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PODOLE POKUCKIE.
(Szkic geograficzny).

Galicya wschodnia jest w większej swej czę
ści zajęta przez wyżynę podolską, która przed
stawia najdalej na zachód wysuniętą kończy
nę wielkiego płaskowyżu Czarnomorskiego; 
podchodzi ona na południu pod same K arpa
ty, od których ją  P ru t dzieli, obniża się na 
północy ku nizinie nad górnym Bugiem, a roz
cięta w podłuż rzeką Dniestrem rozpada się 
na dwie nierówne części. Część południowa, 
zamknięta pomiędzy Dniestrem i Prutem , 
znacznie mniejsza, należy do Pokucia galicyj
skiego. T ą nazwą bywa oznaczana okolica 
na dorzeczu P ru tu , zarówno po prawej, jak  
i po lewej stronie tej rzeki; ale ze względu na 
stosunki geograficzne tego obszaru, wypada 
tu  rozróżnić Pokucie południowe, obejmujące 
stoki K a rp a t i północne, między Prutem  
i Dniestrem, należące pod względem budowy 
gleby do wyżyny podolskiej, a zatem Podole 
pokuckie.

Rzeka Dniestr, opuściwszy około Sambora 
(309 m) brzeg K arpat, skręca dość nagle ku 
wschodowi i dostaje się na obszerną, prawie 
zupełnie równą, przez coroczne powodzie za
lewaną i z tego powodu silnie zabagnioną 
Stryjską równinę. Zam knięta od północy je 
dnostajnym, wyniosłym brzegiem płaskowyżu 
podolskiego zapuszcza się ta  równina od po
łudniowej strony z rzekami karpackiemi, któ
re z tej strony do Dniestru uchodzą, we wnę
trze pogórza karpackiego. Im  bardziej po
suwamy się ku wschodowi, tem bardziej zbli
żają się stoki K arp a t do brzegu wyżyny, ni
zina naddniestrzańska zniża się coraz bardziej 
i urywa ostatecznie w okolicy Stanisławowa, 
gdzie rzeka W orona i zachodnia krawędź Po
dola pokuckiego tworzą jej granice. Poniżej 
Jezupola wrzyna się ona jeszcze klinem mię
dzy północne i południowe Podole, ale około 
M aryampola wpada już D niestr w swój słyn
ny ja r , w którym porusza się na ogromnej 
przestrzeni, bo opuszcza go dopiero około Ty- 
raspola, gdzie brzegi rzeki rozchodzą się po
nownie. Dostawszy się do tego jaru , Dniestr 
zbacza z razu to w jednym, to w drugim kie
runku i zatacza wielkie łuki, odpowiadające 
licznym półwyspom, tak, ze długość koryta 
rzecznego jest tu  co najmniej dwa razy więk
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szą od odległości, branych w prostej linii. Z a
kręty te nikną poniżej Czernelicy, ale pona
wiają się za Zaleszczykami i tworzą szczegól
ną cechę D niestru w jego wyżynowym biegu.

Gdybyśmy chcieli dać określenie jarów  po
dolskich, to trzebaby powiedzieć, że są one, 
tak  samo jak  i amerykańskie kaniony, dolina
mi rzek, ograniczoriemi do ich koryta.

Szerokość ja ru  dniestrowego jest na obsza
rze Galicyi prawie wszędzie jednakowa i wy
nosi średnio zaledwie 450 metrów. W  czasie 
powodzi cała ta  płaszczyzna jest wypełniona 
wodą, a  D niestr w tym stanie sprawia wraże
nie okazałej rzeki. Ale w czasie posuchy 
wstęga wodna zajmuje zaledwie połowę, a cza
sem tylko trzecią część dna ja ru . Brzegi j a 
ru, dochodzące do 200 metrów wysokości *), 
spadają ku wodzie nagle, są nawet miejscami 
poprzerywane pionowemi progami i ściankami 
skalistemi kilkumetrowej wysokości, ale brze
gów zupełnie pionowych, jak  to ma miejsce 
naprzykład na szląsko-polskiej wyżynie (Oj
ców, Minków) niema tu taj nigdzie. Te wy
niosłe brzegi D niestru były niegdyś od pod
stawy do wierzchu pokryte wspaniałemi lasami 
liściastemi, złożoneini głównie z dębów, ale 
obfitującemi oprócz tego w lipy, jawory, klo
ny, jesiony, g rab y , brzosty, wiązy; ale w ostat
nich kilku dziesiątkach la t lasy zostały w wie
lu miejscowościach wytępione i ustąpiły miej
sca zarostom nizlcopiennym, w których się 
kryją obecnie niezliczone gromady słowików. 
Ten zwarty ja r  dniestrowy otwiera swe boki 
jedynie tam , gdzie potoki, biorące początek 
na wyżynie, oddają swe wody głównej rzece. 
P łyną i one prawie bez w yjątku jaram i, po- 
dobnemi do dniestrowego, ale spadek tych 
wyżłobień jest naglejszy, są one wogóle wyż
sze i dziksze, często bardzo malownicze. Ale 
w górnej swej części, sięgającej na wyżynę, 
przechodzą w płytkie, silniej rozw arte paro
wy. Potoki tutejsze niosą po każdym deszczu 
ogromną ilość kamieni i drobniejszego żwiru, 
które, osiadając w korycie głównej rzeki, prze
cinają ją  ukośnemi progami, nazywanemi tu 
taj szypotami. Z darza się niekiedy, że ilość

i) Największą wysokość brzegów dniestrowych 
znalazłem w powiecie borodeńskim. Tak np. po
ziom Dniestru w Uniżu wynoni 164 m, zaś pagó
rek na brzegu południowym przy wsi Kuniszowce 
wznosi się na 393 m nad p. m.

skał osadzonych na dnie rzeki w czasie powo
dzi jest tak  wielką, iż szypot po opadnięciu 
wody sterczy nad nią w postaci wyspy. P o 
nieważ rzeka w czasie każdej powodzi pokry
wa taką wyspę namułem, przeto wysokość jej 
zwiększa się coraz bardziej, zdarza się nawet 
niekiedy, że wyspa taka porośnie łozami, wi
kliną, lub innęmi krzewami. Ale byt tych 
wysp nie jest stałym, gdyż woda podmywa 
bezustannie i niszczy ich brzegi, wskutek cze- 

| go nikną one zupełnie po kilku lub kilkunastu 
j  latach istnienia. Szypoty powstrzymują bieg 

rzeki i tworzą obecnie największą przeszkodę 
dla żeglugi. Powyżej tej zapory rozlewa się 
zazwyczaj rzeka swobodnie i tworzy głębokie, 
spokojne, gładkie zwierciadło wodne, tak 
zwane plesso; ale po szypocie spływa z szu
mem bystrym pędem, wskutek czego przeby
cie szypotu łodzią jest bardzo trudne. P ra 
ce nad uregulowaniem Dniestru i przysposo
bieniem go dla żeglugi parowej polegają obe
cnie na tem, że parowy, któremi potoki spły
wają, bywają zamykane w kilku miejscach 
i w różnym poziomie poprzecznemi groblami. 
Kamienie niesione przez dzikie wody osiadają 
nad  taką  groblą i nie dostają się do rzeki, 
wskutek czego tworzenie się szypotu zostaje 
przerwane. Gdy ta  praca zostanie ukończo
ną, ma nastąpić przebicie szypotów i oczy
szczenie dna rzeki.

