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KAROL V 0 GT.

„Obawa skutków nie powinna wywierać 
■wpływu na wnioski naukowe”—powiada Vogt 
we wstępie do swych wykładów o człowieku'). 
A  jednak skutki jego wniosków naukowych 
ścigały go aż do końca i odbiły się nawet po 
jego śmierci. Tłumione siłą geniuszu, niena
wiści wybuchły, gdy wrogowie poczuli niemoc 
tytana. Synowie wymierzali sprawiedliwość 
za ojców, urządzając rok temu kocią muzykę 
staremu weteranowi nauki, lub bijąc okna 
w mieszkaniach profesorów, trzymających 
jego stronę. Powaga śmierci nie zdołała 
usunąć niechęci dla zmarłego, a chłód z jakim 
nniwersytet genewski oddawał ostatnie usługi 
swemu założycielowi, świadczył wymownie 
o panującym nastroju. Pochowano go też 
w S-t George wśród zwykłych śmiertelników, 
zamiast w Plainpalais w gronie zasłużonych 
obywateli kraju.

J) Leęons su r l ’homme, sa place dans la  cre- 
a tion  e t dans l ’h isto ire de la  te rre . Tłum. 
frauc. P a ry ż , 1865 . R einw ald.

A przecież Vogt był filarem genewskiej 
wszechnicy. Dla niego ściągały liczne zastę
py studentów ze wszystkich krańców świata, 
przez niego niegdyś akademia genewska zo
stała przeobrażona w uniwersytet, który swą 
organizacyą zawdzięcza jedynie działalności 
Yogta.

Ale Rzym kalwiński nie mógł zapomnieć 
Yogtowi jego wniosków o pochodzeniu czło
wieka, nie mógł mu darować szyderczych 
wycieczek przeciw kościołowi, wzgardliwych 
słów, rzucanych przeciwnikom materyalizmu 
i darwinizmu. m

Wiadomość o śmierci Karola Yogta, gło
siło całe piśmiennictwo wszechświatowe. Na
zajutrz, na posiedzeniu Akademii nauk wPa- 
ryżu, Emil Blanchardt komunikował już 
swym towarzyszom stratę, jaką poniosła 
akademia ze śmiercią swego członka kores
pondenta. Vogt był nadto członkiem aka
demii w Genewie, w której długi czas prze
wodniczył, a w chwili śmierci przewodniczą
cym komisyi edukacyjnej tegoż kantonu. 
Był profesorem anatomii porównawczej, zoo
logii, paleontologii i geologii, a tylko umysł 
i erudycya Yogta mogły podołać temu zada
niu. A zgasł na posterunku, przygotowując 
do druku wielką pracę „O rybach wód słod
kich Europy środkowej.” „Od ryb zacząłem
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i na rybach skończę”—powiedział jednemu 
ze swych przyjaciół, gdy go o pracę pytał. 
Istotnie, dzieło, które zwróciło na niego uwa
gę sfer uczonych, była to embryologia jednej 
z grup ryb wód słodkich, ogłoszona w obszer- 
nem dziele Agassiza o rybach w 1842 r. '). 
A  gdy na katedrze od lat kilku dawał się 
Yogt zastępować swym uczniom wskutek 
znacznego upadku sił, w gabinecie i w labo- 
ratoryum nie przestawał pracować. Śmierć 
jego była spowodowana przez organiczną, cho
robę wątroby, do której dołączyła się pleu- 
rezya. Zgasł z całą świadomością mającego 
nastąpić końca, żegnał świat z całą rezygna- 
cyą człowieka świadomego praw natury.

Karol Yogt był okazem prawie bajecz
nej dzisiaj postaci: jego fizyczna działalność, 
wzrost i tusza okazała, siła wzroku, gęsta 
czupryna, której ruchy dodawały mocy sło
wom, głos silny, szły w parze z energią agita
tora, bystrością badacza, umysłem filozofa, 
duszą artysty, prostotą dziecięcia. Myśl je 
go i uczucia nie rozdzielały się nigdy. Stąd 
jego zdobycze umysłowe stawały się jego wy
znaniem wiary, myśliciel przeobrażał się na
tychmiast w apostoła. Stąd też naukowi 
jego przeciwnicy byli zarazem osobistymi je 
go wrogami, a do tych nadewszystko należał 
Haeckel, którego Vogt ochrzcił mianem „wy
obrażeniowego prawodawcy filogenezy” 2).

Karol Vogt był synem poważnego uczone
go, wziął zatem w spadku po ojcu talent do 
badań naukowych. Zacząwszy medycynę 
w Giessen, miejscu swego urodzenia, skończył 
ją  w Bernie w 1839 r., dokąd udał się z oj
cem, powołanym do tego miasta na katedrę. 
Tutaj Yogt stawiał pierwsze kroki na polu 
naukowem pod kierownictwem znakomitego 
profesora anatomii Valentina, pracując nad 
układem nerwowym gadów 3). Po otrzyma
niu stopni naukowych Vogt opuścił Bern, 
pociągnięty sławą Agassiza, który grupował 
około siebie w Neuchatel młode siły miłośni

•) A gassiz. H is‘oire n a łu relle  des poissons 
d ’eau douce de 1’E u ro p e  cen trale . E m bryologie  
des Salm ones p a r  B. Vogt. N euchatel, 1892 .

2)  L es dogm ates de la  science. R evue scienti- 
fique 1891 i 1892 .

