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Kazimierz hr. Wodzicki.

W dniu 20 Października r. b. zakończył 
żywot ś. p. K. Wodzicki, urodzony dnia 26 
Września 1816 r. Wielostronnie zasłużony 
w społeczeństwie galicyjskiem ten mąż, zaj
mował się ornitologiją krajową. Bliżsi je 
go przyjaciele i znajomi skreślili w czaso
pismach galicyjskich wszelkie zasługi i za
lety nieboszczyka, uważam przeto za obo
wiązek dopełnić tę charakterystykę przed
stawieniem działalności jego na polu orni- 
tologicznem, w co więcćj jestem wtajemni
czony.

Kazimierz Wodzicki od młodości był m i
łośnikiem przyrody, a jako zawołany my
śliwy skierował swe zamiłowanie do orni
tologii krajowćj. W  początkach zaraz tego 
zawodu obeznał się z literaturą specyjalną 
i wyrobił w sobie niezwykły zmysł postrze- 
gawczy. Przez lat kilkanaście mieszkał 
początkowo w Korzkwi, przy samem ujściu 
doliny Ojcowskićj, tam więc rospoczął ba
dania tćj okolicy i w roku 1850 zamieścił 
w Biblijotece Warszawskićj „Systematycz

ny spis ptaków, uważanych w dawnćj Zie
mi krakowskićj”. W tćj to pracy poraź 
pierwszy podane zostały wiadomości o kilku 
gatunkach ptaków, o których istnieniu 
w kraju przedtem nie wiedziano, gdyż spe- 
cyjalnie są one tćj tylko okolicy kraju na
szego właściwe. Badania te przez lat kilka 
skrupulatnie prowadzone posłużyły także 
za wskazówkę, że kulczyk (Serinus meri- 
dionalis), którego w roku 1854 zastałem 
osiadłym w całćj dolinie Ojcowskićj, a na
wet na drzewach dziedzińca przed domem 
zamieszkałym na kilka lat pierwćj przez 
ś. p. Wodzickiego, jest świeżym przybyszem 
w te strony, jak  się to wkrótce potem po
twierdziło podobnemi postrzeżeniami w in
nych krajach Europy środkowćj, a nastę
pnie posunięciem się u nas tego ptaka 
w ostatnich latach aż do lasku Bielańskiego 
pod Warszawą.

Drugą jego pracą równie ważną dla orni
tologii krajowćj jest drukowana w Lesznie 
w roku 1851 „Wycieczka ornitologiczna 
w Tatry galicyjskie”. Tam to podane są 
ciekawe wiadomości o górskich gatunkach 
gdzieindzićj w kraju wcale niepostrzega- 
nych, albo też tylko wypadkowo zalatują
cych, jako to: o obu sępach europejskich,
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0 gnieżdżących się w górach Karpackich 
obu orłach, Aquila chrysaetos i A. fulva, 
których gatunkowośó jest jeszcze zagadką 
w ornitologii, o płochaczu alpejskim i kilku 
innych. Drukował także broszurę „O wpły
wie, jaki ptaki wywierają na gospodarstwo”, 
gdzie stanowczo wystąpił w obronie wielu 
gatunków ptaków, uważanych powszechnie 
za szkodliwe, a które rzeczywiście są bar
dzo pożytecznemi.

Większą zaś pracę wydał w roku 1858 
„O sokolnictwie i ptakach myśliwskich”. 
Książka ta in 8°, obejmująca 213 str. druku, 
składa się z następujących rozdziałów: 1) 
Historyją sokolnictwa, 2) Łowienie soko
łów, 3) Nauka układania sokołów, 4) Polo
wanie z ptakiem, co wszystko zajmuje 2/ 3 
książki, w pozostałej zaś części mieszczą się 
szczegółowe opisy gatunków używranych do 
polowania, tojest: białozora, raroga, sokoła 
właściwego, drzemlika, kobuza, jastrzębia
1 krogulca. Opisy ptaków są szczegółowe w 
różnych stadyjach ich wieku,a przy każdym 
z nich obyczajowa treściwa i trafna chara
kterystyka, rozmieszczenie i przymioty ło
wieckie. Do tego dołączył autor 11 kolo
rowanych tablic, przedstawiających figury 
wszystkich tych gatunków w różnych od
mianach. Praca ta  ze znajomością grunto
wną przedmiotu przeprowadzona, oparta na | 
własnem doświadczeniu, nietylko może za
interesować myśliwego i naturalistę, lecz 
i przez ogół może być z przyjemnością czy
tana. Książka ta jednak mało jest rospo- 
wszechniona i skutkiem nieszczęśliwego 
zbiegu okoliczności naraziła autora na za
wód i nieprzyjemność.

Prócz tego postrzeżenia ze swych badań 
ornitologicznych ogłaszał zgasły naturalista 
i w pismach specyjalnych zagranicznych to
warzystw, których był członkiem, a miano
wicie: „Der Vogelzug im F ruhjahre 1855”, 
„Ueber Muscicapa parva und einige Cala- 
moherpen”, „Einige W orte uber die Fort- 
pfłanzung der Rallus aąuaticus” i kilka in
nych.

Następnie ś. p. Wodzicki zaczął pisywać 
popularne artykuły monograficzne, oparte 
na postrzeżeniach obyczajowych, pod ty tu
łem „Zapiski ornitologiczne”, które umiesz
czał w Dodatku do Czasu krakowskiego 
i z tych następujące zostały ogłoszone: bo

ciany, jaskółka, jastrząb gołębiarz, kuropa
twa, wróbel domow'y, kruk właściwy, cze
czotka, o orłach, słonka (ta ostatnia druko
wana w Łowcu w r. 1866). Są to artykuły 
napisane z talentem i dowcipem, przeplata
ne częstemi wycieczkami do zalet i wad spo
łeczeństw ludzkich, wszystko w duchu bar
dzo rossądnym i moralnym prowadzone.

W  Korzkwi zaczął jeszcze ś. p. Wodzicki 
gromadzić kolekcyją ptaków i jaj k rajo
wych, nieszczędząc na to kosztów, na u trzy
mywanie biegłych preparatów niemieckich 
Schauera, a następnie Martina; ten ostatni 
był potem preparatorem głównym Muzeum 
berlińskiego. Długo on zbiór ten komple
tował w Olejowie na Podolu galicyjskiem, 
a w końcu oddał go na własność akademii 
krakowskiej, gdzie dotąd jest przechowy
wanym.

Zajęcia obywatelskie i rodzinne zawcze- 
śnie oderwały nieboszczyka od zajmowania 
się specyjalnie ornitologiją. W ielka stąd 
szkoda dla faunistyki krajowej, gdyż przy 
takim zasobie talentu i przymiotów obser- 
watorskich rezultaty mogłyby być znako
mite.

Władysław Taczanowski.

POWŁOKA LODOWA

G R E N L A N D Y I

Przed rokiem już (Wszechświat t. V II, 
str. 830) podaliśmy wiadomość o szczęśliwie 
odbytej podróży Fritjofa Nansena przez 
wnętrze Grenlandyi. Niedawno śmiały ten 
podróżnik wypowiedział o wyprawie swej 
odczyt w Londynie, w tamecznem towarzy
stwie gieograficznem, a z podanych przez 
niego szczegółów, które tu przytoczymy, 
okazuje się, że plon zebranych dostrzeżeń 
opłacił sowicie poniesione mozoły. Pusta 
i zagadkowa kraina odsłoniła, w znacznej 
części przynajmniej, tajemnicę, jaką dotąd 
ukrywała; tajemnicę tę stanowi wprawdzie 
lód tylko i nic więcej, dotąd jednak powąt
piewano, czy rzeczywiście powłoka lodowa
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zalegać może całą Grenlandyją, od jednego 
do drugiego wybrzeża.

Nordenskjold mianowicie, najwybitniej
szy z badaczy okolic podbiegunowych, któ
ry więcój niż ktokolwiek inny widział pól 
lodowych i śnieżnych, sądził, że warunki 
fizyczne nie dozwaląją, by poniżój 80° sze
rokości wnętrze obszernego lądu mogło być 
całkowicie lodem zajęte, wyprawa wszakże 
Nansena nauczyła, że pogląd ten jest błę
dny. Ta przynajmniej część Grenlandyi, 
którą zwiedził nieustraszony podróżnik, nie
tylko pokryta jest lodem i śniegiem, ale 
osłonięta zupełnie powłoką lodową, a góry 
i doliny kryją się pod nią tak dalece, że 
ukształtowania kraju zgoła rospoznać nie 
można. Począwszy od wybrzeża wscho
dniego lodowy ten pancerz wznosi się szyb
ko w górę i dosięga wysokości 9000 do 
10000 stóp; wpośrodku jest płaski i pozio
my, a ku wybrzeżu zachodniemu znów się 
jednostajnie zniża.

P. Nansen, podobnie jak  Nordenskjold, 
sądzi, że Grenlandyja zgoła nie jest płaską 
wyżyną, a ukształtowaniem swojem odpo
wiada raczój Skandynawii; z postaci po
włoki lodowój nie możemy zgoła wnosić 
o konfiguracyi zakrytego nią lądu. Po
wierzchnia bowiem lodu zawisła przede- 
wszystkiem nie od gruntu, na którym spo
czywa, ale od warunków meteorologicz
nych. Lód dochodzić może wysokości nie- 
zmiernój, wypełnia bowiem doliny i pokry
wa góry, a grubość pokładu reguluje się 
ilością spadającego śniegu. Oczywiście zaś 
na wybrzeżach śnieg pada obficiój, wnieść 
przeto można ze znacznem prawdopodo
bieństwem, że nie we wnętrzu lądu, ale 
na wybrzeżach zajmuje lód pokład naj
grubszy.

Pole lodowe Grenlandyi przedstawia ude
rzające podobieństwo do niezakłóconój po
wierzchni zmarzłego oceanu, którego d łu 
gie i niewysokie fale rosciągają się od 
wschodu ku zachodowi, niełatwo w oko 
wpadając. Wygładzenie to powierzchni spo
wodowane jest głównie przez wiatr, które
go wpływ niwelacyjny poznajemy łatwo 
w górach norweskich podczas zimy; widzieć 
tam można, jak  on zmiata z gór masy śnie
żne i gromadzi je w dolinach, dopóki szczy
ty zupełnie pod nim się nie skryją.