Cały ten ja r  jest utworem erozyjnym, to 
znaczy, że został przez wody Dniestru wyżło
bionym. Przemawia za tem  przedewszyst- 
kiem zupełna zgodność pokładów po obu 
brzegach rzeki. Miejscowość ta  przedstawia, 
ja k  wiadomo, niezwykle wygodny teren do 
badań geologicznych, wnętrze ziemi zostało 
tu ta j bowiem otwarte do takiej głębokości, że 
wystąpiły na jaw  najstarsze formacye geolo
giczne. Najniższy poziom (około Zaleszczyk) 
zajm ują skały sylurskie, spoczywające na ska
łach pierworodnych (granity w Jampolu), 
a przykrywa je  potężnie rozwinięty pokład 
czerwonych, twardych i niesłychanie trwałych 
piaskowców z odciskami ryb, należących do 
formacyi dewońskiej. N a tych leżą w kilku 
miejscach (z pominięciem utworów per niskich, 
węglowych i tryasowych, których tu  zupełnie 
brakuje) wapienie jurajskie, a nad niemi mar- 
gle i piaskowce formacyi kredowej (cenoman 
i senon). Najwyższy poziom zajm ują nako- 
niec utwory trzeciorzędowe, reprezentowane
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tutaj przez różnorodne pokłady, pomiędzy 
którenri jednakowoż potężne złoża gipsowe 
najważniejsze zajm ują miejsce. Utwory trze
ciorzędne są pokryte gliną. Otóż skały tych 
różnorodnych formacyj, ułożone zupełnie po
ziomo, występują po obu stronach Dniestru 
w tym samym porządku i w tejże samej wy
sokości, przedstawiają ten sam skład petro
graficzny, a ta  zgodność każe wierzyć, źe po 
obu stronach rzeki mamy do czynienia z temi 
samemi pokładami, rozdzielonemi jedynie 
szczeliną przez wody Dniestru wyżłobioną. 
Oprócz tego występują tu w bezpośredniem 
sąsiedztwie rzeki, zarówno na wyżynie, jak  
i po bokach ja ru  żwiry, złożone z odłamków 
czerwonego piaskowca, opoki, wapienia i krze
mieni, zatem ze skał, w które i dzisiaj jeszcze 
brzegi Dniestru obfitują, a są one w ten spo
sób zaokrąglone i wygładzone, źe jedynie za 
osad rzeczny uważane być mogą. Żwiry te 
wykazują dostatecznie, źe Dniestr płynął pier
wotnie po wyżynie, w poziomie o sto kilka
dziesiąt metrów wyższym od obecnego, że 
wrzynał się coraz to bardziej we wnętrze zie
mi i źe przez bezustanne pogłębienia swego 
koryta wytworzył parów, w którym uwięzio
ny, juź dzisiaj kierunku swojego zmieniać nie 
może, przechowały się nawet w kilku miej
scowościach (Uniż, Łuka) ślady tarasów, od
powiadających dawniejszym poziomom rzeki. 
W ypada teź nadmienić, że spadek Dniestru 
na nizinach stryjskich jest o wiele słabszym, 
aniżeli w jarze, gdy bowiem na przestrzeni 
pomiędzy Samborem i Maryampolem poziom 
wody na 10 000 metrów obniża się o 7 m, to 
pomiędzy Maryampolem a Zaleszczykami ob
niżenie to wynosi 9 m. Szczegół ten wydaje 
się na pierwszy rzut oka zagadkowym, gdyż 
na owych nizinach Dniestr porusza się na gle
bie, złożonej z iłów i piaskowców, a zatem 
miękkiej, podajnej i łatwo podlegającej zni
szczeniu, a tu przeciwnie musiał żłobić sobie 
dno pośród niespożytych piaskowców dewoń- 
skich i innych skał twardych. Ale fakt ten 
jest łatwym do zrozumienia, jeżeli zważymy, 
że na nizinach stryjskich D niestr występuje 
przy każdej powodzi z brzegów i rozlewa się 
szeroko, wskutek czego i chyżość wody i jej 
niszczące własności słabną, gdy przeciwnie 
w jarze dniestrowym ta  sama woda zamknię
ta  pomiędzy stronami i brzegami i na tej sa
mej skupiona przestrzeni zwiększa w czasie

powodzi i swą głębokość i swą chyżość, wsku
tek czego i jej działanie na dno ulega spotę
gowaniu.

K to 'nie zna Podola, ten nie może mieć 
wyobrażenia o przeciwieństwie krajobrazo- 
wem, jakie przedstawiają doliny rzek tu te j
szych z otaczającą je  ze wszech stron wyżyną. 
Podróżny, poruszający się na dnie jaru , nad 
brzegami wielkiej rzeki, zamkniętej z jednej 
i drugiej strony spadzistemi górami, pokryte- 
mi najżywszą zielenią, porozrywanemi głębo- 
kiemi parowami, doznaje na każdym kroku 
wrażenia wspaniałego krajobrazu górskiego. 
A le wdrapawszy się nie bez trudu na wierz
chołek takiej góry, znajdzie się od razu  na 
skraju wyżyny a przed zdumionym jego wzro
kiem roztoczą się niezmierzone równiny, po
kryte jedynie nieprzejrzanemi łanam i żyta, 
pszenicy, kukurydzy i innych roślin pożytecz
nych. Ani jeden pagórek, ani jedno drzewo 
nie zatrzyma tu taj jego wzroku, nie dostrzeże 
też na pierwszy rzut oka nigdzie śladów czło
wieka, chociaż liczne mogiły i krzyże przydro
żne świadczą o jego bytności. Ale płaszczy
zny te  nie są tak  zupełnie równe, jak  się to 
na pierwszy rzu t oka wydaje, bo zapuściwszy 
się na nie, przekonywamy się, że powierzchnia 
ziemi jes t tu taj zlekka pogięta i przedstawia 
nieskończone następstwo płaskich wzgórz, po
rozdzielanych szerokiemi, płytkiemi zagłębie
niami; są to fale, ale niezwykle szerokie i niz- 
kie. Wzgórza tutejsze nie dochodzą nigdzie 
do 400 m  wys. abs. Zagłębienia Podola po- 
kuckiego nie różnią się zasadniczo od owych 
utworów, które dalej na wschodzie, w guberni 
Podolskiej i na Ukrainie bałkami nazywane 
bywają, ale bałki tutejsze są wogóle słabiej 
rozwinięte, płytkie, mniej wyraźnie ograniczo
ne. D na tych zagłębień, w górnej ich części 
zupełnie równe, bywają zajęte przez bujne 
łąki, zazwyczaj podmokłe, niekiedy nawet 
torfiaste i nie posiadają jeszcze wody żywej; 
ale w pewnej odległości od swojego początku 
zagłębienia te zwężają się, ukazuje się w nich 
struga wody, poruszająca się zrazu leniwie, 
pojawiają się ludne osady, których mieszkań
cy przez sztuczne groble wytworzyli obszerne 
stawy, a mieszkania swe otoczyli drzewami.

W idoczną jest rzeczą, źe te główne nieró
wności tutejszej gleby są dziełem denudacyi. 
W oda deszczowa, spadająca na powierzchnię 
ziemi i ściekająca po niej, rozmywając jej
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składniki i unosząc je, obnażała ją  bezustan
nie. Ale gdzie gleba była złożona z utworów 
twardszych, tam  zniszczenie jej było mniej- 
szem i miejscowości takie przechowały dłużej 
swój pierwotny poziom i przybrały z czasem 
postać wyniosłości; gdzie zaś gleba była mięk
szą, a opór, jak i wodzie stawiała, słabszym, 
tam  zniszczenie odbywało się raźniej, tam  po
wstały obszerne zagłębienia, zamknięte zrazu 
bokami zlekka nachylonemi, które jednak 
później przez zamulenie otrzymały powierz
chnię zupełnie równą. T rzeba jednakowoż 
dodać, że to zniszczenie gleby zostało doko- 
nanem w czasach pierwotnych, gdy powierz
chnia lądu podolskiego nie była jeszcze po
kryta roślinnością; gdy bowiem roślinność się 
ustaliła, a różnorodne składniki flory związa
ły w darń stepową, ruch wody deszczowej był 
powstrzymany, poczęła ona ściekać jedynie 
po stokach silniej nachylonych, w postaci po
toków, które dały początek parowom i jarom .

A le oprócz tych głównych nierówności, na
dających właściwy charakter całej krainie, 
występują na Podolu pokuckiem jeszcze inne 
formy gleby, które, chociaż są mniejszych roz
miarów, zasługują w najwyższym stopniu na 
uwagę geografa. Jedno z najciekawszych 
zjawisk tej krainy przedstaw iają niezawodnie 
werteby. Są to doły, występujące w niezmier
nej liczbie wszędzie tam , gdzie powierzchnia 
ziemi jes t za ję ta  przez gipsy trzeciorzędowe, 
nawet i wtenczas, gdy gips je s t pokryty gliną 
albo loessem. Doły te m ają wogóle kształt 
lejka. Rozmiary ich nie są znaczne, gdyż 
największe (pojedyńcze) werteby dochodzą do 
20 m  średnicy u wierzchu i do takiej że samej 
głębokości *). Pomimo tak  skromnych roz
miarów zostały one wszystkie na mapach za
kładu geograficznego w W iedniu wyznaczone, 
ale nie posiadają nazw szczegółowych. W er
teby, które wytworzyły się w glinie, m ają 
kształt regularnych lejów, ściany ich zbiegają 
jednostajnie ku środkowi; ale na gipsach je 
dna strona werteby bywa prawie zawsze zaję
ta  przez skałkę, złożoną z tegoż samego mi
nerału, zazwyczaj bardzo stromą, niekiedy 
zupełnie pionową, a  czasem nawet przechylo

ną. W erteby w glinie bywają prawie zawsze 
zamknięte, dno ich zapchane gliną zatrzymu
je  wodę, wskutek czego małe cząstki ziemi, 
niesione przez wody deszczowe, osiadając na 
tem dnie, podnoszą je  zwolna; głębokość wer
teby zmniejsza się z czasem, dno jej może 
stać się zupełnie równem, a ponieważ doły te 
przechowują wiele wilgoci, a nagromadzona 
w nich ziemia odznacza się nadzwyczajną ży
znością, przeto we wnętrzu werteby zamknię
tej możne często napotkać maleńkie polko 
hodowanych konopi, które dochodzą tutaj do 
olbrzymich rozmiarów. W erteby zaś w gi
psie są prawie zawsze otwarte, ich dno kończy 
się, zazwyczaj po stronie skały gipsowej, wąz- 
kim, niekiedy zaledwie dostrzeżonym otwo
rem, który przyjmuje wody deszczowe i odda
je  je  wnętrzu ziemi.

Takie pojedyńcze werteby występują wszę
dzie na glebie gipsowej, zarówno po stokach 
pagórków, jak  i na ich wierzchowinie, zazwy
czaj bezładnie rozrzucone, rzadziej ustawione 
szeregami. Ponieważ utwory te są wyłącznie 
przywiązane do gipsów, a formacya ta  rozwi
nęła się najpotężniej na południu od Dnie
stru , na Podolu pokuckiem, przeto są one tu 
taj bardzo pospolite, chociaż nie brakuje ich 
i na Podolu północnem. Postępując od T łu
macza ku wschodowi można widzieć niezliczo
ne werteby w Jezierzanach, Źywaczowie, Cho- 
cimierzu, Zabokrukach, Harasimowie, w Ha- 
wrylaku, w Czortowcu i Ostrowcu, w Olejo
wej, Raszkowie, w Tyszkowcach, Oknie, Bo
rowcach i w kilku miejscowościach na obsza
rze Bukowiny, zajmującym część tutejszego 
Podola. Po pobieźnem przejrzeniu tych miej
scowości przypuszczam, że liczba werteb mu
si wynosić w tej części kra ju  co najmniej pa
rę  tysięcy. Z resztą policzenie ich nie byłoby 
trudnem, gdyż są wszystkie wyznaczone na 
mapach wiedeńskiego zakładu geograficznego, 
wydanych w rozmiarze 1 : 75 000.

