
Jl£ 48 . Warszawa, d. 27 Listopada 1887 r. Tom V I,

TYGODNIK POPULARNY, POSWiĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA."

W W arszawie: rocznie rs. 8 
kw artalnie „ 2 

Z przesyłką pocztową: rocznie „ 10 
półrocznie „ 5

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju  i  zagranicę..

Komitet Redakcyjny stanowią: P. P. Dr. T. Chałubiński, 
J . Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, 
mag. S. Kramsztyk, Wł. Kwietniewski, J . Natanson, 

Dr J. Siemiradzki i  mag. A. Ślosarski.
„W szechświat11 przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek związek z nauką, na następujących 
warunkach: Za 1 wiersz zwykłego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 7*/jj 

za sześć następnych razy kop. G, za dalsze kop. 5.

j .̂dres EedalJicyi: Krako-wskie-Przedmieście, 3STr 66.



754 w s z e c h ś w i a t .  N r 48.

L E O N  C I E N K O W S K I .
WSPOM NIENIE POŚMIERTNE.

Pomiędzy rokiem 1855 i 1859, podczas 
pobytu w Petersburgu, miałem sposobność 
parę la t przepędzić w ścisłej zażyłości 
z Leonem Cienkowskim, którem u zawdzię
czam wpojenie zamiłowania do badania na
tury , oraz zawdzięczam cały kierunek nau
kowy. D la okazania temu zacnemu i szla
chetnemu przyjacielowi całego przyw iąza
nia, oraz szczerćj wdzięczności, dawno ju ż  
zamierzałem zapoznać publiczność naszę 
z nieocenionemi zaletami duszy i serca, jako  
też ze znakomitemi pracami tak  mało zna
nego jćj rodaka. Liczne zajęcia ciągle sta
wały mi na przeszkodzie. Obecnie przy
stępuję do spełnienia swego zam iaru wobec 
smutnćj konieczności uczczenia nekrologiem 
pamięci niedawno zgasłego przyjaciela. 
Czynię to z możliwą dokładnością, opiera
jąc  się na własnych wspomnieniach, na opo
wiadaniach najbliżćj zaprzyjaźnionych z nim 
osób, oraz na wielu jego listach.

I.

Leon ' Cienkowski wcale nie należał do 
wybrańców losu, lecz przeciwnie, wszystko 
zdobywał wielką wytrwałością, pracą i za
miłowaniem przedmiotu, a zawody były dla 
niego rzeczą zwyczajną. Bardzo wątłe zdro
wie zawsze było mu wielką przeszkodą 
w pracy, tembardzićj więc podziwiać musi
my rezultaty, do których doszedł.

U rodził się w W arszawie d. 1  P aździer
nika 1822 r. Rodzice jego byli biedni i ma
ło wykształceni, nie mogli więc ani sami, 
ani przez nauczycieli rozw ijać władz um y
słowych syna, lecz matka, posiadająca w ro
dzone poczucie potrzeby nauki, pomimo 
bardzo trudnego położenia majątkowego, 
starała się wszelkiemi sposobami dopoma
gać synowi do skończenia gimnazyjum; za
chęta do pracy była rzeczą zupełnie zbyte
czną. P izy  zdolnościach i pilności C ien
kowski skończył gim nazyjum  gubernijalne 
w Warszawie 1839 roku m ając niespełna 
17 lat. Otrzymawszy stypendyjum  rządowe, 
bez zwłoki udał się na uniw ersytet peters-

j burski, gdzie z początku wstąpił na sekcyją 
matematyczną, a następnie przyrodniczą 
wydziału matematyczno-fizycznego. W kró t
ce po zaczęciu studyjów uniwersyteckich 
z powodu choroby musiał pewien czas prze
pędzić w W arszawie; z tego powodu na je 
dnym z kursów przebył dwa lata, a tem sa
mem stopień kandydata nauk przyrodni
czych otrzym ał dopiero 1844 i\, t. j .  w pięć 
lat po rospoczęciu studyjów uniwersyteckich.

Stypendyści K rólestw a Polskiego byli 
obowiązani odsługiwać w Królestwie pe
wną liczbę lat: po ukończeniu wydziału p ra
wnego 1 0  lat w służbie sądowój, a po ukoń
czeniu wydziału filologiczno-historycznego 
i matematyczno-fizycznego sześć lat w służbie 
nauczycielskiej. Obowiązek ten ciążył tak
że na Cienkowskim, k tóry  też napotkał ogro
mne trudności w urzeczywistnieniu zamia
ru  pozostania jeszcze choć jeden rok w P e
tersburgu dla przygotowania się do egzami
nu na stopień magistra. O kręg naukowy 
warszawski nalegał o powrót do W arszawy, 
a m inisteryjum  oświaty nie mogło się zde
cydować na uczynienie wyjątku. Dopiero 
na  wstawienie się własnego syna', hrabia 
Uwarów, ówczesny m inister oświaty, po
zwolił mu jeszcze rok jeden przesiedzieć 
w P etersburgu. Tym sposobem lody zo
stały przełamane, a Cienkowski uratowany 
dla nauki, gdyż ciężkie obowiązki nauczy
cielskie byłyby mu nie pozwoliły należycie 
rozw inąć swoich zdolności w kierunku czy
sto naukowym.

Po ukończeniu uniwersytetu położenie 
Cienkowskiego bardzo było trudne z powo
du braku środków utrzymania. Porządko
wał on gabinet botaniczny uniwersytetu, 
porządkow ał zielnik towarzystwa farm a
ceutycznego, wreszcie otrzym ał u Stadnic
kiego miejsce z wynagrodzeniem 1 0 0 0  ru 
bli asygnacyjnych, t. j. koło 2 0 0 0  złotych 
polskich, oraz mieszkanie i stół, ale oczywi
ście miejsca tego nie objął, gdyż kłopoty 
finansowe ciągle go trapiły.

W  dwa lata po ukończeniu uniwersytetu, 
po złożeniu odpowiedniego egzaminu i obro
nieniu rospraw y o historyi rozwoju roślin 
szyszkowych, otrzymał stopień m agistra bo
taniki, co jednakże nie zaraz wypłynęło 
na polepszenie jego losu. Ominęło go miej
sce w korpusie górniczym, oraz w insty tu
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cie leśniczym 1 nie otrzym ał posady nauczy
ciela w Gatczynie, o którą się starał. Nie 
był to jeszcze koniec zawodów. Po otrzy
maniu stopnia m agistra powziął on zamiar 
starania się o docenturę w uniwersytecie 
petersburskim, do czego zachęciło go miłe 
przyjęcie projektu przez ówczesnych p rzed 
stawicieli bijologii w tymże uniwersytecie: 
Szczepana K utorgę i Szychowskiego. Za
b ra ł się tedy z całym zapałem młodzień
czym do rosprawy „pro venia legendi”, obie
rając sobie za przedm iot budowę i rozwój 
wymoczków. Staranne spostrzeżenia do
prow adziły go do Avniosku, że wymoczki są 
poprostu bryłką śluzu, E hrenberg  więc, 
przypisujący im wysoką organizacyją, jest 
poetą. Szychowski przeglądał preparaty, 
sympatyzował z rosprawą, gdy nagle zmie
nił zdanie i, oburzony za nazwanie E hren
berga poetą, rosprawę odrzucił. Chodziło 
tu jednak o co innego, nie o Ehrenberga. 
Nim rospraw a była gotowa, wydział nauk 
kam eralnych, będący zespoleniem różnych 
przedmiotów praw niczych, elementarnych 
wiadomości z nauk przyrodniczych i z go
spodarstwa wiejskiego, zażądał utworzenia 
posady adjunkta do wykładu botaniki dla 
kameralistów. Szychowski obawiając się, 
aby mu przyszły docent nie zabrał tej p o 
sady, którą dla siebie przeznaczał, odrzucił 
rosprawę sumiennie napisaną pod pozorem 
głębokićj czci dla Ehrenberga.

W  tak ciężkich warunkach Cienkowski 
doczekał się ponętnej propozycyi udania się 
do źródeł Białego Nilu, gdzie pasza Egiptu 
Mechmed-Ali pragnął urządzić eksploata- 
cyją złotego piasku i w tym celu udał się 
do rządu rossyjskiego z prośbą,o przysłanie 
kompetentnego górnika. Polecenie udania 
się do E giptu  otrzym ał pułkow nik inżynie
rów górniczych Kowalewski, a ces. akade- 
mija nauk, korzystając ze sposobności, do
dała do ekspedycyi przyrodnika w osobie 
Cienkowskiego i zaopatrzyła go w 700 rubli, 
cesarskie zaś towarzystwo gieograficzne do
dało ze swój strony 500 rs.

Podróżnicy opuścili P etersburg  w poło
wie Listopada 1847 r., a w końcu G rudnia 
tegoż roku zawinęli do A leksandryi, gdzie 
się bardzo krótko zatrzymali i popłynęli do 
K airu. D nia 1  Lutego następnego roku, 
zaopatrzeni przez Mechmeda - Alego we

wszystko, co im mogło być potrzebne i po 
żyteczne w podróży, puścili się do Assuanu 
w górnym Egipcie, naprzód statkiem paro
wym, a następnie barkami. D nia 12 L u te
go dopłynęli do Korosko, gdzie rospoczęli 
męczącą lądową podróż na wielbłądach, 
która dla Cienkowskiego tem większą była 
męczarnią, że zapadł on na ciężką zimnicę, 
prześladującą w owych krajach europejczy
ków. Nieraz opowiadał mi swoje cierpie
nia, ja k  musiał zdążać za karawaną przy
wiązany do wielbłąda, na którym w napa
dzie choroby dosiedzieć nie mógł, a na uga
szenie pragnienia mógł jedynie otrzymać 
nieco zgniłej wody ze skórzanego worka 
wiezionego na wielbłądzie; jak  spotka wszy 
roślinę lub owada, czy jaszczurkę, pomimo 
znużenia i osłabienia musiał zatrzymywać 
wielbłąda, zsiadać, włączać nowy okaz do 
zbiorów, a następnie gonić karawanę, któ
ra  tymczasem już się znacznie oddaliła. 
W spomnienia z tój bardzo malowniczej, 
chociaż niesłychanie uciążliwej podróży, 
świetnie opisywał z prawdziwie poetyckiem 
poczuciem piękna natury, lecz, niestety, 
ogłosił tylko urywek, obejmujący pierwsze 
miesiące pobytu w Afryce (porównaj: Gieo- 
graficzeskija Izwiestija, 1850, zeszyt 2 ; G a
zeta W arszawska, 1853, N ry 8 8 , 89, 91, 94, 
98, 101, 108,110, 115,118, 122). D la b ra 
ku odpowiednich materyjałów muszę po
przestać na prostej wzmiance, że podróż 
trw ała dwa lata i w umyśle podróżnika po
zostawiła niczem niezatarte, najmilsze wspo
mnienia.