Toż samo, sądzi Nansen, dziać się musia
ło i w Grenlandyi, odkąd na półwyspie tym 
rozwinęły się dzisiejsze warunki klimaty
czne. Śnieg narastał corocznie, doliny za
pełniały się, góry nikły, a pole lodowe roz
wijało się bezustannie. Obecnie wiatr ni
weluje tylko i wygładza powierzchnię tego 
rozległego pola, jakby poziom jeziora. W ar
stwa wierzchnia rzeczywiście też składa się 
tylko z wiotkiego, suchego i miękkiego śnie
gu, który wicher łatwo rozrzuca. W  pełni 
nawet lata we wnętrzu kraju lód nie to
pnieje istotnie. Przez tę warstwę sypką 
nie można było dosięgnąć twardego lodu 
lub zbitego śniegu nawet prętami długiemi 
na sześć stóp; w odstępach tylko co sześć 
lub dzięsieć cali napotykano bardzo cienkie 
skorupy lodowe, między któremi leżał śnieg 
wiotki, jak  na powierzchni. Oczywiście, 
cienkie te skorupy lodowe powstały pod 
bespośredniem działaniem promieni słone
cznych w lecie, W czasie tym bowiem 
w południe śnieg nieco taje na powierzchni, 
w nocy zaś powstająca stąd woda marznie 
znowu, a w ten sposób tworzą się cienkie 
warstwy lodu.

Przez czas podróży Nansena codziennie 
prawie śnieg padał; ponieważ zaś, jak  po
wiedzieliśmy, we wnętrzu kraju nie ulega 
on wyraźnemu topieniu, zdawałoby się, że 
ilość śniegu narasta tam statecznie. W  ta
kim razie wszakże przybywaćby też musia
ło corocznie śniegu i lodu i na wybrzeżu, 
obserwacyje zaś i pomiary, prowadzone od 
lat kilku na wybrzeżu zachodniem, wykaza
ły, że masa lodu zachowuje w ogólności je 
dnostajną wysokość i niewielkim tylko 
wahaniom corocznie ulega. Należy zatem 
przyjąć, że we wnętrzu kraju ilość śniegu 
również nie wzrasta i zachodzi pytanie, ja 
ka przyczyna jedostajność tę utrzymuje?

Topienie się lodu, jak  już wiemy, nie mo
że tu mieć żadnego znaczenia; parowanie 
powierzchni śnieżnój z powodu niskiój tem
peratury również musi być bardzo słabe. 
Donioślejszym jest już wpływ wiatru, któ
ry sprowadza zamieci śnieżne i pędzi śnieg 
ku cieplejszym wybrzeżom, ale że wewnątrz 
kraju wiatr wieje we wszelkich kierunkach, 
może i on mieć tylko znaczenie podrzędne. 
Za główną zaś przyczynę, utrzymującą sta
teczność poziomu, uważa p. Nansen ciśnie-
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nie, powstające w tych olbrzymich masach 
śniegu i lodu. Ciśnienie to wytłacza lód 
wzdłuż stoków górskich przez doliny aż do 
morza, do którego dostaje się w postaci po
toków lodowych czyli lodników i tworzy 
góry lodowe, unoszone przez wodę i ulega
jące tam zwolna topieniu. Większe może 
jednak ilości lodu dostają się do morza 
w postaci wody.
HfPochodzi to ze znanój własności lodu, że 
topi się on łatwiej pod znacznem ciśnieniem, 
czyli, że punkt jego topliwości pod wpły
wem ciśnienia ulega obniżeniu. Dla zniże
nia wprawdzie tego punktu choćby o jeden 
stopień trzeba ciśnień bardzo znacznych, 
bespośrednio może przeto ciśnienie to nie 
powoduje topienia, ale silnie działa p ra 
wdopodobnie ciepło, wywiązujące się przez 
ciśnienie i tarcie. Skoro mianowicie olbrzy
mie masy śniegu i lodu grenlandzkiego są 
w ustawicznym ruchu, powodować to musi 
potężne tarcie, skąd rozwija się znaczna 
ilość ciepła. Wnieść więc stąd można, że 
w coraz głębszych warstwach lodu panuje 
temperatura coraz wyższa, która w pewnej 
głębokości dochodzi już do punktu topliwo
ści lodu, zwłaszcza, że z powodu ciśnienia 
przypada on poniżój zera, W miejscach 
zwłaszcza, gdzie lód zostaje w zetknięciu 
z gruntem i gdzie przeto tarcie jest najsil
niejsze, topienie to zachodzić musi dosyć 
żywo, o czem świadczą zresztą prądy wo
dne, przedostające się nawet podczas suro
wych zim przez lody i wylewające się poni
żój lodników.

Z dostrzeżeń swoich wnosi dalój p. Nan
sen, że tak olbrzymia powłoka lodowa na
der silnie działać musi na wyżłabianie dolin 
i fjordów; obserwacyje więc stosunków, 
obecnie w Grenlandyi zachodzących, wyja
śnić mogą osobliwą budowę brzegów nor
weskich.

Ze względów meteorologicznych godną 
jest uwagi nader niska tem peratura, jaka 
we wnętrzu Grenlandyi panuje. Pochodzi 
ona z silnego promieniowania, na jaką  wy
stawione są pola lodowe w wysokościach 
znacznych, gdzie powietrze znacznie już 
jest rozrzedzone. W edług p. Nansena Gren- 
landyja jest najzimniejszą ze zbadanych do
tąd okolic ziemi; w początkach Września 
temperatura w nocy schodziła do —45°

i —50° C., a termometry nie mogły już 
służyć do dokładnój oceny; w namiocie na
wet podróżnicy wystawieni byli na tempe
raturę niższą od 40° C. Daje to obraz sto
sunków, jakie panować mogły w epoce lo
dowój w Europie i Ameryce północnój, 
gdy lądy te podobnąż powłoką lodową po
kryte były; dlatego badanie Grenlandyi 
wyświetlić będzie mogło wiele nierosstrzy- 
gniętych dotąd o tym okresie gieologicz- 
nym zagadek. Grenlandyja jednak, mówi 
p. Nansen, stanowi obszar rozległy, wypra
wa zaś jego była pierwszą, zapewne jednak 
nie ostatnią.

A.

Ś W I A T  BARW.
podług W. Preyera.

(Dokończenie).

Nie należy jednak sądzić, jakoby wyłu- 
szczone wyżój poglądy Younga stanowiły 
już skończoną teoryją naukową, do tego bo
wiem brak im jeszcze szerszój faktycznój 
podstawy. Nie udało się mianowicie w od
dzielnych, czułych na barwy zakończeniach 
w siatkówce wykazać trojakiego rodzaju 
elementów nerwowych: liczba zakończeń 
włókienek nerwu wzrokowego jest tam 
o wiele znaczniejsza, niż liczba włókienek 
w samym nerwie; te więc jeszcze dalój się 
rozgałęziają w siatkówce, zamiast, jak  tego 
wymaga nauka Younga, łączyć się po trzy. 
Nieprawdą także jest, ażeby przez zmięsza
nie czystój zieleni z czystą czerwienią moż
na było otrzymać barwę żółtą, daje się to 
uskutecznić tylko wtedy, gdy jedna z owych 
barw albo obie zawierają już domięszkę tój 
ostatniój, jak  to rzeczywiście miało miejsce 
z barwami, badanemi przez Younga i bes- 
pośrednich następców. Zieleń, która nie 
jest ani żółtawą ani błękitnawą, zmięszana 
z takąż czerwienią, nigdy nie daje barwy 
żółtój, lecz tylko biel lub szarość; zieleń 
więc i czerwień są dopełniające, a żółtój 
barwy niepodobna wogóle sztucznie otrzy
mać z mięszaniny innych czystych barw. 
To samo stosuje się do błękitu; można jedy-
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nie wytworzyć nienasycony, białawy błękit 
z zieleni i fijoletu (czyli czerwieni—błękitu), 
gdyż czerwień tego ostatniego łączy się z zie
lenią na biel, przyczem pozostaje błękit. Re
zultaty nowszych badań nad oczami, nie- 
czułemi na tę lub ową, barwę, również nie 
licują, z nauką Younga. W uznaniu tego 
faktu Ewald Hering próbował ustalić no
wą teoryją barw, przyjąwszy dwie zasadni
cze pary substancyj, odnośnie czułych na 
dwie pary dopełniających barw: czerwieni 
i zieleni, oraz błękitnej i żółtej. I  to jednak 
założenie okazało się niedostatecznem, wy
niki tćj teoryi są sprzeczne z doświadcze
niem tak, że i ona nie mogła sobie wywal
czyć powszechnego uznania. Nie lepszy 
także los spotkał hipotezę Preyera, który, 
wychodząc z założenia, że zmysł barw 
przedstawia tylko udoskonalony i wysoce 
usubtelniony zmysł temperatury, istotnie 
ujawnił wcale nie dwuznaczną zgodność 
dwu tych rodzajów wrażeń i zarazem wy
kazał źródło niedostateczności odnośnych 
poglądów Younga, Helmholtza oraz Herin- 
ga. Widzimy tedy, że fizyjologiczna stro
na kwestyi barw jest jeszcze bardzo daleką 
od ostatecznego wyświetlenia, bądźjakbądź 
jednak osnowę wszystkich nowszych teoryj 
w tźj mierze stanowi główna myśl Younga, 
że przy widzeniu różnych barw nie wszy
stkie części siatkówki jednakowy biorą 
udział, albo innemi słowy, że pewne ele
menty nerwowe przeważnie albo wyłącznie 
pośredniczą przy przejmowaniu jednej bar
wy, inne zaś — przy odczuwaniu innej. Na 
korzyść tego podstawowego założenia prze
mawia wiele nowszych spostrzeżeń.

W oczach różnych zwierząt znajdujemy 
dwojakiego rodzaju zakończenia nerwu 
wzrokowego w siatkówce: pręciki i czopki. 
Zdaje się, że zapomocą pierwszych mogą 
być postrzegane tylko różnice jasności i cie
mności, za pośrednictwem drugich zaś —■ 
także barwy. Te bowiem zwierzęta, które 
zadnia śpią i dopiero o zmroku lub w nocy 
wychodzą na łup, jak  sowy lub nietoperze, 
posiadają tylko pręciki albo też bardzo nie
liczne czopki; to samo dotyczy organizmów, 
żyjących pod ziemią, a więc przebywają
cych w ciemności, albo też ryb, przemiesz
kujących w głębiach morskich, dla których 
zdolność rozróżniania barw nie przedsta

wiałaby znacznej korzyści. Zwierzęta na
tomiast, jak  np. żółwie, najchętniej przeby
wające w pełni światła słonecznego śród 
różnobarwnej roślinności, albo jak  ptaki, 
lubujące się w świetnem upierzeniu swych 
towarzyszy, posiadają w swych oczach wy
łącznie albo przeważnie czopki; podobnie 
także w tem miejscu siatkówki ludzkiej, za
pomocą którego najdokładniej rozróżniamy 
barwy, znajdują się tylko czopki. Oprócz 
tego w siatkówce wielu ptaków, jak  np. go
łębi i kur wykazano czopki, opatrzone 
w kropelki tłuszczowe rozmaicie zabarwio
ne: jedne z tych kulek tłuszczowych są in
tensywnie czerwone, inne — żółte, jeszcze 
inne — pomarańczowe, niektóre zaś tak 
blade, że dotychczas nie udało się rospoznać 
ich barwy; jestto wysoce prawdopodobnem, 
że z barwnych czopków te, które są jedna
kowo zabarwione, pośredniczą przy powsta
waniu wrażenia tylko odnośnej barwy, nie 
zaś jakiejkolwiek innćj.

