachodzi we dnie; 
niedostrzegalny.

Jowisz w gromadzie Lwa; wschodzi we dnie; 
zachodzi d. 1 o god. 6  min. 45; d. 15 o god. 5
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min. 45; d. 30 o god. 4 min. 45 z rana; z ła
twością w nocy dostrzegalny.

Saturn w gromadzie Byka; wschodzi we 
dnie; zachodzi d. 1 o god. 2 min. 38; d. 15 
o god. 1 min. 45; d. 30 o god. 12 min. 50 
z północy; z łatwością widzialny.

Z gwiazd stałych przechodzą przez połu
dnik d. 15 Marca około godz. 9 wieczorem: 
Na północnej stronie poziomu gwiazdy Łabę
dzia; w zenicie pierwsze gwiazdy wielkiej Nie
dźwiedzicy; na południe od zenitu gromada 
Raka; nad południową stroną poziomu groma
da Hydry. K.

KRONIKA NAUKOWA.

(Fizyka).

— P o r ó w n a w c z e  z e s t a w i e n i e  
d z i a ł a l n o ś c i  r ó ż n y c h  m o t o r ó w  
przytacza pismo „Humboldt*1 według nieda
wno wydanego dzieła Jouffreta „Introduction 
to the Theory of Energie".

Armata ważąca 1 0 0  ton (według modelu 
włoskiego z 1879 r.), kosztuje 400 000 fr., 
wymaga ona ładunku 250 kg. prochu i wy
rzuca pocisk 917 kg. wagi z szybkością po
czątkową 523 m. Zasób przeto energii, wy
stępujący w postaci siły żywej, nadanej przez

armatę pociskowi mv2 =-^-. 523-J wy

nosi 12.541,000 kilogrametrów.
Z doświadczeń zaś Nobla i Abla wiadomo, 

że energiją wywiązująca się przez spalenie 1  

kg. prochu, wynosi 300 000 kgm., dla 250 kg. 
przeto 75 000 000 kgm. Armata zatem uwa
żana jako motor mechaniczny, przeobraża 
w pracę 17 odsetek wszystkiej ilości energii, 
rozwijającej się przez spalenie prochu. Dzia
łalność ta jest wyższa, aniżeli najlepszej ma
chiny parowej, ta ostatnia bowiem pozwala 
zużytkować zaledwie nieco więcej nad 1 0  od
setek energii, dostarczonej jej w postaci cie
pła przez spalenie węgla.

W maszynie zwierzęcej jednak działalność 
ta przedstawia się najkorzystniej, jak  to oka
zuje następny przykład.

Na szczyt Montblanc, po odliczeniu czasu 
na spoczynek wedrzeć się można z Chamouni

w ciągu 17 godzin. Różnica wysokości obu 
tych miejsc wynosi 3 760 m. Człowiek przeto, 
posiadający średni ciężar 70 kg. wykonywa 
przy tem wstępowaniu pracę 70X3 760 — 
=  263 000 kgm. Źródłem tej pracy jest 
ciepło powstające przez spalenie węgla i wo
doru, dostarczanych organizmowi w postaci 
pokarmów. Dla uproszczenia rachunku przyj
mijmy, że wszystek zasób energii powstaje 
przez spalenie węgla. Wiadomo, że spalenie 
1  kg. węgla wytwarza około 8  0 0 0  ciepłostek, 
która to ilość ciepła, po przeobrażeniu w pra
cę, czyni 8  000 X 424, t. j. około 3 000 000 
kilogrametrów (424 jest to równoważnik me
chaniczny ciepła). Powyższa przeto ilość 
263 000 kgm., przedstawiająca pracę wykona
ną przy wchodzeniu na górę, odpowiada ciepłu 
powstającemu przez zużycie 94 gramów wę
gla; do tego jednak dodać należy jeszcze nor
malny zasób węgla, zużywany w czasie spo
czynku, na zwykłe czynności organów ciała. 
Zasób ten ocenia się na 8,35 gramów przez 
godzinę; w ciągu 17 zatem godzin wynosi on 
142 gramy, całkowite więc zużycie węgla przy 
wstępowaniu na górę wynosi 232 gramy, któ
rych spalenie wytwarza energiją wyrównywa- 
jącą 700 000 kgm. Z tego zasobu energii 
spożytkowaną została na wykonanie pracy 
ilość 263 000 kgm., działalność zatem czło
wieka, uważanego jako motor, wynosi 37 od
setek. Gdy wszakże przyjmiemy, że na dobę 
człowiek tylko 10 godzin pracuje, a 14 godzin 
oddaje spoczynkowi, to działalność jego redu
kuje się do 2 1  odsetek.