Po  powrocie z Egiptu, w drodze do P e
tersburga, wstąpił do W arszawy. Bardzo 
skąpo udzielone fundusze zaledwie pozwo
liły mu dojechać do rodzinnego miasta, 
gdzie znalazł się w prawdziwie opłakanym 
stanie, który byłby nawet stanowczo kryty
czny, gdyby nie miał przyjaciół gotowych 
podzielić się z nim ostatnim kawałkiem 
clileba i ostatnim groszem. Dostawszy się 
pomiędzy takich ludzi, oddawna przez sie
bie ukochanych, prawdziwie odpoczął po 
wyczerpującej podróży i pokrzepiony mo
ralnie, oraz poratowany pod względem ma- 
teryjalnym , powrócił do Petersburga ocze
kiwać lepszych lo só w . Pow tórzył się zno
wu niedostatek i tęsknota do kraju , w k tó 
rym jednak  nie było dla niego odpowie-
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dniego miejsca. W  następnym  po pow ro
cie roku 1850 pisze on do jednego ze swych 
przyjaciół: „łokcie wyłażą, podeszwy odpa
dają, chorobliwie, tęskno, niem a chleba”! 
W  takim  stanie znajdow ał się człowiek,
0 którego zdolnościach już  w tedy nie można 
było wątpić! Na szczęście, w tymże roku 
1850 ofiarowano mu profesurę nauk przy
rodniczych w liceum Demidowskiem w J a 
rosławiu, którą, p rzy ją ł tem chętniej, że 
oprócz własnej biedy musiał jeszcze ra to 
wać niedostatek najbliższej rodziny: matki
1 siostry, zawsze będących przedmiotem go
rącej jego miłości. Zresztą, profesura m ia
ła być tylko czasową, bo zawsze pocieszał 
się nadzieją osiedlenia się na stałe w W ar
szawie.

W  Jarosław iu wkrótce zjednał sobie po
wszechną sym patyją i znalazł najlepsze 
przyjęcie; zdaje się jednak , że jego zasoby 
pieniężne musiały być dosyć ograniczone, 
bo dla zarobku zam ierzał zająć się pisywa
niem popularnych artykułów  i w tym  celu 
zapytyw ał, czy nie mógłby umieszczać ich 
w Biblijotece W arszaw skiej. Nie wiem ja 
ki los spotkał tę propozycyją, lecz w pomie- 
nionem piśmie nie pojaw iła się żadna praca 
Cienkowskiego, który 1853 roku rospoczął 
ogłaszać w Gazecie W arszawskiej wspo
mnienia z podróży po Egipcie, lecz, jak  to 
nadmieniłem, nie doprow adził ich do końca, 
a to skutkiem  złego stanu zdrowia, zawsze 
bardzo wątłego, oraz skutkiem  ciągłych ba
dań mikroskopowych nad wymoczkami 
i niższemi wodorostami. Podczas pobytu 
w Jarosław iu ogłosił trzy prace: o zapło
dnieniu jałow ca (Bulletin de la socióte Imp. 
des N aturalistes de Moscou, 1853); o roz
woju acynet (Buli. de l’Ac. Imp. des Scien
ces de St. Petersb., 1854); o powstawaniu 
cyst u wymoczków (Zeitsch. f. wiss. Zool. 
tom YI, 1855). Nadto bezustanku praco
wał nad budową i rozwojem wymoczków 
i wodorostów. Owocem tej pracy była je 
go rospraw a doktorska.

Zdawało się, że w r. 1853 jakaś szczę
śliwsza zabłyśnie mu gwiazda, gdyż otrzy
mał obietnicę katedry w uniwersytecie mo
skiewskim, jednakże i ta nadzieja znikła 
nieziszczona. D opiero następnego roku na
stąpił stanowczy zw ro t w życiu niezm ordo
wanego badacza. W  lecie 1854 um arł Szy-
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chowski, profesor botaniki w uniwersytecie 
petersburskim, człowiek słabych zdolności, 
małej wiedzy, zazdrosny i starający się usu
wać wszystkich ludzi zdolniejszych i p ra
cowitszych od siebie, człowiek, który nie
mało zawinił wobec Cienkowskiego i przy
czyniał się do jego położenia prawdziwie 
smutnego, często nawet krytycznego. Spa
dek po Szychowskim dostał się jego nie
słusznie lekceważonemu uczniowi.

W  połowie Stycznia 1855 r. Cienkowski 
rospoczął wykłady botaniki w uniw ersy
tecie petersburskim  i od razu zjednał sobie 
szacunek i miłość słuchaczy doskonałym 
wykładem, chętną uczynnością i łatw ą przy- 
stępnością. Zamiast odwoływania się do 
wyobraźni słuchaczów, jak  to czynił wiel
ce wówczas okrzyczany profesor zoologii 
w tymże uniwersytecie, Szczepan K utorga, 
który, licząc ńa swę wymowę, żadnych pre
paratów  nie pokazywał, Cienkowski nie 
żałował pracy i zachodów, żeby wszystko,
0 czem mówił, demonstrować pod mikrosko
pem, a było to wówczas zadanie bardzo tru 
dne, gdyż pracow nia botaniczna nie istnia
ła, a Szychowski nie nagromadził żadnych 
m ateryjałów  naukowych, trzeba je  było sa
memu z wielkim trudem  za każdym razem 
zbierać, głównie w ogrodzie botanicznym, 
położonym w znacznej odległości. Cóż dzi
wnego, że słuchacze, zdziwieni łatwością 
pojmowania przedm iotu dotychczas stanow
czo niezrozumiałego, pomimo woli zaczęli 
porównywać wykłady botaniki i zoologii, 
oraz postępowanie obu wykładających, 
z których jeden gotów był duszę swoję od
dać młodzieży, oraz starał się rozbudzić 
w niej zamiłowanie do samodzielnych prac 
naukowych i do zapoznawania się ze źró
dło wemi pracami, a drugi, w obawie do
czekania się współzawodnika, wszelkich do
k ładał starań, żeby jaknajm niej nauczyć
1 powstrzymać od wszelkich zapędów nie- 
tylko samodzielnego badania, ale nawet 
czytania dobrych podręczników. W ypadek 
podobnego porównania łatwy był do prze
widzenia: gwiazda Kutorgi raptow nie zga
sła, z wielkiego stał się małym.

Szczepan K utorga w rzeczy samej rzad
kich był zdolności, oraz celował wyjątko
wą, porywającą wymową. Powróciwszy 
z zagranicy, gdzie dłuższy czas bawił dla
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dokończenia studyjów naukowych, wkrótce 
zyskał zasłużoną sławę dzielnego profesora 
i wówczas to rozniecił w Cienkowskim za
pał do bijologii. Następnie zaniedbał nau
kę i pracę nad samym sobą; wkrótce prze
żył się jako profesor, a wówczas oprócz 
płynnej wymowy i arogancyi nic mu nie 
pozostało. W  tym  stanie naukowego upad
ku zastałem go 1852 r., gdym wstąpił w po
czet studentów uniw ersytetu petersburskie
go. W idząc swoje stanowisko wobec słu 
chaczy stanowczo zachwianem, postanowił 
ratować je , poniewierając rospraw ę doktor
ską Cienkowskiego i, o ileby się dało, nawet 
jego samego, aby tym  sposobem wykazać 
jego naukową nicość. Na dyspucie w M a
ju  1856 r., jako pierwszy oponent z urzędu, 
z całą właściwą sobie arogancyją starał się 
dowieść, że rospraw a nic nie jes t warta, a j  śj 
autor nie ma pojęcia o naukowem trakto
waniu przedm iotu. Zuchwałe wystąpienie 
K utorgi zostało należycie odparte i skarco
ne, przyczem wyszło na jaw  jego nieuctwo; 
ostatecznie otworzyły się oczy słuchaczom, 
którzy stanowczo poczęli go lekceważyć. 
P rzy  tem został on jeszcze tembardzićj po
bity, że poniewieranej przez niego rospra- 
wie akademija nauk w Petersburgu przy
znała premijum Demidowskie.

W  kilka miesięcy po obronieniu rospra- 
wy doktorskiej, w jesieni tego samego 1856 
roku, Cienkowski został wysłany przez uni
wersytet petersburski zagranicę w celach 
naukowych na rok jeden. Zwiedził Niem
cy, F rancyją i północne W łochy, zapoznał 
się z wybitniejszymi uczonymi, zwłaszcza 
niemieckimi i wrażenia tój wycieczki, na- 
wskroś naukowej, w następujący sposób 
opisał jednem u ze swych przyjaciół w W ar
szawie, w liście pisanym „z wielkiego niby 
miasta, z P aryża”, d. 23 M aja 1857 r.

„Tak mi zbrzydła francuska blaga, że się 
doczekać w yjazdu nie mogę. Jakim  spo
sobem ja, warszawiak, nienawidzę blagi — 
nie rozumiem. Chciałem wszelkiemi środ
kami wycisnąć z siebie choć odrobinę tego 
nektaru — ani kropli. Byłem tego przeko
nania, że blaga jest cechą umysłowo ubogiej 
natury — a tymczasem mam przed oczami 
potężny lud, w którego żyłach zamiast krw i 
blaga płynie. Blaga w teatrze, blaga w nau
ce, sztuce, w życiu publicznem , handlu,

uczuciach—wszędzie puf—a pomimo to na
ród cudy tworzył, trzeba więc kornem czo
łem uderzyć przed potężną blagą. Ałłachu! 
choć kroplę wszechmocnego pu fu”!