Ale nawet w oku ludzkiem, któremu brak 
owych zabarwionych kropelek tłuszczo
wych, elementy nerwowe czułe na barwy, 
że pominiemy już różnicę pomiędzy pręci
kami i czopkami, są bardzo niejednostajnie 
rozmieszczone w siatkówce. Krańcowa 
część tćj ostatniej jest zupełnie pozbawiona 
zakończeń nerwowych, czułych na czer
wień, o czem możemy się przekonać z na
stępującego już, bardzo prostego doświad
czenia: Patrzm y wprost siebie na jakiś nie
ruchomy przedmiot, jednocześnie zaś prze
suwajmy z boku ręką czerwony papier; je 
żeli teraz postaramy się zwrócić uwagę na 
ten ostatni, tak jednak, aby nie skierować 
wzroku w bok od rzeczonego przedmiotu, 
wówczas papier wyda się nam czarnym, 
albo ciemnoszarym dlatego, że w podanych 
warunkach wychodzące promienie światła 
padają na takie miejsca siatkówki, w któ
rych nie istnieją już żadne elementy nerwo
we, czułe na czerwień. Krańcową tę sferę, 
właściwą każdemu normalnemu oku ludz
kiemu, nazywamy z wyłuszczonego powodu 
ślepą na czerwień, błękit atoli możemy jesz
cze zapomocą tej sfery rospoznać. Co wię
cej, w środku pola widzenia, w miejscu naj
dokładniejszego widzenia, nie odczuwamy 
nawet błękitu i fijoletu tak silnie, jak  przy 
pośrednictwie bocznych części siątkówki,
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a to dlatego, że w tamtem miejscu nagro
madzony jest w dość znacznój ilości żółty 
barwnik, który znacznie osłabia przecho
dzące przezeń światło błękitne i fijoletowe 
(błękitno-czerwone). Z tego właśnie po
wodu widzimy wszystko jakby przez żółtą 
zasłonę, która zwłaszcza w starości, gdy 
żółknie także soczewka oka, staje się jesz
cze daleko wyraźniejszą. Tylko albinosi, 
którzy nie posiadają silnie zabarwionej żół
tój plamy, widzą błękit nieosłabionym; ci 
stanowią rzadki wypadek, mniejsze jednak 
różnice pod tym względem zdarzają się śród 
ludzi bardzo często.

Daleko dokładniej, niż zmniejszona czu
łość na błękit właśnie w miejscu najdokła
dniejszego widzenia, polegająca, jak  wi
dzieliśmy, na obecności tamże żółtego bar
wnika, zbadaną została zupełna nieczułość 
na czerwień, stanowiąca najczęstszy wypa
dek ślepoty barwnój, nieczułość, którą 
Young tłumaczył brakiem albo porażeniem 
elementów wrażliwych na czerwień u od
nośnych osób; nie wszystkie jednak  błędy, 
popełniane przez takie osoby przy ocenia
niu barw, dadzą się w ten sposób wyja
śnić.

Badania nad ślepotą barwną przedstawia
ją  wogóle wiele trudności. Goethe słusz
nie powiedział, że są one tak zawiłe, odno
śne zaś zeznania tak niezrozumiałe, że mo
żna przy ich odcyfrowywaniu oszaleć. W  sa- 
mój i-zeczy, należy się uzbroić w nadzwy
czajną cierpliwość i poddawać każdy wnio
sek sumiennój krytyce, aby sobie wyrobić 
należyte pojęcie o tych stosunkach, które 
winny być uwzględnione przez każdą rze
telną naukę o barwach. Trudność polega 
tu głównie na tem, że żaden człowiek nie 
może dokładnie powiedzieć innym, co on 
właściwie czuje. Gdy powiadam np. „tra
wa jest zielona”, nigdy nie mogę być pew
ny tego, że wydaje się ona innym oczom 
dokładnie tak samo zieloną, jak  moim. Jest
to tylko przypuszczenie. Rzeczywiście, 
istnieją tacy ludzie, którym traw a wydaje 
się nie zieloną, lecz żółtą, jakkolwiek nazy
wają oni ją zieloną. Druga trudność pole
ga na tem, ażeby wykryć błędy, popełniane 
przez osoby, dotknięte ślepotą barwną, nie- 
uciekając się wcale do ich słownych zeznań, 
gdyż wszelkie barwy oznaczają oni zapo

mocą niewłaściwych wyrazów. Można te
go dopiąć, pozwalając im w milczeniu wy
brać z wielkiój liczby różnych barw te, któ
re wydają im się zupełnie jednakowemi. 
W ten sposób okazało się, że ślepi na czer
wień nietylko biorą ciemną czerwień za 
czerń, uważając pierwszą za bezbarwną, 
lecz także nie umieją dokładnie rozeznać 
zieleni; zamieniają oni ciągle czerwień i zie
leń, w tęczy zaś albo w widmie slonecznem 
widzą wogóle tylko dwie barwy: żółtą i b łę 
kitną, dlatego też nazywają ich dwubarw- 
nymi (Dichromaten). Wszystkie barwy, za 
wyjątkiem dwu wymienionych, wydają się 
im inaczój, niż ludziom, normalnie rozróż
niającym barwy; nie dostrzegają oni różni
cy między błękitem i fijoletem, zwłaszcza 
zaś między zielenią i czerwienią, tak, że nie 
mogą np. być używani jako zwrotniczy na 
drogach żelaznych, lub jako sternicy, gdyż 
ustawicznie zamienialiby zielone i czerwo
ne latarnie. Dlatego też w wielu krajach 
kandydaci do posad w marynarce, lub na 
kolei uprzednio podlegają ścisłemu egza
minowi pod względem dokładności, z jaką 
zdolni są rozróżniać barwy.

Ludzi, dotkniętych częściową ślepotą bar
wną, dzielą na dwie grupy. Do pierwszój 
należą ci, którzy zupełnie nie mogą roze
znać zieleni i czerwieni i ustawicznie za
mieniają dwie te barwy; tym wiśnie np. jak  
i otaczające je  liście wydają się żółtemi, 
ciemną zaś zieleń odczuwają oni tak, jak  
ludzie z normalnemi oczyma — barwę bru
natną. Do drugiój grupy, o wiele mniój 
licznój, należą ci, którzy nie rospoznawają 
barwy żółtój i błękitnój; pierwszą z nich 
odczuwają oni jako czerwień, drugą zaś ja 
ko zieleń. Skądże jednak o tem wiedzieć 
możemy, skoro wrażenia osób, ślepych na 
barwy, są zupełnie odmienne od tych, jakie 
odbiera człowiek z normalnemi oczyma? 
W  jaki sposób zyskane zostały wymienione 
rezultaty? Otóż Preyer do podobnych do
świadczeń wybierał osoby o jednem tylko 
oku częściowo ślepem na barwy, drugiem 
zaś normalnie widzącem barwy; poznawszy 
zapomocą zdrowego oka znaczenie zwy
kłych oznaczeii barw, osoby takie mogą już 
kontrolować wrażenia drugiego, nienormal
nego oka. Można także, jakkolwiek bar
dzo rzadko, napotkać ludzi, całkowicie śle-
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pych na barwy, a więc odbierających zapo
mocą oczu tylko wrażenia bieli, szarości 
i czerni.

Dla lepszego unaocznienia sobie wrażeń 
osób dotkniętych częściową, lub też całko
witą ślepotą barwną, musimy zważyć, że 
następujące barwy są dopełniające, to jest 
zmięszane z sobą dają biel, lub, przy mniej - 
szem natężeniu światła, szarość: czerwień 
i zieleń, — barwy: pomarańczowa i zielono- 
błękitna,—żółta i błękitna, — żółto-zielona 
i czerwono-błękitna (fijolet); niedopełniają
ce natomiast są barwy: czerwona i błęki
tna, czerwona i żółta,—żółta i zielona, —zie
lona i błękitna. Niepodobna przez zmię- 
szanie barw którejkolwiek z czterech osta
tnich par wytworzyć bieli lub szarości, czy
niąc to, otrzymujemy tylko odcień czer- 
wono-błękitny (fijolet), czerwono-żółty (po
marańczowy), żółto-zielony, albo zielono- 
błękitny; natomiast nie możemy otrzymać 
takich przejściowych odcieni z pierwszych 
czterech par: odcienie np. czerwono-zielo- 
ny, albo żółto-błękitny są niemożliwe, bar
wy te stanowią kontrasty, wykluczają się 
wzajemnie i zmięszane z sobą dają biel lub 
szarość. Otóż dla ludzi ślepych na czer
wień i zieleń, biel składa się wyłącznie 
z żółtój i błękitnej barwy oczu normalnych, 
dla ślepych zaś na barwy żółtą i błękitną 
biel powstaje ze zmięszania dwu tylko 
dostrzeganych przez nie barw — czerwonćj 
i zielonej. Osoba, należąca do ostatniej 
gi-upy, oznacza więc np. barwy żółtą, poma
rańczową i czerwoną wspólnem mianem 
czerwieni i nie umie np. rozróżnić barwy tu
lipana od barwy krwi. Nareszcie ludziom 
dotkniętym całkowitą ślepotą barwną, wszy
stko, co widzą, wydaje się białem albo sza- 
rem i mogą oni oceniać barwy tylko według 
ich natężenia świetlnego.

Tu jednak wkraczamy już w dziedzinę 
psychologii. Jeżeli światło (i jego elemen
ty—barwy) nie jest niczem innem, jak tyl
ko wrażeniem, powodowanem przez szybki 
ruch oscylacyjny, oraz pobudzenie nerwu 
wzrokowego, odmienne u różnych ludzi, 
natedy i wszelka jasność—biała czy też bar
wna — także istnieje tylko jako wrażenie, 
a więc wogóle wszystko, co możemy widzieć. 
Wobec tego możnaby powątpiewać o pe
wności poznania i wzajemnego udzielania
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sobie wiadomości, ponieważ te jasne rzeczy 
wywierają na różnych ludziach odmienne 
wrażenia. Na szczęście jednak niepewność 
ta nie ma zbyt wielkiego znaczenia, olbrzy
mia bowiem większość ludzi bądźcobądź 
widzi barwy jednakowo, albo odbiera przy 
tem przynajmniej bardzo podobne wrażenia 
tak, że każdy wie, co mamy na myśli, mó
wiąc o czerwieni, zieleni, błękicie i tam da- 
lej i gdyby nawet zupełnie podać w wątpli
wość określoność znaczeń barw, to jednak 
niepodobna zakwestyjonować pewności wła
ściwego widzenia; często się zdarza, że wła
śnie osoby, ślepe na barwy, doskonale widzą.