3) Z ur N eurologie von P y thon  T igris. M ul- j  

le rs  Arcliiy, 1839 . B eitrage  zu r N eurologie d e r 
R eptilieu . Schweiz. Gesell. IV , 1840 .

ków przyrody. Wciągnął on i Vogta do- 
swego grona, a zamierzając opracować „hi- 
storyą naturalną ryb wód słodkich Europy 
środkowej,” powierzył mu część embryologicz- 
ną zadania. Pierwszy tom tego wielkiego dzie
ła został wyłącznie przez Vogta opracowany, 
zapewniając mu odrazu, jak to mieliśmy już 
sposobność wyżej zaznaczyć, zaszczytne sta
nowisko w sferze poszukiwaczy prawd natu
ry. Widzimy następnie Vogta z Agassizem, 
Desorem, Nicoletem i studentami z Neucha- 
tel na lodowcach, zamieszkałych w małej,, 
naprędce przez nich zbudowanej chatyncer 
w której ugruntowali wielką teoryą lodowców^ 
Po podzieleniu się pracą Vogtowi wypadły 
w udziale spostrzeżenia zoologiczne.

Tu Vogt odkrył przyczynę purpurowej 
barwy śniegu, o czem pisał notatkę do biblio
teki powszechnej '). Rezultatem ich wspól
nych badań były „Studya nad lodowcami” 2)_ 
W  tymże prawie czasie Vogt ogłosił sam 
„Góry i lodowce” 3), zaś w trzy lata później 
„Zasady geologii i paleontologii” 4), oraz swe 
słynne „Listy o fizyologii” 5), znane i u nas 
w przekładzie K. Dobrskiego (1877). Jedno
cześnie otwierał szeroko oczy na wszystko co 
go otaczało, a czego się dotknął, wszędzie 
widział coś nowego, do wszystkiego dorzucał 
cegiełkę własnych spostrzeżeń. Stąd liczy
my z tej epoki do dwudziestu drobnych no
tatek, ogłoszonych w rozmaitych czasopis
mach naukowych, a dotyczących rozlicznych 
kwestyj z zoologii, anatomii porównawczej 
i embryologii. Nadto ogłosił większą orygi
nalną rozprawę z embryologii mięczaków ®).

Jak  na dwudziestokilkoletniego młodzieńca, 
Vogt bowiem urodził się 1817 roku, 5 czeiw-

') Notice su r les anim alicules de la  neige 
rouge. Bibl. univ. X X X II, 1841, s tr . 3 7 7 —  
384 .

2) A gassiz. E tu d es  su r les glaciers. T . 1- 
i N euchatel, 1870.

3) Im  G ebirg  und  au f  den G letschern. Solo- 
th u rn , R eu t e t G assm ann, 1873.

4) L ehrbuch  der Geologie und P etrefack ten- 
kunde. 2 t . 1896 .

5) Physiologische B riefe fiir G ebilde 'e aller 
Stiinde (1 8 4 5 — 1896). 2, verm . u. yerb. Aufl. 
G iessen, 1854 .

°) R echerches su r 1’em bryogenie des Mollu3- 
ques Gasteropodes-. Ann. sc. nat. VI (Zool.J,. 

| 1846 .



N r 29. WSZECHSWIAT.

ca, ten szereg prac był imponujący, bacząc 
nadewszystko, źe jego embryologia ryb łoso
siowatych (Salmonidae) oraz Acteona z gru
py mięczaków brzuchonogich były pracami 
wysokiej doniosłości. Pierwsza może byó 
śmiało uważana za kamień węgielny poszu
kiwań embryologicznych z nowszych czasów, 
Yogt bowiem nie ograniczał się, jak  to czy
nili jego poprzednicy, na opisie zewnętrznych 
zmian, jakim podlegał zarodek w ciągu swe
go rozwoju. Gorący wyznawca teoryi ko
mórkowej Schwanna śledził on rozwój każde
go organu w zależności od listków zarodko
wych. Znajomość gruntowna anatomii po
równawczej i paleontologii pozwoliła mu 
wybiegać poza ciasną sferę własnych obser- 
wacyj, a umysł syntetyczny popychał na dro
gę filozoficznych wnioskowań. Po raz pierw
szy w swojej rozprawie o rybach łososiowa
tych Yogt staje się rzecznikiem prawa, któ
remu później Haeckel dał nazwę biogene- 
tycznego. Spostrzegłszy, że w pewnern sta- 
dyum rozwoju obserwowanego zarodka, ko
niec jego struny grzbietowej ulega zakrzy
wieniu, które zanika w następstwie, oraz po- 
równywając z takiemże zakrzywieniem u ryb 
chrząstkowatych w stanie dojrzałym, a tak
że i u ryb kopalnych, według badań Agas- 
siza, Vogt wyraża następujące zdanie na 
stronicy 260: „Podobne ukształtowanie koń
cowej części kolumny pacierzowej u najstar
szych przedstawicieli rodzaju, którego now
sze gatunki mają ogon zakończony symetrycz
nie, przedstawia, mojem zdaniem, uderzającą 
analogią z ukształtowaniem tychże części 
w zarodku naszej ryby oraz ryb żyjących 
wogóle w różnych epokach ich rozwoju. 
Można zatem powiedzieć, pozostając ściśle 
w granicach obserwacyi, że w pewnym stop
niu gatunki kopalne danej klasy ulegają 
w swym historycznym rozwoju przekształce
niom podobnym do przekształceń, przez 
które przechodzą zarodki podczas ich rozwo
ju i vice versa.”

Jeżeli dłużej zatrzymaliśmy się nad pierw
szym okresem (1839 — 1846) działalności 
naukowej Yogta, to dlatego, że w nim zawie
rają się wszystkie zadatki przyszłej jego 
działalności: wszechstronność, samodzielność, 
rzutność, podkład filozoficzny, a z nim ostroż
ność wywodów. „Pozostając ściśle w grani
cach obserwacyi” staje się jego mottem, |

Wyraża je winnej nieco formie w swoich 
„Wykładach o człowieku”: „Nauka powinna 
trzymać się ściśle zasad, nie ma nigdy prawa 
oddalać się od faktów ani od linii, którą na
kreśla jej obserwacya lub doświadczenie.”