„Siedzę tu od początku Kwietnia. M ia
łem zamiar u Tulasnea pracować, sądziłem, 
że ja k  u poczciwych niemców, co cię schwy
tają w objęcia, pokażą, nauczą, słuchaj ty l
ko. Uczony niemiec uważa za najświętszy 
obowiązek być ci słowem i czynem użytecz
nym. A francuz? Każdy z nich gienijusz, 
co mu jednak nie przeszkadza czerwoną 
wstążeczkę nosić w dziurce surduta (każdy 
bez wyjątku uczony uzbraja się w czerwo
ną wstążeczkę). Otóż po pierwszśj wizy
cie zostawia cię na bruku, naw et wiedząc, 
znając cię z robót; bez listów rekomenda- 
cyjnych ani rusz. No, czyż to w Niem
czech słychana rzecz! A szacunek, a cześć 
dla nauki u niemców; dosyć zebrać zgło
dniałych prywatdocentów w Niemczech, 
żeby się przekonać, że nie dla mamony p ra 
cują. Tutaj nauka to tylko środek, schody 
do akademii, do czerwonej wstążeczki; są 
oczywiście w yjątki, np. Tulasne. Z biją- 
cem sercem wchodziłem do Instytutu, do 
Sorbonny. W iekiem i doświadczeniem zczer- 
niała m atka tylu wielkich mózgów człowie
czych, Sorbonna, na zaciekawionego przy
bysza tchnieniem tajemniczych myśli wieje. 
Ile w uczonych mało widać poważania dla 
wiedzy, tyle znowu w chmarach słuchaczy 
widzisz czci dla nauki. Jest w tem coś roz
rzewniającego, kiedy spojrzysz na tłum sta
rych obdartych robotników, młodzieniasz
ków, paniczów, kobiet, ludzi najrozm ait
szych stanów i wszystko to czołem bije 
przed jasną myślą, z iskrzącem wejrzeniem 
o oświatę prosi. W  audytoryjach ławy am
fiteatrem się wznoszą, stołów niema, wcho
dzi się po tych samych ławach; błoto i b ru 
dno, tu  zupełnie ełegancyja znikła i tylko 
brawo, z jakiem  profesora witają i oklaski, 
jakiem i go żegnają, o aktorstwie przypo
m ina”.

Osobiste zapoznanie się z naukowymi po
tentatami, jak  Aleksander Braun, Schlei- 
den, Johannes Muller, Ehrenberg, wlało 
w Cienkowskiego wiele otuchy i zaufania 
we własne siły, które zawsze lekceważył, 
przyznając sobie bardzo mało zdolności i za
sług naukowych. Przystępność w Niem
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czech największych znakomitości nauki 
wzbudziła w nim słuszne uznanie; rzeczy
wiście pod tym względem każdy człowiek 
besstronny musi oddać niemcom spraw ie
dliwość, pomimo najsłuszniejszej do nich 
niechęci z innych powodów.

Po tej pierwszej wycieczce starał się C. 
jaknajczęściej widywać ze swemi uczonemi 
przyjaciółmi zagranicą., o ile na to czas 
i pieniądze pozwalały.

W  Petersburgu  odkrył bardzo ciekawy 
i nauczający rozwój monady pożerającej 
ziarnka krochmalowe, Monas amyli (Mó- 
lunges biologiąues, tom I I  i III), oraz ogło
sił prace o grzybkach zamieszkujących ko
mórki wodorostów (Botanische Zeitung, 
1857; Jahrb iicher fur wissenschaftliche Bo
tanik, tom I).

Słuchacze uniw ersytetu niedługo cieszyli 
się wykładami profesora Cienkowskiego, 
który, będąc bardzo wątłego zdrowia, tyle 
cierpiał z powodu surowego, wilgotnego 
i nadzwyczaj zmiennego klim atu P etersbu r
ga, że przy pierwszej sposobności postano
w ił gdzieindziej osiąść. Sposobność nastrę
czyło mu ożenienie się, k tóre nastąpiło w le- 
cie 1859 r. Miało ono być zwiastunem do
mowego szczęścia i spokoju, lecz stało się 
w prost przeciwnie: było przyczyną wielu 
przykrości i bolesnych zawodów.

P o  ożenieniu się Cienkowski wyjechał 
zagranicę. Zimę przepędził w Nicei, na
stępnie mieszkał w Szwajcaryi, W iesbade- 
nie, Berlinie i Dreźnie, bezustanku p racu 
jąc nad botaniką. P ierw iastkow o zamie
rza ł jedynie przepędzić zimę w cieplejszym 
klimacie, odpocząć cały rok i powrócić na 
katedrę w Petersburgu, lecz obawa klim atu 
i chorób, które go tam trap iły , skłoniła go 
w następnym  roku (1860) do podania się do 
dymisyi, chociaż sam przyznawał: „Nieła
two mi to przychodzi — tyle la t starań dą
żeń, k ilka gieneracyj pobłażających i p rzy
wiązanych uczniów i dużo jeszcze innych 
danych węzeł splątały, k tóry  rosciąć odra- 
zu trudno i boleśnie” (list z Thun w Szwaj
caryi, d. 1 2  L ipca 1860 r.).

Zostawszy dobrowolnym emerytem, pozo
stał zagranicą, i stale nauce się poświęcał. 
W Dreźnie i Berlinie zbadał plasm odia ślu- 
zowców (Myxomycetes •— Jahrb iicher fur 
wissenschaftliche Botanik, tom III). Na

stępnie ze zwykłą sobie sumiennością i zna
jomością rzeczy opracował historyją i syste
m atykę monad (Archiy fu r mikroskopische 
Anatomie, 1865, tom I).

Po otworzeniu Szkoły Głównćj w W ar
szawie ofiarowano mu katedrę botaniki, k tó
rą m iał objąć wespół z prof. A lexandrowi- 
czem. Chętnie ją  przyjął, gdyż pragnął 
osiąść w swem rodzinnem mieście. Zaopa
trzył się w polskie dzieła botaniczne i ros- 
począł przygotowanie do wykładów pol
skich, bo dotychczas nigdy nie miał do czy
nienia z polskim językiem  botanicznym, ale 
nieszczęsne losy, które mu już  tyle zawo
dów zgotowały i tym razem nie pozwoliły 
urzeczywistnieć najgorętszych życzeń. Był 
on nominalnym  profesorem Szkoły Głównój 
do r. 1865, w którym  zażądał uwolnienia, 
widząc, że nie będzie w możności rospoczę- 
cia wykładów.

W  tym samym roku otrzymał katedrę 
botaniki w Noworosyjskim uniwersytecie 
w Odesie. Tutaj odkrył w porcie bardzo 
dziwny organizm, któremu nadał miano L a- 
byrin thula (1867); opisał dawniej już  po
znaną C lathrulina elegans (1867); ogłosił 
dalszy ciąg spostrzeżeń nad wiciowcami i ro 
ślinami Palm ellaceae (1870). Podczas wy
cieczki do K onstantynopola i na wyspy A r
chipelagu odkrył zarodniki Noctiluca mi- 
liaris (1870), a następnego roku w Neapolu 
odkrył zarodniki radiolaryj. (Wszystkie te 
prace w Archiy fur mikroskopische A na
tomie).

W  r. 1869 przybył do W arszawy na uro
czysty obchód 30-letniej rocznicy ukończe
nia gimnazyjum.

W  sześć lat po przeniesieniu się do Ode- 
sy, t. j .  1871 r., obrażony gorszącem postę
powaniem kolegów, którzy mu zarzucali 
stronność w popieraniu na katedrę.chem ii 
jednego z najzdolniejszych przedstawicieli 
tej nauki, stronność, którój się nigdy w ży
ciu nie dopuścił, porzucił tamtejszy uniw er
sytet i po roku osiadł w Charkowie. M y
ślał, że niezadługo przeniesie się do W ar
szawy, za którą, zawsze tęsknił, ja k  to w je 
dnym liście, z tego miasta pisanym, pow ia
da: „W arszawa zawsze stoi mi przed oczy
ma jako przy tu łek  na dalekim horyzoncie, 
ale tracę nadzieję, żebym kiedykolwiek do 
niego dopłynął”.
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W  Charkowie mieszkał do samćj śmierci, 
jak  wszędzie otoczony prawdziwą miłością 
słiichftćzy, którzy wespół z dawnymi ucznia
mi i profesorami tiniwersytetu d. 7 Lutego 
roku zeszłego urządzili nader serdeczną 
uroczystość dla uczczenia jego 35-letniój 
pracy profesorskiej, o czem wspomniałem 
w niniejszem piśmie (tom Y, 1886, Nr 7).

[cl. c, nast.).
August Wrześriowski.

I PRÓBY  KO LONIZACYJNE 
W  AFRYCE.

(Ci%g dalszy).

VI. 

Afryka południowa.
Południowy kraniec A fryki przypada 

o 40 przeszło mil gieograficznych bliżej ró
wnika, aniżeli północny, mimo to klimat 
A fryki południowej je s t bardziej um iarko
wany i dla europejczyków zdrowszy, niż 
w Afryce północnej, a szczególnie kraj 
Przylądkow y uważa się za wielkie sanato- 
ryjum  afrykańskie. W  tem leży główna 
przyczyna silnego rozwoju rolniczych osad 
burów holenderskich, a następnie roskwit 
całej kolonii przylądkowej, która, chociaż 
tak oddalona od E uropy, pomyślniejszym 
cieszy się stanem niż bliski Algier.

Kiedy anglicy zajęli kraj Przylądkowy 
w początku bieżącego stulecia, miał on 
73000 mieszkańców, między nimi 26000 
europejczyków; dziś posiadłość angielska 
z nowonabytemi krajam i wynosi 553000km 2, 
posiada 1 252 000 mieszkańców, a pomiędzy 
niemi 340000 białych. Długość żelaznych 
kolei państwowych wynosi 2 573 Am, p ry 
watnych 280 km. K raj Przylądkow y pro
dukuje nietylko wszystkie płody, które ho 
dują kraje europejskie, ale nadto i inne 
jeszcze, a mianowicie różne drzewa użyte
czne, zboża, wino, wełnę, pióra strusie, by
dło, rozmaite kruszce a osobliwie dyja- 
menty. W  hodowli krzewu winnego prze
wyższa kraj Przylądkow y co do obfitości

żniw wszystkie inne kraje, niewyjmując 
Francyi; podług urzędowego sprawozdania 
hektar winnicy wydaje tam 8 6  — 173 hekto
litrów, we Francyi tylko 181/4 hl, a w in 
nych krajach 24 do 42 hl wina.