Z tego jednak bynajmniej nie można 
wnosić, że elementy nerwowe, czułe na bar
wy są niepotrzebne, że barwa jest tylko 
zbytkiem, że jest ona tylko rzeczą przyje
mną. Jakkolwiek bowiem wszystkie bar
wy również mało są niezbędne dla widze
nia, jak  wszystkie tony — dla słyszenia, to 
jednak do dokładnego widzenia, do możliwie 
gruntownego poznawania przyrody są one 
nieodzowne.

Jakżeż czczym, martwym i smutnym wy
dawałby się nam świat bez muzyki! Ale 
w nierównie wyższym jeszcze stopniu przed
stawiałby się on takim, gdyby ludzkość zo
stała pozbawiona muzyki oka, przepychu 
barw natury i sztuki. Barwy to właśnie 
ożywiają krajobraz, one to zdolne są nadać 
pewien urok nawet takim przedmiotom, 
które skądinąd byłyby odstraszające i brzyd
kie, o czem doskonale wiedzą malarze. B ar
wa uszlachetnia najbardziej prozaiczne płó
tno, jak  o tem świadczą obrazy, traktujące 
niekiedy wstrętny przedmiot; potęgę barw 
jeszcze lepiej wykazują sławne tylko (?) pod 
względem kolorytu obrazy Makarta; cóż do
piero, gdy służą one do upiększenia rzeczy, 
samój przez się już pięknej, czego najle
pszym przykładem jest „Wniebowstąpienie” 
Tycyjana.

Nieprawdą jest, ażeby roskosz, jakiój do
znajemy przy rozważaniu dzieła sztuki, za
chwycającego nas swemi barwy, albo przy 
napawaniu się widokiem umajonej kwieciem 
natury, stawała się mniejszą wskutek tego, 
że wiemy, iż jeden z elementów piękna — 
barwa jest czemś indywidualnem, że, rozwa
żając z fizycznego punktu widzenia polega 
ona na drganiach, które pobudzając ezucio-

W S Z E C H Ś W I A T .
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we elementy nerwu wzrokowego, wywołu
ją  za jego pośrednictwem w pewnem miej
scu mózgu zmiany fizyczne, połączone, za
leżnie od organizacyi danego osobnika, 
z wrażeniem tój lub owój barwy. Zadowo
lenie zaś, jakie uczuwamy, gdy przy nauko- 
wem wgłębianiu się w kwestyją barw udaje 
się nam znaleśó coś nowego, zdolnego przy
czynić się do wyświetlenia tój kwestyi, nie 
jest zaiste mniejsze, chociaż nieco odmienne 
od tego, jakie sprawia nam piękny widok 
natury lub dzieło sztuki.

Henryk Silbersłein.

BUCHARA I BUCHARCZYCY
według 

cŁra, Heyfeldera.

(Ciąg dalszy).

IY.

Handel .

Wybitne znaczenie w życiu bucharczy
ków ma nadewszystko handel, w którym 
wszystkie narodowości Buchary — uzbecy, 
tadżycy i żydz i— jednakowo odznaczają 
się i który stanowi wyłączne prawie zajęcie 
wszystkich zamieszkałych w Bucharze cu
dzoziemców. Mówimy tu o handlu wogóle, 
wielkim (wywozowym i przywozowym) 
i małym we wszelkich jego postaciach.

Jak  znacznie wzrasta od lat 20 handel 
pomiędzy Bucharą a Rossyją widać z nastę
pujących obliczeń. W roku 1860 podług 
„Zbioru” Obruczewa wywóz z Buchary do 
Rossyi wynosił 2—3 milij. rubli, w r. 1864 
doszedł do 6 milij.; przywóz w roku 1864 
przedstawił sumę 2—3 milij., w roku 1865 
nawet 4 milij., ale w r. 1866 zeszedł niżój 
1 milij ona rubli. Od tego czasu stosunki 
się tak dalece zmieniły, że w r. 1887 wywóz 
do Rossyi, według źródeł urzędowych, sta
nowił 15 milij., a przywóz 16 milij., w la
tach zaś 1888 — 89 oba te handle wzrosły 
jeszcze bardziój.

Dawna droga handlowa z Buchary do 
Rossyi wiodła przez Kazalinsk i Orenburg 
nad Wołgę; a stąd do Nowogrodu Niżowego 
i Moskwy; droga ta przetrwała aż do chwili 
otwarcia kolei Zakaspijskiój i teraz jeszcze 
istnieje. Koszty przewozu na wielbłądach 
tak dalece spadły, a przytem organizacyja 
karawan jest tak doskonałą, że transporty, 
niewymagające pośpiechu, chętnie bywają 
przesyłane tą drogą przez pustynię. Głó
wna jednakże linija przewozowa obecnie 
wychodzi z Samarkandy i Buchary, aby da
lój pójść koleją przez Dżardżui, Merw, 
Usun-Ada nad jeziorem Kaspijskiem ‘), stąd 
morzem do Baku i koleją do Batumu nad 
morzem Czarnem, następnie zaś albo przez 
morze Czarne i kolejami do Rossyi, albo 
naokoło przez morze i Ocean do portów 
morza Bałtyckiego—Libawy, Rewia i Pe
tersburga. Zamiast temi drogami wysyłają 
też towary z Usun-Ada okrętami wprost do 
Astrachania, a późniój Wołgą do głównych 
przystani nad nią — Carycyna, Saratowa 
i Samary, skąd już kolejami towary roscho- 
dzą się wszędzie. Transporty bawełny su- 
rowój wyłącznie idą przez Carycyn.

Handel obecny Buchary z Indyjami, Af
ganistanem, Chiwą i Persyją niema żadne
go prawie znaczenia. O ile możemy pole
gać na doniesieniach konsulatów angiel
skich, towary angielskie dziś na rynkach 
chanatu zupełnie zostały wyrugowane przez 
rossyjskie; tylko cienkie białe muśliny do 
turbanów i pstre muśliny do ubrań kobie
cych otrzymywane są jeszcze z Anglii. Nie 
jest to wcale zjawisko odosobnione w Azyi. 
Od chwili zdobycia Karsu i obsadzenia Ba
tumu (1878), szczególniój zaś od chwili 
zniesienia wolnego portu Batumu (1885) 
i tranzytu przez Kaukaz, wcielenia kraju 
Zakaspijskiego i otwarcia w nim kolei, to
wary Anglii powoli, ale bez przerwy, ustę
powały z całego wielkiego obszaru pomię
dzy Kaukazem a Pamirem, kędy przed ro
kiem 1877 panowały niepodzielnie.

Dzisiejsza droga handlowa z Indyj do 
Buchary przechodzi przez Peszawer, Kabul 
i Kelif. W skutek buntu gilzajów, powsta-

•) Patrz mapę kraju Zakaspijskiego, Wszechśw. 
z r. z. Nr 39.
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nia Izak-Chana w Mazari-Szeryfie, tudzież 
niepokojów wojennych droga ta na czas 
1886—88 stała się dla karawan niedostępną, 
i zamiast niej powstała nowa linija przez 
Bemler, Abassiją, Mescher, Herat i Kerki, 
której kierunek zarazem był jednakowym 
z kierunkiem linii persko-bucharskićj. Po 
roku 1888 poprzedni kierunek z Indyj przez 
Kerki i Kelif został przywrócony. Handel 
z Persyją odbywa się obecnie przez Merw, 
Tedżen, Aschabad i dalej koleją. Co się 
tyczy ruchu handlowego pomiędzy Bucha- 
rą a Europą to ten jest nader słaby: wszel
kie najnowsze usiłowania zagranicznych 
domów handlowych w celu zawiązania sto
sunków z Bucharą, zdaje się, spełzły na ni
czem. Agitacyje francuskich towarzystw 
handlowych i gieograficznych w tym celu, 
aby otworzyć w Bucharze zapomocą swoich 
konsulatów ujście dla handlu francuskiego 
pozostały dotąd bezskutecznemi *).

Cały wywóz z Buchary zasadza się wyłą
cznie na surowych materyjałach, jakoto: 
bawełnie, wełnie i skórach. W roku 1887 
samej bawełny wywieziono 900000 pudów, 
a od tego czasu wzmógł się jeszcze bardziej, 
wskutek wzrastającego popytu, powiększe
nia plantacyj, lepszego oczyszczania i zapa- 
kowywania, a nadewszystko wskutek otwar
cia kolei. Jednakże cyfry wywozowe pod
legają w każdym miesiącu wahaniom, głó
wnie w zależności od kaprysów Amu-Daryi. 
Drewniany most na Amu-Daryi, ów naj
większy z mostów drewnianych na całym 
świecie, bywa zrywany nieraz pi'zez gwał
towny Oksus, a wtedy komunikacyja z Bu
charą przerwana. Gdy most ten w r. 1889 
wskutek wysokiego wodostanu został zer
wany, na czas kilku miesięcy ustał wszelki 
ruch handlowy pomiędzy Bucharą a Ros-
syją-

Spojrzyjmy teraz, jakie to towary stano
wią przedmiot wywozu z Buchary.

Wełny owczej i skórek baranich wywożą 
obecnie do 900000 pudów, w tem znajdują 
się sławne skórki jagniąt z rasy karakuł- 
skiej, w handlu zwane wprost karakułami.

>) Usiłowania te bardzo spotęgowane trwają 
i ebecnie.

Żywe owce stanowią również przedmiot 
wywozu do Rossyi.

Skórek lisich wywożą do 50000 sztuk.
Jedwab albo bywa wywożony surowy, 

albo w postaci materyj i chust jedwabnych 
w dość znacznej ilości 302000 pudów; wiele 
też idzie materyj napół jedwabnych i ba
wełnianych; wywóz dywanów w roku 1888 
przedstawiał wartość 55000 rubli.

Kiszki baranie idą przeważnie do Wie
dnia i Hamburga.

Owoce suszone, głównie rodzenki i brzo
skwinie, idą też w znacznych ilościach za
granicę. Wino dopiero od roku 1889 sta
nowi przedmiot wywozu. Zgodnie z trak
tatem r. 1868 w Bucharze nie wolno pędzić 
gorących napojów. Wszelako, gdy wtar
gnęły tutaj żywioły europejskie, konieczną 
zjawiła się potrzeba napojów wyskokowych. 
Wtedy to na dworcach kolejowych i w wa
gonach restauracyjnych dozwolono sprze
dawać wino, wódkę i piwo. Niedługo po
tem, na zasadzie postanowienia jenerał- 
gubernatora Turkestanu, w Maju 1889 roku 
pozwolono na próbę jen. Annenkowowi 
i francuzom przezeń sprowadzonym do Ka- 
rakulu wytłaczać wino na sprzedaż.

