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PISMO

DOTTCH E fiIPC m
W  pierwotnym stanie bytu swego człowiek 

stanowi jeszcze część przyrody, od której się 
w miarę swego rozwoju umysłowego coraz 
bardziej oddala, a pierwotne połyski życia 
duchowego budzą zajęcie historyka zarówno, 
jak  i przyrodnika. Z  tego względu nie od
biegniemy zapewne od zakrSsu Wszechświa
ta , przytaczając tu, według artykułu d-ra l)ii- 
ringa, zamieszczonego w tygodniku „Prome- 
theus,” rzecz o piśmie dawnych Egipcyan, 
zwłaszcza, że zarówno pismo to, jak  i sposób, 
w jaki odcyfrowane zostało, je s t przedmiotem 
godnym uwagi i budzi ciekawość powszechną.

Hieroglify, co znaczy święte wyżłobienia, 
były to znaki, jakiemi posługiwali się dawni 
Egipcyanie, by świątynie swe, grobowce, 
sprzęty lub skrzynie, opatrzyć w napisy tre 
ści religijnej. Niekiedy wykuwano jedynie 
te znaki dłutem, niekiedy wszakże, by pismu

} większą nadać cenność, powlekano je pstremi 
barwami.

Z  pisma hieroglificznego rozwinęło się na- 
! stępnie pismo hieratyczne czyli kapłańskie, 
| używane przez kapłanów, wyrażające się tre 

ściwiej, a do poprzedniego zostające w sto
sunku poniekąd takim, jak  obecnie druk do 
pisma ręcznego. Z  pisma znów hieratyczne
go powstało dalej pismo demotyczne czyli lu
dowe, będące w użyciu u ludu, zwłaszcza 
w listach. Obok wszakże obu tych rodzajów 
pisma i hieroglificzne długo zostawało w po
szanowaniu, a młodzi Egipcyanie uczyli się 
najpierw pisma demotycznego, następnie hie
ratycznego, a wreszcie hieroglificznego. Pó
źniej dopiero, gdy chrześcianizm rozprze
strzenił się w Egipcie, a z alfabetu greckiego 
rozwinęło się pismo koptyjskie, popadły hie
roglify zwolna w zapomnienie, aż wreszcie 
ustąpiły zupełnie z pamięci ludzkiej, by po 
stuleciach całych stać się podstawą nowej ga
łęzi wiedzy.

Z  pisma egipskiego wzięły początek pisma 
wszystkich prawie ucywilizowanych narodów, 
bezpośrednio bowiem sztukę pisania przejęli 
od Egipcyan Fenicyanie, od tych zaś zyskali 
alfabety swoje Grecy i Rzymianie, jak  wszak
że wytworzyło się pismo egipskie, nie wiemy
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zgoła, brak bowiem pod tym  względem wszel
kich źródeł historycznych. Prawdopodobnem 
je s t tylko, źe jakie dwa lub trzy tysiące hie
roglifów powstało wraz z ogólnym początkiem 
pisma, widzimy bowiem, źe na najdawniej
szych pomnikach, na piramidach z Gizeh, 
zbudowanych mniej więcej na lat 4 000 przed 
Chr., pismo dawnych Egipcyan dosięgło już  
tego stopnia rozwoju, jakiego nie przekroczyło 
aź do czasu swego wygaśnięcia, w przeciągu 
zatem czterech tysiącoleci. P rosto ta  nadto 
w oznaczaniu pewnych pojęć pozwala wnosić 
z pewnością, źe sposób taki wyrażania po
wstać mógł jedynie w czasie, gdy o piśmie 
istotnem mowy jeszcze być nie mogło. Nic 
bowiem pod tym względem prostszem i natu
ralniej szem być nie może, nad przedstawienie, 
dajmy, pojęcia „człowiek,” przez postać sie
dzącego mężczyzny, a pojęcie „niewiasta” 
przez figurę kobiety. Takie zaś zabytki 
pierwotnych sposobów wyrażania pojęć świad
czą niewątpliwie o znacznej starości pisma. 
Zgodzić się też musimy, źe tak prostemi zna
kami pismo zadawalać się nie mogło. Oka
zało się teź w samej rzeczy przy odcyfrowaniu 
hieroglifów, źe znaczenie wielu znaków pi
śmiennych dało się z trudem  zaledwie wykryć, 
co wskazuje, że około r. 4000 przed Chr. pi
smo zgoła nie było juź czysto ideograficznem, 
ale w znacznej części fonetycznem.

W yjaśnieniem hieroglifów zajmowali się już 
w starożytności H er odo t, Diodoros, P lu tarch, 
Klemens z Aleksandryi, Ammianus Marceli- 
nus, Herapollon i inni, nie zdołali wszakże 
dojść do rezu lta tu  pomyślnego, a ostatni 
z wymienionych wyżej wprowadził nawet błę
dne zupełnie tłumaczenie tego pisma. Nie- 
lepiej wiodło się kilku badaczom w wieku sie
demnastym i osiemnastym, którzy również nie 
zdołali wyłożyć osobliwego pisma egipskiego, 
choć często składa się ono ze znaków bardzo 
prostych. Pam iętna dopiero wyprawa Bona- 
partego do E giptu m a znaczenie epokowe 
w kwestyi hieroglifów, gdy inżynier Bouchard, 
należący do uczestników wyprawy, znalazł 
w pobliżu Rozetty tablicę granitową, na któ
rej w trzech napisach hieroglificznym, demo- 
tycznym i greckim, wyrażony był dekret, 
ogłaszający, źe król Ptolemeusz Epiphanes 
w dziewiątym roku panowania swego otrzy
m ał od kapłanów egipskich przyznanie pe
wnych oznak czci. Ten tedy „napis z Ro-

zetty” wpłynął na rozwój badań pisma egip
skiego; znano już bowiem treść urywku pisma 
hieroglificznego, należało więc tylko wykryć 
znaczenie każdego oddzielnie z nieznanych 
tych znaków. Okazało się wszakże rychło, 
źe pod tym względem przekład grecki słabą 
dał pomoc; trudność należytego wyjaśnienia 
znaków pozostała, jak ą  była, gdyż nie posia
dano żadnej zgoła znajomości języka egip
skiego, chociaż nie brakło ludzi, którzy gorli
wie i pilnie oddawali się rozwiązaniu tego tru 
dnego zagadnienia, jak  Sylwester de Sacy, 
A k a id a d  i Young. Najstaranniejsze poszu
kiw ana wszystkich tych uczonych rozbijały 
się o jeden szkopuł, a szkopułem tym było 
przypuszczenie z góry przyjęte, źe znaki 
obrazowa pisma egipskiego wyrażają jedynie 
pojęcie przedstawianego przez nie przedmio
tu , a przynajmniej jego istoty. Z agadka od
słoniła się dopiero, gdy odcyfrowaniem hiero
glifów zajął się Franciszek Champollion,— on 
to bowiem pierwszy poznał, źe rysunki ozna
czają nietylko pojęcia, ale także i głoski, źe 
zatem pismo egipskie składa się zarówno ze 
znaków ideograficznych, jak  i fonetycznych. 
Przedewszystkiem tedy zwrócił swą usil- 
ność do odczytania imion króla, które wy
różnił tem, że otoczone były obwódką; zdołał 
teź wkrótce istotnie cały szereg takich imion 
własnych należycie wyłożyć. Pierwsze imio
na, które Champollion rozebrał, były to: 
„K leopatra” i „Ptolemeusz”. Grupy tych 
imion znalazł on na obeliskach w Philae i na 
napisie z Rozetty, których przekłady greckie 
wykazywały, że obwódką otoczone znaki obej
mowały imię Ptolemeusza. Zestawienie imion 
K leopatry i Ptolemeusza wykazało, źe pewne 
znaki pow tarzają się w obu tych wyrazach; 
można było wyjaśnienie wspólnych tych zna
ków uważać za należyte, jeżeli oba imiona 
dawały jednakowe ich znaczenie. T ą  drogą 
wyjaśnił Champollion wszystkie znaki zawar
te  w wyrazie „K leopatra” , gdy w wyrazie 
„Ptolemeusz” pozostawały dwa znaki, któ
rych wyjaśnienie wymagało jeszcze porówna
nia z innemi imionami. W  ten tedy sposób 
okazało się, źe w wyrazie „K leopatra”, gło
ska K  przedstawioną była przez trókąt, 
l przez lwa, e przez nóż zwrócony ostrzem 
ku górze, o przez węzeł ku dołowi zwrócony, 
p  przez czworokąt, a przez osła, t przez rękę, 
a  r  przez usta. Poza imieniem, w obrębie
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jeszcze obwódki, znajdował się półokrąg, któ
ry następnie wykryto i przy innych imionach 
niewieścich, a oznaczał koptyjski przedimek 
żeński. Posiadano tedy wprawdzie osiem tyl
ko znaków, o których wiedziano, jakie przed
stawiają głoski, zdołano je  wszakże rozpo
znać i w innych imionach własnych, a przy 
ich pomocy można było całe imię odgadnąć, 
stąd zaś ustalić znaczenie i innych figur. 
W krótce też zdołał Champollion odtworzyć 
cały alfabet egipski, a gdy za pomocą niego 
odcyfrowano cały napis z Rozetty oraz inne, 
później znalezione napisy trzyjęzyczne, wyja
śnienie Champolliona zyskało zupełne po
twierdzenie. Pomyślne te rezultaty zachęci
ły do dalszych badań wielu uczonych filolo
gów, a idąc drogą, wskazaną przez Champol
liona, zdołał wykazać Seyffarth, źe figury 
hieroglificzne mogły też być znakami zgło
sek, przedstawiając związek kilku naraz 
dźwięków. Tak np. lew był znakiem zgłosek 
ra  i la, baran  oznaczał sa, ręka z trójkątem  
ti. Odkryto też rychło, że hieroglify wyrażać 
mogły różne dźwięki, stosownie do miejsca, 
jakie zajmowały, a niektóre znaki dodawane 
były do wyrazów jedynie dla wyjaśnień, jako 
określniki. Ostatnie te znaki służyły do te
go, by przez wtrącenie figury ideograficznej 
usunąć niejasność, jaka wypływała stąd wła
śnie, źe znak jeden mógł różnym odpowiadać 
dźwiękom. Niekiedy też, gdy szło o pisanie 
wyrazów znanych, używali egipcyanie, zamiast 
znaków dźwiękowych, jedynie tylko określni- 
ków; stworzyło to dla badaczów nową trudność, 
należało bowiem dokładnie rozróżnić, czy da
ny znak jes t znakiem fonetycznym, czy też 
takim określnikiem. Określniki zaś miały 
znaczenie bądź przedstawianych przez nie 
istot i przedmiotów, bądź też odpowiadają
cych im czynności lub własności. Rysunek 
stopy oznaczał wyraz „stopa”, gdy ukośnie 
ułożony nóż był znakiem wyrazu „krajać”, 
a wróbel znakiem wyrazu „mały”. J a k  w obu 
ostatnio przytoczonych przykładach, znaki 
używane były często do symbolicznego ozna
czania słów i przymiotników, były wszakże in
ne stosowane jako rzeczowniki. Kwiat loto
su był znakiem symbolicznym Egiptu górne
go, krzew papyrusowy Egiptu dolnego, baran 
był symbolem duszy. Obok tego wszakże był 
baran, jak  przytoczyliśmy wyżej, znakiem 
graficznym zgłoski sa, a tak  samo i inne po

dobne znaki symboliczne być zarazem mogły 
znakami fonetycznemi. Opuszczania zaś zna
ków dźwiękowych i zastępowanie ich symbo
lami nie było bynajmniej jednostajnem, jeden 
więc i ten sam wyraz pisanym być mógł 
w sposób rozmaity.