W  jak i sposób anglicy nabyli kraj P rzy 
lądkowy, mówiliśmy już poprzednio; po
czątkowo ograniczała się ich posiadłość do 

| okolic miasta Przylądkowego, które angli- 
| cy nazywają Cape Town,a my zwykle z nie- 
| iniecka Kapstadt; w nowszym czasie uległa 
j  orężowi angielskiemu i rzeczpospolita trans- 

waalska, a w końcu i oranżyjska musiała 
uznać zwierzchnictwo Anglii. Niektórzy 
z burów posunęli się daleko na północ aż 

| do posiadłości portugalskich, a z tych nie
dawno część pewna cofnęła się do kraju  
Damara niedaleko jeziora Etoszy czyli E to- 

I sy, gdzie wychodźcy ci założyli rzeczpospo- 
I litą Upingtonią z miastem Grootfontein 

w okolicy żyznój i dosyć zdrowćj. P rezy 
dent tej malutkiej, bo tylko z kilkunastu 
rodzin składającej się kolonii został w Czer
wcu 1886 roku niewiadomo w jak i sposób 
zamordowanym, poczem cała koloniją przy
jęła  protektorat niemiecki.

Pomiędzy Kaframi koronie angielskićj 
podlegającymi rozwinął bardzo skuteczną 
czynność zakon trapistów, utrzym ujący od 
roku 1882 stacyją misyjną w M arianhill na 
wschodniem wybrzeżu. Z opisów ich dzia
łalności widać, że daleko praktyczniej się 
urządzili, niż inni cywilizatorzy A fryki, 
chociaż nie z takim pożytkiem dla siebie, 
jak  misyjonarze angielscy, którzy zwykle 
żywą rozwijają czynność ale tylko w zy
skownej sprzedaży traktatów  biblijnych 
i materyj bawełnianych z Manchesteru, 
a pewna ich część oddaje się tylko bada
niom naukowym. Inaczej rospoczęli czyn
ność swoję trapiści: zjednali oni sobie zwol
na kafrów przez to, że sami rospoczęli z sie
kierą i rydlem  w ręku budować mosty, to 
rować drogi, założyli tartak, młyn, olejar
nią, szyli ubiory i obuwie, które rozdawali 
pomiędzy krajowców. Ci ostatni przeko
nali się wkrótce, że praca taka je s t źródłem 
zysku i przyjemności i zaczęli pomagać za
konnikom w różnych przedsiębiorstwach, 
a dopiero wtedy ojcowie zajęli się naw ra
caniem i nauczaniem dzieci w szkole. Dziś 
zatrudniają oni w swych fabrykach dzień-
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nie 300 krajowców, a szkoła ich wychowuje 
licznych pionierów cywilizacyi.

Szerzenie cywilizacyi na podstawie re li
gijnej w ten praktyczny sposób jest i h u 
m anitarne i, ja k  widzimy, prowadzi do ce
lu, bo jeżeli ju ż  u prostego ludu krajów  
europejskich same oderwane dogmaty me
chanicznie się tylko z nim zrastają i ledwo 
najgorsze powstrzym ują wybryki, a tylko 
tam  szerzą oświatę i zapewniają dobrobyt, 
gdzie przew odnik duchowny potrafi je  z a 
stosować do wszystkich spraw życia i stanie 
się doradzcą społecznym, tem potrzebniej
szą je s t ta  metoda u dzikich plemion afry
kańskich. T ak  cywilizując, nie będzie po
trzeba uciekać się do islamu, jako  środka 
cywilizacyjnego, zachwalanego przez nie
których podróżników, a w najnowszym cza
sie także przez niemca Reicharda, k tóry  ba
wił do ostatnich czasów nad jeziorem  Ban- 
gweolo. Na tegorocznym zjeździe gieogra- 
fow niemieckich w K arlsruhe Reichard 
oświadczył, że nasza cywilizacyja oparta na 
chrześcijaństwie dla murzynów jest n ie
przydatna, że odpowiedniejszym je s t dla 
nich mahometanizm, chrześcijaństwo zaś 
powinno, jako  wyższy stopień kultury , bu
dować swoję cywilizacyją dopiero później 
na użyźnionym przez islam gruncie.

Zdanie to trzeba dla lepszego zrozumienia 
zestawić z innem twierdzeniem wypowie- 
dzianem przez tegoż podróżnika, że m urzy
nów cywilizować można tylko siłą i przy
musem, że oświadczenie się niektórych 
członkow niemieckiego tow arzystw a kolo- 
nijalnego dla Afryki wschodniej za zatrzy
maniem niewolnictwa je s t pod pewnym 
względem uprawnione. K to  takim hołduje 
zasadom, ten może rzeczywiście z przeko
nania polecać islam, który panowanie swoje 
rosszerzał tylko krwawym podbojem, ale 
ten musi zarazem pochwalać cywilizowanie 
Afryki, jakiego używają arabowie w pro- 
wincyjach egipskich Sudanu. Może też owi 
islamofile uważają stosunki m arokańskie za 
wzorowe,—wszakże tam panuje islam bez 
najmniejszćj przymięszki cywilizacyi euro
pejskiej.

Ponieważ o kra ju  L iideritza już  pisali
śmy, pozostają nam w Afryce południowej 
ju ż  tylko kolonije portugalskie. Są one 
najstarsze ze wszystkich kolonij, a w now-

szyni czasie uległy tylko o tyle pewnym 
zmianom, o ile rząd portugalski czuł się 
spowodowanym, wskutek uchwał konferen- 
cyi Kongowej w Berlinie, ogłosić publicz
nie, jak ie  okolice uznaje za swę własność; 
jak o  dawniejsze nie należą one zatem do n i
niejszego opisu, podamy też tylko ich g ra
nice. A fryka portugalska rosciąga się po 
dług map urzędowych od oceanu do oceanu 
i obejmuje wszystkie kraje, graniczące na 
południu z kolonij ami niemieckiemi i an- 
gielskiemi, a na północy z państwem K on
go wem, z w yjątkiem  państwa M auta Jam - 
wy, dalej z terytoryjum  przez niemców za- 
jętem  i Zanzibarem. W  środku A fryki nie 
są naturalnie granice ściśle oznaczone, bo 
na wielu miejscach nigdy jeszcze europej
czyk nie postał.

D la dokładniejszego poznania swych po
siadłości wysłali portugalczycy w r. 1884 
porucznika Capellę i pułkow nika Ivensa; 
obaj brali już  udział w podróży sławnego 
badacza A fryki, kapitana Serpa Pinto, k tó 
ry  w roku 1877 przeszedł w poprzek A fry
kę południową, podczas gdy Capello i Ivens 
towarzyszyli wyprawie Serpa P in ty  tylko 
do połowy drogi, a później puścili się na 
północ i podejmowali samodzielne wyciecz
ki po południo wem porzeczu Konga. W  te 
same strony wybrali się powtórnie, idąc 
z okolicy miasta Mossamedes w kierunku 
wschodnim. Aż do fortu  portugalskiego 
H uilla  szła droga przez okolice nieurodzaj
ne, przy H uilli zaczęła się żyzna gleba, na
dająca się na kolonizacyją europejską, cze
go dowodzi istniejąca tam  osada burów 
transw aalskich. Im dalej na wschód, tem 
bagnistszym stawał się kraj, tak, że trudno 
było rospoznać brzegi rzek; nie można się 
przeto dziwić, że Capello i Ivens inaczej 
podają bieg rzeki Kuanga, niż misyjonarz 
katolicki D uparquet, który wkrótce po por- 
tugalczykach był prawie w tych samych 
okolicach. Jeszcze inaczej opisuje bieg 
K uanga i K uita d r  A ureli Schulz, który 
bawił nad temi rzekami mniej więcej w tym 
samym czasie co portugalczycy. Zdarza się 
podobno nieraz na tych nizinach, że po 
wielkich deszczach rzeki różnych porzeczy 
przestępują brzegi i łączą się ponad swemi 
wododziałami; rzeka Kubango wlewa np. po
dług sprawozdania wielu podróżnych część
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swych wód do jeziora Czobe,a część do Ngami. 
Do mało znanych okolic należy wodo
dział Konga i Sambezi, podróżnicy portu
galscy zwrócili się więc naprzód do Sam
bezi, a następnie szli w górę nad jój dopły
wem zwanym Kabompo praw ie aż do jego 
źródeł, które leżą, tuż przy źródłach Luala- 
by; Kongo i Sambezi dałyby się tu łatwo 
połączyć kanałem.

Okolice nad górną częścią Sambezi, nale
żące już do państwa Kongo, są podług Ca- 
pello prawie zupełnie pozbawione miesz
kańców, co zgadza się ze spostrzeżeniami 
G irauda. Znana mucha tsetse znajdowała 
się rojami i pozabijała dużo zw ierząt kara
wany, a że ukłócie tej muchy jes t dla bydła 
zabójcze, potwierdzali dotąd wszyscy po
dróżnicy po Afryce południowej; dziwnem 
się zatem wydaje twierdzenie wspomniane
go Reicharda, k tóry  utrzym uje, że ukłócie 
muchy tsetse nie jest bardziej jadowitem, j  

aniżeli ukłócie naszych os lub szerszeni.
W ielkie państwo Kasembe, znane z po

dróży Livingstona, rospadło się, a z północ
nej j eg° części powstało państwo króla Msi- i 
ri. Stolicę jego B unkeję czyli Unkaeę | 
zwiedził właśnie krótko przed portugalczy- j  

kam iReichard i zabawił tam cały rok, a pięć 
lat wogóle podróżował po okolicach jezior | 
środkowych; w tym czasie um arli wszyscy \ 
europejczycy, którzy brali udział w tej wy
prawie niemieckiej, on sam tylko wrócił do 
Europy. Ciekawy dla lekarzy szczegół opo
wiada on o tamtejszych murzynach, a mia
nowicie, aby się zapespieczyć od ospy, szcze
pią ją  tak  samo, jak  nasi lekarze, ale nie 
biorą ospy krowiej, tylko z chorych ludzi; 
odpowiedzialność za ten szczegół pozosta
wiamy Reichardowi.