Tą zasadą jest przejęta mowa, wygłoszona 
w 1886 roku w Szwaj carskiem towarzystwie 
nauk przyrodniczych '), gdy mówi „o here- 
zyach darwinistycznych,” niemniej „dogmaty 
w nauce” 2), pamfłetyczny, pełen nieubłaga
nej logiki artykuł ogłoszony w Revue scien- 
tifiąue w 1891—1892 r. „Pakt” jest jedy
nym przedmiotem wiary Yogta, jedynym ma- 
teryałem jego myślowych budowli, jedyną 
bronią, jaką walczy z przeciwnikami. Stąd 
niesłusznie wyciągano wniosek, źe Vogt nie 
miał umysłu filozoficznego. Dość przeczytać 
jego artykuł „W iara węglarza i nauka" 3), 
jego „Wykłady o człowieku” l), jego mowę 
wygłoszoną w Instytucie narodowym genew
skim w r. 1869, niemówiąc juź o każdej jego 
pracy, by powziąć zdanie przeciwne. Tylko 
Vogt był materyalistą czystej wody, był filo
zofem w nauce doświadczalnej, a filozofami 
w dosłownem tego słowa znaczeniu gardził 
zarówno jak przedstawicielami mrzonek i mi
stycyzmu.

Z rokiem 1846 kończy się czysto naukowa 
działalność Vogta. Powołany w 1847 roku 
na katedrę do Giessen, Yogt wpada w wir 
podwójnej natenczas walki w Niemczech, 
walki myśli i czynu. Jego czynny tempera
ment nie pozwala mu ograniczać się na roli 
widza. Materyalizm, walczący ze starym 
spirytualizmem, znajduje w nim gorącego 
rzecznika. Na polu politycznem staje po 
stronie skrajnego liberalizmu. Obrany de
putowanym do parlamentu we Frankfurcie 
odznacza się skrajnością swych poglądów 
oraz siłą słowa. Z przeniesieniem się parla
mentu do Stuttgartu, zmienia miejsce pobytu 
i walczy prawie ostatni w obronie miasta. 
Skazany na śmierć, szuka schronienia w Ber
nie, następnie w Nicei, gdzie powraca znowu 
do studyów naukowych.

')  Quelques heresies darw inistes. A rchives 
des sc. phys. et nat. 3 p. 16 T. Geneve, 1886 .

2) L . c.
3) K óhlerglaube und  W issenschaft. 1855 . 

Giessen, Ricker.
4) L . c.
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Powtórny pobyt w Niemczech wpłynął 
stanowczo na przyszłe losy Yogta. Nie był 
on już w stanie wyrzec się roli agitatora, 
nadmierna jego energia nie mogła się już 
zamknąć w nazbyt jednostronnem dla tej 
bogatej natury kole badań czysto nauko
wych. Nowoobrana przezeń ojczyzna, Szwaj- 
carya, zyskała w nim wodza partyi liberalnej, 
nauka zaś apostoła darwinizmu. K atedra 
genewska ani publikacye nie wystarczały 
Yogtowi do głoszenia przekonań filozoficz
nych. Robił on częste wycieczki do Niemiec 
w celu popularyzowania ustnego swych po
glądów na całokształt istot żyjących, póki 
jego listy agitatorskie przeciwko wojnie 
z Francyą oraz stanowcze przechylenie się 
na jej stronę po wypadkach 1870 r. nie za
mknęły mu na zawsze wstępu do ojczyzny 
właściwej.

Do Genewy został Vogt wezwany w 1852 r. 
przez naczelnika rządu, Jam esa Fary, na 
wakującą po Alfonsie Favrze katedrę geolo
gii. Do tej wkrótce dodano mu zoologiczną, 
następnie katedrę anatomii porównawczej 
i paleontologii, aż wreszcie powierzono mu 
kierownictwo laboratoryum anatomii porów
nawczej. Nadto Yogt zasiadał jako członek 
Wielkiej Rady od 1856—1862 r., od 1870— 
do 1876, nareszcie od 1878—1880. Był 
członkiem Rady Stanów od 1856—1861 i od 
1870—1871, oraz członkiem Rady Narodo
wej od 1878—1881. Od ostatniego roku 
zamknął się w podziemiach swego laborato
ryum, aż póki nie został z nich zaniesiony do 
innych, na wieczny tam spoczynek.

W drugiej epoce życia Vogta (1848— 
1881), gdy działalność jego przyjęła trzy 
mianowicie prądy: dociekań naukowych, nau
czania i polityki, pierwszy z konieczności 
osłabnąć musiał. Zdawał sobie z tego Yogt 
dokładnie sprawę, gdy ostrzegał uczniów 
swoich przed zdradną drogą agitacyi. Przez 
osłabnięcie to nie mamy bynajmniej na my
śli zmniejszenia się wartości naukowej jego 
publikacyj, pozostały one gruntownemi jak 
poprzednio, stały się tylko rzadszemi i bar
dziej dorywczemi. Zato myśl jego płynęła 
szerszeni korytem, obejmując coraz większe 
widnokręgi. Podnosząc znaczenie teoryi j  

Darwina w zoologii, Yogt przedstaw iają j 
już nietylko jako pewien wyraz współczesnych j 
tendencyj naukowych, ale jako cząstkę ogól- I

nego nastroju ducha, zmierzającego do usa- 
mowolnienia się. „Na dnie tego ruchu, któ
ry panuje w nauce—mówi on we wstępie do 
dzieła Darwina „O pochodzeniu człowie
ka” ')—a więc zarówno i w społeczeństwie 
(nie podobna bowiem dziś już zaprzeczyć, że 
nauki idą na czele całej ludzkości), na dnie 
tego ruchu czuć tę potrzebę usamowolnienia 
myśli, tę uzasadnioną walkę przeciwko wie
rze przekazanej, odziedziczonej i despotycz
nej, walkę, która w tysiącznych formach po
rusza dziś świat i trzyma umysły na straży.” 