Handel przywozowy jeszcze bardziej zo
stał opanowany przez rossyjan, niźli wy
wozowy. W tym celu powstało w Bucha
rze około 15 kantorów handlowych, któ
re w części reprezentują pewne towarzy
stwa przewozowe, w części, od chwili otwar
cia kolei, na własną rękę zajmują się zaku
pem i sprzedażą towarów. Głównemi przed
stawicielami wspomnianych firm na miejscu 
są żydzi i tatarzy, rzadziej polacy i rossy- 
janie, tudzież jeden dom niemiecki. P rzy
wóz dostarcza Bucharze przedewszystkiem: 
1) wyrobów fabrycznych na corazto więk
szą skalę, 2) żelaza i wyrobów metalowych, 
3) wiele bardzo cukru, który idzie i do Af
ganistanu, 4) porcelany i wyrobów szkla
nych, przeważnie lamp, 5) towarów norym
berskich, 6) wyrobów skórzanych, papieru 
i materyjałów piśmiennych, 7) lekarstw, po- 
środ których przeważa chinina, 8) farb ani
linowych, wreszcie 9) nafty, dopiero od ro
ku 1887.

Z Indyj otrzymuje Bucharą głównie her
batę zieloną, indygo, materyje na turbany,
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szale i dywany z kaszmiru, korzenie i przy
prawy.

Z Persyi ’) chanat otrzymuje, jak  p o 
przednio, herbatę zieloną, która stanowi 
jedyny podbudzający napój wstrzemięźli
wych bucharczyków, towary norymberskie, 
wyroby fabryczne, trochę skór, trochę weł
ny jagnięcój, futer lisich, oraz drogich ka
mieni, głównie turkusów.

Z Afganistanu idą, do Buchary futra li
sów i kun i, po większój części, po dozna- 
nój przeróbce na szlafroki futrzane, lub 
w postaci surowój wędrują dalój. Afgań
czycy i zamieszkujący pośród nich żydzi, 
dostarczają bucharczykom pięknych rubi
nów, a przyległym częściom Buchary —za
pasów żywności, w niezbyt zresztą wielkiój 
ilości. Handel z Afganistanem, choć nie
wielki, ma jednak znaczenie dla Buchary. 
Dało to się szczególniój we znaki buchar
czykom podczas rozruchów Izak - Chana, 
kiedy emir Abd-ur-Rahman zakazał swoim 
wszelkich stosunków handlowych z Bu- 
charą.

Z Niemiec nadchodzą do Buchary w zna
cznych ilościach sztaby srebra.

Nieraz się słyszy zdanie od cudzoziem
ca o jarm arku w Nowogrodzie Niż., że.nie 
znać tam całego ogromu dokonywanych 
obrotów handlowych, że ruch handlowy 
jarm arku ma charakter całkiem drobno
stkowy i zwykły. To samo wogóle daje 
się powiedzieć o całym świecie handlowym 
wschodu, w szczególności zaś o bucharskich 
bazarach. Wielkie obroty handlowe oraz 
obliczanie i ściąganie podatków odbywa się 
we wnętrzu wielkich karawanserajów przed 
sklepami bucharskich i żydowskich kupców 
i kantorami rossyjskiemi. Sklepiki baza
rów bucharskich zawierają tylko detaliczny 
towar i ruch handlowy nie wydaje się 
w nich ożywionym i wspaniałym. W  stolicy 
chanatu liczne bazary więcój niż gdziegol- 
wiek w Azyi środkowój zachowały czysto 
wschodni charakter. Są to bądźcobądź 
najszersze i najwięcój ożywione arteryje 
handlowe położone w środku miasta i naj- 
częściój dla ochrony przed słońcem przy
kryte zgóry i tym sposobem podczas dnia

Należy rozumieć z Anglii.

panuje cień i względny chłód, zató wieczo
rem w lecie nastaje zaduch nie do zniesie
nia. Nakrycie ochronne robione jest z mat, 
wojłoku, z drzewa i kamienia. W  trzech 
czy czterech głównych punktach miasta 
wzniesione są kamienne okrągłe kopuły, 
które swojemi kamiennemi filarami i skle- 

I pionemi dachami przypominają kaplice. Od 
takiój dopiero kopuły we wszystkie strony 
roschodzą się gwieździsto główne i po
mniejsze rzędy bazaru, z których każden 
ma swoję odrębną indywidualność, mogącą 
przybysza europejskiego zadziwić i zająć. 
Wszystkie te rzędy bazaru przykryte są 
dachem drewnianym, matami trzcinowemi. 
poszarpanemi chustami i w świetle zacho
dzącego słońca albo przy sztucznem oświe
tleniu wyglądają bardzo malowniczo; wra
żenie się potęguje gdy w pobliżu nich prze
suwa się orszak weselny albo inny jaki u ro
czysty pochód z pochodniami.

Główny tygodniowy targ w Bucharze 
zwany Rigistanem, zajmuje czworokątną 
przestrzeń przed cytadelą, w którój mieszka 
emir i zawiera mnóstwo sklepików z her
batą, solą, mydłem, świecami łojowemi, 
chlebem i w ogóle wiktuałami. Tu docho
dzi ulica rzeźników i warzyw; w pobliżu 
leży targ na węgle; naokoło Rigistanu cią
gną się szeregi sklepów rękodzielników 
i wszelkiego rodzaju przekupniów. Środek 
Rigistanu oddany jest wyłącznie na użytek 
handlujących owocami; ku końcowi lata 
piętrzą się tu stosy melonów i tylko melo
nów. Przed wyniosłem wzgórzem cytadeli 
w pobliżu kilkunastu starożytnych armat 
o całkiem bajecznych kształtach można wi
dzieć i słyszeć kuglarzy i szarlatanów bu
charskich.

Tutaj opuścimy cały szereg nazbyt dro
biazgowych szczegółów o bazarze i przed
miotach jego handlu i przejdziemy do cha
rakterystycznych stron handlu buchar
skiego.

Oddalone nawet dzielnice miasta i przed
mieścia posiadają każda zosobna swój bazar. 
Trudno pojąć, mówi Heyfelder, jak  może 
taki bucharczyk dzień cały przesiedzieć 
w swój budzie po to tylko aby sprzedać 
kilka kawałków melona albo parę funtów 
łojówek. Przytem trzeba widzieć jaką on 
zachowuje powagę, jak  stara się aby jego
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sklepik miał pozór najprzystojniejszy aby 
był schludny! Sam on zawsze jest czysto 
ubrany, w handlu grzeczny, choć nigdy nie 
uprzedzający względem kupujących. Od 9 
rano do 4 albo 5 siedzi ze skrzyżowanemi 
nogami w swoim sklepiku, niebacząc na 
gorąco lub zimno, tu urządza sobie drzem
kę i dopiero o zapadającym zmroku udaje 
się do domu. W piątek, czyli w mahome- 
tański dzień wypoczynku, wszystkie sklepy 
są pozamykane; niektóre tylko otwierają się 
na parę godzin. Podczas panującej choroby 
albo wielkiej śmiertelności, naprzykład 
podczas lata r. 1889, całe tygodnie wię
kszość sklepów wbazarach bywa zamkniętą, 
ulice są osierocone, ruch nader mały.

Gdy europejczyk wchodzi do sklepu, 
w tejże chwili pewna liczba przechodniów 
i gapiów próżnujących zatrzymuje się i ob- 
stępuje sklep. Uprzejme słowo* odpycha
jące skinienie ręki wystarczają, aby się usu
nęli trochę, za chwilę jednak pod wpływem 
nacisku tylnych szeregów powtarza się to 
samo. Tłuszcza bierze czynny udział w tar
gu: jedni trzymają stronę kupującego i po
magają mu w targowaniu się, inni są po 
stronie kupca i zachęcają go, aby twardo 
stał przy stwojój cenie i nie ustępował.

Bardzo się mylą ci europejczycy, którzy 
sądzą, że na wschodzie zawsze należy ofia
rować zaledwie połowę albo nawet trzecią 
część żądanej ceny. Przedewszystkiem po
winno się znać na wartości towaru, aby 
módz się zasadnie targować. Na jesieni ro
ku 1887, mówi Heyfelder, mój tłumacz za
prowadził mnie i pewne małżeństwo, przy
byłe z Paryża, do liurtownego kupca, han
dlującego wełną karakulską. Otóż paryża- 
nie ofiarowali mu połowę ceny żądanój; 
wtedy kupiec powolnym ruchem odwrócił 
się od nich i już nie raczył zaszczycić ża- 
dnem spojrzeniem ani odpowiedzią. Rezul
tat był ten, że po bezowocnem szukaniu 
przez cały dzień, gdy przebiegli przynaj
mniej połowę bazaru, pod koniec dnia za 
pośrednictwem osób trzecich kupili u pier
wszego kupca żądany przedmiot. Jestto 
chyba prawo ogólne na całym świecie, że, 
kto chce kupować, powinien się znać na ku
powanej rzeczy. Na wschodzie prawo to 
o tyle większe ma znaczenie, że każdy ma 
czas i chęć do targowania się i do gada

nia, — w tem właśnie dla nich polega cała 
przyjemność handlu. Dlategoto wyrazy eu
ropejskie „Prix fixe”, stała cena, ostatnie 
słowo, nie mogą tu mieć żadnego zastoso
wania.

(dok. nast.).
Stefan Stetkiewicz.

D R U G I

międzynarodowy kongres elektryków
W  P A R Y Ż U .

(Dokończenie).

Rospatrywane dotąd zjawiska hydrodynam iczne 
stanowią analogiją ze zjawiskami, zachodzącemi 
wskutek działań trwałych magnesów i biegunów 
m agnetycznych. Lecz analogija rościąga sig dalej, 
a mianowicie obejmuje ona zjawiska indukcyi m a
gnetycznej, czyli czasowego magnesowania sig ciał, 
wprowadzonych do pola magnetycznego, znikają
cego, gdy usuniem y ciało z pod wpływu pola. 
Wiadomo, że ze względu na indukcyją m agnetycz
ną. ciała, napotykane w przyrodzie, mogą się za
chowywać dwojako: jedne, t. zw. param agnetycz
ne, ulegają silniejszemu namagnesowaniu niż o ta 
czający je  środek, niż pow ietrze np.; są skutkiem 
tego przyciągane przez biegun, wywołujący w nich 
stan magnetyczny i ustawiają się podłużnie, gdy 
umieszczone są między dwoma różnoimiennemi 
biegunam i magnesu. Inne, t. zw. dyjam agnetycz- 
ne, ulegają słabszemu niż powietrze nam agneso
waniu i skutkiem  tego są pozornie odpychane od 
magnesującego je bieguna, oraz ustawiają się po
przecznie m iędzy różnoim iennem i biegunam i m a
gnesu. Podobne wypadki zachodzą przy ruchach 
hydrodynam icznych. Jeżeli umieścimy w wodzie 
ciało lżejsze od niej, np. kulkę korkową (przywią
zujemy ją  do sztabki, podtrzym yw anej na pewnej 
głębokości zapomocą pływaków) i jeżeli następnie 
zbliżymy do kulki oscylator, to  wywołany przez 
ten oscylator ruch cieczy wprawi lekką kulkę 
w drgania synchroniczne, a przytem  silniejsze od 
drgań samej cieczy; będzie to zatem niejako ciało 
param agnetyczne. Kulka, mogąc się dowolnie prze
suwać w wodzie, będzie przez oscylator odpycha
ną, co zgodne je s t z w arunkiem  odwrotności, to 
warzyszącej analogii; mały walec korkowy ustaw i 
się poprzecznie między dwoma bgbenkami, pulsu- 
jącem i w odwrotnych fazach. Jeżeli weźmiemy 
ciało cięższe od wody, np. lak lub m etal w kształ
cie kulki lub walca, zawieszonych na pływakach)
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to możemy powtórzyć dopiero co wymienione do
świadczenia z odw rotnym  rezu lta tem . Ciało cięż
sze od wody, oscylujące słabiej od niej, zachowu
je  się niejako dyjam agnetycznie.