Z Bunkei cofnęli się Capello i Ivens na 
południe, później zboczyli do rzeki Luapuli, j  

a w M aju 1885 roku stanęli szczęśliwie nad ! 
Sambezi w znajomej okolicy i spuścili się 
doliną tej rzeki do oceanu Indyjskiego. 
Rzecz jasna, że przejście przez jak ą  niezna
ną okolicę w jednym  kierunku zapoznaje 
podróżnego z nią tylko tak daleko, jak  oko | 
po obu stronach drogi sięgnąć może, dlate
go gdy spojrzymy na mapę Capello i Iven- 
sa, widzimy, mnóstwo nowoodkrytych rzek 
i rzeczek, ale ani ich źródeł, ani ujścia po
dróżnicy dokładnie zbadać nie mogli.

W ielkie zadanie praktyczne, t. j .  otwo
rzenie najdogodniejszej drogi pomiędzy 
oceanem Indyjskim a jeziorem Njassą miała 
spełnić wyprawa Serpa Pinty, który w tym 
samym czasie, co dwaj poprzedni jego ziom
kowie, udał się z wschodniego brzegu na 
zachód, prowadząc z sobą liczną karawanę, 
bo należało do niej 2 0 0  zulusów znanych 
w Afryce południowej jako dzielni woja
cy i 700 tragarzy. Tym razem nie osię- 
gnął jednak Serpa Pinto wielkich rezulta
tów: nabawiwszy się choroby musiał wrócić 
do Portugalii, a towarzysz jego Cardoco 
przejął kierownictwo wyprawy i znajduje 
się nad Njassą.

(dok. nast.).
D r Nadmorski.

ROZWÓJ
CHEMII DZISIEJSZEJ.

Mowa m iana na otwarcie zjazdu Stowarzyszenia 
brytańskiego w Manchester, w dniu 30 Sierpnia r. b. 

przez prof. Henryka Roscoe, prezesa tegoż zjazdu.

(Ciąg dalszy).

Dalsze dowody na poparcie pojęcia
0 ewolucyi pierw iastków  przytaczano ze 
zjawisk, jak ie  spotykamy w widmach gwiazd 
stałych. W iadomo powszechnie, że jedne 
z gwiazd tych jaśnieją białem, inne czerwo- 
nem, inne wreszcie niebieskiem światłem
1 że spektroskop, w rękach mianowicie H ug- 
ginsa, wykazał odmienność składu ich che
micznego. Gwiazdy białe, za typ których 
Syryjusza uw ażać można, dają widmo dale
ko prostsze, aniżeli gwiazdy pomarańczo
we czy czerwone. W idma tych ostatnich 
przypom inają raczój widma metaloidów lub 
związków chemicznych, niż metalów. U trzy
mywano więc, że w gwiazdach białych, 
przypuszczalnie najgorętszych, może mieć 
miejsce rosszczepienie ziemskich naszych 
pierw iastków , kiedy w chłodniejszych, ja -  
kiemi są czerwone prawdopodobnie, pier
wiastki te są w stanie nierozłożonym. Bes- 
pośredniego wszakże dowodu na to nie ma
my, że w białych nawet gwiazdach nastą
pił roskład jakiegoś z ziemskich naszych 
atomów—bo wiemy, że atom wodoru znieść
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może bez żadnćj zmiany niesłychanie wyso
ką tem peraturę gwiazd takich, jak  Syryjusz 
i W ega, wielokrotnie wyższą prawdopodo
bnie, niż tem peratui’a słońca.

Wobec więc takiego stanu rzeczy dziwić 
się nie można, jeżeli chemik, przykuty do 
ziemi, niemając stanowczego zaziemskiego 
dowodu, musi w obecnej przynajm niej chwi
li, zanim nowe nie pojawią się fakty, uw a
żać dzisiejsze pierw iastki za niewzruszone 
podstawy nauki swojej.

Badając kw estyją tę na innej drodze, 
Crookes do sprawy możliwości roskładu 
pierw iastków dostarczył nowych i cieka
wych danych. P rzy  znanój swej zręczno
ści doświadczalnój odkrył on nowy a pię
kny szereg zjawisk i wykazał, że światło 
fosforyczne, wydawane przez pewne związki 
chemiczne, przez rzadkie mianowicie zie
mie, pod wpływem wyładowań elektrycz
nych w nader rozrzedzonej próżni daje 
swoiste i charakterystyczne linije. B ada
nia swoje Crookes rospoczął od m atęryi, 
uważanój przez chemików za jednorodną, 
takiej naprzykład, jak  rzadka ziemia y ttria, 
z którój przy pomocy długiego szeregu k o 
lejnych (cząstkowych) strąceń otrzym ał p ro 
dukty, dające odmienne widma fosforyczne, 
kiedy przy użyciu zwykłych metod badania, 
które możnaby nazwTać badaniem  widmo- 
wem w wysokich tem peraturach, produkty 
te zdają się być jedną i tąż samą pierwotną 
yttrią. Inna próba, zapomocą której mo
głaby być spraw dzona tożsamość czy od
mienność różnych owych produktów , a m ia
nowicie wyznaczenie ich wagi atomowej, 
nie zw’róciła dotąd na siebie uwagi Crooke- 
sa. D la wyjaśnienia szczególnych tych 
objawów dwie on przypuszcza możliwości. 
Przedewszystkiem  tę, że ciała, dające od
mienne widma fosforyczne są odmiennemi 
elem entarnem i składnikam i materyi, k tórą 
zowiemy yttrią. Ponieważ zaś to wątpli- 
wem wydawać się może wobec faktu, że 
wszystkie one dają toż samo widmo elek
tryczne Crookes więc zgadza się na inny, 
istotnie logiczny pogląd, że atom Daltonow- 
ski je s t prawdopodobnie jak  to widzie
liśmy, pewnym złożonym układem  chemi
cznym. Do poglądu tego dodaje jeszcze 
pojęcie, że złożone takie układy atomowe 
m ają odmienny skład i wagę; odmienność

ta wrszakże jest tak nieznaczną, że wykrycia 
jej usuwało się dotąd przed najsubtelniej- 
szemi badaniami, za jedynym  tylko w yjąt
kiem fosforescencyi w próżni. M arignac, 
w dyskusyi swojej nad rezultatam i otrzy- 
manemi przez Crookesa do dwu jego w y
jaśnień dodaje trzecie. Ponieważ sam Croo
kes powiada, że obecność najdrobniejszych 
śladów ciał obcych wywołuje już poważne 
zmiany w widmach fosforycznych, M ari
gnac przypuszcza więc, że w biegu tysiącz
nych strąceń cząstkowych, jakie dokonane 
być muszą, zanim powyższe odmienności 
widmowe wyraźnemi się staną, ślady obcych 
ciał mogą się przypadkowo domięszać, lub 
też, jeśli ciała te istniały już w pierwotnym 
m ateryjale, ilość ich przy kolejnych strąca- 
niach może się zwiększać do pewnego sto
pnia, obecność zaś ujawniać w możliwy je 
dynie, wyżój wymieniony sposób. P rzy 
szłe dopiero badania wykazać stanowczo 
mogą, które z trzech tych wyjaśnień jest 
uzasadnionem.

Od statyki chemicznej musimy teraz 
przejść z kolei do chemicznej dynamiki, 
czyli, od badania atomów w stanie spoczyn
ku do badania ich w stanie ruchu. I  zno
wu pierwsze kroki w tym kierunku mamy 
do zawdzięczenia Daltonowi. W ykazał on 
bowiem, że cząsteczki gazu ulegają nieu
stannemu ruchowi we wszystkich kierun
kach; innemi słowy, że gazy przenikają się 
wzajemnie, tak naprzykład, jak  to czyni gaz 
oświetlający uchodzący z palnika i ujaw nia
jący obecność swę w pokoju. Dalton, któ
rego umysł wciąż był zajęty badaniem czą
steczkowego stanu gazów, pierwszy zw ró
cił na to uwTagę, że gaz lekki nie może uno
sić się nad innym cięższym, jak  olej nad 
wodą, ale że oba one przenikają się wzaje
mnie. W praw dzie, doświadczeniom G ra
hama, przed pół wiekiem przeszło wykona
nym, winniśmy dopiero wykrycie prawa 
rządzącego rucham i cząsteczkowemi gazów; 
doświadczenia te bowiem dowiodły, że 
względna zdolność wzajemnego przenikania 
się gazów ma się w odwrotnym stosunku do 
pierw iastków kwadratowych z ich gęstości. 
I  tak, poniew'aż tlen jest 16 razy cięższy od 
wodoru, to względna ich zdolność przeni
kania się wyrazi się stosunkiem 1:4 .

A le jakkolw iek Dalton i Graham  dowie
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dli, że atomy odbywają, ruch nieustanny, 
pierwsze wszelako dokładne oznaczenie 
szybkości tego ruchu zawdzięczamy Jouleo- 
wi. N a zjeździe w Swansea, w 1848 roku 
w sekcyi A ') Joule odczytał rosprawę swo- 
ję  o „Mechanicznym równoważnika ciepła 
i  budowie płynów sprężystych” . W  pracy 
tć j tw ierdzi on: w każdym razie, czy przyj
miemy według hipotezy Davyego, że czą
steczki gazów odbywają ruch w około sie
bie, czy według poglądu H erapatha, że po
ruszają się one we wszelkich możliwych 
kierunkach, zawsze prężność gazów będzie 
proporcyjonalna do siły ży wój (vis viva) ich 
■cząsteczek. „Na zasadzie tój wykazać moż- 
sia, że cząsteczki wodoru, pod ciśnieniem ba- 
trometrycznem l-ównem 30 calom i przy tein- 
peraturze'G0°(F)., muszą się poruszać z szyb- 
fkością'6225,54 stóp na sekundę,ażeby wywo
łać cisufenie 14,714 funtów na cal kw adra
to w y * .-In n em i słowy, powłoka gaz otacza
ją c a  wystawiona jest na uderzenie cząste
czek jego, niby kulek gradowych o powy ż
szej prędkości—daleko większej, nawiasem 
mówiąc, od szybkości kuli działowej.