Z prac, będących wynikiem jego własnych 
poszukiwań, zasługują szczególnie na wyróż
nienie jego „Badania zwierząt niższych mo
rza Śródziemnego” s), ogłoszone w 1853— 
1854 r. Jak  wszędzie tak i tu nie pomija 
Yogt sposobności dotknięcia ogólnych za
gadnień życiowych: z powodu rurkopławów 
(Siphonophofa) po mistrzowsku rozbiera 
kwestyą wielokształtności i osobowości w ko
loniach zwierzęcych, z powodu osłonie (Tuni- 
cata) kwestyą zmienności pokoleń (generation 
alternante). Lata od 1866—1869 poświęca 
przeważnie poszul« waniotn antropologicznym, 
nadewszystko zaś mfkrocefalom, o czem ogła
sza ustawicznie notatki, a w 1867, obszerną 
o nich rozprawę 3). Uważając w mikrocefa- 
lach objaw atawistyczny,. widzi w nich od
tworzenie pierwotnej formy grupy primatów, 
w któx-ej zoologia zaznaczyła nam naczelne 
miejsce. A  przecież nie komu innemu jak 
Vogtowi wraz z Huxleyem stanowisko to 
w hierarchii zoologicznej zawdzięczamy, że 
przypomnimy tu ostatnie zdanie z dzieła 
Vogta o człowieku: „źe lepiej jest być udo
skonaloną małpą niż zdegenerowanym A da
mem.”

W  1877 roku ogłasza wyniki swoich badań 
z pobytu na stacyi zoologicznej Roscoff nad 
Copepodami pasorzytniczemi 4), wykazując

*) C harles D arw in. L e descendanoe de 
1’homme. P reface de C arl Vogt. Eeinw ald , 
1872 .

2) R echerches su i la  anim aux in ferieurs de la 
M editerranee. M em oires de l ’In s titu t national 
geneyois. 1853  i 1854 .

a) M em oires su r les raicrocephales ou hommes- 
singes. Genev. Mem. In sfit. N at. X I. 1867.

4) R echerches cotieres. In s titu t Genevois. 
T . 13. 1877.
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wpływ przystosowania się organizmu do wa
runków bytu. Straszne spustoszenia sprowa
dzone we Erancyi przez największego wroga 
winnic, Płiylloxera, oraz liczne kongresy ho
dowców winnic zwracają umysł Vogta w tym 
kierunku. Nareszcie cały szereg drobnych 
rozprawek, znów jak w pierwszej epoce ze 
wszystkich grup zwierzęcych, dowodzi raz 
jeszcze niezmiernej ruchliwości tego niezmor
dowanego badacza.

Wśród licznych prac nad zoologią i anato
mią porównawczą, nie zapomina Yogt o geo
logii i paleontologii. Bada pod mikroskopem 
skały wulkaniczne i czyni ciekawe spostrzeże
nia nad Wezuwiuszem, Etną '). Jest sta
nowczym przeciwnikiemhypotezy jądra  ognis
tego ziemi, natomiast za Fuchsem przyznaje 
istnienie poszczególnych jąder, których wul
kany są środkiem ujścia. Wybuchy wulka
niczne, według Vogta, powoduje para wodna, 
czego dowodem jest obecność wszystkich 
dzisiaj czynnych wulkanów nad brzegiem 
morza. Juź wyżej pisaliśmy o jego podręcz
niku geologii, który miał ogromną wziętość 
w Niemczech, czego dowodem są jego cztery 
wydania, z których czwarte wyszło 1879 r.
Z paleontologii pisał o Archaeopteryxie -’), 
jako formie przejściowej między grupą ga
dów i ptaków.

Nie naukowym jednak badaniom Arogt za
wdzięczał rozgłos wszechświatowy, ale swym 
pracom popularnym, w których głosił naj
nowsze zdobycze wiedzy stylem barw
nym, jędrnym, przekonywającym. Nienużąc 
swych czytelników szczegółami, przytaczał te 
tylko z nich, które miały doniosłość ogólną, 
z których dal się wyciągnąć wniosek ścisły 
i jasny. Trzymał się bowiem zdania Liebi- 
ga, swego znakomitego profesora z Giessen, 
że „wyniki wszelkiej pracy naukowej, noszą
cej piętno doskonałości, dają się streścić 
w kilku słowach.” Zresztą w warsztacie 
Vogta każde zjawisko nabierało ogólniejsze- j 
go znaczenia, stawało się ogniwem nigdy nie
skończonego łańcucha przyczyn i skutków. 
Dlatego to i na wykładach Yogta sala była

*) L es volcans. Assoc. franęaise . Comptes 
R endus. II. 1873.

2) A rchaeopłeryx, einZ w ischenglied zwiscłien 
den Yogeln und R eptilien . N atu rfo rscher, n -r 43.

zawsze przepełniona po brzegi, nietylko stu
dentami wydziału przyrodniczego, ale słu
chaczami najróżnorodniejszego wieku i sta
nu, przed którymi Vogt zdradzał podsłucha
ne ukradkiem tajemnicze szepty natury.

Po listach o fizyologii, w których po raz 
pierwszy Yogt się odważa wykładać szerokim 
tłumom funkcye rozrodcze '), następują 
„Listy zoologiczne” 2), „Obrazy z życia 
zwierzęcego” 3), „Nowe i stare rzeczy z życia 
zwierząt i ludzi” 4), „Badania nad społe
czeństwami zwierzęcemi” 5), „Lekcye o szkod
liwych i pożytecznych zwierzętach” 6), „Ssą
ce” ł). Wreszcie zaliczyć tu musimy kla
syczne dzieło, owoc pracy ostatniego dziesiąt
ka lat jego żywota, „Zasady praktycznej 
anatomii porównawczej” 8), które są jedynem 
dziełem w tym rodzaju, nie możemy go bo
wiem porównywać z „Biologią praktyczną” 
Huxleya. Praca ta dokonana wspólnie 
z Yungem, stanowiąc ze względu na swój 
cel podręcznik dla pracujących w laborato- 
ryum, w rzeczywistości jest zbiorem orygi
nalnych monografij obu jej autorów. Te 
wszystkie prace przesiąknięte są teoryą ewo- 
lucyi.