Pismo stało się bardziej jeszcze zawiłem 
w czasach późniejszych, gdy do dawnych zna
ków piśmiennych przybyły nowe, a określni- 
ków używać zaczęto nie dla oznaczania całych 
wyrazów,ale ich dźwięków początkowych; tak, 
dajmy, orzeł nie przedstawiał wyrazu „orzeł,” 
ale tylko głoskę a. Wiele zaś było pojęć, na 
których określenie posiadano po kilka wyra
zów, z których każdy miał inny dźwięk po
czątkowy.

Z  treściwego tego przedstawienia zasad, na 
których pismo staroegipskie polegało, ocenić 
można, z jakiemi trudnościami walczyć mu
sieli pierwsi tłumacze, jakiej trzeba było pil
ności i bystrości, aby egiptologia rozwinąć się 
mogła do dzisiejszego swego stanu. Pomimo 
to i dziś jeszcze badacze na tem polu mają 
rozległy obszar pracy przed sobą, wiele bo
wiem tekstów dotąd jest nieodcyfrowanych, 
brak jeszcze dokładnych gram atyk i słowni
ków.

Rozważaliśmy dotąd samo tylko pismo, jest 
wszakże rzeczą jasną, źe wraz z odcyfrowy
waniem pisma ręka w rękę iść musiało i od
najdowanie mowy egipskiej; mowa ta  złożona 
wyłącznie prawie z wyrazów jednozgłosko- 
wych i pozbawiona wszelkich odmian, do naj
wyższego swego rozwoju doszła w mowie 
koptyjskiej, w języku chrześcian egipskich. 
Do zrozumienia jej posłużyły i narzecza se
mickie, gdy Benfey wykazał, że są one spo
winowacone z mową egipską i wspólne m ają 
pochodzenie.

Nadmienić wreszcie wypada, że pismo hie
roglificzne m a w wierszach kierunek bądź od 
ręki prawej ku lewej, bądź też od lewej ku 
prawej; kierunek ten rozpoznać się daje 
z postawy figur, które są zawsze ku początko
wi wierszy zwrócone.

Odcyfrowanie piśmienniczych zabytków 
staroegipskich odsłoniło nam mnóstwo już 
szczegółów w religii, obyczajach, zwyczajach, 
obrzędach, historyi, geografii, filozofii, m ate
matyce i medycynie dawnego narodu. Z  ta 
jemniczych zwojów papyrusowych i pergami
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nowych ujawnia się nam obraz cywilizacyi 
dawno zamierzchłej.

T .  l i .

PODOLE POKUCKIE.
(Szkic geograficzny).

(Dokończenie).

Oprócz tych werteb pojedynczych znajdują 
się tu  jeszcze inne zagłębienia większych roz
miarów, zagadkowej postaci, które, mojem 
zdaniem, powstały przez połączenie się wielu 
werteb i za złożone werteby muszą być uwa
żane. Takich jest znacznie mniej. W spomi
nam tylko o tych, które na własne oczy wi
działem. Przedewszystkiem wypada nadmie
nić, że zdarzają się nierzadko po wzgórzach 
dwie werteby tak  blizko jednak  obok drugiej 
położone, że ściana, jak a  je  rodziela, rozpada 
się i obniża, co praw da zwolna, ale zawsze 
w ten sposób, źe połączenie się takich werteb 
jes t tylko rzeczą czasu. N a  wzmiankę zasłu
gują dwie werteby tego rodzaju w Czortowcu, 
położone na Riwnym H orbie (na Horochów- 
ce), tem szczególne, że na ich dnie sączy się 
strumyk, który m ateryał ziemny, z rozbicia 
ścian pochodzący, podziemnie unosi i przyspie
sza wytworzenie się wspólnej werteby. W  nie
wielkiej stąd odległości znajduje się, również 
na gruntach Czortowca, na wzgórzu gipsowem 
podłużne zagłębie, długie na kilkaset m etrów  
szerokie na kilkadziesiąt, zamknięte od strony 
wschodniej stromym progiem gipsowym, od 
zachodniej silnie nachylonym stokiem pagór
ków, nazywane Wojciechowem. W  górnej 
części tego zagłębia, otwartej od strony łąk, 
dostaje się do niego potoczek, który wzmocnio
ny tu ta j kilku źródłami przecina to zagłębie 
w całej jego długości i ginie na przeciwległym 
końcu pod obrywem gipsowym, zapadając tu 
ta j we wnętrze ziemi. Cały ten Wojciechów 
wygląda na zapadłość powstałą skutkiem po
łączenia się kilku werteb, a przypuszczenie to 
jes t tem prawdopodobniejszem, że w przedłu
żeniu owego potoku znajduje się wiele innych 
werteb pojedyńczych znacznych rozmiarów.

Ale najciekawszem zjawiskiem tego rodzaju 
jes t na gruntach Czortowca zapadłość, nazy
wana Draniczówką; ma ona postać maleńkiej 
dolinki, zamkniętej na jednym i na drugim 
końcu obrywem gipsowym; boki jej są tak 
samo, jak  i w Wojciechowie, niejednakowo 
rozwinięte, gdyż jeden z nich, mianowicie za
chodni, chociaż spadzisty, jest równiejszy, gdy 
drugi wschodni jes t pogięty i przechodzi 
w skalisty próg gipsowy. W  górnej części 
Draniczówki wydobywa się z pod obrywu 
nadzwyczaj obfite źródło, dające początek 
strumykowi, który, przebiegłszy całą dolinkę, 
ginie na przeciwległym jej końcu pod podo
bnym obrywem. I  w przedłużeniu tego po
toku znajdują się liczne werteby pojedyńcze, 
wielkich rozmiarów.

W  tej postaci -werteby Podola pokuckiego 
nie różnią się zasadniczo od owych ze wszech 
stron szczelnie zamkniętych i zupełnie odoso
bnionych zagłębień, jakie tworzą szczególną 
właściwość K rasu  alpejskiego (K arst), gdzie 
bywają mniej stosownie nazywane dolinami 
i jakie występują zresztą wszędzie tam , gdzie 
gleba składa się z pokładów wapiennych 
i gdzie te pokłady są poziomo ułożone. Z a
sadnicza różnica pomiędzy wertebami nasze- 
ini i krasowemi polega jedynie na ich rozmia
rach, gdyż nasze nie mogą się mierzyć z owe- 
mi zagłębieniami Karnioli, Istryi, Dalmacyi, 
Kroacyi, B anatu  i Siedmiogrodu, które 
w swem wnętrzu mieszczą całe osady ludzkie 
wraz z ogrodami i polami uprawnemi. Utwo
ry te budziły oddawna niezwykłe zajęcie po
między uczonymi i zastanawiano się też wie
lokrotnie nad ich początkiem. W  okolicach 
krasowych jest rozpowszechnione przekonanie, 
źe werteby powstały i powstają jeszcze ciągle 
przez zapadanie się podziemnych pieczar, 
w jakie tam te miejscowości obfitują. Geolog 
wiedeński, d r Tietze, stanął po stronie tego 
poglądu ludowego, lecz prof. Mojsisovics s ta 
ra ł się wykazać, źe werteby powstają przez 
lokalne działanie wód deszczowych na po
wierzchnię skalistej gleby, czyli, jak  się wy
raża, przez powierzchowną erozyą. Z asadni
cza różnica między temi dwiema teoryami 
leży w tem, że według pierwszej tworzenie 
się werteby m a się rozpoczynać we wnętrzu 
ziemi, według drugiej na jej powierzchni. 
Prof. Tram pler z W iednia próbował rozwią
zać tę zagadkę w sposób praktyczny i rozko
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pał w tym celu, przy pomocy górników, do
starczonych mu przez jednego z zamożnych 
obywateli Morawy, dwie werteby w okolicach 
Berna. Przekonał się źe werteby przechodzą 
w głębi w ważkie przewody, nakształt komi
nów, spuszczające się do znacznej głębokości, 
napełnione na dnie wodą i wygłosił odrazu 
zdanie, źe żadne z powyższych przypuszczeń 
nie jest prawdziwem, gdyż werteby moraw
skie są górnemi kończynami otworów, przez 
które wody deszczowe ściekają do pieczar 
podziemnych '). Ale to potępienie obu po
wyżej wzmiankowanych teoryj wydaje się nie
co przedwczesnem. Przedewszystkiem bo
wiem owe przewody, któremi kończą się od 
spodu werteby morawskie, nie mogły powstać 
inaczej jak  w ten sposób, że woda deszczowa, 
natrafiwszy we wnętrzu skał wapiennych na 
szczeliny i ściekając niemi w dół, rozszerzyła 
je  i wygładziła, tworząc równocześnie drogi, 
za pośrednictwem których został usunięty 
materyał ze zniszczenia gleby na powierzchni 
ziemi pochodzący, co wszystko razem odpo
wiada dobrze poglądom Mojsisovicsa. W  ten 
teź sposób powstała bezwątpienia wielka li
czba naszych werteb, mianowicie takich, któ
rych jedna strona jest zajęta przez skałkę 
gipsową; woda deszczowa ściekająca wgłąb 
po skałce, otoczonej gliną, musiała prędzej 
czy później wytworzyć przewód, przez który 
składniki gleby rozmyte przez wodę snadno 
do wnętrza ziemi uchodziły i jeszcze obecnie 
bezustannie uchodzą, co doprowadzić musi 
prędzej lub później do wytworzenia lejkowa
tego zagłębienia na powierzchni ziemi. A le | 
wiele okoliczności przemawia za tem, że inne 
werteby, przywiązane do grubych pokładów j 

glin, poczęły tworzyć się od spodu, źe powsta- [ 
ły przez zapadnięcie się gleby. Pokazywano j  

mi w Czortowcu na wierzchowinie płaskiego 
wzgórza m ałą wertebę, która dopiero na wio
snę tegoż roku (1893) powstała; ziemia zapa
dła się tu taj do głębi co najwięcej dwu me
trów w taki sposób, źe kolisty płat darni, po
krywającej niegdyś jej powierzchnię, znalazł 
się na dnie świeżo powstającej werteby, p ra
wie nietknięty. Widoczną jest rzeczą, źe za-

') R. Tram pler: Die Erdffnung zweier Dolinen. 
Mittheil. d. geogr. Gesellschaftin Wien, T. XXXVI, 
1893, str. 241 i n.