Możemy pójść o krok jeszcze dalej i zC lerk  
Maxwellem obliczyć liczbę uderzeń, jaką 
każda częsteczka wodoru z prędkością 70 
mil na minutę (angielskich  =  blisko 107 
wiorstom) uderza inną, przyległą sobie czą
steczkę w wspólnem ich rojowisku; liczba ta 
wynosi 18 m ilijardów razy na sekundę.

Wobec tych faktów wypada nam mimo
wolnie zatrzymać się na chwilę i przyznać, 
że w przyrodzie nie istnieje nic ani zbyt 
wielkiego, ani zbyt małego i że budowa 
najdrobniejszej cząsteczki, niedostępnej na
wet najbardziej spotęgowanemu wzrokowi 
naszemu, może być tak zawiła, jak  każdego 
z ciał niebieskich, w około słońca naszego 
krążących.

Ale jakiż związek z chemiją naszą mieć 
może ów przedziwny ruch atomowy? Czy 
chemija i je j zjawiska rzucają jakieś na ruch 
ten światło, lub czy odwrotnie, ruch po
wyższy może nam służyć do wyjaśnienia 
któregoś ze znanych zjawisk chemicznych? 
Powiedziałem już  wyżej, że Lavoisier dy
namiki gorzenia nie dotykał wcale. Nie 
byłby on w stanie objaśnić, dlaczego pod

') W sekcyi nauk matem atycznych i fizycznych.

czas chemicznego związki! wywiązuje si^, 
w większćj liczbie wypadków, stała i nie
zm ienni ilość ciepła, kiedy w innych ra
zach ciepło to przeciwnie pochłanianem by
wa. Otóż, czego Lavoisier nie wyjaśnił-, to 
Joule uczynił zrozumiałem. W d. 25 Sier
pnia 1845 r. w sekcyi chemicznej naszego 
stowarzyszenia, zebranego podówczas wCor- 

i ku, Joule odczytał krótką notatkę, zapowia
dającą odkrycie, które w nowoczesnej nau
ce stanowczego dokonać miało przewrotu. 
Polegało ono na wyznaczeniu mechaniczne
go równoważnika ciepła, wykazując przez 
ścisłe doświadczenie, że przy użyciu energii 
wytworzonej przez ciężar 772 funtowy, spa
dający z wysokości jednej stopy w Manche- 

! sterze, można podnieść o 1 ° F . tem peraturę 
funta wody. Innemi słowy, każdej zmianie 
w układzie cząsteczek towarzyszy stale wy
wiązanie lub pochłonięcie pewnej ilości cie
pła. W e wszelkim podobnym wypadku po- 
tencyjał energii cząsteczkowej przybiera 
formę kinetyczną i naodwrót. Uderzanie 
się wzajemne atomów wywiązuje ciepło 
w ilości stałej i określonej.

Jouleowi tedy tym sposobem winniśmy 
pierwsze podstawy dynam iki chemicznej 
i wykrycie zasad chemicznej termiki. Jak  
zachowanie masy, czyli zasada niezniszczal- 
ności materyi tworzy podstawę statyki che
micznej, tak zasada zachowania energii ')> 
stanowi podstawę chemicznej dynamiki. 
Zmiana formy materyi i zmiana formy en e r
gii stale towarzyszą każdej sprawie chemi
cznej. Jouleowi również winniśmy stw ier
dzenie zasady tej w innym kierunku, a mia
nowicie, że jeżeli przy zmianie chemicznej 
wywiązuje się energija elektryczna, to wte
dy znika odpowiednia ilość energii chemi
cznej. Energija, według określenia Max- 
wella, jest możnością spełnienia pewnej p ra 
cy, a praca jest sprawą dokonania pewnego 
przekształcenia w danym układzie matery- 
jalnym , wbrew sile, opierającej się prze
kształceniu temu. Podobnego przeobraże
nia w układzie cząsteczkowym dokonywa

') „E nergija całkowita wszelkiego układu mate- 
ryjalnego je^t wielkością, której żadne działanie za
chodzące między cząstkami układu tego ani zwięk
szyć, ani zmniejszyć nie może, choć energija ta  ule
ga przeobrażeniu w rozmaite inne, właściwe sobie 
formy“. Maxwell.
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działanie chemiczne. S tąd , jak  Maxwell 
powiada: „Dokładna znajomość sposobu, 
w jak i energija potencyjalna danego układu 
m ateryjalnego zmienia się przy pewnem je 
go przeobrażeniu, dałaby nam możność p rz e 
widzenia każdego możliwego ruchu w tym 
układzie pod wpływem danych sił zewnę
trznych, przypuszczając,że bylibyśmy w s ta 
nie pokonać czysto m atematyczne trudności 
rachunku”.

(d . fi. nast.)
tłum. K. J .

NAJNO W SZE BADANIA 
GŁĘBI M ORSKICH.

Od czasu pam iętnych wypraw  nauko- \ 
wych, dokonanych przed niewielu laty na 
statkach Gazella, Challenger, Tuscarora, 
i Talism an, nie podejmowano już  badań 
morskich na skalę tak rozległą; am erykań
skie tylko okręty wojenne przeprow adziły j 
dosyć znaczną liczbę sondowań, zarówno 
u wybrzeży Stanów Zjednoczonych jak  i na 
morzach dalszych. T ak mianowicie okręt 
„A lbatros” pod dowództwem kapitana T an- 
nera w ciągu lat ostatnich badał zatokę 
M eksykańską, morze K araibskie i część 
oceanu Atlantyckiego, oblewającą wscho
dnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych; okręt 
„E ntreprise” pod komendantem Barkerem  
zapuszczał wielokrotnie sondę w podróży 
przez południową stronę oceanu Spokojne
go i A tlantyckiego, podobnie jak  „Essex” 
ro d  komendantem Jew ell w drodze przez 
ocean Północnoatlantycki i Indyjski. M a- 
tery ja ł zwłaszcza, zebrany na wschodnich 
wybrzeżach Ameryki, je s t ju ż  tak zupełny, 
że urząd hydrograficzny Stanów Zjednoczo
nych mógł według niego przygotować mo
dele, k tóre dają dokładny obraz ukształto
wania dna morza Karaibskiego i położo
nych dałój na północ wód nadbrzeżnych 
wraz z zatoką M eksykańską. O dokona
nych przez wspomniane wyżej okręty ba
daniach znajdujem y wiadomość w piśmie 
H um boldt, skąd czerpiemy następne szcze- 
góły.

„Albatros” w przejściu między Jam ajką 
a H aiti, w odległości około 25 mil morskich

na wschód od pierwszej z tych wysp, odkrył 
ławicę, złożoną z korali i wznoszącą się spa
dzisto z dna morskiego; szczyty ławicy 
przypadają w głębokości 31 do 60 to, gdy 
w sąsiedztwie ich głębia obniża się szybko 
do 300 i 1 000 przeszło metrów. W  zatoce 
Meksykańskiej w głębokości 1 460 m  napot
kano wszędzie tem peraturę 4,2° C, co w oko
licy tej stanowi normalną tem peraturę prą
du równikowego i upoważnia do wniosku, 
że morze K araibskie, które wodę swę z za
toki M eksykańskiej otrzymuje, odcięte jest 
od oceanu A tlantyckiego przez wyniosłość 
sięgającą do 1460 m niżój powierzchni mo
rza. Pomiędzy wyspami Santa-Cruz i św. 
Tomasza wysondowano kotlinę głęboką na 
4 400 m, do którój prowadzi wąska szczeli
na, głęboka na 2  0 0 0  m; tem peratura na 
dnie jednej i drugiej dochodzi tylko 3,3° C, 
gdy dalej na zachód wynosi 4,2° C; można 
się przeto również było domyślać przegro
dy między Santa-C ruz i Puerto  Rico. Rze
czywiście też wykryto tam podniesienie 
dna, którego największa głębokość wynosi 
1645 to, a najniższa tem peratura nie schodzi 
tam niżej 4,2° C.

O kręt „E ntreprise” w drodze przez ocean 
| Spokojny od Nowej Zelandyi do cieśniny 
| M agielańskiej zapuszczał sondę na linii, 

przypadającej między 45 a 50° szer. płd., 
lin ija ta  przebiega prawie równolegle do 
linij, wysondowanych przez Gazellę i Chal- 
lengera w r. 1875, ale bardziej na południe. 
W  pośrodku oceanu, mniej więcej około 
118° dług. zach., wykryto wzniesienie dosyć 
znaczne, które ciągnie się zapewne dalej na 
północ, gdyż i powyższe dwa okręty ró
wnież w długości tój napotkały wzniesienie. 
W  dalszej podróży „Entreprise” przepro
w adziła szereg sondowań w Atlantyku 
w kierunku północno-wschodnim od Mon- 
tevideo. M iędzy SO^S1 i 31°) 3' szer. płd., 
oraz między 35°42' i 33°21' długości zach. 
znaleziono wyniosłość dosyć znaczną, która, 
o ile wnosić pozwalają wydobyte próby 
dna, utworzona jes t z piasku. Na drodze 
od wyspy św. Tomasza do Nowego Yorku, 
o 80 mil morskich na płn. względem Puerto  
Rico, pod 19°53' szer. płn. i 65°45' dług. 
zach. wysondowano olbrzymią głębokość 
8282 to. Wiadomo, że w pobliżu tego p un
ktu okręt „Blake” pod 19°39'10" szer. płn.
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i 66°26'45" dług. zach. znalazł głębię 8  341 m, 
największą na tym oceanie dotąd wykazaną..

L inija wreszciesondowań, przeprowadzo
nych przez okręt „Essex”, biegnie wzdłuż 
40 równoleżnika od Nowego Yorku do Azo
rów i do przylądka Vincent na wybrzeżu 
hiszpańskiem; na 30 południku dług. zach. 
napotkano wyżynę podm orską, którój naj
większa głębokość wynosi 1114 m. Na 
oceanie Indyjskim  tenże sam statek w L i
stopadzie r. z. na drodze od przylądka Gu- 
ardafui do Ceylonu wykonał około 30 son
dowań, które na tój przestrzeni wykazały 
jednostajną prawie głębokość 4560 m. Zna
czniejszą głębię posiadają bliższe brzegów 
Afrykańskich okolice tego oceanu (4947 m); 
okoliczność ta zgodna jes t z poczynionemi 
dotąd w ogólności spostrzeżeniami, że, 
wbrew dawniejszym przypuszczeniom, naj
znaczniejsze głębokości oceanów przypa
dają nie pośrodku oceanów, ale w pobli
żu lądów stałych.