Już w samych początkach swej kary ery 
naukowej Vogt wyraźnie zaznaczał swą 
nieufność do utartych teoryj utworzenia się 
świata. Z drugiej strony, panujące naten
czas teorye o pochodzeniu gatunków, szuka
jące jednej jedynej formy pierwotnej dla ca
łego stworzenia, nie trafiały Vogtowi do 
jirzekonania. Bo choć zwolennik komórko
wej teoryi Schwanna, zgadzając się na chwilę 
z tymi, którzy wyprowadzają pochodzenie 
gatunków z jednokomórkowego protoplasty,

')  L isty o fizyologii. p rzek ład  K. Dobrskiego.
W arszaw a, 1877.

2) Zoologiscbe Briefe. 2 wyd. F ran k fu rt, 
1851.

3) B ilder ans dem Thierleben. 1852.
4) A ltes und  Neues aus Thier- und Menschen- 

leben. 2 wyd. F ra n k fu r t n. M ., 1859.
s) U ntersuchungen iiber Thierstaaten . 1861.

F ra n k fu rt n . M.
°) Leęons su r les am m aux utiles et nuisibles,

les betes calomniees et m ai jngees. 3 wyd. Rein- 
wald, P aryż , 1883.

J) L es M ammiferes. M asson, P ary ż , 1883.
8) T raife d ’anatom ie com paree p ra tiąue .

| Reinw ald, P aryż , 1883 — 93.
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nie może się Vogt zgodzić na to, by ta ko
mórka, powstała jednocześnie w wielu punk
tach ziemi, przy różnych zatem warunkach, 
mogła być wszędzie jednostajną. „Pierwot
no komórki, z których rozwinęły się organiz
my—mówi on w lekcyach swoich o człowieku, 
gdzie obszernie rozwija swój pogląd na cało
kształt świata organicznego—musiały posia
dać kształty, wewnętrzną budowę oraz 
uzdolnienie do rozwoju odmienne, stąd już 
w stworzeniu pierwotnem musiały istnieć za
sadnicze różnice, zależne od różnych warun
ków.” Yogt zatem, przyznając wyraźnie 
hypotezę stopniowego przekształcania się or
ganizmów, jest skończonym „polyphyletystą,” 
jest nim dlatego, że „pozostaje ściśle w gra
nicach faktów,” a nie daie się unosić w swych 
wnioskach naukowych złudnym choć pięk
nym wytworom wyobraźni. Je s t nim, gdy 
w tychże lekcyach o człowieku szkicuje po
winowactwo między róźnemi grapami pań
stwa zwierzęcego. „Nasi dzicy przodkowie 
różnią się między sobą pokolenie z pokole
niem, rasa z rasą, gatunek z gatunkiem. To, 
co nie należy do tej samej rodziny, do tego 
samego pnia, nie zasługuje na miano czło
wieka. Tylko ustawiczną pracą swego móz
gu człowiek doskonali się i wychodzi ze stanu 
dzikości; dostrzegłszy braci swoich w innych 
pokoleniach, rasach lub gatunkach, miesza 
się z niemi i krzyżuje. Liczne mieszane ra- 
sy wypełniają powoli przestrzenie, dzielące 
dawniej pierwotne typy, a pomimo słabości j  

cech,pomimo cechującego je oporu do zmian, j  

rasy te zostają powoli. sprowadzone do jed 
ności, drogą wzajemnego zlewania się.” Vogt ; 
nasuwa tu drugi czynnik rozwojowy, zbież- | 
ność cech. Zbieżność tę widzi w najwyższych 
formach trzech małp antropomorficznych, 
wyszłych z trzech różnych pni: gibbonów, 
mandrylów i makaków, w rodzaju konia, 
Equus, którego przodkowie z epoki trzecio- j 
rzędowej przedstawiali dwie równoległe linie, 
zastąpione przez jednę w najnowszych do
piero pokładach trzeciorzędowych i w czwar
torzędowych,—oraz w wielu innych grupach. 
Dlatego też w swych „herezyach darwinis- 
tycznych” w 1886 r. Vogt nalega na koniecz
ność przejrzenia naszej obecnej klasyfikacyi: 
„nasza klasyfikacya obecna nie może być i nie j 
Jest wyrazem istotnego pokrewieństwa mię- i 
dzy róźnemi członkami klas, rzędów, rodzin '

a nawet rodzai, jak o tem często mówią, po
krewieństwa, które byłoby oparte na rozwoju 
rodzajowym i osobnikowym. Jest ona nato
miast wynikiem, w wielu wypadkach, zesta
wienia wprost podobnych cech, które spoty
kamy u pokoleń zupełnie różnych.” Dlatego 
też w tychże „herezyach,” a później w „dogma
tach” Yogt krytykuje nadużywanie prawa 
biogenetycznego, którego był jednym z pierw
szych obrońców i rzeczników. „Biedna logi
ka—wykrzykuje on w pierwszych, mówiąc 
o „coenogenii” czyli sfałszowanej embryolo- 
gii—jakże ją  męczą! Natura sama się fał
szuje!” Zacięty wróg Haeckla, który się 
uważa za głównego następcę Darwina, Vogt 
był prawdziwym czcicielem ostatniego, ce
niąc w nim niesłychaną erudycyą, głębokość 
obserwacyi, ostrożność wniosków. Przyjął 
też Yogt wszystkie bez wyjątku podstawy te
oryi pochodzenia gatunków Darwina i do
niosłość jej oceniał na równi z doniosłością 
przyjętej w fizyce zasady Lavoisieraniezniko- 
mości materyi, oraz zasady Mayera zachowa
nia siły. A jak  dalece wierzył w prawdzi- 

! wość teoryi Darwina, tego dowodem, źe był 
jednym z najgorętszych jej popularyzatorów,

; tego dowodem pamiętne jego słowa, wyrze
czone z powodu jego teoryi w cytowanej 
przez nas mowie w Instytucie genewskim 
roku 1869, od których Darwin prawie zaczy
na swoje dzieło „O pochodzeniu człowieka”: 
„Jeżeli przyrodnik wartości Karola Vogta, 
w swej mowie prezydencyalnej w Instytucie 
narodowym genewskim może twierdzić, źe 
nikt przynajmniej w Europie nie śmie przy
znawać niezależnego i całkowitego stworze
nia gatunków, widocznem się staje, że conaj- 
mniej większość naturalistów przyjąć musi, 
że gatunki są zmodyfikowanemi potomkami 
innych.” Gdy przeto Reinwald, wydawca 
naukowy w Paryżu, przedsięwziął ogłoszenie 
prac Darwina w języku francuskim, nie kogo 
innego lecz Yogta prosił o napisanie doń 
wstępu ').