Antoni Hehman.

(Dole. nast.).

*) Największa w erteba, której nie mierzyłem, 
znajduje się za ogrodem dworskim w Czortowcu.
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O WYKŁADZIE

CHEMII NIEORGANICZNEJ
wedłag naturalnego układu pierwiastków.

(Rzecz odczytana na posiedzeniu Towarzystwa chemicz
nego niemieckiego w  Berlinie 29-go maja 1893 r.)

To, co Towarzystwu mam zamiar powie
dzieć, nie zawiera w sobie niczego nowego ani j 

pod względem przedmiotu, ani nawet ściśle 
biorąc, pod względem formy. Będzie to tylko 
zalecenie metody, k tóra według mego mnie- j 
mania, dotychczas nie znalazła takiego 
uwzględnienia, na jakie zasługuje przy nau
czaniu chemii nieorganicznej.

Z a  pamięci schodzącego pokolenia, kiedy 
podział chemii organicznej na zasadzie typów 
i szeregów, zrazu tak  stanowczo odpychany 
i nizko ceniony, nareszcie wywalczył sobie sta
nowisko, przez długi czas jeszcze, jak  wiado
mo, liczni, szczególniej starsi, nauczyciele wy
kładali dwie wielkie gałęzi chemii opisującej 
według zasad odmiennych, wręcz sobie prze
ciwnych, używając nawet odmiennych cięża
rów atomowych. Dużo upłynęło czasu, zanim 
stan taki, prawdziwie nieznośny, został nako- 
niec usunięty. Pomimo tego i dziś jeszcze 
sposób wykładu chemii nieorganicznej od me
tody, używanej przy wykładzie chemii orga
nicznej różni się daleko bardziej, niż to właści- 
wem i pożądanemby było, jeżeli uczniowie nasi 
m ają pozyskać jednorodny pogląd na całe 
obszerne pole, z którem ich mamy zapoznać. 
Żaden chemik nie zaprzeczy dzisiaj wysokiego 
znaczenia, wprost niezbędności, owego podzia
łu na typy i szeregi w nauczaniu chemii or. 
ganicznej, ale dążność do wprowadzenia po
dobnej systematyki w wykładach chemii nieor
ganicznej wydaje mi się dzisiaj jeszcze daleko 
mniej silną, aniżeliby tego życzyć sobie na
leżało.

Już przeszło 60 la t temu Doebereiner 
(Roczniki Poggendorffa, r. 1829,1 .15 str. 301) 
położył zasady takiej systematyki, przedsta
wiając swoje tryady, długo jednak czekać 
trzeba było, zanim ten pierwszy początek

rozwinął się w całość zakończoną. Szczerze 
mówiąc, trudno to zaprzeczyć, że próby dal
szego i’ozwijania systemu, zarówno w nieorga
nicznej, jak  w organicznej chemii, przynosiły 
zrazu owoc niedojrzały i że, stąd, niedowie
rzaniu, z jakiem były przyjmowane, nie b ra
kło pewnej podstawy. Niemniej wszakże jest 
rzeczą godną uwagi, że i obecnie układ tak 
zwany peryodyczny albo lepiej — naturalny 
pierwiastków, choć słuszność jego jest uznana 
od lat przeszło 20, w wykładach i podręczni
kach albo nie bywa uwzględniany zupełnie, 
albo też uwzględniany tylko częściowo.

Rozpatrując używane dzisiaj książki pod
ręczne i wykładowe, spotykamy najrozmaitsze 
sposoby ugrupowania materyału. Gdyby mo
żna było zestawić plany, według których che
mia nieorganiczna bywa wykładana w szko
łach wyższych, rozmaitość okazałaby się nie 
mniejszą, lecz zapewne jeszcze daleko większą. 
Moźnaby do chemii nieorganicznej zastoso
wać dzisiaj słowa Laurenta, (Methode de chi- 
mie str. 27), wyrzeczone przed półwiekiem 
o chemii organicznej, że ,,1’arbitraire y regne 
sans partage”. Sposób, użyty przez Leopolda 
G m elinaw jego książce, opisywania przy ka
żdym pierwiastku wszystkich związków, jakie 
on tworzy z pierwiastkami poprzednio opisa- 
nemi, sposób prowadzący do tego, że treść 
wzrasta na wzór lawiny, dziś już w pierwotnej 
swej postaci nie znajduje zastosowania. Czę
sto zato się zdarza, że na początku bywają 
opisywane wszystkie niemetale w dowolnym 
porządku i z przytoczeniem mnóstwa doświad
czeń, a następnie, w gwałtownym pośpiechu 
wszystkie metale z należącemi do nich solami 
jednostajnie monotonnym ładem zgromadzo
ne, lub raczej, dla braku czasu, po większej 
części opuszczone.

W ątpliwą jest rzeczą, czy podział metali 
na gromady powtarza się jednakowo w dwu 
podręcznikach albo w dwu audytoryjach. 
Rzecz to całkiem zrozumiała, że taka różnoli- 
tość systematyki utrudnia uczącym się prze
gląd i prawie niemoźebnem czyni zapamięta
nie nader rozmaitego składu związków che
micznych. W  istocie, pilni studenci skarżą 
się, że nieujęte prawie w żadne zasady szcze
góły chemii nieorganicznej, w przeciwieństwie 
do ściśle uporządkowanych danych z chemii 
organicznej, są nadzwyczaj trudne do po
chwycenia.
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U kład naturalny pierwiastków pozwala na 
przedstawienie chemii nieorganicznej w po
staci równie przejrzystej, jak  chemia organicz
na. Pomimo tego znajduje on w podręczni
kach zaledwie „powodzenie szacunku”, gdyż 
bywa wspominany i objaśniany, ale za pod
stawę podziału w niewielu chyba książkach 
tego rodzaju został przyjęty, a i to jeszcze 
po części w przekręconej, albo dowolnie od
mienionej postaci. Błędnem jednak byłoby 
mniemanie, źe układ ten nie wszedł w użycie 
z powodu obojętności autorów i nauczycieli. 
AVina tego w części zapewne może się kryć 
i w tej okoliczności, źe od dawnych czasów 
chemicy, którym przypadł głos kierowniczy, 
więcej uwagi zwracają na chemią organiczną, 
aniżeli na nieorganiczną, główną wszakże 
przyczyną niestosowania tego układu w całej 
jego ścisłości je s t niemożność użycia go bez 
żadnej zmiany przy nauczaniu początkują

cych. W e wstępie do nauki chemii z koniecz
ności zaczynać trzeba od zjawisk i spraw naj
prostszych i najzwyklejszych, ażeby nie zwię
kszać trudności pojmowania tej nauki szczegól
nie znacznej w początku. Z  drugiej strony jest 
rzeczą niezbędną wprowadzić ten przedmiot, 
większości słuchaczów całkowicie nieznany, 
w postaci silnie pobudzającej uwagę, przyje
mnej i pewnej dobrego przyjęcia, a więc i po
kazać zastanawiające a świetne doświadcze
nia. Konieczność pogodzenia tych dwu wzglę
dów, często niemożebny eh właśnie do zgodzenia, 
stanowi trudność poważną. Przy wykładzie 
chemii organicznej trudności tej nie spotyka
my, ponieważ słuchacze zostali już do niej 
wprowadzeni przez poprzedzające studya che
mii nieorganicznej.

Spójrzmy teraz na układ naturalny pier
wiastków w zwykłej jego postaci:

I II III IY V YI VII VIII

lityn beryl bor węgiel azot tlen fluor

sod magnez glin krzem fosfor siarka• chlor

potas wapień skand ty tan wanad chrom mangan żelazo kobalt nikiel

miedź cynk gal german arsen selen brom

rubid stront itr cyrkon niob molibden — ruten rod palad

srebro kadm ind cyna antymon telur jod

cez bary t lantan cer — — —

1 — — iterb — tantal wolfram —

złoto rtęć tal ołów bizmut — osm iryd platyna

1
— — tor — uran —

Jakże trudno rozstrzygnąć, od czego zaczy
nać tu  należy. Pozornie najwłaściwiej byłoby 
zaczynać od rodziny I , od lekkiej lub ciężkiej 
gromady. Jakkolwiek sposób ten j est w sprzecz
ności z wyprobowaną przez dawny zwyczaj 
m etodą rozpoczynania od niemetali, usiłowa
łem go pewnego razu wprowadzić i uznałem 
za nieodpowiedni. Moźnaby odwrócić porzą
dek i rozpocząć od rodziny Y II  chlorowców,

a następnie przez Y I, V, IY  i t. d. rodzinę 
przejść do metali. Takie przejście byłoby 
zbliżone do często używanego porządku, w któ
rym  zaczynamy od wodoru, chloru i tlenu, na
stępnie przechodzimy do siarki, azotu i węgla. 
A le i taki porządek ma słabe strony. Z au
ważmy przedewszystkiem, źe kwas chlorny 
i nad chi orny, kwas siarczany, azotny i kwasy 
fosforne, wogóle—tlenki tych rodzin, bynaj-
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mniej nie należą do związków prostszych 
i przez to już nie są przydatne na początek, 
lecz przeciwnie, swoim wieloatomowym skła
dem odwracają systematyczność przejścia od 
rzeczy prostszych do zawilszych. Niepodobna 
pozostawić bez uwagi niezbitego faktu, że te 
niemetale, które tworzą tlenki najliczniejsze 
i najbogatsze w tlen, z wodorem dają związki 
ze wszystkich najprostsze.