padnięcie się gleby, nastąpiło tu taj nagle, 
a mogło być spowodowanem jedynie przez po
przednie istnienie jakiegoś próżnego prze
stworu we wnętrzu ziemi. Z a tym poglądem 
przemawiają silnie dwie inne okoliczności, 
mianowicie rzeczywiste istnienie pieczar w tych 
stronach i podziemny bieg wód. Pieczary 
w Ohocimierzu, Isakowie i Żabokrukach ba
dał i opisał K irkor *). Mieszkańcy tutejsi 
opowiadają zresztą o istnieniu innych pieczar, 
wskazują nawet miejsca, gdzie one się poczy
nają, ale dostanie się do ich wnętrza i ich po
znanie jest nadzwyczaj utrudnione przez k ru 
chość skał gipsowych, które z łatwością się 
rozpadają i podziemia tutejsze prawie zupeł
nie niedostępnemi czynią. Że podziemia ta 
kie znajdować się tu  muszą, za tem przema
wiają jaknaj usilniej obfite źródła, tryszczące 
prawie wszędzie u podnóża skał gipsowych,
0 czem za chwilę będzie mowa. Nadmieniam 
tylko dla przykładu, źe źródło Hładówka, 
wydobywające się z pod skał w Czortowcu, 
jest tak  silnem, źe wydaje odrazu potok, wy
starczający do poruszenia jednokołowego 
młyna. O strumykach werteb złożonych na 
Riwnyiri Horbie, w „ Wojciechowie i Drani- 
czówce była już powyżej mowa; są to wody 
podziemne, które wystąpiły na jaw na małej 
przestrzeni jedynie wskutek zapadnięcia się 
gleby. W edług upewnienia tutejszych mie
szkańców, znajduje się tu  jeszcze kilka innych 
miejscowości, gdzie wody płynące zrazu na 
powierzchni ziemi zapadają do jej wnętrza
1 w niem giną. Jeden  przypadek tego rodza
ju  poznałem w Olejowy. Tuż obok karczmy, 
nazywanej Telacza, istnieje obszerne zagłę
bienie dolinkowate, zamknięte z trzech stron 
spadzistemi brzegami, którego całe dno jest 
zajęte przez małe jeziorko, porosłe trzciną 
i szuwarem. W oda tego jeziorka, zamiast 
odpływać ku dolinie, zwraca się prosto ku 
najwyższemu brzegowi, wpada w korytarz 
tak  wysoki, że można zapuścić się weń na 
kilka kroków i w nim ginie. Bezpośrednio 
po za tem miejscem znajduje się na wierzchu 
wzgórza kilka werteb, które niezawodnie

') A. H. Kirkor: Pokucie pod względem ar
cheologicznym. Spraw. wydz. filolog. Akad. um, 
w Krakowie, 1876.
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znajdują się w związku z owym podziemnym 
strumykiem.

Drugą formę gleby właściwą Podolu po- 
kuckiemu przedstaw iają skały gipsowe, nazy
wane tutaj bołdami, a niekiedy hołdami. W y
stępują one po brzegach wzgórz w postaci 
ścianek o chropatej powierzchni, porozrywa
nych głębokiemi szczelinami, wyskakujących 
z boku w zaokrąglone narożniki, z wierzchu 
w maleńkie kopuły, długość tych ścianek do
chodzi do dwu kilometrów. Ponieważ gips 
jest skałą bardzo kruchą, przeto od ścianek 
tych oddzielają się zwolna słupy olbrzymich 
rozmiarów, które, straciwszy równowagę, pa
dają i, rozbijając się na liczne kawałki, dają 
olbrzymie bryły, zalegające podnóże ścian. 
Takie bołdy widziałem w Jezierzanach, 
w Czortowcu i Olejowy (we wsi i na Berest- 
kach) a inne, jeszcze piękniejsze, m ają się 
znajdować w Ostrowcu i H aw rylaku i w kilku 
innych miejscowościach. W  Olejowy i Czor
towcu tryszczą u podnóża bołdów obfite wo
dy. Najpiękniejsza grupa skał znajduje się 
w Olejowy na północ od wsi, w szczerem polu, 
a jest nazywana Berestki. Skały gipsowe 
o znacznej wysokości i zgrabnych kształtach, 
po bokach nagie, ale na wierzchołkach poro
słe krzewami i  rozlicznem stepowem kwie
ciem, stanęły tu ta j półkolem i wytworzyły 
malownicze ustronie, którego wnętrze jes t za
ję te  przez jeziorko, porosłe trzciną, pałkami, 
grzybieniem i innemi roślinami wodnemi. 
Bołdy ustawione szeregami występują tu taj 
jedynie po bokach wyniosłych wzgórz i są 
z niemi ściśle złączone. Moźnaby je  poró
wnać do skał wapiennych wyżyny krakow
skiej np. w Mnikowie albo Ojcowie. A le gdy 
tam  skały tworzą boki dolin i występują 
zawsze dwoma szeregami, po jednej i po d ru
giej stronie wody, to bołdy rozwinęły się tyl
ko jednostronnie i przedstawiają krawędzi 
wzgórz tutejszych. Chociaż u podnóża boł
dów wije się zazwyczaj potok, to zagłębie tego 
potoku nie może być uważane za prostą dolin
kę erozyjną; gdy bowiem jedna strona tego 
zagłębia jes t za ję ta  przez skały gipsowe (boł
dy), to druga, złożona z osadów gliniastych, 
przedstawia zawsze równię pochyłą, podno
szącą się zwolna i jednostajnie ku sąsiednim 
wzgórzom. W idoczną jes t rzeczą, źe bołdy 
tutejsze przedstaw iają brzegi złóż gipsowych, 
które otoczone pierwotnie pokładam i glin,
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przez wody deszczowe obnażone i odkryte zo
stały. Je s t to proces denudacyi w najprost
szej swojej formie. Dopiero odsłonięcie tej 
krawędzi do znacznej głębokości spowodowało 
wystąpienie wód podziemnych, co też za dru
gorzędne zjawisko uważanem być musi.

W  wertebach, pieczarach i strumieniach 
podziemnych Podole pokuckie posiada wszyst
kie ważniejsze zjawiska K rasu, chociaż w ma
leńkich rozmiarach. J e s t  to rzeczywiście 
kraina krasowa, kras podolski, a opisane po
wyżej właściwości ma do zawdzięczenia swoim 
pokładom gipsowym i ich poziomemu ułożeniu. 
Jeżeli zjawiska te rozwinęły się tu  w mniej
szych rozmiarach, to niezawodnie z tego po
wodu, źe gips zbliżający się swą porowatością 
i rozpuszczalnością do wapienia, jest od niego 
mniej twardym i łatwiej ulega zniszczeniu, 
a niezawodnie i dlatego, źe grubość tutejszych 
gipsów jest, jak  to liczne pi’zekroje pokazują, 
nieznaczna, gdyż wynosi zaledwie kilkadzie
siąt metrów.

W erteby i bołdy m ają jeszcze dla geografii 
tej części kra ju  jedno szczególne znaczenie: 
pozwalają nam poznać pierwotny stan jego 
roślinności. Całe Podole pokuckie jest krainą 
stepową. Lasy ja ru  dniestrowego są tutaj 
wyjątkowem zjawiskiem, powstały po cieni
stych zboczach gór, w sąsiedztwie wielkiej 
rzeki, pod wpływem wilgoci, jakiej ona do
starcza. N a  północnem Podolu zapuszczają 
się one z jaram i i parowami dość daleko na 
wyżynę, ale na południu od Dniestru nikną 
nagle na samym brzegu wyżyny. Oprócz 
karłowatej wiśni, kilku róż, głogu i klonu ta 
tarskiego, nie napotkałem na Podolu poku- 
ckiem ani jednego swojskiego drzewa i dla 
tego sądzę, źe nie posiadało ono nigdy lasów, 
źe przedstawia ostateczny p ła t stepowej krai
ny Czarnomorskiej. Ale stepy te zostały już 
dawno zaorane, a ich pierwotna roślinność 
przepadła bezpowrotnie. Ślady jej przecho
wały się jednakowoż po wertebach i hołdach 
niedostępnych dla zwierząt domowych, gdyż 
bydło rogate, a szczególniej owce, spasające 
z wiosną traw iaste zarosty, niszczą ich pier
wotne składniki niemniej skutecznie, jak  pług 
i brona. K ażda werteba położona wpośród 
ról uprawnych przedstawia tu taj maleńki 
ogród botaniczny, obfitujący w najrzadsze 
gatunki flory stepowej. Nie mam pod ręką 
spisu roślin zebranych w tych stronach i dla
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tego wymieniani jedynie z pamięci kilka nazw, 
ażeby dać wyobrażenie o przedmiocie. Do 
pospolitych roślin należą, po wertebach: Ery- 
simum exaltatum, aureum i repandnm, Ado
nis yernalis, D ianthus capitatus, A renaria 
graminifolia, Orobus pannonicus, Jurinea 
mollis, Salvia nutans i sylyestris, Phlomis 
pungens, Myosotis suaveclens, Eupborbia 
pilosa i yirgata (?), Iris  bobemica i graminea, 
i bardzo wiele innych. Ale zdarzają się przy
padki, źe jakaś werteba posiada jakąś szcze
gólną roślinę; i tak  w jednej tylko znalazłem 
Sisimbrium strictissimum, w drugiej Sisim- 
brium junceum, w innej Mercurialis ovata, 
w innej Dictamnus Eraxinella, i t. d. N ie
mniej zajm ującą jest roślinność niespasionych 
bołdów; gliniaste stoki po ich bokach i ich 
wierzchołki pokrywają się niesłychanie buj
nym zarostem zielnym, w skład którego wcho
dzą prawie wszystkie powyżej wymienione 
rośliny. Ale posiadają bołdy i własne formy, 
jak  np. Banunculus Yillarsi, Thalictrum pe- 
taloideum. Clematis integrifolia, Centaurea 
M arshalliana, Hyacinthus leucopbaeus i wiele 
innych. Nie braknie też tutaj tyrsy, owej 
wdzięcznej traw ki o piórkowatych ościach, 
k tóra w guberni Chersońskiej na wielkich 
nieraz przestrzeniach całe stepy pokrywa 
i kotyła (Eryngium campestre), owego bo- 
diaka o ciernistych liściach i przykwiatkach, 
który spalony przez letnie słońce urywa się 
z łatwością przy korzeniu, a gnany wiatrem 
pędzi przez pola, rozrzucając po drodze swe 
nasiona i z tego powodu nazywany bywa na 
Ukrainie „perekotypole. ” W szystkie te i inne 
powyżej niewymienione rośliny, należą do 
Czarnomorskiego okręgu roślinnego i są na 
całej jego przestrzeni rozpowszechnione, bo 
niektóre z nich napotykałem po granitach nad 
Bohem i Ingułem , inne na stepach Chersoń- 
skich, inne po wyniosłych brzegach limanów 
nad morzem Czarnem, a wszystkie razem 
wzięte przemawiają za tem, że Podole gali
cyjskie pod względem botanicznym do Czar
nomorskiej krainy stepowej zaliezonem być 
musi, że stepy znalazły na niem zachodnią 
granicę swego rozpostarcia.