Pozostaje nam powiedzieć słów parę 
o Yogcie profesorze. Zalety, jakie podnosi
liśmy w popularyzatorze książkowym, wystę-

’ ) D arw in. D e la yaria tion  des anim aux e t 
des plantes a l ’e ta t dom estiąue. P reface p . C. 
Y ogt. P ary ż , Reinw ald, 1879.
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pują jeszcze wyraźniej w popularyzatorze 
z katedry. Yogt mało uczył, wiele nato
miast rozwijał, utrzymując, że wykład jest 
tylko drogowskazem w nauce, którą czerpie 
-się jedynie w bezpośredniej obserwacyi wiel
kiej księgi prawd, natury. Jego wykłady, 
to śmiałe, rzucone ręką mistrza szkice zoolo
giczne, to kazania uczonego schyzmatyka 
zaprawne krwią i żółcią. W  laboratoryum 
był nieubłaganym strażnikiem samodzielności 
w pracy, był latarnią, oświecającą widzącym 
kręte drogi i dróżki, ale nie był nigdy prze
wodnikiem dla ślepych.

D-r Wanda Szczawińska.

ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE W  BOŚNI
z powodu zjazdu w Serajew ie.

Nauka poza znaczeniem swem specyalnem, 
wypływającem bezpośrednio z jej treści i za
dania, posiada jeszcze poważne znaczenie 
społeczne. Stanowiąc, że tak rzekę, naj
czystsze, najmniej bowiem zależne od intere
sów materyalnych i pobudek egoistycznych 
ogniwo, łączące człowieka z człowiekiem, wy
twarza instytucye naukowo-społeczne, uni
wersytety, akademie, których istnienie i nor
malny rozwój nietylko wpływają na byt da
nego narodu w każdej chwili jego dziejów, 
ale stanowić mogą i o losie jego przyszłym.

Otóż ta nauka za czasów naszych, wskutek 
swego w tem stuleciu szybszego i wszech
stronniejszego niź kiedykolwiekbądź w prze
szłości rozwoju, wprowadziła do życia nową 
instytucyą, której ruchomość, forma i cha
rakter nieprzewidywane, oprócz naukowych, 
na polu wiedzy, może przynieść jeszcze spo
łeczne korzyści. Mówię o zjazdach nau
kowych.

Zjazdy te dla uniwersytetów i akademij 
•stanowią uzupełnienie, gdyż wiążąc je z chwi
lą bieżącą, zaznajamiają zwykle z nowemi 
odkryciami w każdej dziedzinie wiedzy, 
a nadto poddając im coi’az to nowego bodź
ca, tchnąc na nie pewną żywotnością świeżą,

pobudzają te korporacye, częstokroć senne 
i opieszałe, do przyjmowania rzeczywistego 
udziału w ruchu ogólnym, zmuszają je do 
liczenia się z potrzebami społczeństwa ży
wego.

Uczony akademik lub profesor staje na 
zjazdach nie przed zwykłem swem audyto- 
ryum, lecz zupełnie nowem, sobie poczęści 
nieznanem, z wielu różnych żywiołów złożo- 
nem, wśród których wszelako zawsze prze
waża ilość na jednym z nim poziomie rozwoju 
umysłowego i wykształcenia stojących jed
nostek. Musi się więc liczyć z chwilą i oto
czeniem. Nim wieść i wyrabiający się sąd 
o danem odkryciu przejdzie konieczne stopnie 
rozgłosu, przedostanie się doń przez dzien
niki, memoryały, sprawozdania, na takim 
zjeździe, bezpośrednio w robotę wtajemniczo
ny, wciągnąć on może to odkrycie do kursu. 
Ma więc podnietę do pracy, moralne zobo
wiązanie nieustawania w niej.

Zjazdy naukowe, wyrywając poniekąd nau
kę ze stałej, niby urzędowej jej siedziby, 
wprowadzając w wycieczkach pod gołe niebo, 
na odkryte powietrze, w posiedzeniach do 
domów prywatnych lub gmachów, które do 
owego czasu nic wspólnego z wiedzą nie mia
ły, przytem stykając bezpośrednio wielkiego 
uczonego z małym, ludzi naukowych z nie- 
naukowemi, przygotowują pole do ruchomych 
szkół i uniwersytetów, którym bieg dziejów 
przekazuje odrodzenie przyszłych społe
czeństw przez uświadamianie i podnoszenie 
naukowe ogółu.

Wśród zjazdów naukowych wogóle zjazdy 
archeologiczne jeszcze innego, sobie właści
wego, nabierają znaczenia.

Odbywane przedewszystkiem w miejsco
wości dostarczającej okazów do badania na 
samym gruncie, na rozkopaliskach, skąd te 
okazy pochodzą, pozwalają one swoim człon
kom de visu sądzić o rzeczy, ze świadomością 
wszelkich szczegółów i okoliczności podnosić 
kwestye różne, dotyczące zarówno geologii 
jak i anatomii, sztuki jak i przemysłu, i roz
strzygać powstałe z powiązania tylu rozmai
tych względów spory.