N ader ciekawemi są nowsze dośw iadczenia prof.
B., dotyczące zjawisk analogicznych z działaniam i 
prądów  elektrycznych, czyli z t. zw. działaniam i 
elektrodynam icznem i. Zjawiska elektrodynam icz
ne można pojm ować w sposób następujący: p rze
wodnik, po którym  przepływ a p rąd , w ytw arza do
koła siebie, a  m ianowicie w każdej płaszczyźnie, 
przecinającej go prostopadle, pole m agnetyczne tej 
natury, że siła m agnetyczna działa w każdym  pun
kcie pola wzdłuż linii kołowej, okrążającej prze
wodnik. Opisane pole m agnetyczne działa na prze
wodnik z prądem , znajdujący się w pobliżu i, ja 
ko skutek, zjawia się działanie dwu przew odni
ków z prądam i w tej postaci, że prostolinijne i ró 
wnoległe części dwu obwodów elektrycznych przy
ciągają się, jeżeli kierunek p rądu  jest w obu iden
tyczny, a  odpychają, jeżeli p rądy  w nich  są od
w rotnie skierowane; gdyby wzmiankowane części 
dwu obwodów nie były do siebie równoległe, lecz 
tworzyły pewien kąt, to  działanie e lek trodynam i
czne spraw iłoby przy pew nych oznaczonych wa
runkach ruchom ości przewodników, że ustaw iłyby 
się one równolegle, a p rzytem  tak, że p rąd  byłby 
w obu jednakow o skierowanym.

Przejdźm y do zjawisk hydrodynam icznych. Za 
punkt w yjścia niechaj służy dopiero co opisany 
charak ter pola m agnetycznego, wytworzonego do
koła przew odnika z prądem . Weźmy walec w pra
wiony przez odpowiedni m echanizm  w oscylacyje 
dokoła swej osi i zanurzm y go w cieczy. Jeżeli 
ciecz ta  jest dość lepką, by udzielone je j przez 
walec oscylacyje roschodzić się mogły na  niejaką 
odległość '), to  otrzym am y w cieczy dokoła nasze
go walca oscylacyje, skierow ane zupełnie tak  sa
mo, ja k  siły m agnetyczne dokoła przew odnika 
z prądem ; otrzym aliśm y tedy  zjawisko analogiczne 
ze zjawiskiem p rądu  elektrycznego, przynajm niej 
pod względem wytworzonego pola m agnetycznego. 
Jeżeli zanurzym y w cieczy dw a walce, oscylujące 
synchronicznie w sposób wskazany, to  zauważyiny> 
że zachodzą między n iem i działania analogiczne 
z działaniam i elektrodynam icznem i. Jeżeli m ia
nowicie oscylacyje walców, zanurzonych rów nole
gle i pionowo, będą odw rotne, t. j . jeżeli dla oso
by, patrzącej zgóry, jed en  poruszać się będzie 
w kierunku wskazówek zegaru, gdy drugi porusza 
się w k ierunku  przeciwnym , to  mieć bodziemy 
niejako dwa równoległe przew odniki z p rądam i, 
odwrotnie skierowanemi; walce, oscylujące w po
wyższy sposób, przyciągają się, podczas gdy walce, 
oscylujące w jednakow ym  kierunku  odpychają  się, 
co zgadza się w zupełności z powszechnym fak
tem, że znak siły w naszych zjaw iskach hydrody 
namicznych je s t odw rotny niż w zjawiskach m a

gnetycznych. Gdy walce nie są równoległemi, to> 
w razie odpowiednich warunków ruchomości, po
dobnych ja k  w wypadku elektrodynam icznym , dą
żą one do równoległości, przyczem oscylacyje ich 
w położeniu równowagi są odwrotnie skierowa
nemi.

N iepodobna podawać na tem miejscu dalszych 
szczegółów, dotyczących ciekawych doświadczeń 
prof. B jerknesa, które przedstawiliśmy tutaj w ogól
nym i pobieżnym zarysie; niepodobna również 
wchodzić w objaśnienia teoretyczne ^m aw ianych 
zjawisk hydrodynam icznych. Hydrodynam iczna 
strona przedm iotu je s t niewątpliwie bardzo in te
resującą; elektryków  m ustało natom iast zajmować 
głównie odtw orzenie zjawisk m agnetycznych i elek
trodynam icznych zapomocą znanych ruchów cie
czy, nasuw ające przypuszczenie, że zachodzi pe
wien związek między przyczynam i, od których za
leżą oba szeregi zjawisk.

Ciekawem jest, że, opierając się na rozwiniętej 
tutaj analogii, pref. B. zdołał podać domniemane 
rozwiązanie pytania co do praw a elem entarnego 
działania elektrodynam icznego, t. j . praw a, które 
określa działanie jednego i nieskończenie małego 
elementu przew odnika z p rądem  na drugi podo
bny elem ent, należący do innego obwodu elek
trycznego. Pytan ie  to nie mogło być rozwiązane 
dla prądów  elektrycznych, ponieważ w rzeczywi
stości m am y do czynienia nie z elem entam i p rą 
du, ale z całkow item i obwodami, a działania ele
m entarne oparte  na różnych praw ach, dawać mo
gą mimo to w sumie dla całkowitych obwodów 
jednakie działania wypadkowe. Otóż, w przypu
szczeniu niezawodności zupełnej analogii pom ię
dzy zjaw iskam i hydrodynam icznem i i elektrody
namicznemi, w ypada dla elem entarnego działania 
elektrodynam icznego, według prof. B , wzór naj
prostszy spomiędzy możliwych, t. zw. wzór Re
narda.

Zatrzym aliśm y się dłużej nad badaniam i skan
dynawskiego m atem atyka, ponieważ jego odczyt 
i dem onstracyje należały do punktów kongresu, 
budzących szerszy interes.

Do tej samej kategoryi należały również demon
stracyje doświadczeń prof. H ertza z Bonn, z sze
regu słynnych badań  tego uczonego nad falowem 
roschodzeniem  się w przestrzeni działań elektro- 
djnam icznych; dem onstracyj dokoDał wobec licz
nego zgrom adzenia w wielkiej sali centralnego la 
boratoryjum  elektrycznego p. Joubert, k tóry  w la
boratoryjum  tem  pow tarzał doświadczenia prof. 
H ertza. Ponieważ wiadomość o doświadczeniach 
tych k ilkakrotnie już podaw aną była w Wszech- 
świecie ’)> możemy tu opis ich pominąć.

Korzystając z obecności członków kongresu w la 
boratoryjum  centralnem , pokazali nadto pp. Cour- 
toy i Lagrange ciekawe dośw iadczenia, wykonane 
przez n ich w tem że laboratoryjum  nad zjawiska-

') T aką cieczą jest np. olej.
■) Ob. W szechświat z r. b. N r 23 i 24, oraz 

Nr 45 i 47.
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mi, jakie zachodzą w przew odnikach przy p rze j
ściu przez nie wyładowań batery i lejdejskiej. 
Okazuje się, że wzdłuż drutu , przez który  odby
wa sig wyładowanie silnej ba tery i, nie wszystkie 
punkty ulegają jednakow o silnemu wstrząśnieniu 
cząsteczkowemu. Jeżeli np. wskutek wyładowania 
d rut się u latn ia , a otoczony był uprzednio papie
rem , to na papierze pozostaną nader prawidłowe 
prążki poprzeczne, podobne do prążek widma; c ie
kawe zjawiska obserwowano także przy w yłado
waniu batery i przez sznur, źle przewodzący, po
k ry ty  proszkiem metalicznym .

Do nader efektownych dem onstracyj należały 
wreszcie doświadczenia pomysłu p. Elihu Thom 
sona, k tóre widzieć było można na wystawie w sek
cyi amerykańskiej, a które pokazywał członkom 
kongresu p. Abdank-Abakanowicz. I te  wszakże do
świadczenia opisane już były w Wszechświecie 
wraz z objaśniającem i je  rysunkam i *).

Z pytań  natury  ściśle praktycznej, poruszonych 
na kongresie, szczególną doniosłość przyznać n a 
leży kwestyi porozum iewania się okrętów w cza
sie mgły, ozy to między sobą, czy też z wybrze
żem Liczba katastrof morskich, pochodzących 
najczęściej zó spotkań okrętów podczas mgły, nie
wątpliwie zmniejszyłaby się znakomicie, gdyby py
tanie powyższe zostało zadawalająco rozwiązanem. 
Czytelnicy Wszechświata przypom ną sobie z a rty 
kułu, drukow anego w tem  piśmie przed paru  laty, 
że sygnały akustyczne bespośrednie bynajm niej 
za takie rozwiązanie nie mogą być poczytane. Zda
je  się, że natrafiono obecnie na drogę właściwą, 
a jakkolw iek chodzi dotąd dopiero o doświadcze
nia i próby, to jednak z rezultatów  tych prób 
wnosić można, że na rozwiązanie zupełne nie wy
padnie czekać długo. A paratem , pośredniczącym 
w porozum iewaniu się, jes t w doświadczeniach p. 
Chayea, o k tórych  tu ta j mówić chcemy, telefon, 
połączony z mikrofonem. Mikrofon odpowiedniej 
budowy, zanurzony w wodzie, chwyta dźwięki, 
dochodzące ze znacznej naw et odległości; można 
np. przy jego pomocy usłyszeć szmer, jak i wywo
łuje w wodzie parowiec, przepływający w odległo 
ści przeszło dw ustu m etrów . Bardzo dowcipnym 
i zarazem prostym  jes t sposób, stosowany przez 
p. Chayea do oznaczania kierunku, w jakim  zn a j
duje się niewidzialny okręt. Umieszcza się mikro
fon w puszce ołowianej o grubych ściankach, za
opatrzonej w okienko. Obracając puszkę w różne 
strony, natrafia się na  tak ie  położenie, przy fctó- 
rem  szm er staje się najw yraźniejszym ; doświad
czenia w ykazały, że sposób ten pozwala w ynajdo
wać wcale dokładnie żądany kierunek.