Trzecią i ostatnią formę gleby właściwą tej 
krainie, tworzą nakoniec m ałe jeziorka bez 
odpływu. Utwory te trzeba dobrze odróżnić 
od zbiorników wody, zajmujących płaskie dna 
bałkowatych zagłębień, a jeszcze bardziej od

stawów wytworzonych przy pomocy sztucznych 
grobli; różnią się one od nich przedewszyst- 
kiem tem, źe nie leżą nigdy po zagłębieniach, 
lecz przeciwnie po bokach wzgórz albo na sa
mej ich wierzchowinie, a następnie tem, że nie 

i posiadają ani przypływu, ani odpływu, a istnie
nie swe zawdzięczają jedynie wodzie deszczo
wej, jaka  się w nich gromadzi. Widziałem 
jeziorka takie około Korniowa i Tyszkowiec, 
a są one oprócz tego wyznaczone na mapach 
sztabowych w okolicy Okna, Czerniatyna i da
lej na Bukowinie. M ają zazwyczaj kształt 
kolisty, dno równe, w środku słabo pogłębio
ne i są otoczone własnym brzegiem, stromym, 
wysokim na dwa do trzech metrów, po nad 
którym dopiero podnosi się gleba łagodniej- 
szemi skłonami ku wierzchowinie wzgórz. N a 
południe od Korniowa znajdują się dwa takie 
jeziorka we wspólnem zagłębieniu, rozdzielone 
od siebie jedynie wązką i nizką, ale naturalną 
groblą. Niektóre z nich porastają sitowiem. 
Ponieważ woda jezior pozbawionych odpływu 
musi z biegiem czasu uledz zasoleniu, przeto 
można było się spodziewać, że i w wodzie 
tych jezior muszą się znajdować jakieś zasoby 
soli. Sprawdzenie tego faktu na miejscu było 
dla mnie z powodu ciągłej ulewy i zamącenia 
wody niemoźebnem. Ale od mieszkańców 
okolicznych dowiedziałem się, źe woda tych 
jeziorek ma smak niedobry i jest niezdrową, 
źe oni sami jej nigdy nie używają, a zwierzęta 
domowe niechętnie ją  piją. W ytłumaczenie 
powstania tych jeziorek przedstawia niemałe 
trudności, bo nie mamy tu taj niezawodnie do 
czynienia ani z utworami erozyjnemi, ani 
z naturalnemi zapadłościami gleby. Nietrze- 
ba też zapominać, że wody deszczowe znosiły 
i znoszą jeszcze ciągle do tych jezior cząstki 
ziemne, a osadzając je  na dnie, głębokość ich 
bezustannie zmniejszać muszą tak, źe są one 
zagrożone zupełnem zamuleniem. Na razie to 
tylko można uważać za pewne, źe wiotkie po
kłady gliny, jak a  tworzyła podkład pierwotny, 
przesiąkłszy na wskroś i to do znacznej głę
bokości wodą gromadzącą się na ich po
wierzchni, musiały uledz skupieniu i osiąść 
w zgęszczonym stanie na dnie wody, a zmniej
szywszy w ten sposób swą objętość, mogły 
dać początek zagłębieniu, w którem woda, na 
stałe się usadowiwszy, jeziorko wytworzyła. 
Przekonałem się rzeczywiście, źe dna tu te j
szych jeziorek są utworzone przez iły wielkiej
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spoistości, które mogą byó uważane jedynie 
za przeobrażone gliny, jakie stanowią cale 
otoczenie tych jeziorek.

Kończąc ten szkic pobieżny, uważam sobie 
za miły obowiązek wynurzyć najszczersze po
dziękowanie zasłużonemu badaczowi staro
żytności krajowych i konserwatorowi zabyt
ków historycznych powiatu Horodyńskiego, 
panu Władysławowi Przybysławskiemu w Uni- 
źu, który nietylko w czasie mego pobytu w je 
go gościnnym domu wszystkich potrzebnych 
środków do badań naukowych z nieograni
czoną życzliwością mi dostarczał, lecz obwoził 
mnie sam po okolicy, obżnajamiając z jej 
właściwościami—a następnie docentowi lwow
skiego uniwersytetu i posłowi do rady pań
stwa w W iedniu d-rowi Henrykowi W ielo
wieyskiemu, który mi podał sposobność po
znania tak ze wszech m iar ciekawej miejsco
wości, jak  jego ródzinna majętność Olejowa. 
Jedynie nieograniczonej uprzejmości tych 
zacnych obywateli mam do zawdzięczenia, 
jeżeli w ciągu zaledwie dziesięciodniowej wy
cieczki po Podolu pokuckiem udało mi się po
znać wszystkie ważniejsze właściwości tej pod 
każdym względem zajmującej krainy.

Antoni Rehman.

2 o ta z x j- /\A,$z>

O WYKŁADZIE

CHEMII NIEORGANICZNEJ
według naturalnego układu pierwiastków.

(Rzecz odczytana na posiedzeniu T ow arzystw a chemicz
nego niemieckiego w  Berlinie 29-go m aja 1893 r.)

(Ciąg dalszy).

K iedy juź takim  sposobem uczniowie m ają 
sobie dany pogląd na przyrodę i rozpowszech
nienie pierwiastków chemicznych, przechodzę 
do przedstawienia praw, według których pier
wiastki wchodzą w związki między sobą.

Początki i rozwój stechiometryi i teoryi 
atomistyczhej przedstawiam w krótkich zary

sach historycznie; podobnież teoryą elektro
chemiczną, o ile ona dziś jeszcze nie straciła 
wartości. Przeciwieństwo pomiędzy dodatnio- 
ścią i odjemnością zostaje objaśnione szczegó
łowo, a wpływ zetknięcia na przemiany che
miczne wykazany doświadczalnie. W  tem 
miejscu korzystam teź ze sposobności, żeby 
uprzytomnić słuchaczom prawa prądu galwa
nicznego, o ile one później znajdą tu  zastoso
wanie, szczególniej zaś—żeby objaśnić w sze
rokich zarysach faradayowskie prawo ele
ktrolizy.

Eó wnoważniki elektrolityczne porównywam 
z równoważnikami, znalezionemi za pomocą 
innych sposobów, mianowicie zaś z termoche- 
micznemi, określonemi w myśl zasady Dulon- 
ga i Petita. Stosunek jednych i drugich do 
ciężarów równoważnych chemicznych zostaje 
wskazany na przykładzie kilku ciał już zna
nych, jednocześnie także wzmiankuję pokrótce 
o izomorfizmie i przypominam zasadę Avo- 
gadra, zastosowaną już pierwej do syntezy 
wody. Mówiąc o tem wszystkiem, ciągle od
syłam do późniejszych zastosowań, ale po
przednia znajomość tych praw jest potrzebna, 
ponieważ teraz ciężary atomowe i ich wzaje
mne stosunki zostaną wzięte za podstawę 
układu pierwiastków i związków, według któ
rego ciała te będą opisywane w szczegółowej 
części kursu.

Zanim przejdę do owej części, udzielam 
słuchaczom głębszych wskazówek co do spo
sobu, w jaki powinni studyować, ażeby ustrzedz 
się wszędzie rozpowszechnionych błędów, 
które same zjednały chemii sławę nieskończe
nie trudnej nauki.

*  *

*

Ponieważ uczniowie moi z poprzednich wy
kładów m ają już sobie wdrożone pojęcia cię
żaru atomowego i znają zasady jego określa
nia, mogę więć objaśnić im tablicę układu 
naturalnego pierwiastków, wiszącą stale na 
ścianie audytoryum '). Mam zwyczaj nadto

*) Das natiirliche System der Elemente zusam- 
mengesfellt von Lothar Meyer und K arl Seubert. 
Tablica litograficzna, wydana w Lipsku u Breit- 
kopfa i H artla, kosztuje l ‘/2 marki.
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posługiwać się jednocześnie drugim egzem
plarzem tej tablicy, naklejonym na cylindrze, 
obracającym się dokoła osi.

Po tych przygotowaniach wstępnych mo
głoby się zdawać, źe najprostszą rzeczą bę
dzie zapewne zacząć od opisu pierwszej ro
dziny, a więc metali alkalicznych. J a k ju ź  
wspominałem, próbowałem tego przed laty 
i osądziłem, że, jakkolwiek możliwe, nie jest 
to jednak odpowiednie, gdyż zmusza do wspo
minania o zbyt wielu ciałach, jeszcze słucha
czom nieznanych. Najbardziej utarty  sposób 
zaczynania od niemetali posiada tyle zalet, że 
z pewnością żaden nauczyciel od niego nie 
zechce odstąpić. Z resztą nietrzeba tu  wcale 
odstępstwa: można zupełnie ściśle trzymać 
się w wykładzie układu peryodycznego, nie- 
zrywając ze starą  trądycyą.

Jednostką ciężarów atomowych, na któ
rych wartościach liczebnych opiera się układ 
naturalny pierwiastków, jest, jak  wiadomo, 
oddawna wodór. W ydaje się więc zupełnie 
słusznem rozpoczynać opis od związków tego 
właśnie pierwiastku. J a k  to uczynić w spo
sób zręczny, dostępny a przytem nauczający, 
wskazał, jak  wiadomo, po mistrzowsku A. W . 
Hofmann w swoim „W stępie do chemii nowo
czesnej.” Zapatru jąc się na ten wzór wogóle 
i w całości, jakkolwiek nie bez pewnych 
zmian w szczegółach, przytaczam moim 
uczniom cztery główne typy związków wo
doru:

H R , H 2R, H 3R, H 4R 
i—zrozumieć łatwo—zaczynam od najprost
szego z nich, a  zatem od związków wodoru 
z pierwiastkami, stanowiącemi w V II  groma
dzie rodzinę chlorowców.

Stanowisko tych pierwiastków w układzie 
zrazu nie jest zbyt silnie zaznaczone, lecz tyl
ko uwaga zwrócona, źe one wszystkie należą 
do jednej rodziny, a umieszczenie ich na 
pierwszym planie tem uzasadnione, źe, jak  
się wkrótce pokaże, ich związki z wodorem są 
najprostszemi ze wszystkich związków.

Opracowanie doświadczalne tych związków 
wodoru może być przeprowadzone bez potrze
by uciekania się do zbyt wielu rzeczy, niezna
nych jeszcze słuchaczom. Pewną znajomość 
pierwiastków wynieśli oni ze wstępu, sól ku
chenna i homologiczne z nią ciała są znane 
powszechnie, lub łatwe bardzo do poznania. 
Potrzebny tu  oprócz tego kwas siarczany

również jako „witryol” nieobcy, skład zaś 
tego ciała wprost zostaje przytoczony, a jego 
uzasadnienie odłożone na później.