W  badaniach naukowych lat ostatnich, 
jak  ju ż  zaznaczyliśmy, m arynarki państw 
europejskich udziału nie miały żadnego; 
przytoczyć tylko można podróże podejmo
wane corocznie od lat k ilku w celach hy
drograficznych przez A lberta księcia Mo
naco na własnym jego yachcie „Hirondelle”. 
Podróż tegoroczna trw ała od Czerwca do 
Sierpnia i miała głównie na celu oznaczenie 
kierunku prądów morskich A tlantyku pół
nocnego. W  tym celu między Azorami 
a ław icą N ew -Foundlandyi zarzucono 931 
pływaków szklanych, opatrzonych osłonami 
miedzianemi i zawierających dokumenty 
w kilku językach; odległość między każde- 
mi dwoma pływakami wynosiła 1180 m e
trów, a nadto w drodze powrotnej zarzuco
no jeszcze 65 podobnych przyrządów.

W ypraw a miała na widoku i badania 
zoologiczne, które prow adził profesor Pou- 
chet w towarzystwie p. Julijusza de Guer- 
ne; połów był obfity i rozliczny,— wydoby
to z głębi wody znaczną ilość ryb, skoru
piaków, mięczaków, gąbek, a między niemi 
pewną ilość gatunków nowych. Nie za
niedbywano też pomiarów termometrycz- 
nych, zarówno na powierzchni morza, jak  
i w głębokościach od 1 0  do 1 0 0  metrów.

Z powodu pewnćj ryby z rodzaju Seba- 
stes, którą żywą jeszcze wydobyto z głębo-

ści około 600 m, a która zupełnie okazała 
się nieczułą na wrażenia światła, p. Pou- 
chet zastanawia się nad kwestyją światła, 
dochodzącego do głębszych warstw wody. 
Można wprawdzie dużo przytoczyć dowo
dów za zupełną ciemnością morza; jeżeli 
wszakże najczulsze nawet na światło prepa
ra ty  fotograficzne w pewnśj głębokości nic 
ulegają już jego działaniu, to nie znaczy to 
jeszcze, ażeby do otchłani morskich nie mo
gły przenikać pewne promienie, któreby 
były w stanie oddziaływać na elementy ner
wowe istQt żyjących. Otóż p. Pouchet są
dzi, że morze nie posiada zwierząt zupełnie 
ślepych, jak ie  znajdujemy śród istot żyją
cych pod ziemią albo w ciele innych zwie
rząt. Gdyby morze było zupełnie nieprze
zroczyste, je s t rzeczą niezmiernie prawdo
podobną, że oczy wszystkich istot morskich 
uległyby zanikowi; tymczasem ze zwierząt 
wydobytych z głębi oceanu m ała tylko ilość 
okazała się zupełnie ślepą, a i z tych nie
które zaliczono tu tylko dlatego, że oczy 
ich nie posiadają barwnika i trudno dają 
się odróżnić.

Ci, co przeczą przedzieraniu się światła 
dziennego w głąb morza, istnienie oczu tłu 
maczą światłem fosforescencyjnem, wydawa- 
nem przez sameż zwierzęta morskie. Z dru- 
giój jednak strony wiadomo, że fosforescen- 
cyja jest często objawem gnicia, jest dowo
dem ustania już ruchu życiowego albo 
przynajmniej jego schyłku. Być przeto 
może, że zwierzęta fosforyzujące, które 
z głębokich wód wydobyto, już były obu
mierające lub też zmarłe i nie mamy jesz
cze dowodu, że świecą i w pełni życia. N a
stręcza się tu przeto mnóstwo pytań, dotąd 
nierosstrzygniętych.

A.

Tow arzystw o  Ogrodmcze.

P o s i e d z e n i e  s z e s n a s t e  K o m i s y i  t e o 
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyło się dnia 17 Listopada 
1887 roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu T o
warzystwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P. J. J . Boguski przedstaw ił sprawozdanie 
z doświadczeń swoich nad „szybkością reakcyi
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chemicznej pomiędzy glinem  (alum inium ) i alka- 
lijam i“, wykonanych w pracow ni fizycznej istnie
jącej przy Muzeum przem ysłu i rolnictwa.

3. P. A. Ślósarski mówił o owadzie do rodziny 
Czerwców (Coccidae) należącym , k tó ry  pasorzy- 
tnie mieszka na młodych gałązkach wiązu (Ulmus). 
Nosi on nazwę Gossyparia ulm i Geoffroy i odzna
cza się od innych czerwców tem , że samica, osiadł- 
szy na jednem  miejscu, nie trac i form y owad/.iej, 
a samiec nie posiada skrzydeł w ykształconych. Sa
m ica ma ciało niezgrabne, jajowatego kształtu, 
brunatnoczerwone, pokryte brodaweczkami, a na 
końcu tylnym  dwoma szczecinkowatemi wyrost
kami; ciało sam icy otacza dokoła, tak, że widać 
jej tylko grzbiet, powłoczka, utworzona z nitek, 
wydzielonych przez samicę, a które przypom inają 
nieco watę lub cienką bibułę. Samice siedzą nie
ruchomo przy rozwidleniach gałęzi starszych i m łod
szych i składają pod ciało drobne jajka.

Samce Gossyparii są również besakrzydłe, po
siadają wyraźnie oddzieloną głowę, tułów i od
włok, rożki dziesięcio-stawowe. Zam iast skrzydeł 
m ałe tylko zaczątki. Młode samice są ruchliwe, 
po połączeniu z samcem rozłażą się wzdłuż gałą
zek i, przyczepiwszy się stale przy rozwidleniu gałą
zek lub (rzadziej) przy ogonkach liści, wydziela
ją  owe n itk i podobne do bawełny, otaczają niem i 
ciało i ja jka złożone.

W Lipcu i S ierpniu w ylęgają się młode, k tóre 
roschodzą się po liściach, idąc dość praw idłowo 
wzdłuż nerwów głównych.

Zdaje się, że zim ują i w postaci ja jek  i jako 
zwierzęta pokryte oprzędem. I. L ic lten ste in  fl.es 
pucerons des orm eaux, Feuille des Jeunes N atura- 
listes, Paris, 1878), obserwował je  na wiosnę po
k ry te  pleśniowatym oprzędtm , po rozerw aniu k tó 
rego wychodziły zwierzęta rozwinięte płciowo 
i zdolne do połączenia. Gossyparia ulm i pojawiła 
się w Warszawie, w ogrodzie botanicznym, naprzód 
na Ulmus fastigiata, następnie na innych wiązach. 
Zdaje się, że szkodnik ten  by ł rospowszechnióny 
po całym  kraju.

W  końcu p. Ślósarski pokazyw ał gałązkę z kw ia
tam i Podocarpus elongata, rośliny iglastej, wyho
dowanej w cieplarni braci Hoserów. Gałązka była 
odcięta od okazu Podocarpus bardzo pięknego, k tó 
ry  dochodzi do pięciu stóp wysokości i je s t po 
k ry ty  licznemi kwiatami.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KEONIKA NAUKOWA*

MlNERALOGIJA.
—  Olbrzymie pepity. Dziennik „Sydney Morning 

H erald” donosi, że górnicy chińscy wydobyli nie
dawno z ziemi w Hargraves, w pobliżu Murgee, 
wielką pepitę, t. j. bryłkę złota rodzimego, wa
żącą 6,36 kg. W iadomość o tem  rozeszła się szyb
ko w okolicy, jakkolwiek znalascy stara li się ją

ukryć. Przed niejakim  czasem w temże miejscu 
znaleziono pepitę ważącą 13 kg, a  tu  też w r. 1852 
wydobyto słynną pepitę, znaną pod nazwiskiem 
„Carr Nugget”,' ważącą 50 kilogramów. (Naturę).

T. li.
ANTROPOLOGIJA.

—  Powstrzymanie rozwoju zębów. W jaskini koło 
S ;ypki znalez:ono ludzką szczękę dolną, k tóra da
ła powód do ciekawej dyskusyi między Virchowem 
a Schaatfhausenem. Szczęka ta  mianowicie jest 
silnie rozwiniętą, a pomimo to zawiera jeden ząb 
dziecinny czyli mleczny; Schaaffhausen tedy był 
zdania, że to jest rzeczywiście szczęka dziecinna, 
należąca do dziecka z jakiejś zaginionej rasy ol
brzymów, gdy Virchow natom iast utrzym yw ał, że 
mamy tu do czynienia jedynie z zapóźnionym 
rozwojem zęba w szczęce człowieka dorosłego. 
Jeżeli dotąd takiego powstrzymania rozwoju zę
bów nie dostrzeżono, to dla tego tylko, zdaniem 
Virchowa, że na to uwagi nie zwracano. Rzeczy
wiście też napotkano w ostatnich czasach kilka 
przykładów, które przem awiają za poglądem Vir- 
chowa. Niedawno dr Sievers sprowadził z Sierra 
Nevada da Santa M arta czaszkę, w której, w tem- 

| że samem m iejscu co w czaszce z Szypki, pod zę
bem zużytym znajduje się ząb nierozwinięty, któ
ry b y  prawdopodobnie się rozwinął, gdyby osobnik 
ten  dłużej żył. W iek tego osobnika ocenia Vir- 
chow na la t 18 — 10. (Humboldt).

Kalendarzyk astronomiczny
na Grudzień.

Pogodne często niebo długich nocy zimowych 
sprzyja dostrzeżeniom, a przy  powietrzu spokoj- 
nem  i zimnem gwiazdy świecą najpiękniejszym 
swym blaskiem. Wczesnym wieczorem z gwiazd 
zwierzyńcowych zbliża się ku zachodowi Wodnik, 
gdv współcześnie od strony wschodniej wynurzają 
się Rak i Lew. U zenitu błyszczą w tej chwili y 
Androm edy i Algol czyli j3 Perseusza, gwiazda słyn
na ze swej zmienności; jest ona mianowicie 2 w iel
kości przez ciąg dwu dni 111 /a god., następnie w cią
gu i'I-i godzin obniża blask swój do 4 wielkości, 
poczem również szybko wzmaga się do wielkości 2; 
osobliwą tę zmienność wyjaśnić można jedynie przy
puszczeniem, że dokoła tej gwiazdy krąży olbrzy
m ia planeta, k tó ra  w stałecznych odstępach czasu 
blask jej częściowo przysłania.