W roku zeszłym odbył się (w sierpniu od 
15 do 22) jeden z takich zjazdów archeolo
gicznych. W historyi nauki, a przedewszyst
kiem w historyi zjazdów, wyjątkowe zajmuje 
on stanowisko. Odbył się bowiem w kraju,
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który dopiero od lat kilkunastu przestaje być 
kawałkiem Azyi, sztucznie z niej wykrojonym 
i całkowicie do Europy i to w najbardziej od 
przyrody uprzywilejowane jej strony przenie
sionym. Nazwy przytem miejscowości, gdzie 
się odbywał, które dostarczały okazów do 
badań, a same stały się przedmiotem oglę
dzin przybyłych ze wszystkich ognisk nauko
wych w Europie przedstawicieli danych spe- 
cyalności, dopiero od lat kilku przedostały się 
z regestrów administracyjnych i szczegóło
wych podręczników geograficznych do spra
wozdań i pism naukowych. Nakoniec odbył 
się w formie, która wówczas po raz pierwszy 
do zjazdów naukowych została zastosowana 
i słuszne budzi zainteresowanie, czy się 
przyjmie w przyszłości.

Sądzę, że te uwagi usprawiedliwią krótką 
na tem miejscu rzecz o tym zjeździe.

Zjazd rzeczony odbywał się w Bośni, k ra
ju, w dobie dziejowej,przechodzącym odRzy- 
mian do Greków, od drobnych państw sło
wiańskich niezależnych do Turków, a będącym 
dla sąsiednich państw pożądanym nabytkiem 
terytoryalnym; w Bośni, gdzie stosunki etno
graficzne, wynikłe z tak urozmaiconej prze
szłości dziejowej, przedstawiają ciekawy aglo
merat ras, szczepów, plemion i ludów.

W wieku, w którym cofnięto dobę dziejo
wą o kilka tysięcy lat, a początek ludzkich 
społeczeństw o kilkaset tysięcy (ograniczając 
się naturalnie tylko okresem czwartorzędo
wym) przestano dowierzać, i słusznie, tak 
zwanym źródłom dziejowym, już dla ich wiel
kiej stosunkowo późności, już to dla ich wo- 
góle niedostateczności a przytem bajecznego 
charakteru. Zastąpiły je w niesieniu świa
dectwa o przeszłości szczątki człowieka, 
przechowane w warstwach różnych ziemi, 
wraz z wyrobami jego ręki.

Jeżeli wogóle pełne i znane dzieje każdego 
innego kraju i ludów, ten kraj zamieszkują
cych, inne dla nauki obecnie mają znaczenie 
niż miały przed stu i mniej laty, cóż dopiero 
d z ie j e  Bośni, przedstawiające kartę białą, 
zaledwie upstrzoną kilku datami i imionami 
własnemi, o Bośniakach zaświadczyć mogły? 
Dziejów Bośni nie po bibliotekach lecz w głę
bi ziemi szukać należało; dla ich poznania 
nie karty ksiąg zbutwiałych przewracać, lecz 
w pokłady stanowiące powierzchnię kraju za
glądać wypadało.

Nowy porządek rzeczy w Bośni ułatwił 
zadanie nauce.

Zostały odkryte jaskinie, siedliska ludzi 
i zwierząt w dobie przedhistorycznej. Jedna 
z nich, Marynowa, znajduje się w odległości 

| 18 km od stolicy Bośni, Seraj ewa. W  trya- 
sowych pokładach przez wody rzeczne wy
drążona, 1 0  w długa, oprócz narzędzi ka- 

| miennych i okazów garncarstwa typu neoli- 
tycznego jeszcze szczątków następnych zwie
rząt i ptaków dostarcza: Ursus arctos, Foe- 
torius putorius, Myoxus glis, Arctomys 
marmotta, Capra hircus, Cervus elaphus, Sus 
scrofa palustris, Corvus sp., Spalax Pallasii, 
Tetrao tetris. Niektóre z wyliczonych, jako 
to Arctomys marmotta i Sus scrofa palustris 
oddawna znikły z Bośni; Cervus elaphus 

; zrikł później; Spallax Pallasii i Tetrao tetrix 
opuściły okolice bliższe. Druga—w miejsco
wości zwanej Megara, na wysokości 1400 m 
nad poziom morza, od stacyi Iwan, kolei że
laznej Serajewo o dwie godziny drogi odda
lona, przedstawia wspaniałe kopuły ozdobio- 
bione stalaktytami i stalagmitami. W  niej 
znaleziono szczątki Ursus spelaeus, pierwsze 
na półwyspie Bałkańskim. Do dziś jestto 
ostatni punkt graniczny w kierunku południo
wo-wschodnim zamieszkania tego zwierzęcia. 
Jaskinie te zbadał i opisał Er. Eiola w Wis- 
senschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und 
der Hercegovina; Wien, 1893.

W  dolinie rzeki IJny, w sąsiedztwie mia
steczka Bihacz, odległego od Seraj ewa 
o 25 km, w miejscowości zwanej Jezeryna 
pod wsią Pritok znajduje się cmentarzysko. 
350 grobów zostało z niego zbadanych. 3/s za
wierały urny z pozostałościami ciał po spa
leniu. Reszta—szczątki pogrzebanych lu
dzi. Oba rodzaje grobów były z sobą po
mieszane. Rozmaite przedmioty znajdowane 
w tych grobach pozwalają określić czas, z któ
rego cmentarzysko to pochodzi. Prawie 
niema broni, lecz za to znaczna ilość ozdób 
ze szkła, kości, żelaza, złota, srebra, cyny, 
bursztynu a zwłaszcza bronzu. Kształty 
typowe ozdób zbliżają jedne do ozdób zna
nych z okresu halsztackiego, inne do zna
nych z okresu delateńskiego, więc obejmują 
prawie cały wiek tak zwany żelazny. Parę 
okazów bardziej zbliżonych do okazów zna
nych skądinąd z tej doby, a daty bardziej 
określonej, wskazują, że to cmentarzysko
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powstało w V stuleciu przed naszą erą, zo
stało zamknięte w I I  naszej ery. Zbadał je 
i opisał K. Radimski w organie muezum na
rodowego: Grlasnik Muzeja, t. 5, 1893 r.