Człowiek średniej siły, ma ciężar mniejszy, 
aniżeli maszyna parowa, wytwarzająca jedna
ką pracę, ustępuje jednak pod tym względem 
innym tworom, a zwłaszcza owadom. I  u pta
ków też stosunek ten między ciężarem ciała 
a wytwarzaną pracą przedstawia się korzyst
niej, co tłumaczy możebność ich lotu.

S. K.

(Botanika).

— P r z y s t o s o w a n i e  l i ś c i .  Fr. 
Johow, w czasie swego pobytu w okolicach 
podzwrotnikowych, porobił ciekawe obserwa- 
cyje nad przystosowaniem liści przeciw ró
żnym szkodliwym, zewnętrznym wpływom. 
Jednym z najważniejszych objawów czynności 
życiowych liści, jest według autora, regulowa
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nie siły światła. Wiadomo, że bardzo silne 
światło sprowadza rozkład chlorofilu i to tem 
silniej, im dłużej liście przebywały poprzednio 
w cieniu. Otóż u roślin egzotycznych spo- 
strzedz można różne urządzenia, niszczące 
szkodliwe działanie zbyt silnego światła. Naj- 
prostszem takiem urządzeniem jest to, że li
ście przyjmują ukośne, lub nawet zupełnie 
pionowe położenie, przy czem ogonki liściowe 
albo się podnoszą ku górze jak np. u Rhizo- 
phora Mangle i innych, albo, co się rzadziej 
zdarza, zginają się na dół, jak np. u niektó
rych gatunków Dalechampia. Toż samo sto
suje się i do liści złożonych. Zasługuje jesz
cze na uwagę i to, że u niektórych gatunków 
pewne dane położenie liści jest cechą trwałą 
odziedziczoną i właściwą wszystkim okazom 
tego gatunku; u innych znów gatunków poło
żenie liści jest cechą zmienną, zależną od j  

miejsca wegietowania tak, że w okazach tegoż ! 
gatunku liście mogą mieó różne położenie, ale 
to ostatnie jest zależnem od siły oświetlenia i 
miejsca, na którem okaz rośnie. Często o- ) 
świetlane i zacieniane liście mają różne kształ
ty np. drzewiaste Euphorbiaceae, jak Hura 
crepitans, Jatropa Curcas mają w cieniu pła
ską powierzchnię liści, na świetle zaś obie po
łowy blaszki liściowej tworzą kształt niecko- 
waty, albo klinowaty. Ten ostatni kształt 
chroni częściowo liść od zbyt silnego światła. 
Liście z równoległemi nerwami zdają się być 
wzdłuż sfałdowanemi, jeśli są silnie oświetlo
ne. Zauważyć to można u różnych traw 
szczególniej w rodzaju Panicum. Toż samo 
stosuje się i do palm wachlarzowych. Czasa
mi znów liść nie fałduje się na świetle, lecz j  

tylko wygina się ku górze, w cieniu zaś jest 
płaskim np. u Lantana Camara, Malvastrum I 
tricuspidatum i innych. Te rośliny zaś, które 
głównie na silnie oświetlonych miejscach we
getują, jak Heliotropium indicum, charakte
ryzują się silnie pomarszczonemi i poskręca- 
nemi liśćmi.

Również zajmujące są rośliny, których li
ście przy pomocy pewnych poruszeń siłę świa
tła regulują. Tu przedewszystkiem należą 
liczne gatunki roślin strąkowych.