Chcąc osiągnąć stosowny i właściwy w dy
daktycznym i pedagogicznym względzie po
dział i porządek naszego materyału, musimy 
uciec się do pewnych wybiegów, które znaleźć 
nie jest rzeczą zbyt trudną, choć znowu same 
przez się nam się nie narzucają, a przynaj
mniej mnie nie odrazu udało się je  wynaleźć. 
Jakkolwiek od lat przeszło 30 zajmuję się 
rozwinięciem układu Doebereinera, jednakże 
z dziesięć lub ze dwanaście razy zmieniałem 
bardzo zasadniczo porządek wykładu chemii 
nieorganicznej, zanim doszedłem do progra- 
matu, którego trzymam się od długiego już 
lat szeregu. P rzy pomocy tych małych wy
biegów, których tu  używam, uporządkowanie 
przedmiotu według układu naturalnego daje 
się przeprowadzić zupełnie gładko i bez ża
dnych wyjątków, w taki sposób, że uczeń, zu
pełnie jak  w chemii organicznej, ciągle prze
chodzi od związków jtrostszych do coraz bar
dziej złożonych, że spotykane na tej drodze 
podobieństwa i różnica wyraźnie poznaje i, wre
szcie, z łatwością pozyskuje taki pogląd na l 
ogromną rozmaitość przedmiotu, że bez trudu 
sam wyprowadza skład a nawet i własności 
każdego danego związku, kwasu, chlorku i t. p. 
jeżeli tylko uprzytomni sobie stanowisko 
w układzie składających go pierwiastków. 
Dochodzi więc do tego, co studyujący chemią 
organiczną, kiedy wyprowadza wzór danego 
członka pewnego oznaczonego szeregu zwią
zków homologicznych, kierując się ogólnym 
szablonem tego szeregu i porządkowem stano
wiskiem w nim owego członka.

Ażeby wskazać, jakim  sposobem osiągam 
cel powyższy, muszę Towarzystwu, choć wnaj- 
bardziej skróconej postaci, przedstawić pro- 
gram at, według którego wykładam chemią 
nieorganiczną od dawniejszego już czasu. Do
dam, że, pomimo okazywania bardzo licznych 
doświadczeń, cały kurs przechodzę z mymi 
słuchaczami w niewiele więcej niż osiemdzie
siąt godzin, mam więc oszczędność czasu,

i która mnie samego dziwiła bardzo z po
czątku.

♦* *

W ykłady rozpoczynam od określenia sto
sunków pomiędzy chemią a innemi naukami 
przyrodniczemi, wykazuję, że ona spomiędzy 
nauk opisujących jest najbardziej gruntowną, 
ponieważ opisuje ostateczne części składowe 
wszystkich ciał przyrody, z drugiej zaś strony 
zajmuje takież samo stanowisko pomiędzy 
naukami spekulacyjnemi czyli naukami o p ra
wach przyrody, albowiem, do współki z fizyką, 
bada najbardziej zasadnicze przemiany, sta
nowiące elementy wszystkich zjawisk przy
rody.

Stosunek pomiędzy fizyką a chemią obja
śniam na szeregu doświadczeń, zostawiając je 
równolegle i po parze, tak, że jedno przedsta
wia sprawę fizyczną a drugie chemiczną. 
D ru t platynowy rozpala się do czerwoności 
w płomieniu, d ru t magnezowy pali się; żelazo 

| staje się magnesem, żelazo rdzewieje; siarka 
l przez potarcie nabywa własności elektrycz

nych, fosfor przez potarcie zapala się; saletra 
rozpuszcza się w wodzie i krystalizuje się 
z niej bez zmiany, cynk rozpuszcza się w kwa
sie siarczanym i krystalizuje się z niego jako 
siarczan cynku i t. p.

Gdy następnie przedstawię podział chemii, 
jej zastosowania w innych gałęziach umiejęt
ności, gdy dość szczegółowo rozpatrzę jej lite
ra tu rę , daję zwięzły pogląd na dzieje naszej 
nauki. Świat starożytny, alchemików i jatro- 
chemików przebiegam szybko; dłużej tylko 
zatrzymuje się n a i  nauką van Helmonta, że, 
aby metal jakiś mógł być wydzielony z roz
tworu, musi w nim znajdować się poprzednio. 
Obszerniej nieco mówię także o teoryi flogisto- 
nowej: przytaczam zrazu wszystko, co za nią 
przemawia, a  następnie krytykuję jej słabe 
strony i uzasadniam poglądy Lavoisiera.

To prowadzi naturalną drogą do badania 
powietrza i własności tlenu, który też przed 
innemi ciałami nasamprzód zostaje uwzględ
niony w sposób powszechnie używany. Mimo
chodem słuchacze zapoznają się powierzcho
wnie z azotem i uczą się odróżniać go od pe
wnych gazowych produktów spalenia miano
wicie węgla i siarki. Gdy wykładam naukę 

| Lavoisiera w jej pierwotnem brzmieniu, błę
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dnie przez niego podane objaśnienie ciepła 
spalenia daje mi pocbop do przytoczenia do
świadczeń Rum forda dowodzących, źe ciepło 
jes t postacią ruchu.

W  celu zupełnego ubezwładnienia teoryi j  

flogistonowej musi być zbadana przyroda ciał, i  

które uchodziły za flogiston mniej lub więcej j  

czysty, a więc przedewszystkiem przyroda 
wodoru. Z  tem przeto ciałem  przeprowa
dzam teraz zwykłe doświadczenia. P rzy  eu- 
dyometryi znajduję sposobność do mówienia
0 stosunkach objętości, w jakich gazy łączą 
się pomiędzy sobą, a dalej, o metodach ozna
czenia ich gęstości, które pozwalają przejść 
od objętości do ciężaru. T u także zostaje 
przytoczona elektroliza, jako m etoda służąca 
do rozdzielania materyi na części składowe.

Następnie szczegółowo zostaje opisana wo
da ze szczególnym naciskiem na stałość jej 
składu. Tu także wplatam krótkie dzieje ste- 
chiometryi i teoryi atomistycznej.

Kiedy już, na  przykładach wody i powie
trza, wprowadzone przez Lavoisiera odróżnia
nie pierwiastków od związków objaśnione zo
stało, słuchaczom łatwo zrozumieć, źe oprócz 
trzech opisanych pierwiastków, tlenu, wodoru
1 azotu, ciał takich jest jeszcze więcej. Z a 
przykładem czci najgodniejszego nauczyciela 
mego Bunsena mogę więc teraz dać krótki 
przegląd wszystkich dotychczas znanych pier
wiastków. Je s t to bardzo dogodne z tego 
względu, że dalej, w ciągu wykładu, nie spo- [ 
tykamy trudności, kiedy wypada wspomnieć i

0 związku jakiegoś pierwiastku, albo użyć go 
przy doświadczeniu; słuchacze łatwo przypo
m inają go sobie z owego przeglądu.

P rzegląd taki kończy się mniej więcej 
w trzy godziny i odbywa się w następującym  
porządku: Po opisanych już poprzednio trzech 
gazach idą gazowe również, albo przynaj
mniej łatwo lotne i łatwo topliwe niemetale: 
fluor, chlor, brom, jod, siarka, selen i fosfor. 
Przytaczam  tylko szczególnie wybitne ich wła
sności, mianowicie własność chlorowców i siar
ki podtrzymywania palenia na  równi z tlenem, 
a  z drugiej strony palność siarki i fosforu.

N astępują trudnotopliwe lub nietopliwe 
pierwiastki niemetaliczne —  węgiel, krzem
1 bor, obok których umieszczam półmetale 
(metaloidy), naprzód łatwotopliwe — telur, 
german, arsen, antymon i bizmut, a  potem 
trudnotopliwe — chrom, molibden, wolfram,

uran, ru ten  i osm. Z  temi ostatniemi rod 
i iryd z jednej strony a mangan z drugiej— 
stanowią przejście do rzeczywistych, to jest- 
ciągliwych metali z gromady platynowej i że
laznej, a mianowicie platyny, paladu, żelaza 
kobaltu i niklu. Jako  mniej trudnotopliwe 
idą teraz: miedź, srebro i złoto, najlepsze 
przewodniki ciepła i elektryczności, po któ
rych mamy osiem łatwotopliwych metali cięż
kich: cynk, kadm, rtęć, gal, ind, tal, cynę 
i ołów.

Zakończenie stanowią metale lekkie, więc 
przedewszystkiem glin ze swemi rzadkiemi 
krewniakami, potem magnez i beryl, następ
nie metale ziem alkalicznych—wapień, stront, 
i baryt, a wreszcie metale alkaliczne —  lityn, 
sod, potas, rubid i cez.