Na zachodzie znajdujemy Woźnicę z gwiazdą 
pierwszej wielkości Kozą, Bliźnięta z Kastorem 
(2 wiel.) i Polluksem (1 wiel.); niżej Pies m ały z Pro- 
cyjonem, nieco ku południowi Oryjon rosciąga ol
brzym i swój trapez, a powyżej niego Byk z Aldeba- 
ranem , k tóry  wyróżnić można po jego barwie czer
wonej. Ku południowi, schodząc od zenitu, napo
tykam y Barana, Ryby i W ieloryba, na zachód zaś, 
również idąc od zenitu, błyszczą- Andromeda, Pegaz
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i Wodnik. Na północozachodzie A tair w Orle już 
kryje się pod poziom, Wega Liry również zbiega już 
do poziomu, a pośrodku między niem i Łabędź 
pochyla ku tyłowi swój krzyż wspaniały. Na pół
nocy powyżej zachodzącego Herkulesa Smok cią
gnie swe zwoje aż do gwiazdy biegunowej, gdy Ce- 
feusz i Kasyjopea świecą, niedaleko zenitu; Niedź
wiedzica Wielka dosyć jest nisko od strony pół
nocno-wschodniej, gdzie również Lew wynurza pierr 
wsze swe gwiazdy.

Położenie plnnet wielkich daje nam tablica:

10 5..43 r.
20 5.. 16 V
30 4,. 4o łj

10 7..27 W.
20 6 .44
30 6. , 1 łi

10 2 . 13 r.
20 1 ..36 »
30 0 .,57

Jow isz .
35 w. 10.

0 „ 0 .
26 ,, 9 .

Saturn.
l i r .  3 .

30 „ 2 .
9 . 4 9  „ 1.

IJran.
1 .19 w. 7 . 46 r.
0 . 4 0  „ 7 .  8 „
0 .  1 „ 6 . 2 9 , ,

2 . 
2 . 
1 .

11
10

Waga

Rak

Panna

pjiNOC

g fc a w '.*  >'5 .i * .» .k  ~ ? H 1

3 ^ 1
KU U

l
(I

I
MB

Bl
li

ii
JH

HI
1 W

l Illilu
M

B I M,i¥3 ? = = = = = ^

pBBBl
far »»v.t. -jjrnL-,

w b a m lm lią
t«- . . .  . ■■■ ~jr*=.u  -- - - -  ■ \

v;__
------------11

D nia

10
20
30

10
20
30

10
20
30

W schód

g. m. 
6 .  7 
6 . 4 9  
7 .32

3 . 3 3  
3 . 5 5  
4 . 1 8

0.  7 r. 
0 . 3 7  „ 
0 . 2 4  „

P L A N E T Y .
Zachód

potuom
K a rta  n ieba n a  m iesiąc Grudzień.

P rz e jśc ie  p rzez  
p o łu d n ik

Merkury.
g .  m .  g .  m .

2 .5 5  w. 10 .31  r.
2 .4 9  „ 1 0 .4 9  r.
2 . 56 „ 11 . 14 „

W enus.
1. 59 w. 8 .46  r.
1 .43  „ 8 .4 9  „
1 . 40 „ 8 .5 4  „

Mars.
3 w. 6 . 55 r.

6 .3 5  „ 
6 .1 3  „

0 . 3 3  
0 . 2

W  konstelacyi

Niedźwiadek
Wężownik
Strzelec

Panna 
|  Waga

Panna

Neptun.

10
20
30

, 46 w.
, 5 „ 
25 „

6 . 1 5  r. 
5 . 3 3  „ 
4 . 5 3  „

1 0 .3 0  w. 
9 . 4 9  „ 
9 .  9 „

•Byk

W Grudniu ziemia w rocznym swymi biegu napo
tyka  kilkanaście rojów gwiazd spadających, z któ
rych najważniejszy wybiega z punktu położonego 
w gwiazdozbiorze Bliźniąt, w dniach 6—13 Grudnia.

Płonce d. 21 dochodzi najdalszego swego położe
nia na południe równika, zboczenie jego południo
we wyrównywa wtedy nachyleniu ekliptyki 23° 27' 
10''. Jestto  najkrótszy dzień roku, słońce niewiele 
tylko wznosi się nad nasz poziom, a cienie przed
miotów w południe nawet są uderzającej długości.
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Ostatniego dnia roku o godz. 10 rano ziemia prze
chodzi przez punkt awój przysłoneczny, — jesteśm y 
wtedy najbliżej naszej gwiazdy dziennej; pomimo 
to grzeje nas ona słabo, prom ienie jej bowiem uko
śnie bardzo sięgają półkuli północnej.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. 8. K. studentowi-technikowi w Petersburgu. P i
smo, o którem  W Pan mówi, może być z korzyścią 
czytane i przez techników poczynających. Pytanie 
drugie przechodzi zakres naszej kompetencyi.

WP. Leopoldowi B. Zjawisko, o k tóre W Pan zapy
tuje jest znane i opisane było nieraz przez rozm ai
tych badaczów. Jeżeli oczy palcam i albo dłonią 
przez dłuższy czas naciskam y, widzimy w tedy naj
rozmaitsze świetlne zjawiska bardzo piękne i dość 
regularne. Obraz jest tak  urozm aicony i tak  zm ien
ny co chwila, że go dokładnie opisać niepodobna. 
Po dłuższym nacisku w ystępuje przed okiem szero
ka błyszcząca obrączka, obejm ująca ciemny, owal
ny środek, co Pan dokładnie spostrzegł. Można po
wiedzieć z pewnością, że te wszystkie zjawiska za
leżą od zmian, jakie zachodzą pod wpływem%aci- 
sku w siatkówce i w krążeniu krwi, ale szczegóły 
całego obrazu objaśnić trudno. W  początkowym 
okresie obraz istotnie przypom ina tapety, a wyo
braźnia znane sobie przedm ioty z łatwością w nim 
dostrzega i dopełnia. W  ten  tylko sposób objaśnić 
można, żeś Pan dostrzegł dokładne odtworzenie

wzorów tapetowych własnego mieszkania. Nie moż
na w żaden sposób uważać tego zjawiska za obraz 
w tórny, który  przetrw ał na siatkówce, bo obrazy 
takie trw ają parę m inut, poczem znikają bez śladu 
i żaden nacisk na oko ożywić ich na nowo nie może. 
Obrazy widzianych przedmiotów zostają zapewne 
utrwalone na czas dłuższy w mózgu, czem sny i przy
pomnienia objaśnić sobie można, ale te zjawiska 
w kraczają już w dziedzinę psychologii.

SPR O STO W A N IE.
W Nr 47 W szechświata, w art. „Jaszczurka roga

ta ”, skutkiem opuszczenia paru wyrazów w kradła 
się niedokładność. Jaszczurka ta  jes t bowiem ga
tunkiem  znanym  w erpetologii oddawna, nowym zaś 
tylko dla zbioru gadów w Muzeum hist. natur, 
w Paryżu.

Posiedzenie 17-te Komisyi stałej Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych pomo
cniczych odbędzie się we czwartek d. 1 G ru 
dnia r. b., o godzinie 8  wieczorem, w lo
kalu Towarzystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. Prof. F . Berdau „O roślinności K orei”.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień  od 16 do 22 L istopada 1887 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

Barom etr
'§ | 700 mm -j- T em peratura w st. C.

W
ilg

ot
n.

śr
ed

ni
a

K ierunek w iatru
Suma
opadu

f i  | 7 r. 1  p . 9 w. 7 r. 1 p . 9 w. Naj w. Najn.

16' 48,7 51,9 57,5 —7 , 2 - 6 ,4 - 8 , 2 - 1 , 8 - 9 ,8 87 W NW ,NW ,NW 2,5
1 7  60,4 60,5 58,4 —6.6 - 2 ,6 —4,8 —2,2 - 1 ,0 94 w s w , s w , s s w 0,0
18 52,8 49,9 45,4 — 6 , 8 —2,8 —3,0 -2 ,7 —8,0 85 S,S.SSE 0,0
19; 42,2 40,9 40,5 —2,8 2.2 1,4 2,6 — 5,1 75 S,SSE,S 0,0
20 41,8 40,6 38,6 0 , 0 4 , 8 2 , 8 6,0 - 0 ,4 74 S.S.ESE 0,0
21 £6,4 37,2 38,4 2,8 8,4 5,2 9,2 1,6 8 0 SSE,S,S 0,6
2 2  41,8 4 3 , 2 45,4 2,4 5,4 4 , 8 5,8 2,0

8 7

S,S,0 0,2

Uwa g i .

Z n. do poł. śn., chw. zaw.

Rano mgła 
O 10 d. zacz. kropić 
Deszcz w nocy 
Rano mgła, po poł d.mżył

0,5 83 3,3Średnia 46,3
UWAGI. K ierunek w iatru dany jes t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E ść . Leon Cienkowski. W spomnienie pośm iertne, napisał August W rześniowski. — Najnowsze podró
że i próby kolonizaeyjne w Afryce, przez dra  N adm orsk iego .— Kozwój chemii dzisiejszej. Mowa m iana 
na otwarcie zjazdu stowarzyszenia brytańskiego w M anchester, w dniu 30 Sierpnia r. b. przez prof. Roscoe, 
prezesa legoż zjazdu, tłum . K. J. — N»jnows2e badania głębi morskich, podał A. — Towarzystwo Ogrodni
cze. — Kronika naukowa. - K alendarzyk astronom iczny na m iesiąc Grudzień. — Odpowiedzi Redakcyi. —

Sprostowanie. — Buletyn meteorologiczny.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

/^C3boji«ho U,£K3Jioio. Baj ma t a  12 HoaCpa 1£87 r. D ruk E m ila Skiwskiego, W arszawa, Chmielna J6 26.