Możnaby zacząć od fluorowodoru, jako od 
pierwszego członka. Wolę jednak pierwsze 
miejsce dać chlorowodorowi, który w zwy
czajny sposób zostaje przygotowany, poddany 
redukcyi, utlenieniu, otrzymany syntetycznie 
i elektrolitycznie rozłożony. Silny nacisk 
kładę tu na stosunki objętości i porównywam 
je ze stosunkami zauwaźonemi dla wody i jej 
części składowych.

Po chlorowodorze—stosowne miejsce dla 
fluorowodoru i dla otrzymywanych odmienne- 
mi sposobami dwu ostatnich członków szere
gu—bromowodoru i jodowodoru.

Z  następnego typu, H 2R, woda już została 
wyłożona, o czem wspominam tylko. Dwu
tlenek wodoru, który mógłby tu  być opisany, 
pobieżnie tylko wzmiankuję i odsyłam do 
późniejszego o nim wykładu pod dwutlenkiem 
barytu. Typ więc drugi zaczynam od siar
kowodoru, którego otrzymywanie jes t zupeł
nie takie samo jak  chlorowodoru. O seleno- 
wodorze i tellurowodorze zaledwie wspomi
nam, przeciwnie—pokazuję wielosiarek wodo
ru  i otrzymywanie z niego siarkowodoru 
w stanie skroplonym.

Wszystkie znane członki typu trzeciego— 
N H 3, P H j, A s H 3 i Sb H 3 — przechodzę do
świadczalnie, a także, umieszczam obok nich 
i objaśniam skład związków tych pierwiast
ków uboższych w wodór—N 2 H 4, N 3 H , P 2H 4, 
P 4 H , i t. d.

Podobnież w czwartym typie, oprócz gazu 
błotnego i krzemowodoru, jedynych jego 
przedstawicieli, wyższe węglowodory zostają 
wspomniane i pokazane, ale wykład o nich od
łożony do chemii organicznej.

O związkach Vodoru z metalami w tem 
miejscu wcale nie mówię, lecz, o ile je  
uwzględniam— dopiero przy właściwych me
talach.

Wprowadziwszy cztery typy, powracam do 
tablicy ciężarów atomowych i podaję następu
jący przegląd:
H F =  0 6 = 2 0 , oó
H C l = l + 35,37= 36,37 
H B r=  i -[-79,76=80,76 
H J = l + l 2 6 ,5 4 = 1 27,54

H3N = 3-M 4.° 1= 17,01 
H3P = 3 + 30,96= 33,96 
H3A s=3-f-74,9=77 ,9  
H3S b = 3 -)-l 19,6=122,6

H 20 = 2 - f  15,96=17,96 
H2S = 2-(-31,98= 33,98 
H.2S c= 2 -|-7 8 ,87=80,87 
H2T e = 2-f-12 5 =  127

H ,0 = 4+ 11, 97= 15,97 
H4S i= 4+ 28.3= 32,3
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z którego wyraźną, się staje zależność warto
ści chemicznej i własności od ciężaru atomo
wego. Jednocześnie, jakgdyby samo przez 
się, rodzi się uogólnienie, że zupełnie podobne 
zależności rządzą w całym układzie natu ra l
nym pierwiastków, jeżeli zwracamy uwagę nie 
na brakujące zwykle związki wodoru, lecz na 
związki z jednowartościowemi chlorowcami.

Dotychczas naszkicowana część kursu jest 
tak  obliczona, źe kończy się właśnie przed 
świętami Bożego N arodzenia. Po Nowym 
Roku zaczynam systematyczny opis wszyst
kich rodzin naturalnych, trzym ając się ściśle 
porządku wskazanego przez ciężary atomowe. 
Należy tu  jednak zauważyć, źe pedagogicznie 
rzeczy biorąc nie jest właściwem opisywać 
razem  z główną rodziną rodzinek podrzęd
nych, zbliżonych tylko do głównej przez war
tościowość, izomorfizm związków i tym podo
bne nieliczne inne własności. Takie rodzinki 
zrazu pozostawiam całkiem na uboczu.

Chcąc ściśle przeprowadzić przegląd po
rządny i równomiernie rozdzielić m ateryał, 
należy się pilnować pewnych prawideł, okre
ślających, pod którą ze swych części składo
wych każdy dany związek m a być umieszczo
ny i opisany. T ak np. mamy do wyboru sze
regować sole według metali, które zawierają, j  

albo też według kwasów. W  dziele, które 
jeszcze i dzisiaj, pomimo półwiekowego istnie
nia, w wielu względach za wzór może być 
uważane, Berzeliusz użył obu naraz zasad 
klasyfikacyi, dając naprzód w trzecim tomie 
przegląd własności wyróżniających wszystkich 
kwasów, a następnie opisując oddzielnie każ
dą sól pod właściwym metalem. Z apatru jąc  
się z dzisiejszego stanowiska na tę część dzie
ła  Berzeliusza oraz na później wydane a  uło
żone podobnie książki podręczne i wykładowe, 
niepodobna przeoczyć, źe wyliczanie wszyst
kich soli przy danym m etalu prowadzi z jed 
nej strony do zawsze dowolnego, więc niepra
widłowego i niezrozumiałego nagromadzenia 
najrozmaitszych form i typów, a z drugiej— 
do nieskończonych powtarzań. Te ostatnie 
zabierają nauczycielowi tyle czasu, że niejeden 
utknie wśród tego bezładu, albo też pobieżnie 
trak tu je  ostatnią część swego kursu, żeby nie 
zmęczyć nad miarę słuchaczów tą  nieskończo
ną jednostajnością. Szeregowanie soli według 
metali może być pełnem .ząlet w chemii anali
tycznej, jest wszakże zupełnie niewłaściwe

w kursie ogólnym chemii doświadczalnej. To, 
co natura m etalu wnosi z sobą do własności 
soli, wogóle biorąc, może być zebrane w nie
wielu ściśle określonych punktach i najczę
ściej ściąga się do własności tlenków, siarków 
i wodanów. Można więc doskonale opisać za- 

J  chowanie się soli danego m etalu bez koniecz- 
J  ności szczegółowego przechodzenia wszystkich 

jedna za drugą. D la początkującego zaś da
leko trudniej iść za wykładem, kiedy w rzę
dzie opisywanych związków tylko metal jest 
ciągle jeden i ten sam, a odjemne iony soli 
zmieniają się jak  w kalejdoskopie, aniżeli 
wtedy, gdy typ, szablon rusztowania pozosta
je  bez zmiany, a tylko łatwe do zrozumienia 
zastępowanie wodoru jest dokonywane przez 
coraz to nowe metale. Dodajmy jeszcze, że 
wprawdzie izomorfizm wielkich gromad soli 
utrzymuje się przy zmianie zarówno dodatnich 
jak  ujemnych ich części składowych, że jednak 
izomorficznie zastępować się mogą metale na
leżące do najrozmaitszych rodzin, kiedy odje
mne części składowe związków izomorficz- 

I nych, z rzadkiemi tylko wyjątkami, należą 
zawsze do jednej i tej samej rodziny.

Powyższe i powyższym podobne uwagi skła
niają mnie do stałego opisywania soli pod 
kwasami, które im odpowiadają.

Ponieważ t. zw. kwasy wodorne, należące 
do typu chlorowodoru, siarkowodoru i t. p., 
już zostały wyłożone, przeto wskazane p ra 
widło, naturalnie, nie odnosi się do nich, lecz 
tylko do soli tlenowych, analogicznych z nie
mi siarkowych i t. p.

W  myśl tego wszystkiego tworzy się zatem 
schemat łatwy do przejrzenia i znajdujący 
zastosowanie przy każdej oddzielnej rodzinie,
0 ile uwagi historyczne, lub jakieś inne w pe
wnych szczególnych razach nie doradzą ma
łego odstępstwa.

Po opisie znajdowania się, otrzymywania
1 własności pierwiastków każdej rodziny, prze
chodzę ich związki w tym samym porządku 
co poprzednio związki wodoru, a więc naprzód 
z pierwiastkami z gromady V II, t. j. z fluo
rem, chlorem, bromem i jodem; następnie 
z pierwiastkami z gromady V I, t. j . z tlenem, 
siarką, selenem i tellurem, przytem wodany 
obok tlenków, siarkowodany obok siarków. 
Gdzie m ają znaczenie—są też opisane związki 
z pierwiastkami należącemi do gromady V, 
t. j. z azotem, fosforem i t. d. oraz do gro-
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mady IV , t. j. z węglem i krzemem. Takim 
sposobem stanowisko każdego związku w ukła
dzie zostaje trwale i pewnie określone.

T aka jednostajność schematyzmu nie zmu
sza, naturalnie, do jednostajnego uwzględnia
nia wszystkich rozdziałów, lecz pozostawia 
zupełną swobodę wyczerpującego opisania 
rzeczy ważnych a krótkiego załatwienia się 
lub całkowitego pominięcia mniej ważnych.

Poprzednio postępowałem w taki sposób, 
źe dopiero po czysto empirycznem wyłożeniu 
danej rodziny wyprowadzałem schemat jej 
związków, a stąd znów wartościowość pier
wiastków: indukcyjnie przeto dążyłem do 
poznawania prawa ogólnego. Z  czasem jed
nak musiałem dostrzedz, że metody używane 
w średnich zakładach naukowych zmuszają 
studentów do przyjmowania naszych wykła
dów pamięcią raczej aniżeli pojęciem i dla
tego przeszedłem na bardziej dedukcyjną, 
dogmatyczną drogę. Podaję więc dla każdej 
rodziny przedewszystkiem wzory typowe, we
dług których składają się należące do niej 
związki. T ak  np. dla potasowców:

I. ROI, R 20 , HRO, R 2S, H R S i t. d.,
a dla wapniowców:

I I . RC12, RO, H 2R 0 2, RS, H 2 R S2 i t. d.

Słuchacze odrazu wtedy wiedzą, czego m ają 
oczekiwać; rzecz prosta, że nie każę im cze
kać na objaśnienie, dlaczego np. wzór chlorku 
wapnia piszemy Ca Cl2 a nie Ca Cl, jak  pisał 
Gmelin w dawniejszych czasach.

Zaczynając opis szczegółowy od rodziny po
tasowców, znajdujemy sposobność uczynienia 
niejednej nauczającej wzmianki z dziejów 
chemii, jak  również objaśnienia ważnych me
tod badania. Tutaj m ają zastosowanie i obja
śnienie: elektroliza, określenie stec.hiometry- 
czne ciężaru atomowego i równoważnika, acy- 
dimetrya i alkalimetrya. Jednowartościo- 
wość alkalij i poprzednio poznanych kwasów 
wodornych sprawia, źe objaśnienia są jaknaj- 
prostsze. M e zapominam zaznaczyć, że wła
sności elektrododatnie pierwiastków wzrastają 
razem  z ciężarem atomowym.

Jako  dodatek do alkalij powraca raz jesz
cze amoniak, jego sole, ich izomorfizm z so
lami potasu; pojęcie rodnika złożonego, tym 
razem amonu, zostaje objaśnione.