O każdym z powyższych pierwiastków mó
wi się tyle, ile trzeba i ile wystarcza do jego 
charakterystyki, a przy tem, o ile jes t możli
wa, wspomina się o rzeczach znanych z życia 

\ codziennego, oraz, w m iarę uznania za stoso- 
| wne, przytacza się też wspomnienia histo

ryczne.
Taki przegląd pierwiastków sam przez się 

nastręcza pytanie, czy też one istotnie są je- 
| dynemi częściami składowemi ziemi i całego 
! świata. W  odpowiedzi na to pytanie idę zno- 
j  wu za Bunsenem, którego wykład wywarł 

kiedyś na mnie nader głębokie wrażenie, na 
długo jeszcze przedtem zanim mistrz, przez 
rozwiniętą wespół z Kirckhoffem analizę spek
tralną , tak  niespodziewanie rozszerzył ówcze
sne swoje poglądy. Bunsen wskazywał nam 
naonczas małe rozmiary pola bezpośrednio 
dostępnego dla człowieka — cieniutką war
stewkę skorupy ziemskiej, ale ze składu skał 
krystalicznych, wyrzuconych w najrozm ait
szych miejscach z wnętrza ziemi, wnioskował, 
że aż do znacznej głębokości znajdują się 
w niej też same tylko pierwiastki. Z  rozbio
rów zaś licznych aerolitów dochodził do prze
konania, źe i cały układ planetarny z tychże 
pierwiastków musi być złożony. W sparci na 
analizie spektralnej, rozszerzamy dzisiaj ten 
wniosek na cały prawie świat, dostępny na
szemu oku.

Mówiąc o powierzchni ziemi, podaję tu taj 
mniemanie F r . W . C larkea (Buletyn To- 
waz'zystwa filozoficznego waszyngtońskiego 
z r. 1889, t. X I, str. 131), według którego 
część ziemi dostępna naszemu badaniu składa
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się z 99 odsetek następujących dziewięciu 
pierwiastków: tlenu, krzemu, glinu, żelaza, 
wapnia, magnezu, sodu, potasu i wodoru, gdy 
ilość wszystkich pozostałych pierwiastków, 
razem wziętych, wynosi 1 procent zaledwie.

Tłum. Zn.
(C. d. nast.).

Żaden kraj może w równym stopniu nie 
podnieca naszej ciekawości, co tajemnicze 
„cesarstwo środkowe”, gdzie męźczyzni noszą 
warkocze i spódnice, a kobietom ściskają p rę
tam i nie piersi, lecz stopy, gdzie życie uczone
go lub urzędnika jest nieprzerwanym ciągiem 
egzaminów, gdzie skazany na śmierć na każ
dym rynku dziesiątki zastępców znajdzie. 
Przyczyniły się zapewne do tego skąpe wia
domości, jakiemi długi czas zadawalniać się 
musieliśmy. Zazdrosne o oryginalność swej 
cywilizacyi Chiny uparcie broniły cudzoziem
com przystępu do swego wnętrza i chociaż 
już w początku X V I I  stulecia widzimy kato
lickich misyonarzy na dworze pekińskim (o. 
Ricci i in.), właściwie dopiero zwycięzka woj
na 1860 r. otworzyła europejczykom szerzej 
bram y wschodniego mocarstwa. Mimo to 
jednak wiadomości nasze są jeszcze bardzo 
niedostateczne. Podróżnicy i konsulowie 
państw zagranicznych zwracają przeważną 
uwagę na urządzenia państwowe i społeczne 
i niezawsze nawet zgadzają się w ich opisie; 
cóż więc dziwnego, źe długi czas nie mieliśmy 
żadnego pojęcia o stanie wiedzy ścisłej, o po
ziomie matematyki chińskiej.

W  matematyce, jako w nauce najbardziej 
oderwanej, niezmuszonej borykać się z do- 
świadczalnemi trudnościami, dokładnie od- 
zwierciadlają się psychiczne właściwości j edno- 
stki i rasy, a szerokość jej uogólnień jest za

*) Źródła: Biernatzki. Die Arithmetik der Chine- 
sen. Crelle J. 52. Cantor. Mathem. Beitrage zum 
Culturleben der Vólker. M attiesen. Das Ta-yeu. 
Crelle. J. 91. Cantor, Yorłesungen iiber der Ge- 
sehichte der Mathematik.

razem miarą zdolności abstrahowania. Nie
możliwa bez odpowiedniego języka i znako
wania, w wysokim stopniu zależną jes t od 
mowy. Wpływ języka na rozwój pojęć ma
tematycznych dobitnie zaznacza się w Chi
nach. Język chiński należy do typujedno- 
zgłoskowych; każde słowo oznacza jednocze
śnie wszystkie pojęcia w danym pierwiastku 
zawarte. Różnica między częściami mowy, 
odmiany, tryby, czasy, osoby, liczby są w chiń- 
szczyźnie nieznane. Dodajmy do tego wyjąt
kowo mały zapas słów, co powoduje, źe jedno 
i to samo słowo oznacza zarazem kilka całko
wicie obcych sobie pojęć i zmusza do używa
nia akcentów nieuchwytnych dla ucha euro
pejczyka, a zrozumiemy, źe język ten trudny 
dla krajowców, dla obcego przedstawia często 
nieprzezwyciężone przeszkody. Aby tą  dro
bną (450) ilością słów zaradzić potrzebom 
umysłu, chińczycy posiłkują się kombinowa
niem ich, przyczem porządek kombinacyi od
grywa ważną rolę. Zwykle słowo powstałe 
z połączenia wyraża bądź pojęcie wspólne 
obu użytym słowom, bądź to, które jest nie
jako przejściem od jednego do drugiego ').

Pismo chińskie jest pismem obrazowem. 
K ażde pojęcie wyraża się za pomocą znaku, 
który, jak  teraz, jest skróceniem rysunku, 
wyobrażającego przedmiot najbliżej spokre
wniony z pojęciem, które pismem wypowie
dzieć chcemy. Jedno i to samo słowo wyra
ża się zatem często kilkoma całkiem odrębne- 
mi znakami. Oczywistem jest, źe znaków pi
sarskich musi być bardzo wiele i rzeczywiście 
liczba ich w starych księgach dochodzi 50 000. 
W zorując się na języku, pismo chińskie ucie
ka się również do kombinowania obrazów: 
chcąc oddać pojęcie płaczu, maluje chińczyk 
znak oka i wody. Zobaczymy teraz, jak  pod 
wpływem języka tego i pisma, wykształciła 
się chińska nomenklatura i znakowanie ary t
metyczne. J a k  ogromna większość ludów, 
chińczycy posiadają dziesiętny system licze
nia 2), który umysłowi pierwotnego człowieka 
prawdopodobnie przez liczbę 10 palców się 
narzucał. Stary dyalekt chiński posiada od

*) Cu— duch, lo— gruba materya; cu-lo— umie
rać, śmierć i t. d.

2) System podwójny, który znaleźć miano w tak  
zwanych „konas” okazał się złudzeniem, gdyż 
księgi owe wcale liczb nie zawierają.
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dzielne nazwy i, niemogąc ich zapożyczyć 
od znaków liter, znaki dla liczb od 1 do 9— 
zero nie jest jeszcze znane—potem dla 10, 
100, 1000, 10 000 aż do jednostki z 18 zera
mi. Dla wypowiedzenia pozostałych liczb 
chińczyk posługuje się kombinowaniem tych 
kilku zasadniczych: tak  „dziesięć— trzy ” wy
raża 10-j-3 czyli nasze trzynaście; „trzy-dzie- 
sięć”— 3.10 czyli trzydzieści; „trży-dziesięć 
sześć” =  36 i t. d.

Bez użycia zera sposób pisania liczb nie 
jes t jeszcze ściśle dziesiętnym i różni się nieco

0, a zatem umożliwiają dziesiętny system pi
sania liczb. Liczby pisane są już w kierunku 
poziomym i przytem tak, jak  u nas, że jedno
stki pierwsze miejsce z prawej strony zajmu
ją , a wyższe klasy po kolei ku lewej ręce się 
posuwają. Te nowe znaki dwojakiego są ro
dzaju: jedne, używane w życiu codziennem 
i w handlu i stąd handlowemi zwane, więcej 
są zbliżone do starochińskich i posiadają spe- 
cyalne cyfry dla 10, 100, 1 000 i L d. (fig. 2); 
drugie, które tylko w dziełach naukowych spo
tykamy, całkiem od nich odrębne.

c3 c Jan 4  -- JJCEA  t/A
3  -- a u  6  = le n i  i  t l u i  & n a

f\j +
5 - Ali  e o n 10 -- c h i 1 0 0 * p e a o o o -- t h t i o U '

Fig. i .

od naszego, gdyż bez zera niepodobna warto
ści cyfry na zasadzie zajmowanego przez nią 
miejsca określić. S tąd  chińczyk zmuszony 
był za znakiem cyfry pisać znak wyrażający 
klasę setek, tysięcy i t. d., do której dana cy
fra  się ściąga. Zarówno jak  wyrazy, liczby 
pisane są w starych księgach chińskich z góry 
do dołu, poczynając od ręki prawej.

Znaki powyżej (fig. 1) przytoczone znane są 
pod nazwą starochińskich; prócz nich jednak  
od 10 stuleci przynajmniej są w Chinach w po- 
wszechnem użyciu inne, które zaw ierają już

Chcąc przy pomocy tych cyfr jak ą  liczbę 
napisać, używamy znaku wyrażającego klasę 
i nad nim stawiamy cyfrę, określającą ile razy 
dana klasa wziętą być musi. Miejsca klas 
brakujących wypełniamy zerami.