Spomiędzy przyrządów, polecanych uwadze kon
gresu, zaznaczyć należy głównie przyrządy braci 
R ichardów , k tórych większość służy do celów m e
teorologicznych; przyrządy te stanowią wyborne 
praktyczne rozwiązanie zadania przyrządów samo •

piszących. Przed paru laty  podał W szechświat 
opisy pierwszych przyrządów, zbudowanych przez 
b raci R ichardów , mianowicie przyrządów, zapisu
jących tem peraturę , ciśnienie, wilgotność l) . Obe
cnie liczba tych  przyrządów, znajdujących się 
w kom plecie na wystawie, zwiększyła się znacznie; 
is tn ieją przyrządy, zapisujące ciśnienie i prędkość 
w iatru , stan opadów i in. Najciekawszym jest no
wy przyrząd, zapisujący prędkość w iatru  w każ
dym  momencie: zapomocą dość złożonego m echa
nizmu dzieli on autom atycznie przestrzeń, prze
bieganą przez anemom etr pod wpływem wiatru, 
przez czas, k tó ry  do tego jest potrzebny i o trzy
m aną w ten sposób każdochwilową prędkość wia
tru  zapisuje graficznie w postaci krzywej na obra
cającym się walcu. Rzecz prosta, że przyrząd ten 
może być zastosowany i do innych celów prócz 
meteorologicznych i może być używany tam  wszę
dzie, gdzie chodzi o zapisywanie ciągłe prędkości 
jakiegokolwiek ruchu. Łącznie z innem i p rzyrzą
dami braci Richardów znajduje się on zarówno 
w centralnem  obserwatoryjum meteorologicznem 
paryskiem , jakoteż w obserwatoryjum  umieszczo- 
nem  na szczycie wieży Eiffla.

Kończąc spraw ozdanie z tegorocznego kongresu, 
w inniśmy wreszcie dodać, że pomyślano już o kon
gresie następnym , a więc trzecim  z rzędu. Na 
skutek zaproszenia am erykańskiego Insty tu tu  in- 
żynierów-elektryków, zebrać sig on ma w Nowym 
Yorku podczas wystawy powszechnej, m ającej się 
odbyć w tem  mieście w r. 1892.

L. Kiecki.

SPRAWOZDANIE.

Algoritnus, to jest nauka liczby, polską rzeczą wy
dana przez księdza Tomasza Kłosa, 1538, wydał dr 
M aryjan A. Baraniecki. W Krakowie, 1889, 8-ka 
m ała, str. X X IV +56.

W roku 1888 Akademija umiejętności w Krako
wie rospoczęła wydawnictwo „Biblijoteki pisarzów 
polskich," m ającej objąć przedruki rzadkich utwo
rów lite ra tu ry  w języku polskim lub łacińskim, 
przedewszystkiem z XVI wieku, oraz dawnych za
bytków lite ra tu ry  polskiej, dochowanych w ręko- 
pismach.

W  wydawnictwie tem  Akadem ija nie będzie po
m ijała i zabytków m atem atycznych i na początek 
z tego działu lite ra tu ry  postanowiła wydać A rytm e
tykę  księdza Tomasza Kłosa, w ydaną w roku 1538 
pod wyżej podanym  ty tu łem  i uważaną dotąd  za 
pierwszą arytm etykę w języku polskim drukiem  
ogłoszoną. W ydanie tego zabytku A kadem ija po
wierzyła prof. B aranieckiem u, który  lite ra tu rę  hi-

•) Ob. Wszechśw. z r. b. Nr 34. >) Ob. Wszechśw. z r. 1886, Nr 47 i 52.
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storyczno - m atem atyczny polską wzbogacił przed 
kilkom a laty  rospraw ą p. t. „K rótki rys rozwoju 
ary tm etyk i i o jej nauczaniu w  Polsce” (W arszawa, 
1884 r.).

K siążka Kłosa jest wielką bibliograficzną, rz a d 
kością. Do ostatnich, czasów znane były  dw a ty l
ko uszkodzone, n iedopełniające sig w zajem nie jej 
egzemplarze: jeden zachow any w biblijotece Ja g ie l
lońskiej, drugi w muzeum książąt C zartoryskich 
w Krakowie. Dowiedziawszy sig za pośrednictw em  
prof. W ierzbowskiego z W arszawy o is tn ien iu  trze
ciego egzem plarza w b iblijo tece publicznej w W il
n ie i otrzymawszy sporządzony przez dra B ieliń
skiego z W ilna dokładny odpis tych  k a rt, których 
brak  w egzem plarzach krakow skich, mógł p. B ara
niecki p rzystąpić do w ydania zupełnego A lgorytm u 
Kłosa.

W ydanie to, sporządzone bardzo starannie, z całą 
skrupulatnością, już samo przez sig jes t bardzo inte- 
teresujące i bgdzie ważnem d la  przyszłego h is to ry 
ka m atem atyki w Polsce, ale p. B araniecki podniósł 
jeszcze w artość swego w ydania opatrzywszy m iejsca 
niejasne lub nierozum iałe tekstu, objaśnieniam i 
w przypiskach, a co ważniejsza, poprzedziwszy od
pis dziełka Kłosa wstępem (I — XXIV), w którym  
zaw ierają sig uwagi, odnoszące sig do ogólnej cha
rakterystyki dziełka, jego języka (objaśnienie jgzy- 
kowe ułożył p. Bystroń i w czgści p. K ryński), oraz 
do jednostek m iar i wag użytych w dziełku Kłosa. 
Jako  najważniejsze punk ty  w tych uw agach p, B a
ranieckiego, podnosimy nastgpujące: 1. książeczka 
Kłosa nie m a pokrew ieństw a z dziełam i innych au
torów obcych, 2. stanowczo zaliczoną być w inna do 
arytm etyk abakowych, a jej au to r do abacistów >))
3. dziełko to  pod względem wykładu stoi niżej od 
arytm etyk W ojewódki i  Ile rbesta .

Omówienie jednostek m iar i wag zachodzących 
u Kłosa stanow i in teresu jący  przyczynek do historyi 
m etrologii polskiej.

Sam odpis A lgorytm u z podobizną ty tu łu , zdjętą 
z egzem plarza biblijoteki Jagiellońskiej, oraz ry sun 
kiem na  ostatniej karcie, przedstaw iającym  męża 
w zawoju wschodnim n a  głowie, zajętego m noże
niem na palcach, zajm uje stron 51. W przygotow a
niu odpisu pomagał prof. B aranieckiem u p. S. Kę
piński, student uniw. krakowskiego.

W końcu dodany jest spis wyrazów przestarza
łych lub użytych w znaczeniu odmiennem od dzi
siejszego.

W ydanie „A lgorytm u” Kłosa, zdaniem  naszem , 
odpowiada najzupełniej wym aganiom  staw ianym

')  A bacistam i nazyw am y tych  rachm istrzów , k tó 
rzy n ie  znali jeszcze właściwego zera, używali do 
swoich działań dawnego lub zmienionego rzym skie
go abakusa. Jeżeli algorytm ikam i, idąc za Canto- 
rem, nazwiemy pisarzy, którzy znali m etody a rab 
skie i użytek zera, to w edług tego  Kłosa uważać 
trzeba będzie nie za zupełnie czystego abacistg, lecz 
za początkującego niejako algorytm ika (por. str. 19,
20, 35), który wszystkie swoje działania w ykonyw ał i 

jeszcze liczmanam i na linijach.

zwykle odpisom i wznowionym wydaniom dawnych 
dzieł m atem atycznych.

S. Dickstein.

K o resp o nd en cja  W szechśw iata,

Szanowny Redaktorze!

Z powodu dw ukrotuej odpowiedzi p. Grosglika na 
a rtyku ł mój „Co w liściach pierwej się tw orzy, g lu 
koza czy m ączka” , uważam za właściwe prosić Cię 
o zamieszczenie w szpaltach „W szechświata” nastg- 
pujących słów kilku:

Przy pisaniu mego artyku łu  nie szło m i bynaj
mniej o polemizowanie z p. Grosglikiem, ale tylko
0 zaznajomienie czytelników W szechświata z żywo 
dziś w nauce dyskutow aną kwestyją pierwszego pro
duktu  przysw ajania u  roślin, kwestyją k tórą  p. Gros- 
glik w swoim artykule  lekko tylko potrącił. Nie są
dzę, aby kw estyje sporne, na dobie bgdące, mogły 
być obojętne dla czytelników popularnego pisma 
przyrodniczego, a jak  żywo kwestyja w mowie bę
dąca św iat uczony zajm uje, dowodzi choćby tylko 
ogłoszony na te n  tem at przed kilku laty konkurs 
przez akadem iją berlińską. Ze względu właśnie na 
to  żywe zainteresow anie sig botaników kwestyją 
pierwszego produktu  asym ilacyi, miałem zam iar 
jeszcze przed pojaw ieniem  się artykułu  p. Grosglika 
w tej m ateryi cośkolwiek do W szechświata napisać 
a pojawienie sig wspomnianego artykułu, tylko w y
konanie tego mego zam iaru nieco przyspieszyło.

Cytowaną przez p. Grosglika w jego odpowie
dziach pracg K reusslera z r. 1878 istotnie przeoczy
łem i miałem na myśli tylko nowsze i bardzo ważne 
prace tegoż au tora  z r. 1885 i 1886. Do owej pracy 
K reusslera z r. 1878 i dziś także wigkszej wagi nie 
przywiązuje. P raca ta, ja k  to już z ty tu łu  przez 
p. Grosglika przytoczonego wynika, poświęconą je s t 
w łaściwie innem u przedm iotowi, a  kwestyja wpły
wu natężenia św iatła na asym ilacyją jest w niej do
datkowo tylko i bardzo pobieżnie i nieściśle trak to 
waną. Że sam autor do tej części swej pracy wiel
kiego znaczenia nie przywiązywał, dowodzą odno
szące sig do niej własne jego słowa: „Die ungiinsti- 
ge W itterung des verflossenen Jah res erlaub ten  nur 
w enige und  reiatiy  rohe Vorversucłie dereń  E rge- 
bnisse e iner specelleren M ittheilung kaum  w erth, 
h ier Yielleicht anhangsweisa beriih rt w erden diir- 
fen.” Mimo też  malej ważności p racy Kreusslera 
za przeoczenie je j, tak  p. Grosglika jak czytelników
1 redakcyją W szechświata najuprzejm iej przepra
szam. N atom iast nie mogę cofnąć zarzutu, że r e 
zultaty, k tóre p. Grosglik za rezu ltaty  badań  Kreus
slera podał nie były rzeczywiste i  właśnie nam acalna 
ich niemożliwość była powodem, że owej pracy 
K reusslera starannie j nie szukałem.
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Odnośnie do elem entarnego doświadczenia nad 
wydzielaniem tlenu przez rośliny przyznaję, że za
m iast „liście roślin lądowych do tego doświadczenia 
zupełnie się nie nadają i  do doświadczenia tego n a 
leży zawsze używać roślin wodnych,” powinien b y 
łem powiedzieć „liście roślin lądowych nie zawsze 
do tego doświadczenia sig nadają, i najlepiej jest 
używać do niego roślin wodnych.” Że tak  istotnie 
rzecz rozum iałem dowodzi to, co dalej powiedzia
łem  o zachowaniu się liści roślin lądowych w wodzie.