W  rodzinie drugiej, wapniowców, do której 
należą: beryl, magnez, wapień, stront i baryt,

mamy bardzo wiele z pierwszą analogij, tak, 
że wystarcza krótkie porównanie. Po opo
wiedzeniu historyi odkrycia, znajdowania się 
i otrzymywania, przy dalszym opisie własno
ści szczególniejszy kładę nacisk na ciepło 
właściwe i prawo Dulonga i Petita , stanowią
ce podstawę do uznania rodziny za dwu war
tościową. Beryl nastręcza możność wskaza
nia wyjątków od tego prawa i wyprowadzenia 
wartości pierwiastku z gęstości pary jego 
chlorku. W odany wapniowców, jako zasady 
dwukwasowe, pozwalają wskazać i ściśle okre
ślić stosunek pomiędzy równoważnikiem a cię
żarem atomowym. W zrastanie elektrododa- 
tniości razem z ciężarem atomowym i tutaj 
zostaje zaznaczone. Jako  przykład działa
nia wzajemnego pomiędzy związkami tej ro
dziny a potasowców, zostaje doświadczalnio 
okazane przygotowanie wodanów alkalij za 
pomocą ziem alkalicznych, jak  również i prze
miana odwrotna.

Rzecz prosta, źe i dwutlenki, a osobliwie 
dwutlenek barytu, zostają uwzględnione, 
a przy nich—opuszczony poprzednio dwutle
nek wodoru.

Mówiąc o siarkach, pokazuję fosfory sztu
czne.

(Dok. nast.).
Zn.

SPRAWOZDANIE.

Prace matematyczno - fizyczne, wydawane 
w Warszawie, przez S. Dicksteina, Wł. Gosiew
skiego, Edw. i Wł. Natansonów. Tom IV, 1893, 
(str. 230).

O tomie trzecim tego poważnego zbioru prac 
naukowych, podaliśmy wiadomość w r. z. na str. 
304, obecnie mamy już  przed sobą tom czwarty, 
co świadczy, że rocznik ten zgoła się nie opóźnia 
i ma byt utrwalony; matematycy więc nasi posia
dają organ, w którym  zamieszczać mogą swe pra
ce. Nie ulega wątpliwości, że samo istnienie ta 
kiego organu j  est dla pracowników podnietą do 
badań; kto zaś wie, z jakiem i trudnościami połą
czone je st wydawanie pisma tak ściśle naukowego 
i ja k  mało u nas znaleźć może ono poparcia, 
uznania zapewne wydawcom nie poskąpi.

Rozprawy^zamieszczone w tomie IV Prac mate
matycznych należą głównie do zakresu rachunku
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całkowego, teoryi liczb i algebry wyższej, nie na
dają się przeto do treściwego sprawozdania, i mu
simy poprzestać właściwie tylko na przytoczeniu 
tytułów.

Na czele znajdujemy rozpraw ę p. J . Puzyny 
„Z teoryi n— krotnych całek określonych,” w k tó 
rej autor rozpatru je niektóre typy wielokrotnych 
całek określonych, gdy funkcya znajdująca się 
pod znakiem całkowania wśród granic staje się 
nieoznaczoną. Następnie p. Stodołkiewicz mówi 
,.0  całkowa-niu równań różniczkowych liniowych 
rzędu n-ego pod postacią skończoną”— stosując 
ogólne swe twierdzenia do niektórych klas ró
wnań różniczkowych, często napotykanych. Te
goż autora rzecz p. t. „Uogólnienie twierdzenia 
o przypadkach szczególnych zagadnienia Pfaffa” 
wiąże się z pracą złożoną przez niego akademii 
umiejętności w Krakowie. P . E. Snopek podał 
rozprawę z teoryi liczb o pewnej kongruencyi, 
napisaną pod kierunkiem prof. Puzyny, którego 
uczniem je s t autor. P . E . Jabłoński opracował 
„Teoryą przemian i waryacyj kołowych zupeł
nych,” to je s t przemian i waryacyj elementów, 
rozłożonych nie wzdłuż linii prostej, ale wypisa
nych na obwodzie koła, lub wogóle jakiejkolw iek j 
linii krzywej zamkniętej. P. J . Sochacki rozbie- j 
ra  „Zasadę największego wspólnego dzielnika 
w zastosowaniu do teoryi podzielności liczb algę- ! 
braicznych,” dając tem wykład ważnego działu ! 
teoryi liczb. W  dalszym ciągu ciekawych swych j 
badań nad dziełami W rońskiego, mówi obecnie p. j  

Dickstein o jego „szeregach logarytmowych,” po
dając prostszą i jaśniejszą drogę do wyprowadze
nia tych szeregów. W rozprawie „ 0  zasadni
czych wzorach refrakcyi astronom icznej” poddaje 
p. L. Birkenm ajer zjawisko to badaniu matem a
tycznemu w sposób ogólniejszy aniżeli je  dotąd 
rozpatrywano, uważa bowiem, że warstwy atmo
sfery ograniczone są sferoidami harmonicznemi, [ 
nie zaś powierzchniami kulistem i, ja k  to się dotąd 
w ogólności dla uproszczenia rachunków p rzy j
muje.

Badania swe opiera zresztą p. B. na założeniu, 
że droga promienia świa+ła w atmosferze je s t li
nią o podwójnej krzywiźnie, a dalej na wniosku, 
że daje się ona wyznaczyć z jednego tylko warun
ku, aby czas potrzebny na przeniesienie się świa
tła  od gwiazdy do oka był minimum. Zestawie
nie zresztą swych wzorów z faktam i otrzymanemi 
empirycznie zachowuje autor do dalszej pracy, 
która da nam zapewne sposobność bliższego za
poznania się z nowemi temi poglądami. Pokrewny 
poniekąd jest" przedm iot badań p. M. P. Rudzkie
go, rozbiera bowiem zawiłą kwestyą „ 0  granicach 
atm osfery.” Rozprawa wreszcie p. W. B ierna
ckiego wiąże się z badaniami Herza nad drgania
mi elektrycznemi, mówi bowiem „ 0  wahaniach 
elektrycznych w wibratorze wtórnym,” to je s t 
w obwodzie zostającym pod wpływem obwodu in
nego, w którym  przez kró tk i przeciąg czasu dzia
ła pewna siła elektro wzbudzająca. W nioski, do 
których dochodzi, potw ierdza au tor doświadcze

niami, które zarazem wykazują, że to, co o tej 
kategoryi zjawisk wiemy, jest zaledwie pierwszem 
przybliżeniem.

Po sprawozdaniu p. Boguskiego z działalności 
pracowni fizycznej Muzeum przemysłu i rolnictwa 
następują w końcu tomu „Sprawozdania z pi
śmiennictwa polskiego w dziedzinie nauk matem a
tyczno-fizycznych za r. 1891,” opracowane przez 
pp. Biernackiego, Birkenmajera, Ciemniewskiego, 
Czajewicza, Dicksteina, Dziwińskiego, Gosiewskie
go, E . i W. Nafansonów, oraz Witkowskiego. 
Sprawozdania te, ja k  wiadomo, stanowią ważny 
dział całego tego wydawnictwa, a prowadzone 
bardzo sumiennie dają dokładny obraz ruchu 
umysłowego u nas w dziedzinie matematyki, 
astronomii i fizyki.

Możemy tu  wreszcie jedynie wyrazić życzenie, 
by „Prace matematyczno-fizyczne” znalazły roz
powszechnienie śród wszystkich, których dział ten 
wiedzy interesuje. Niebrak przecież u nas lu 
dzi, obeznanych z m atem atyką wyższą, między 
nimi znaleźć się winien dostateczny zasób czytel
ników poważnego tego i użytecznego wydawni
ctwa.

Wiadomości bibliograficzne.

—  aś. Dr Chr. Luerssen. Griindziige der Bota
nik. Leipzig 1893 r.

Jest to 5-te wTydanie, przejrzane i w części 
przerobione, książki bardzó pożytecznej przezna
czonej dla studentów uniwersytetu i wyższych spe- 
cyalnych zakładów naukowych. Układ książki 
w tem  nowem wydaniu nieco zmieniony, a miano
wicie: zamiast rozpoczynać od organografii jak  
w poprzednich wydaniach, autor umieścił na po
czątku budowę mikroskopową (anatomią roślin), 
k tó rą  uzupełnił w pewnych szczegółach (mączka 
czyli krochmal). Są również dodatki nowe, wpro
wadzone w części traktującej o fizyologii roślin.

—  aś. Dr Emanuel Kayser (prof. w M arbur
gu). Lehrbuch der Geologie. Część I. Geologia 
ogólna. S tu ttgart 1893, str. 488, rysunków 
w tekście 364. Cena rs. 7,50.

Książkę rozpoczyna przedmowa, zawierająca 
określenie i podział geologii. Następnie autor 
dzieli swój podręcznik na dwa główne działy, 
z których każdy rozpada się na mniejsze oddzia
ły, a mianowicie: I  dział. Geologia fizyograficzna 
obejmuje: 1 ) oddział astronomiczno-geograficzny.
2) oddział geograficzny. 3) oddział petrograficzno- 
tektoniczny. II dział. Geologia dynamiczna obej
muje: A) Wpływy czynników zewnętrznych na 
ukształtowanie ziemi (Exogene Yorgiinge). 1)
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Geologiczne działanie atmosfery. 2 ) G. d. wody.
3) G. działanie organizmów. Nadto mieści się 
tutaj dodatek o skałach powstałych przez działa
nie powołanych czynników. B) Wpływy czynni
ków wewnętrznych na budowę ziemi (Endogene 
Vorgange), do których należą: 1) wybuchy wulka
niczne, 2) ruchy litosfery; a nadto dołączony tu 
taj dodatek o skałach powstałych przez działanie 
sił wewnętrznych ziemi. Rysunki są wyraziste, 
schematyczne, u ła ‘wiające zrozumienie opisów. 
Jest to podręcznik przeznaczony dla studentów 
uniwersytetu.

—  sst. Th. H. Biakesley, Die elektrischeri 
Wechselstrome, zum Gebrauche fur Ingenieure 
und Studierende. Z ang. na niem. tłumaczył Cl. 
Feldmann, sfr. 101. Berlin 1891.

Pomimo łudzącego tytułu, który każe widzieć 
w tej książce rzecz praktyczną, je s t próba zasto
sowania metod geometrycznych do rozwiązywania 
zadań nasuwanych nieraz technice przez prądy 
przemienne; dziełko to należy raczej do dziedziny 
czystej matem atyki niż techniki. Znaczna część 
rozdziałów, ja k  samoindukcya, indukcya wzaje
mna, kondensatory i t. d. pojawiły się ju ż  w róż
nych pismach jako oddzielne rozprawy. Z tem 
wszystkiem, zdaniem naszem, spekulacyjny sposób 
traktowania zadań technicznych przez au+ora, 
może się przydać niejednemu elektrotechnikowi 
i poprowadzić go do wyników prawdziwie uży
tecznych.

K R O N I K A  H A U K O W A .