Od systemu tego krok tylko do układu ści
śle dziesiętnego, który też od dziesiątego stu
lecia naszej ery w dziełach matematycznych 
chińskich stale jest używany. Cyfry są nader 
proste i kształtam i swemi nie przypominają 
dziwacznie powykrzywianych zwykle znaków 
chińskich. Cyfry od jednego do pięciu wyra-
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źa m atem atyk chiński kreskami, a w liczbach 
większych od pięciu, zawarte w nich pięć je
dnostek kreską, poziomą oznacza. Sposób 
pisania liczb niczern się od naszego nie różni; 
aby z kreskami uniknąć jednostajności i po- 
mięszania, piszą je  raz podłużnie, raz po
przecznie.

Umieszczona na następnej kolumnie fig. 3 
przedstawia liczbę 6 214, napisaną znakami 
chińskiemi.

D atę wynalazku cyfr chińczycy odsuwają 
w najodleglejszą starożytność; uczeni chińscy 
wogóle pozbawieni są cienia wszelkiej ambi- 
cyi i własne nawet odkrycia podają zawsze za 
dzieła swych poprzedników, a własnej pracy 
tylko wartość komentarza przypisują: niemało

ciu misyonarze, przeważnie jezuici, biegli 
w naukach matematycznych, zapoznali chiń
czyków z matematyką europejską. Fawory
zowani przez cesarzów z dynastyi Ming prze
tłumaczyli oni wiele dzieł matematycznych na 
język chiński; książki te jednak nigdy nie 
cieszyły się uznaniem u chińczyków, namiętnie 
przywiązanych do własnej, narodowej nauki. 
Jeszcze niniejszy wpływ wywarły dzieła m a
tematyków arabskich, które dostały się do 
Chin w ósmem i dziewiątem stuleciu naszej 
ery, w epoce nadzwyczaj ożywionych stosun
ków Arabii z Chinami. Przetłumaczono je 
wprawdzie na język chiński; lecz całkiem od
rębny sposób wykładu sprawił, źe zapomnia
no nawet o ich istnieniu i dopiero później od-

(b ,y ^ < L -y  r t ^ c r r i s t y c / L i ,j
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to utrudnia prawidłową chronologią dziejów 
nauki chińskiej. W edług podań, cyfry i sy
stem dziesiętny są pochodzenia boskiego. Mę
drzec Fobi m iał je  odczytać na grzbiecie 
olbrzymiego żółwia, który w jego obecności 
z wód Żółtej rzeki się wyłonił. Przy naj
lepszej chęci trudno dać wiarę tym opowie
ściom: znaki bowiem naukowe nazbyt przypo
m inają ostrugane pałeczki, które tyle ludów 
we wszystkich częściach świata do rachowania 
używa i które są tylko rozwinięciem całkiem 
pierwotnego oznaczania liczb palcami.

Przyjrzyjmy się teraz matematyc-znemu do
robkowi tylowiekowej cywilizacyi chińczyków. 
M atem atyka chińska jest w całości dziełem 
Jch geniuszu, dopiero bowiem w X V II  stule-

naleziono tłumaczenia te w bibliotece cesar
skiej w Pekinie.

Cztery działania arytmetyczne oczywiście 
znane są chińczykom. Dziwnem jest jednak, 
że w najstarszych nawet dziełach, którym 
powszechnie wiek kilku tysięcy lat przypisują, 
nie znajdujemy wcale wskazówek dodawania 
(Ping) i odejmowania (Kin—fa). Znajomość 
tych dwu działań uczony chiński przypuszcza 
u każdego ze swych czytelników. Mnożenie 
(Szing-fa) zaczynają chińczycy od cyfry sto
jącej z lewej strony i oczywiście, źe w istocie 
rzeczy jes t to wszystko jedno, tylko że wtedy 
kolejne iloczyny będą się zawsze o jedno miej
sce ku prawej, nie zaś ku lewej stronie posu
wały. Dzielenie nosi rozmaite nazwy: przez
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jednocyfrową liczbę—kwei, przez kilkocyfro- 
wą—tszu. Najczęściej jednak dzielą chiń
czycy przez kolejne odejmowanie dzielnika.

O ułamkach w dziełach chińskich nie spo
tykamy nigdzie odrębnej wzmianki, nie zdaje 
się również, aby istn iał jakiś oddzielny spo
sób ich znakowania. Z  pojęciem ułam ku mu
szą być jednak chińczycy obznajmieni, świad-

6. SM.

1000.

Z.

m

1 0 .

Fig. 3.

czą o tem ich badania astronomiczne, sięgają
ce bajecznej prawie starożytności. Ju ż  na 
2 300 la t przed Chrystusem kolegium astro
nomów w Pekinie określiło długość roku sło
necznego, z błędem  nieprzechodzącym 1 go
dziny.

Praw idła, które my pod nazwą reguły 
trzech ogarniamy, oddawna znane są w Chi
nach. W  wielu dziełach matematycznych

znajdujemy rozdziały, zatytułowane „O sto
sunkach i proporcyach,” w innych znów spo
tykamy wiele zadań, które według nas do 
reguły trzech się ściągają, aczkolwiek sposo
by rozwiązania u chińczyków od naszych się 
różnią i ujęte są w tajemnicze, symboliczne 
formy. Jeżeli więc nie metody, to przynaj
mniej pojęcia, podstawę reguły trzech two
rzące, matematykom chińskim są znane.

Aby przez porównywanie zdobyczy m ate
matyki chińskiej z naszą tak  całkiem odmien
ną nie być w błąd wprowadzonym i rzeczy 
zgodnych tylko w swej podstawie, nie brać za 
identyczne, koniecznem jest obznajmić się 
z wykładem podręczników chińskich, które 
od naszych niezmiernie się różnią. Przede- 
wszystkiom chińczycy nie znają rozgranicze
nia poszczególnych działów matematyki; je 
dna i ta  sam a książka zawiera jednocześnie 
arytm etykę, geometryą, algebrę a nawet 
astronomią; podręczniki ich nie mieszczą ni
gdy systematycznej, ogólnej teoryi traktow a
nego przedmiotu, przypominają one raczej 
zbiór zadań, ściągających się przeważnie do 
rozmaitych zagadnień życia praktycznego 
i ilustrowanych aforystycznemi, nieścisłemi 
objaśnieniami. Jako  próbkę wykładu, przy
toczymy urywek, wyjęty z dzieła cesarza 
Czan-Kong i streszczający nauki, które tenże 
cesarz od m ędrca Szang-Kao pobierał. Tytuł 
dzieła jest Czan-pi, co znaczy biodro i goleń 
Czana '); pochodzi ono z X I I  stulecia przed 
Chrystusem 2).

Szang K ao powiedział 3):
„N auka o liczbach pochodzi od koła i czwo

rokąta  prostokątnego.
Koło pochodzi od czworokąta prostokątne

go, a czworokąt prostokątny pochodzi od 
koła.

K uu, t. j. liniał kątowy pochodzi od 9 razy 
9, co daje 81.

Podział kuu:

‘) Biodrem i golenią nazywały się dawniej 
w chińszczyznie boki kąta  prostego.

2) Cantor, Gesch. de Math. I, str. 580 je s t zda
nia, że dzieło to je s t znacznie późniejszego po
chodzenia.

3) Podajemy poniższy ustęp według przekładu 
pomieszczonego w „Cantors Gescli. der M athem.“ 
i różniącego się dość znacznie od przekładu po
danego przez Biernatzkiego.



N r 33. WSZECHSWIAT. 525

Zrób szerokość keou, t. j .  hak skrzywiony 
równy 3.

Zrób długość kou, t. j. połowę równą, 4 
king yu, t. j .  droga łącząca kąty przekątne 
jest 5.

W eź połowę czworokąta prostokątnego na 
zewnątrz w około, to będzie kuu.

Połącz je  i oznacz za pomocą deszczułki 
rachunkowej, to znajdziesz dokładnie 3, 4, 5.

Dwa kuu tworzą razem 25; jest to, co na
zywamy połączeniem kuu. Nauka, której 
używał kiedyś Y u, aby uporządkować to, 
co znajduje się pod niebem, polega na tych 
liczbach”.

Potem  następują trzy figury, mające na ce
lu opisanie własności tró jkąta  prostokątnego, 
później sposoby używania kuu, t. j. liniału 
kątowego. Stosownie do położenia, służy on 
do wyprostowywania, do mierzenia wysokości, 
głębokości i wyznaczania odległości; kuu dla 
koła (cyrkiel) służy do kreślenia koła, po
dwójny kuu do otrzymywania czworokątów 
prostokątnych. F igu ra  prostokątna odpowia
dać ma ziemi, okrągła niebu: niebo jest ko
łem, ziemia kwadratem. Jeden z misyona- 
rzy chińskich, który długo bawił w Chinach, 
wytłumaczył ostatnią sentencyą w ten sposób: 
Niebo i ziemia oznaczają symbolicznie liczby 
3 i 4; pierwsza z nich należy do koła, którego 
obwód uważano za równy potrojonej średnicy, 
druga do kwadratu.