Fr. Johow robił również i mikroskopowe 
spostrzeżenia, których zadaniem było wyja- ! 
śnienie zależności budowy tkanki liściowej od 
siły światła. W  tym względzie autor zgadza ( 
się z poglądem Picka, według którego czerwo

ne barwniki chronią krochmal od szkodliwego 
działania silnego światła, przy którem kroch
mal na cukier się zamienia. To też w czasie 
silnej wegietacyi, jaka przypada w porze de
szczowej cały krajobraz ma czerwonawy kolo
ryt, gdyż młode pędy bardzo wielu roślin na 
czerwono są zabarwione. Czerwone barw
niki występują przedewszystkiem w wystawio
nych na działanie światła liściach, w cieniu 
zaś mniej, lub więcej znikają.

Tenże autor badał równie ż urządzenia za
bezpieczające liście od zbytecznego parowa
nia. Urządzenia te są rozmaite. Jedne ro
śliny, jak np. kaktusy zabezpieczają się zmniej
szając parującą powierzchnię; inne jak Rubus 
australis tracą na słońcu blaszkę liściową, 
która tylko w cieniu się rozwija. Zacienione 
rośliny, mają wogóle liście większe i cieńsze 
niż oświetlone. Te ostatnie z powodu silnie 
rozwiniętej tkanki słupkowatej są tęższe i 
bardziej zbite niż zacienione, które mają głó
wnie tkankę gębozastą. Środkiem ochrania
jącym od zbyt silnego parowania jest naskó
rek, który silniej się rozwija na górnej po
wierzchni, niż na dolnej. Jeżeli zaś liść two
rzy pochwę kwiatową, wtedy dolna powierz
chnia jego ma naskórek silniej rozwinięty.

W. M.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— K o p u ł y  p a p i e r o w e .
Obserwatoryjum astronomiczne „Columbia 

College1' otrzymało niedawno kopułę papiero
wą, wyrobioną w zakładzie Waters et Sons w 
w Troy w stanie Nowego Yorku. Jest czwar
ta tego rodzaju kopula; pierwszą posiada 
„Troy-Politechnic-Institute“, drugą i najwięk
szą szkoła kadetów w West Point, trzecią 
,,Beloit-College“. Sposób tego wyrobu za
chowywanym jest w tajemnicy. Każda kopu
ła składa się z 24 sekcyj, osadzonych na ru
sztowaniu drewnianem. Papier posiada 3/32 

cala grubości i jest sztywnym jak blacha 
Kopuła „Columbia-College“ ma 2 0  stóp sze
rokości, 1 1  stóp wysokości i osadzona jest na 
100 stóp nad ziemią. Wszystkie są tak lekkie, 
że łatwo można je ręką obracać. (Z pisma 
„Humboldt'1). S. K.
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JAN BROŻEK
(J. BROSCIUS)

Akademik Krakowski 1585 — 1652. Jego 
życie, dzieła, ze szczegółowem uwzględnieniem 
prac matematycznych, ze źródeł rękopiśmien

nych opracował
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Seryja I I I  tom V : Początkowy wykład  
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GAZETA LEKARSKA,
pismo tygodniowe, poświęcone wszystkim gałęziom nauk lekarskich, wychodzi w Warszawie, 
w objętości 1 '/ i— 2  arkuszy druku tygodniowo przy stałem współpracownictwie następujących

lekarzy, współwłaścicieli Gazety:
L. Andersa, T. Andersa, K. Chełchowskiego, B. Chrostowskiego, T. Dunina, A. Elsen- 

berga, A. Fabiana, W. Gajkiewicza, B. Gepnera, W. Groszterna, T. Heringa, H. Hoyera, M. 
Jakowskiego, R. Jasińskiego, F. Jawdyńskiego, W. Kamockiego, St. Kondratowicza, E. Kor- 
niłowicza, Z. Kramsztyka, S. Kwietniewskiego, A. Malinowskiego, W . Matlakowskiego, W. 
Mayzla, E. Modrzejewskiego, L. Nenckiego, H. Nussbauma, J . Pawińs^iego, J . Peszkego, E. 
Przewoskiego, J .  Przybylskiego, M. Reichmana, A. Sokołowskiego, T. Żery.

Cena wynosi. W Warszawie rocznie rs. 5, półrocznie rs. 2 kop. 50.
Na prowincyi, w Cesarstwie i Zagranicą: rocznie rs. 6 , półrocznie rs. 3.
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