—  aś. 0  sposobie przyczepiania się larw sze- 
ścionogich roztoczów pasorzytnych (Acaridae).
P. S. Jourdain (Comptes Rendus 1892. Nr 17 
2 Sem.), opisuje obserwacye nad larwami rozto
czów pasorzytnie żyjących na stawonogicli, a mia
nowicie zaś na pająku kosiarzu pospolitym (Plia- 
langium opilio), na którym spotykał niekiedy po 
20 okazów razem pasorzytujących. Roztocze te [ 
umocowują się za pomocą dziobka (ryjka), któ- j  

rym przekłuwają chitynowe pokrycie ciała swego 
gospodarza, by swoję gębę wprowadzić w bezpo- j 
średni stosunek z cieczą odżywczą ciała, k tóra j 

stanow.i ich pożywienie. Młody roztocz w sła- 
dyum larwy zdaje się być przytwierdzonym do j  

jednego miejsca na pokryciu ciała przez cały czas 
trw ania stadyum. Badając wielką liczbę tych pa- j  

sorzytów, p. S. Jourdain zauważył dwa różne spo- I 
soby ich przyczepiania się. Larwy żyjące na 
owadach tęgopokrywych, np. na Lagria liirta i na 
kosiarzu, posiadają dziobek normalnej budowy, 
uzbrojony dwiema szczękami kształtu haczyko
watego, które przedziurawiają pokrycie chitynowe

i pozwalają zwierzęciu silnie utrzymywać się 
przez cały czas trwania tego sześcionożnego 
okresu.

Przeciwnie, larwy należące do innego gatunku, 
mieszkające na owadzie półtęgopokrywym Miris 
viridis, jako też na rozmaitych pająkach polnych, 
uczepiają się w odmienny sposób, zdaje się dotąd 
nieobserwowany. Gdy bowiem odrywamy część 
pokrycia ciała, na którem larwa jest przyczepio
na, wraz z tkankam i będącemi pod wierzchem, 
łatwo zauważyć można, że dziobek wewnątrz 
otworu, w który wchodzi, przedłuża się w rozga
łęzienia trąbkowate, których odnogi wchodzą 
w tkanki pod pokryciem ciała będące. Ścianki 
tych rurek gałęzistych są grube i przezroczyste. 
Każde z tych rozgałęzień, które są nierównej dłu
gości, kończy się przyssawką w kształcie guziczka 
przedziurawionego pośrodku. Istnieje przeto 
w tej larwie urządzenie do przyjmowania pokar
mów, przypominające wielorakie otwory gębowe 
na końcach ramion u Rhizostoma. Nadto urzą
dzenie to pyszczka u larw roztoczy przypomina 
również sposób przyczepiania się pasorzytnych 
skorupiaków Sacculina, jakie spotykają się pod 
odwłokiem krabów, zabierają one pożywienie 
z krabów za pomocą długich niezmiernie rurek 
rozgałęzionych, opasujących gęstą siatką ciało 
ofiary, zwanych stomatorhizami. Różnica jednak 
je st ta , że owe stomatorliizae są rurkami na koń
cu zamkniętemi.

—  sk. Wpływ oporu gazów na bieg ciał, Po
daliśmy w roku zeszłym wiadomość o doświadcze
niach, prowadzonych na wieży Eiffla przez p.p. 
Cailletet i Colardeau, w celu oznaczenia wpływu 
oporu gazów na bieg poruszających się w nich

; ciał (Wszechś. z r. z. str. 647). W  dalszym ciągu 
swych poszukiwań doszli ci badacze do nastę-

j  pnych wniosków: 1) Opór stawiany przez gaz ru 
chowi płaszczyzny je s t proporcyonalny do kwa
dratów z prędkości, przy ciśnieniach od 1 do 8 
atmosfer. 2) P rzy  danej prędkości płaszczyzny 
opór je s t proporcyonalny do ciśnienia 3) W róż
nych gazach opór proporcyonalny jest do ich gę
stości. Z innych ich doświadczeń przytoczyć jesz
cze należy badanie biegu systemu złożonego 
z dwu płaszczyzn kwadratowych równoległych, 
umieszczonych jedna za drugą i spadających 
z wysokości 120 metrów. Otóż, gdy odległość 
tych kwadratów wyrównywa ich bokowi, system 
obu tych płaszczyzn doznaje oporu niewiele więk
szego nad opór, jakiegoby doznawała każda 
z nich oddzielnie. Przy oddaleniu przechodzą
cym dziesięciokrotnie nawet długość boku, opór 
je s t jeszcze mniejszy od sumy oporów, odpowia
dających każdej oddzielnie płaszczyźnie.

(Comptes rendus).

—  sk. Aberacya gwiazd i paralaksa słońca.
Z powodu, że szybkość światła nie je s t nieskoń
czenie wielką względem szybkosci ziemi, która 
bieży z prędkością średnią 30 kilometrów na se
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kundę, kierunek, w jak im  promienie danej gwia
zdy do nas dochodzą, ulega pewnemu zboczeniu. 
Stąd to pochodzi aberacya gwiazd, czyli drobny 
ich pozorny ruch roczny, odkryty przez Bradleya 
przed 160 laty. Podobne zupełnie zjawisko do
strzegać mogą, jadący  koleją żelazną podczas 
deszczu; krople ściekają po szybach pionowo, gdy 
pociąg się zatrzym uje, kreślą zaś smugi ukośne, 
gdy je s t w biegu, a kierunek tych smug je s t 
tem  bardziej ukośny, im prędzej pociąg bieży. 
D la te g o  i ruch aberacyjny gwiazd je s t w iecie 
znaczniejszy aniżeli w zimie, ziemia bowiem po
suwa się praw ie o 1 km prędzej na sekundę. Ozna
czenie wielkości aberacyi, czyli usunięcia się 
gwiazdy od je j położenia istotnego, przedstawia 
znaczne trudności, a między innemi błędami było 
i to, że przy obliczeniu dostrzeżeń przyjmowano 
szerokość geograficzną miejsca dostrzeżeń jako 
niezmienną, teraz zaś wiemy, że ulega ona pew
nej zmienności (Ob. Wszechśw. z r. b. str. 135). 
D la tego przeprow adził obecnie p. Chandler nowe 
badania nad oznaczeniem aberacyi, przyczem 
uwzględnił i chwiejność szerokości geograficznej 
czyli raczej bieguna ziemskiego, a to w edług do
strzeżeń prowadzonych w Pulkowie w latach 
1840— 1882. Z zestawienia tego okazało się, że 
najprawdopodobniejsza wartość aberacyi wynosi 
2 0 ,5 ;/. Dokładna zaś znajomość tej liczby daje 
nam możność oznaczenia paralaksy słońca, czyli 
odległości słońca od ziemi. Aberacya bowiem 
wypływa ze stosunku prędkości światła do pręd
kości ziemi, a że z doświadczeń Michelsona zna
my szybkość świa+ła (prawie 300 000 km na se
kundę) z błędem nieprzechodzącym '/sooo części, 
możemy przeto i szybkość ziemi z takiem  samem 
przybliżeniem oznaczyć, a stąd  wyprowadzić 
obwód drogi ziemskiej i je j promień, a więc odle
głość ziemi od słońca. Otóż, przytoczonej wiel
kości aberacyi 20 ,5" odpowiada paralaksa słońca 
8,794"; prawie takąż wartość otrzym ał niedawno 
Batterm ann z obserwacyi księżyca i Gili (8,80" 
do 8,82") z obserwacyi drobnych planet. Z do
strzeżeń wyprawy niemieckiej dla obserwacyi 
przejścia W enery obliczył Auwers paralaksę słoń
ca 8 ,88", wartość ta  wszakże odpowiadałaby abe
racyi 20,3", co Chandler uważa za rzecz zupełnie 
błędną. Można tedy obecnie tw ierdzić, że parala
ksa słońca wynosi 8 ,80" z błędem niewiele zape
wne przechodzącym setną część sekundy. (O me
todach oznaczania odległości słońca od ziemi, ob. 
Wszechświat z r. 1882, str. 129 i nast.).

(Naturw. Rundschan).

—  sk . Stop żelaza i tungstenu otrzym ał za 
pomocą elektrolizy p. Poleck z minerału czeskie
go— wolframitu. Być może, że daje to nową 
drogę do otrzymywania żelaza tungstenowego, 
które się zaleca znaczną twardością i osobliwą 
zdolnością magnetyczną. W edług Siemensa bo
wiem, magnes z takiej stali tungstenow ej, zgięty 
w podkowę, a ważący 1 kilogram , dźwignąć może 
icężar 20  ky, gdy podobnyż magnes ze stali zwy

kłej uważany je s t jako bardzo silny, jeżeli utrzy
muje ciężar 7 k ilogram ów ^

—  tr . Nieurodzaj siana. Wiadomo, że w roku 
bieżącym Europę zachodnią dotknęła klęska zu
pełnego nieurodzaju siana, jakkolwiek zbiór zbo
ża dosyć je s t pomyślny. Skutkiem suszy nie
zwykłej w ciągu miesięcy wiosennych, łąki pozo
stały jałowe, tak  dalece, że hodowcy zmuszeni 
byli do wyprzedaży bydła, którego karmić nie 
mogli; współcześnie zaś, pomimo suszy, zboże 
wzrastało. Osobliwa ta  różnica pochodzi, według 
p. Deherain, z rozmaitego rozwoju korzeni zboża 
i trawy. Korzenie zboża we Francyi dosięgły 
w roku bieżącym długości 1,75 metra, a zagłę
biając się prosto w ziemię, dotrzeć mogły aż do 
warstw wilgotnych, które w gruncie zawsze w głę
bokości mniejszej lub większej występują. Trawy 
natomiast łąkowe wydają korzenie drobne, kfóre 
tw orzą splot w warstwach wierzchnich gruntu; 
wyjątkowo zaledwie gdzieniegdzie włókna korze
niowe rozrastają  się do 70 centymetrów długości. 
Jeżeli więc deszcz zawodzi, a wierzchnie warstwy 
gruntu wysychają, łąka żółknie i wegietacya jej 
wstrzymuje się, gdy tymczasem zboże, zasilane 
wilgocią za pośrednictwem długich korzeni, pozo
staje nieczułe na wysychanie powierzchni gruntu 
i rozwija się aż do zupełnej dojrzałości swego 
ziarna.

Comptes rendus.