N astępują niezrozumiałe sentencye, a w koń
cu Szang-Kao mówi: „Wiedza pochodzi od
zakrzywionego haka, hak zakrzywiony od li
niału kątowego, liniał kątowy w połączeniu 
z liczbami rządzi i kieruje rzeczami.” Jakie 
to cudowne!—wykrzykuje Czan-Kong.

Z  wyjątków tych można wnieść, że chińczy
cy obliczali obwód koła, znali pytagoresowe 
twierdzenie przynajmniej w przypadku szcze
gólnym, gdy długości boków tró jkąta są 3, 4, 
5 i że obliczali powierzchnię prostokąta i tró j
kąta , że przy pomocy pomiarów kątowych 
dochodzili wysokości i odległości.

Zadziwia nas w przytoczonym wyjątku zu
pełny brak jakiegobądź systemu i dowodze
nia; słuchacz Szang-Kaona zadawalnia się 
wyrażaniem swego zachwytu, nie widać je 
dnak, aby kiedykolwiek żądał objaśnień i do
wodzeń. Czan-pi należy do najbardziej teo
retycznych dzieł matematyki chińskiej. I s t
nieje i druga część tego dzieła, ale ta  jest

prawdopodobnie znacznie późniejszego po
chodzenia. Z resztą jest to jedyne dzieło ma
tematyczne chińskie, znane w całkowitym 
przekładzie; inne znane są tylko w szczupłych 
wyciągach. Księga „Kin-tsang-swan-su,” czyli 
„Arytmetyczne prawidła do dziewięciu roz
działów”, napisana przez niejakiego Czang- 
tsanga na i 00 la t przed Chrystusem i będą
ca w takiem u chińczyków poszanowaniu, że 
większość późniejszych uczonych swoje praco 
za komentarz do tego właśnie dzieła podaje, 
zawiera wyłącznie zadania, ogółem 246, po
dzielone na 9 rozdziałów. Pierwszy rozdział 
zatytułowany Fang-tien (czworokątne pola) 
trak tu je o mierzeniu powierzchni. Powierz
chnię trójkątu znajduje tak, jak  my, mnożąc 
podstawę przez połowę wysokości. D la obli
czenia powierzchni koła podane jest wiele 
sposobów, np. wziąć ‘/ 3 drugiej potęgi połowy 
obwodu, albo ‘/ 4 iloczynu obwodu przez śre
dnicę, albo potrojoną drugą potęgę promie
nia. Praw idła te wskazują, że liczbę u nas 
TT ') oznaczaną i wyrażającą stosunek obwodu 
do średnicy, chińczycy za równą 3 uważali. 
W  innych dziełach chińskich znajdujemy do
kładniejsze określenia tej stałej; na 600 lat 
przed Chrystusem w pracy uczonego Liu- 
H uny stosunek ten oznaczony jest 157: 50. 
Drugi rozdział Szupu (Ryż i pieniądze) skła
da się z zadań odpowiadających naszym 
z prawidła mięszaniny; trzeci Szwe-fun (po
działy)—z zadań z reguły spółki. Czwar
ty rozdział Szau-Kwang mieści 24 zadania 
o wyciąganiu pierwiastków drugiego i trzecie
go stopnia. Wyższych potęg od sześcianu 
nie zna jeszcze autor „dziewięciu rozdziałów.” 
P iąty  rozdział Szang-Kung (o mierzeniu ciał). 
Znajdujemy tu  próby obliczania objętości ta 
kich ciał, których płaszczyzny nie tworzą 
ze sobą kątów prostych, np. ostrosłupy; szósty 
Keun-szu (mieszanina)—podaje sposoby obli
czania podatku, jaki na ludność względnie do 
jej liczby i bogactwa nałożyć trzeba; siódmy 
Yin-nu (brak i zbytek) — zawiera nader ła
twe zadania arytmetyczne. Rozdziały ósmy 
Fang-szung (o równomiarach) i dziewiąty 
Ken-ku (boki ką ta  prostego) są najważniej-

') Liczbę Z chińczycy nazywają „hakiem” , 
gdyż prawdopodobnie hak im do rysowania koła 
zamiast cyrkla służy}.
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szem źródłem do znajomości algebry chiń
skiej, jeżeli tem mianem nazywać wolno nau
kę, k tóra nie. wzniosła się do oznaczania wiel
kości znakami, pozbawionemi liczebnego zna
czenia i jak  cała m atem atyka chińska nie ma 
wcale piętna ogólności wywodów. W  rozdzia
le Fang-Szung po raz pierwszy wprowadzone 
są znaki +  i — , których arytm etyka chińska 
nie potrzebuje, gdyż nigdzie o dodawaniu 
i odejmowaniu nie wykłada. Mimo to, liczb 
dodatnich i ujemnych nie odróżniają chińczy
cy za pomocą znaków - ( - i  —  i liczby dodat
nie piszą w równaniach czarnym atram entem , 
liczby ujemne •— czerwonym. Nie znają ró
wnież żadnego znaku dla niewiadomej wiel
kości u nas literą X  oznaczonej; równania ich 
pisane są na wierszach, ostatni wiersz zawie
ra  wyraz wiadomy, wyższy współczynnik, do 
którego należy X  w pierwszej potędze jeszcze 
wyższy współczynnik od X  w drugiej i t. d.; 
jeżeli jakakolwiek potęga X  brakuje, wyraża 
to chińczyk opuszczając wiersz odpowiedni.

B iernatzki podaje, że w dziele uczonego 
Tsin-kin-czan z X I I I  stulecia znajdujemy 
rozwiązania równań wyższych (do 8-go); nie 
przytacza jednak odpowiednich przykładów.

Chińczykom znane były równania nieozna
czone: zadania z tej dziedziny mieszczą się 
w Fang-Szungu. Sztuka .rozwiązywania tych 
równań nazywa się Ta-yeu „wielkiem rozwi
nięciem” i różni się od sposobu, przez nas j  

używanego. W  bieżącem stuleciu Gauss sa
modzielnie odkrył tę od wieków używaną 
w Chinach metodę. Rozwiązując za pomocą 
Ta-yeu równania nieoznaczone, chińczyk nie 
podaje w odpowiedzi wszystkich możliwych 
rozwiązań; zadawalnia się jednem, najprost- 
szem.

Dziewiąty rozdział Ken-ku zawiera zada
nia trygonometryczne, rozwiązywane przez 
nas na zasadzie trójkątów prostokątnych '). I 
Od czasu pojawienia się „dziewięciu rozdzia
łów”, czyli w ciągu ostatnich 2000 la t m ate
m atyka chińska niewielkie uczyniła postępy. 
Dzieła w tym okresie wydane mieszczą prawdy , 
znane już dawniej i bez względu na skromność 
autorów tylko za komentarze uważać je  mo
żna. Najwięcej stosunkowo nowych prawi-

‘) W  przykładach z rozdziału tego, przytoczo
nych u Biernatzkiego, nie wchodzą kąty.

deł zawiera wydana w X I I I  wieku przez 
uczonego Czu-szi-ki praca pod tytułem „Dro
gocenne zwierciadło czterech elementów”. 
Dzieło to odróżnia już potęgi wyższe od sze
ścianu i podaje tablicę, służącą do podnosze
nia liczb aż do ósmej potęgi; tablica ta  skła
da się z wyliczonych aż do ósmej potęgi 
współczynników rozwinięcia dwumianu New
tona i tworzy tak  zwany tró jkąt Pascala.

1
1 1

1 2 1
1 3 3 1

1 4 6 4 1
5 10 10 5

6 15 20 15 6
21 28 28 21

28 56 70 56 28

W  „Drogocennem zwierciedle” znajdujemy 
również współczynniki drugiej potęgi cztero- 
mianu, ułożone w symboliczny anagram ; au
to r nazywa je drugą potęgą czterech ele
mentów.

Dzieła ostatniej epoki noszą wybitne pięt
no wpływu europejskiego; są w nich tablice 
logarytmów, tablice trygonometryczne i t. d.; 
nie są też one płodem umysłowości chińskiej 
i do matematyki chińskiej zaliczać ich nie
można.

M atem atyka chińska, o ile szczupłe po dziś 
dzień wiadomości sądzić pozwalają, zdobyła 
wiele szczegółowych prawd, lecz nie zna sy
stematycznego rozwinięcia złożonych w niej 
pojęć; odpowiada ona zupełnie duchowej fi- 
zyognomii tego dziwnego ludu, który, w ba
jecznej przeszłości odbywszy swą ewolucyą, 
od wieków niezdolny do dalszego rozwoju, 
stoi na tym samym poziomie wiedzy, wierzeń 
religijnych i urządzeń społecznych.

L. Br.

SPRAWOZDANIE.

W ł. Folkierski. Stanowisko mechaniki w dzie
dzinie wiedzy ludzkiej. Odczyt wstępny do wy
kładów mechaniki. Czasopismo techniczne, Nr 
X III, str. 98— 102, XIV str. 110— 113. Lwów, 
1893.
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Znany u nas dobrze zasłużony autor podręczni
ków rachunku różniczkowego i całkowego, przed 
dwoma dziesiątkami la t wydanych, p. Wł. Fol- 
kierski, po długiem milczeniu wystąpił z rozpraw
ką pod powyższym tytułem. P . Folkierski, od 
roku 1876 do 1888 prowadził wykłady mechani
ki i teoryi machin w uniwersytecie św. M arka 
w Lim a w Peru i rozpoczął je  odczytem o stano
wisku mechaniki, który obecnie w polskim ogła
sza przekładzie. Z zadowoleniem zapisujemy, że 
p. Folkierski powrócił do kraju , je s t inżynierem 
przy budowie kolei Stanisławo w-Woronienka 
(w Stanisławowie) i mamy nadzieję, że niejedną 
jeszcze pożyteczną pracą literaturę naszę nauko
wą wzbogaci.