Prócz tych  dwu punktów  uiemasz w artykule 
moim nic do sprostowania ani cofnięcia, a w dalszą 
polemikę z p. Grosglikiem z wielu względów, a choć
by tylko ze względu na ton jego broszury” wdawać 
sig nie mogę. Emil Godlewski.

KB0HIK& HAOKGWA.

FIZYKA.
—  Nowy fotometr, którego projekt przedstaw ia I 

p. Lion, polega na użyciu jodku amonu, jako sub
stancyi fotometrycznej. Związek ten, otrzymywa
ny działaniem wodnego rostworu amonijaku na 
jod, roskłada się zwolna pod wpływem światła, 
przyczem ilość wywiązującego się azotu jest pro- 
porcyjonalna do natężenia św iatła padającego. Fo
tom etr więc taki mógłby się składać z dwu n a 
czyń zamkniętych, zaw ierających równe ilości od
czynnika i  połączonych ru rą  włoskowatą, w któ- 
re jby  się znajdowała krop la  rtęci, stanowiąca 
wskazówkę. Każde z naczyń poddane jest działa
n iu  oddzielnego źródła św iatła, a różnica ilości 
wywiązywanego azotu zdradza się przesuwaniem 
kropli rtęci; dla porów nania więc natężenia obu 
św iateł trzeba tylko jedno  z n ich przesuwać, do
póki kropla ta  nie zajm ie położenia statecznego. 
W tedy, zwykła zasada pozwoli z odległości świa
te ł wyprowadzić stosunek ich  natężenia. (Comp- 
tes rendus).

S. K.
BIJOLOGIJA.

— W. W ahrlich (w Ber. d. deutsch. Bot. Ges. L i
piec, 1889 r.) podaje gatunek wampirelli, który 
wchłonąwszy pokerm , wydziela oprócz powłoki ze
wnętrznej, wspólnej innym  gatunkom tego rodza
ju , jeszcze drugą w ewnętrzną, otaczającą wchło
niętą strawę, tak, że tworzy się wielka wakuola, 
mieszcząca w sobie ów pokarm. Błona ta  wewnę
trzna, podobnie jak  i zew nętrzna, składa się z błon
nika, jak  tego dowodzi fijoletowe zabarwienie od 
jodu i chlorku cynku. Po skończonej sprawie t r a 
wienia, w am pirella w ydostaje się na zew nątrz 
przez kilka otworów w błonie zewnętrznej, pozo
stawiając w tej ostatniej błonkg wewngtrzną 
z resztkam i niestraw ionego pokarm u. A utor przy
puszcza, że w am pirella ta  wydziela pewną enzy- 
mg, rodzaj soku żołądkowego, która zamienia b ia ł
kow ate ciała na  peptony i umożliwia ich prze
siąkanie przez błong w ew ngtrzną do ciała pro-

toplazmatycznego, a nawet chciałby przypusz
czać drugą enzymę, zam ieniającą wodany węgla 
na  cukier. Jednak  ani z opisu, ani z rycin , nie 
widać, aby wniosek ten był koniecznym; owszem 
rysunki nasuwają przypuszczenie, że odgraniczone 
błoną wewnętrzną cząstl-i straw y, są resztkami 
przetraw ionego już pokarm u nieulegającemi dal
szemu traw ieniu i jako ciało obce oddzielone od 
żyjątka. Opisaną wampirellę uważa autor za od
m ianę V. vorax Cienk.; nazywa ją  var. p. dialy- 
satrix . K.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Tylko co opuścił prasę l-szy zeszyt II  tomu 
Prac matematyczno-fizycznych (8-ka większa, VI-f244, 
W arszawa, 1889), zawiera następujące rosprawy: 
J . Sochocki, Uwagi o rozwinięciu pewnych funkoyj 
na szeregi. W ł. Kretkowski, Przyczynek do teoryi 
eliminacyi. M. P. Rudzki, O rytmicznych oscylacy- 
jach  morza. J. Ptaszycki, O sprowadzeniu pewnych 
całek Abelowych do postaci norm alnej. Wł. N atan - 
son, O teo ry i cynetycznej zjawiska Joulea. J . Ko
walski, O hartow aniu szkła. J . Kowalski, O w arun
kach, którym  stałe przew odnictwa cieplnego k ry sz
tałów czynić zadość powinny. H. v. Helmholtz, 
Term odynam ika zjawisk chemicznych. Za upoważ
nieniem au to ra  przeł. F . Tomaszewski. S. Dickstein, 
0  „prawie najwyższem'1 Hoene-Wrońskiego w m a
tem atyce. S. Kępiński, O własnościach szczegól
nych tró jek  punktów tró jkąta. M. A. Baraniecki, 
O pewnem wnioskowaniu analitycznem w tom ie I 
t< go wydawnictwa. Wł. Gosiewski, Dowód prawa 
Gaussa, które dotyczy błędów przypadkowych. M. 
Ciemniewski, Z dziedziny rachunku całkowego.

R OZ MA I T OŚ C I .

— Ostatnia Tasmanka. Na zebraniu towarzystwa 
królewskiego tasmańskiego p. James B arnard  podał 
wiadomość o ostatnich żyjących tasmańczykach. Po
została mianowicie obecnie z całego tego plem ienia 
jedna tylko kobieta Fanny Cochrane Smith, żyjąca 
w P o rt Cygnet, m atka sześciu synów i pięciu córek. 
P. Barnard zebrał dowody czystego jej pochodzenia 
z rasy tasmańskiej, o której sądzono dotąd, że zu
pełnie już wygasła. (N aturę). T. li.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
J. J. Boguski, V ariations de la resistence elec- 

tr iąu e  de l’acide hypoazotiąue sous 1’influence 
des changem ents de tem perature . O dbitka z Com- 
ptes rendus paryskiej A kadem ii nauk.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
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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 11 do 17 Grudnia 1889 r.

(ze spostrzeżeń n a  stacyi m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

<p
*N
a

Barom etr 
700 mm -f- T em pera tu ra  w st. C.

W
ilg

ot
n.

śr
ed

ni
a

K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. l p . 9 w. Naj w. Najn.

u 41,G 40,9 42,4 1)7 —0,8 - 0 ,5 0,4 —3,4 97 S.S.S 0,0 Dz. pochmurny
12 47,2 49,5 53,9 1,4 1,6 0,6 2,2 - 2,0 91 SW,WS,WS 0,2 Mg. caty dz ,w. d. m ż.krót.
13 56,9 67,3 59,7 0,2 0,6 — 1,0 1,0 - 1 ,4 95 w s ,w s ,w rs 0,0 Cały dz. mgła
14 61,2 61,1 61,6 - 1,2 - 1,2 - 1 .9 - 0 ,4 —4,2 95 EN ,E,E 0,0 Dz. pochm urny
15 61,8 62,2 62,8 - 2 ,7 —4,3 - 5 ,4 - 1,6 —6,2 96 SE ES,SE 0,0 Dz. pochm urny
16 63,6 63,8 65,1 - 5 ,0 - 4 ,0 —5,0 - 4 , 4 —6,2 94 SE SW,WS 0,3 Śn. pruszył kilkakrotnie
17 63,9 63,5 61,9 —3,6 —2,0 —0,9 0,0 —6,2 95 W,W,WS 0,2 Mg. do poł ,w .śn. zacz. pr.

Średnia 57,2 — 1,9 95 0,7

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

U p ra sza  s ię  n a ju p rze jm ie j S za n o w n yc h  P re n u m e ra to r  ów  o 
w czesn e  odn ow ien ie  p r z e d p ła ty , j e ż e l i  ż y c z ą  sobie, a b y  im  p ie rw 
sze , po  N o w ym  M oku, n u m ery  z a r a z  po  w y jś c iu  b y ły  'w ysłan e.

Z a  n a jd o g o d n ie jsze  d la  n as i  p re n u m e ra to ró w  n a szy ch  w  Ce
sa rs tw ie  i  K r ó le s tw ie  u w a ż a m y  p r z e s y ła n ie  p ie n ię d zy  bespośre
dn io  p od  adresem  M edakcyi.

O d n a w ia ją cy  p r z e d p ła tę  r a c z ą  p r z y s y ła ć  w y c ię ty  z  opask i d ru 
k o w a n y  adres, pod  k tó ry m  W s ze c h św ia t o tr zy m u ją . Z ach ow an ie  
te j fo r m a ln o ś c i  s ta n o w i w a żn ą  u lgę d la  a d m in is tra c y i.

P p  p re n u m e ra to r zy  W s ze c h św ia ta  p ra g n ą cy  dopełn ić  sobie  
k o m p le ty  z  la t  u b ieg łych , mogą n a b y w a ć  j e  w  I te d a k c y i po  cen ie  
zn izo n e j:  p o  rs. 1  z a  k w a r ta ł  w  W a r sz a w ie , a  po  rs . 1  kop. 3 0  
z  p r z e s y łk ą  n a  p row in cy ją .

l le d a k c y ja  za w ia d a m ia  Z a r z ą d y  c z y te ln i  i k sięg o zb io ró w  s to 
w a r z y s z e ń  u c zą c e j się m ło d z ie z y , ż e  w  roku  1 8 9 0  „  W sze c h św ia tts 
b ęd zie  im  d o s ta r c z a n y  w  r a z ie  ż ą d a n ia  z a  p o ło w ę  cen y  p ren u m era -  
c y jn e j, t. j .  ro c z n ie  z a  rs. <5 z  p rzesy łk ą ,

T R E Ś Ć .  K azim ierz hr. W odzicki, napisał W ładysław  Taczanowski. — Powloką lodowa G renlandyi, 
przez A. — Świat barw , podług W. P reyera , napisał H enryk S ilb3rstein . — B uchara i Bucharczycy, 
według dra  H eyfeldera, podat Stefan Stetkiewioz. — Drugi migdzynarodowy kongres elektryków, przez 
L. Kleckiego. — Sprawozdanie. — K orespondencyja W szechświata. — K ronika naukowa. — W iadom ości 
bieżące. — Rozmaitości. — Książki i b roszury  nadesłane do Redakcyi Wszechświata. — Buletyn m eteo

rologiczny.

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