—  tr. Ambra szara, substancya należąca do 
najdroższych materyałów, jak ie od dawnych cza
sów miały zastosowanie w medycynie i parfume- 
ryi, nazwę swą biorącą od ambrozyi bogów gre
ckich, je s t wszakże pochodzenia skromnego, wy
tw arza się bowiem w przewodzie pokarmowym 
potwala. W ydobywają j ą  z mórz południowych 
w sieciach swoich rybacy, zwłaszcza po burzach; 
nieraz też znajdowano j ą  w ciele zwierząt wyrzu
canych na brzegi, skąd sądzono, że była ona przez 
nie połknięta, a gdy raz, w wieku siedemnastym, 
we wnętrznościach potwala wyrzuconego na brze
gi hiszpańskie znaleziono bryłę potężną ambry, 
posłużyło to  pewnemu pisarzowi teologicznemu 
za dowód, że wieloryb tego rodzaju połknąć mógł 
i proroka Jonasza. Okazało się jednak następnie, 
że am bra tworzy się w ciele potwala i je s t jakby 
rodzajem  kamienia kiszkowego, a bliższe wyja
śnienie tego procesu podał obecnie znany zoolog 
Pouchet. Przekonał się 011, że bryły ambry są 
najczęściej skupieniem kolczastych kryształów, 
uporządkowanych równolegle lub promienisto, 
między którem i uwięziony je s t czarny barwnik 
wraz z częściami odchodów; w masie tej można 
wyraźnie rozpoznawać i dzioby glowopławów, 
w najczystszych nawet okazach. Ponieważ zaś 
mięczaki te stanowią główne pożywienie wielory
bów, a między głowopławami je s t i gatunek wy
dający woń piżmową, mianowicie Eledone mos- 
chata, możnaby tedy sądzić, że am bra je s t prze
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tworem gruczołków piżmowych, rozpościerających 
się po całem ciele wspomnianego mięczaka. Pou- 
chet nie podziela zupełnie tego zdania; nie roz
strzygając pytania, czy pożywienie ma wpływ na 
woń ambry, przyjm uje on, że woń ta  właściwą 
jest nietylko ambrze, ale kryje się w całem ciele 
potwala. Ponieważ zaś skupienia ambry składa
ją  się w znacznej części z tłuszczu zbliżonego do 
cholestearyny czyli tłuszczu kamieni żółciowych, 
sądzi więc Pouchet, że substancya ta  przyjmuje 
i skupia niejako woń ciała zwierzęcia, a w ten 
sposób w przewodzie pokarmowym potwala zbie
ra  się jedna z najwonniejszych wydzielin zwierzę
cych.— Dodamy tu jeszcze, że ambry używano j 
jako przyprawy do wina i do pokarmów. Mon- 
taigne opowiada, że podczas odwiedzin króla Tu
nisu u cesarza Karola w Neapolu, do przyrządze
nia j  ednego pawia i dwu bażantów użyto wonnej 
ambry za sto dukatów. Po rozkrajaniu ptaków, 
woń przejmująca rozeszła się nietylko po jadalni 
i po innych salach, ale nawet po sąsiednich uli
cach. Na szczęście nie znano wtedy pochodzenia 
ambry, ale uważano ją  za żywicę indyjską, jak  
tak  zwaną ambrę płynną, pochodzącą z drzewa 
Liąuidam bar styraciilua, inaczej bowiem koszto
wna ta  przyprawa nie smakowałaby może bie
siadnikom.

—  sk. Warunki powstawania dyamentu. Opie
rając się na podstawie pewnych dostrzeżeń, wniósł 
p. G. Rousseau, że poddając węglowodory kolejno 
działaniu tem peratur, zawartych między czerwo
nością a 3 000°, będzie można z rozkładu ich 
otrzymać węgiel w różnych stanach izomerycznych, 
z których każdy posiada pewien stopień stateczno
ści w oznaczonym odstępie skali termometrycznej. 
Rozkładając się w tem peraturze czerwoności, wę
glowodory wydają, ja k  wiemy, węgiel amorficzny, 
w luku zaś woltaicznym wszystkie odmiany węgla 
przechodzą w grafit elektryczny. Doświadczenia 
zaś, przeprowadzone przez p. Rousseau przeko
nały go, że między tem peraturą 2 000° a 3 000° 
tworzy się grafit, następnie dyament, a dalej znów 
grafit, tak że dyament powstawać może i pod ci
śnieniem atmosferycznem. Jedyny warunek ko
nieczny polega na utrzym aniu węglowodorów 
w pewnej tem peraturze, której dotąd ściśle ozna
czyć nie zdołano, ale która je s t niewątpliwie niż
sza od 3000°. Sądzi też dalej p. R., że przy 
zastosowaniu ciśnień bardzo znacznych, tem pera
tu ra  ta  ulegałaby znacznemu obniżeniu.

(Comptes rendus).

ROZM AITOŚCI.

—  tr . Ceny dzikich zwierząt podaje Hagen- 
beck z Hamburga, główny ich dostawca do ogro

dów i muzeów, ja k  następuje: Hippopotam ceni 
się 25 000 franków, tap ir indyjski 12 500 fr., 
lew w dobrym stanie je s t tańszy, najbardziej bo
wiem poszukiwane okazy płacą się po 5 000 fr., 
słoń kosztuje od 6 000 do 12  000 fr. Tygrysa 
dostać można za 2 500, 3000 , a co najwyżej za 
4 000 fr. Cena węży spada obecnie, gatunki, pła
cone niedawno po 125 i 250 fr., cenią się obecnie 
zaledwie po 50 fr. Lam party notują się po 750 
fr., pantery czarne po 1 000 do 1 500 fr., niedź
wiedź polarny po 1 000 fr., brunatny po 150 do 
250 fr., czarny zaś niedźwiedź amerykański wart 
je s t 250 do 500 fr. Rzadką zaś i kosztowną 
je st żyrafa; za ostatnią, k tórą sprzedał przed 
czterema laty, otrzymał 27 500 fr., odtąd ani 
jednej dostać nie zdołał.

—  sk. Rośliny barometryczne. Dziwaczną tę 
nazwę nadają niektórzy roślinom wrażliwym na 
wilgoć, jak  Abrus precatorius, które z tego wzglę
du m ają się nadawać do wnioskowania o przy
szłym stanie pogody. Otóż, w pracy świeżo 
ogłoszonej w piśmie ,.Das W etter,” wykazuje p. 
Falkenhorst, że badanie tych roślin, choć może 
mieć doniosłość botaniczną, nie ma żadnego zna
czenia pod względem meteorologicznym; wskaza
nia bowiem, jakie dają, zachodzą współcześnie ze 
zmianami stanu pogody, ale nie poprzedzają ich 
bynajmniej.

—  tr. Oczyszczanie rtęci. p . Jaeger zaleca 
w Annalen fur Physik und Chemie chemiczną 
metodę oczyszczania rtęci. Rtęć handlową dy- 
styluje on najpierw w próżni w przyrządzie spe- 
cyalnym, który się obywa bez tłuszczu i kauczu
ku; następnie metal zamienia się w azotan i z roz
tworu tej soli strąca za pomocą elektrolizy. 
W rtęci tak  oczyszczonej najściślejsze dochodze
nia chemiczne nie okazują śladu zanieczyszczeń.

—  tr . Meduzy wód słodkich. P. P. L . Sclater 
podaje w ,,N ature“ , że i w wodach słodkich żyć 
mogą meduzy wielkich wymiarów. Taką je s t 
mianowicie Limnoenida Tanganjicae żyjąca w je 
ziorze Tanganyka. Inny gatunek, obserwowany 
przez podróżników, ale dotąd niezbadany, p rze
bywa w jeziorze Urumiah w Persyi.

—  tr. Sztuczne tworzenie potworów, według 
p, J. A. Ryder z Filadelfii, dokonywać się może 
przez uderzania mechaniczne ja jka . Twierdzi 
on, że w ten sposób wytwarzają Japończycy złote 
rybki o podwójnym ogonie. W  niektórych razach 
otrzym ują i rybki z podwójną głową, potworki 
te  wszakże nie utrzym ują się przy życiu.

—  tr . Koszt patentów. Obliczono, że opaten
towanie wynalazku na całej ziemi kosztowałoby 
72 750 franków, należałoby zaś je  otrzymać od 
64 rządów.
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—  tr . Nowe włókna do lamp elektrycznych,
według Electricien, wyrabia p. Jones z Brookly
nu z substancyi, złożonej z 90 odsetek tlenniku 
magnezu i 10 odsetek tlenniku żelaza. W łókna 
z tego m ateryału nie wymagają próżni, ja k  włó
kna węglowe, a nadają się również dobrze i do 
lamp łukowych.

—  tr . Przechowywanie cytryn. W edług „Scien- 
tific American” , cytryny m ają się dobrze przecho
wywać w wodzie zimnej, zmienianej co tydzień. 
W  te ą  sposób mogą być utrzymywane przez kilka 
miesięcy, przyczem dojrzew ają i s ta ją  się so
czyste.

W IA D O M O Ś C I B I E Ż Ą C E .

—  tr . Tegoroczny zjazd przyrodników i leka
rzy niemieckich odbędzie się w Norymberdze od

11 do 15 września. Współcześnie mieć będzie 
miejsce wystawa przyrządów naukowych i pre
paratów; a to staraniem muzeum przemysłowego 
bawarskiego.

Nekrologia.

Fizyk i meteorolog, profesor Marie Davy zmarł 
w Paryżu 17 lipca, w wieku la t 72.

Dyrektor stacyi zoologicznej Arcachon, d r Hen
ryk Viallanes, zmarł w wieku la t 36.

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 9 do 15 sierpnia 1893 r.

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

-a.a?
O

Barometr
700 mm +  ! Temperatura w st.

_ 'CO Kierunek wiatru 
Szybkość w metrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p. 9 w. Najw. Najn. ^

9 S. 55.4 55>o 54,5 16.2 19,9 17,8 20,7 1,
H .7 64 Cisza,ES2,SW3 3,0 # o d  830 przez całą noc,

10 C. 52,6 51,4 1 50,9; 14,6 21,2 19,0 22,3 14,1 85 N3,Nii4,N E3 4,5 ® zrana do 9, l^ i# o d  430,
u  P. 49,0 49,3 49,5 17,5 23,3 20,4 24,4 16,1 74 N,,NE9,N5 0,9 0 w  nocy,
12 S. 48,8 49,2 49,9 i 6,7 21,5 19,2 22,0 14,6 65 N4,N ’, Cisza —
13 N. 49,8 49,6 49,2 14,9 22,5 20,4 22,8 13,7 62 W2.N3,W2 0,0 © drobny kilkakrotnie,
14 P. 49,0 48,0 49.7 20,4 22,0 17,4 25,1 15,5 70 W5,SW 2,W2 17,2 K i#  od 1210— 124‘* p. m.,
15 w. 52,9 54,1 54,6 13,8 16,9 15,8 18.2 12,5 63 NF.1,N E 1,Cisza 0,1 #  drobny w nocy.

Średnia 751.1 l 8»,6 69 25,7

T R E Ś ć .  Pismo dawnych egipcyan, przez T. R. —  Podole pokuckie (szkic geograficzny), przez 
Antoniego Rehmana. —  L otaryusz Meyer. O wykładzie chemii nieorganicznej, według naturalnego 
układu pierwiastków. Tłumaczył Zn. —- Sprawozdanie. -— Wiadomości bibliograficzne. —  Kronika 

naukowa. —  Rozmaitości. —• Wiadomości bieżące. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatow icz.

J o 3B0jeHo IleH3ypom Bapumna, 0 Am-ycTa 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