Przedmiotem odczytu je st wskazanie stanowi
ska mechaniki w dziedzinie wiedzy zwłaszcza 
technicznej. Autor rozpoczyna od zaznaczenia 
doniosłości nauk matematycznych, stanowiących 
najpotężniejsze narzędzie rozumu ludzkiego w ba
daniu zjawisk otaczającego nas świata. Matema
tyka, według autora, opiera się na pierwszych 
pojęciach wziętych z obserwacyi otaczającego 
świata i pojęcia przestrzeni. Wielkości, liczby zo
stały nam przekazane przez doświadczenie, przez 
doświadczenie również przyszliśmy do tak zwa
nych pewników. Pojęcia czasu, ruchu i materyi 
wprowadzone do matematyki, poddane jej ścisłe
mu rozumowaniu stanowią nowy dział nauki, 
k^órą nazywamy mechaniką. Mechanika również 
opiera się na pewnikach, które sprowadzone do 
najprostszego wyrażenia są według autora wypad
kiem danych fizycznych.

Zastnawia się w dalszym ciągu p. F . nad spo
sobem, w ja k i zasadnicze pojęcia mechaniki prze
nikały umysł ludzki i poświęca dłuższy ustęp po
jęciom bezwładności i siły. Przedstawia nie
śmiertelną zasługę Kopernika, którego teorya ru 
chów ciał niebieskich była niejako „pierwowzo
rem ” dla naszych teoryj mechanicznych na ziemi. 
Domyka następnie w treściwych słowach pomy
słów i prac Tychona Brahego, Keplera, Leonarda 
da Vinci, Galileusza, Descartesa, Huygensa; dłu
żej zastanawia się nad wielkiemi odkryciami New
tona: rachunkiem różniczkowym i całkowym,
prawami ruchu oraz zasadą powszechnego ciąże
nia. Przedstawia następnie dalszy rozwój mecha
niki w wieku XVIII na podstawach zbudowanych 
przez Newtona; podnosi zasługi Bernoullicli, E u 
lera, Dalemberta, Lagrangea, Laplacea i innych; 
kreśli w krótkich słowach zdobycze naukowe 
pierwszej połowy obecnego wieku, zastanawia się 
nad ważnem pojęciem pracy mechanicznej i ener
gii, wskazuje ścisły związek rozwoju teoryj fizy
cznych i mechaniki. W edług autora zacierają się 
powoli granice, jakiem i klasycyzm naukowy chciał 
przed laty  oddzielić naukę czysta, filozoficznie 
rozumową od nauki stosowanej, uwzględniającej 
dane spostrzeżeń lub doświadczeń przyrody; po
wołuje się w tym  względzie na zdanie Redtenba- 
chera; który powiedział: „ogólne zasady mecha
niki tw orzą jedynie prawdziwą i trw ałą podstawę

nietylko dla samych nauk technicznych ale i dla 
całego niezmiernego obszaru nauk, objaśniających 
przyrodę” . Technika powiada autor, je s t jedynie 
zastosowaniem praktycznem nauk ścisłych; zrozu
mienie zasad mechaniki i umiejętne niemi włada
nie je s t cechą uzdolnienia technika w naukowem 
znaczeniu.

Przechodzi następnie p. Folkierski do szkół te
chnicznych i do stosowanych w nich metod wykła
du mechaniki; przyłacza zajmujące szczegóły 
historyczne o szkole politechnicznej paryskiej 
i o wytworzonej w niej trądycyi naukowej, cha
rakteryzuje metody naukowe angielską i niemie
cką, mówi o szkołach technicznych w Szwajcaryi 
i Stanach Zjednoczonych. Porównywając te me
tody, przychodzi do wniosku, że każdy naród wy
rabia sobie metodę najlepiej zastosowaną do swe
go charakteru, do swoich tradycyj i do swego 
usposobienia. Nauka powszechna tylko korzy
stać może z różnonarodowości sposobów, jakiem i 
dochodzi do nowych nabytków. Narody, które 
w obecnej chwili nie stoją jeszcze na czele po
wszechnego ruchu naukowego, mogą korzystać 
z doświadczenia innych, przyswajając sobie obce 
nabytki ale i starając się zarazem o wyrobienie 
metody własnej. Przyswojenie nauki, powiada 
p. F . nie polega jedynie na tłumaczeniu dzieł 
z obcych języków', potrzeba jeszcze, by myśli, 
pojęcia, wnioski i wywody były przeprowadzone 
w duchu odpowiednim do ustroju umysłowego 
tych, dla których są przeznaczone. Nierozważne 
naśladowanie obcych nie przynosi pożytku.

W ykład mechaniki powinien, zdaniem autora, 
posługiwać się wszelkiemi środkami rachunku 
wyższego, być w celach swych praktycznym, lecz 
przedewszystkiem chodzić w nim winno o wyja
śnienie zasad i o wyrobienie umiejętnego użycia 
ich w rozumowaniu. Zadaniem wykładów ma być 
raczej zgłębienie nauki niż rozszerzenie jej za
kresu, oraz przygotowanie słuchaczów do czyta
nia oryginalnych dzieł mistrzów nauki.

Taka jest treść prawdziwie zajmującego odczy
tu  p. Folkierskiego. Mimo la t kilkunastu, jak i 
upłynęły od chwili wygłoszenia go, nie stracił on 
na żywotności. Być może, że obecnie przy nowej 
redakcyi możnaby w nim rozwinąć nieco obszer
niej zasady nauki o energii oraz rzucić nieco no
wego światła na stosunek teoryj fizycznych do 
mechaniki. Odczyt ten, wydany w oddzielnej bro
szurze, znaleźć może czytelników i przyczynić się 
do rozszerzenia zdrowych pojęć o znaczeniu tak 
ważnej gałęzi wiedzy, ja k ą  je s t mechanika.

6'. D.

ROZM AITOŚCI

—  tr . Szybkość pociągów. Pisma nowojorskie 
donoszą, że pociąg umyślny, poruszany lokomoty
wą nowego typu, przebiegł milę angielską (1,609
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kilometrów) wciągu 22 sekund. Czyni to około 
162 kilometrów na godzinę i przewyższa znacznie 
największą dotąd osiągniętą szybkość.

—  sst. Zaludnienie ziemi. W  sprawozdaniach 
Lond. Tow. Geograficznego podaje p. Ravenstein 
owoce żmudnej pięcioletniej swojej pracy doty
czącej pytania, kiedy też ziemia zostanie całko
wicie zaludniona. W edług niego obecna ludność 
ziemi wynosi 1 467 milionów i za wyją+kiem oko
lic podbiegunowych przedstawia rozmieszczenie 
31 na 1 milę ang. kwadr. Dalej całą pewierzch- 
nię lądu stałego 46 350 000  mil. ang. kwadr, 
autor dzieli na 3 obszary— urodzajny, stepowy 
i pustyniowy, i dla pierwszego otrzym uje 28 mi
lionów mil kwadr, dla drugiego 14 mil. i dla trze 
ciego 4 miliony mil kwadr. ang.

Przyjm ując jako maximum ludności, k tórą 3 
obszary powyższe mogą wyżywić: 207 ludności 
na 1 milę kw. ziemi urodzajnej (w Indyach 175,

w Chinach 295 i w Japonii 264), 10 ludzi na 1 
milę kw. stepów i 1 czł. dla pustyń, Ravenstein 
dochodzi do maksymalnej cyfry 5 994 milionów 
mieszk., ja k ą  ziemia je s t wstanie wyżywić. Kie
dyż więc chwila fatalna nastąpi?

Z obliczenia zaś przyrostu ludności w rozmai
tych krajach wciągu dekady E. otrzymuje p rze
ciętną cyfrę przyrostu dla całej ziemi 8°/0 wciągu 
10  lat, co łącznie ze znaną maksymalną ludnością 
ziemi pozwala na podstawie procentów złożonych 
wyprowadzić wniosek, że za 180 lat czyli około 
roku 2074, kula ziemska będzie już  nasycona 
ludnością w zupełności. Chwila ta, rzecz dziwna, 
mniej więcej odpowiada momentowi, gdy Wielka 
Brytania po raz pierwszy od wieków dozna braku 
drogocennego m aieryału palnego, węgla kamien
nego.

(La Geographie 240.)

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 2 do 8 sierpnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie),

D
zi

eń

Barometr 
700 mm  -j- Temperatura W st.

u

L-1

Kierunek wiatru 
Szybkość w metrach 

na sekundę

Suma
opadu

7 r. 1 p. | 9  w. 7 r. | 1 p. 9 w. (Najw.j Najn.

2 S. 48.9
1
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T R E Ś Ć .  Podole pokuckie (szkic geograficzny), przez Antoniego Rehmana. —  Lotaryusz Meyer. 
0  wykładzie chemii nieorganicznej, według naturalnego układu pierwiastków. Tłumaczył Zn. —  
0  matematyce chińskiej, przez L. B r. —  Sprawozdanie, przez S. D. —  Rozmaitości. —  Buletyn

meteorologiczny.

Redaktor Br. Znatow icz.

S03BQjeH0 IJeHsypoio. BapmaBa, 31 I ioja 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.

W ydawca A. Ślósarski.