Bogate to cmentarzysko schodzi na plan 
drugi w porównaniu z następnem. Na rów
ninie wyniosłej Grlazinac, o kilkadziesiąt km 
ku wschodowi od Serajewa, znajduje się do 
2 0  0 0 0  usypanych wzgórzy. Wysokość ich 
różna, od '/2 do 2 ' / 2  m, długość jeszcze bar
dziej, od 2  do 20. Wszystkie zajmują prze
strzeń trzech mil kwadratowych. Są to mo
giły. Rozkopanych już i zbadanych jest do 
1 0 0 0 . Z nich trzecia część zawierała urny 
z popiołami, dwie trzecie ślady grzebania 
zwykłego. Przecięciowo trzech zmarłych na 
jednę wypadało mogiłę. Dobywane z nich 
przedmioty, ozdoby i szczątki garncarstwa 
pochodzą z okresu halsztackiego prawie wy
łącznie, to jest ż początków wieku żelaznego. 
Tylko jeden procent przedmiotów jest wcześ
niejszy lub późniejszy od tego okresu, więc 
ze schyłku wieku bronzowego lub początku 
okresu rzymskiego wieku żelaznego. W ta 
kim razie zmarli tam pochowani żyli w pierw
szej połowie ostatniego tysiącolecia przed 
naszą erą. Lecz w tym wypadku nietylko 
starożytność cmentarzyska, więcej jego roz
miary zdumiewają. Pod tym względem jestto 
jedyne ze znanych dotychczas wogóle.

Jużby te dwa cmentarzyska mogły wyrobić 
dla Bośni nazwę wielkiego cmentarza. Cóż 
dopiero gdy dodamy, że we środkowej lub 
północno-wschodniej wznoszą się oddzielne 
lub grupami mogiły, oznaczane wielkiemi 
megalitami, niby menhirami, których ilość 
podają na 59455 (ścisłość rachunku może 
być podejrzana). Są to tak nazywane groby 
Bogumiłów (sekty chrześcijańskiej wielce 
prześladowanej przez inne).

Lecz w Bośni nie umierano atoli tylko, są 
ślady, że i pracować zdołali dawniejsi jej 
mieszkańcy. W  odległości 13 km od Sera
jewa w kierunku zachodnim, w miejscowości 
zwanej Butmir, przy kopaniu fundamentów 
na szkołę agronomiczną odkryto stacyą ka
mienną, co znaczy, że obecni mieszkańcy 
Bośni znaleźli się na miejscu, gdzie przez 
czas długi, mogący nawet wynosić szereg 
stuleci, w wieku kamiennym, ciągnącym się 
px-zez tysiącolecia, ludzie przedhistoryczni 
mieszkali i pracowali, a ślad ich pracy w po-

1 staci różnych szczątków pozostawał w nara
stających pokolei na sobie warstwach ziemi.

Obecnie w Bośni ludzie stojący na stano
wiskach odpowiedzialnych przed własnem 
sumieniem i, bądź co bądź, światem, postę
pują tak, jak im kultura wyższa nakazuje. 
Zostało założone muzeum narodowe w Sera- 
jewie, posiadające, co już wiemy, swój własny 
organ, ów Grlasnik. Roboty archeologiczne,, 
co też już wiemy, na całej linii postępują, 
a jak ze sprawozdań widać, nawet pomyślnie. 
Lecz to dopiero początek, np. rozkopanie 
1 0 0 0  mogił na ich 2 0  0 0 0 .

Rząd miejscowy, jakby niedowierzając si
łom naukowym miejscowym co do kierunku 
robót, czy też mając czyste ręce i sumienie 
i chcąc wypowiedzieć: oto co robię i jak  ro
bię, urządził zjazd archeologiczny. Zwykle 
oznacza się czas zjazdu, komitet uchwala 

j  programat, uczestnicy zainteresowani się 
| zjeżdżają, wnoszą pewną kwotę na koszty, 

biorą udział w pracach, poza tem bawią się 
i utrzymują według własnych środków. Rząd 
miejscowy postąpił inaczej. Ograniczył 

i  liczbę członków, rozesłał nie zawiadomienia, 
lecz imienne zaproszenia; wpis wszelki zniósł; 
na koszty przyjęcia sam wszystko łożył— 
uczestnicy zjazdu stali się jego gośćmi. Ak- 
cya przybrała charakter konferencyi. Otóż 

j  to nowa forma zjazdu naukowego, o czem 
wspominałem.

Na 26 osób zaproszonych następui przy
byli: z Austryi—Benndorf, Bormann, Pisko, 
Szombathy; z Węgier—Hampel; ze Szwajca- 
ryi—Fellenberg i Heierli; z Niemiec—Yir- 
chow, Rankę, Voss; ze Szwecyi—Montelius, 
z Włoch—Pigorini; z Anglii—Munro; z F ran
cy i — G. Mortillet, Yerneau, S. Reinacli. 
Z miejscowych się przyłączyli, oprócz kilku 
kwalifikujących się do zjazdu wyższych urzęd
ników, Fioła, badacz wspomnianych jaskiń; 
Radimski, prowadzący roboty w Jezorynie, 
a następnie w Butmirze; Hermann—dyrektor 
muzeum; Hernes—badacz mogił na Glasina- 
cu i kilku innych.

Oto jak opisuje wycieczkę do Butmiru je
den z uczestników zjazdu: „Kongres miał 
przed oczyma bardzo wyraźne przecięcie pio
nowe, przedstawiające z dołu do góry pokła
dy następne: pierwszy—ziemia dziewicza, 
lem szeroki od 0,90 do 1,10 m, jednolity 
i zbity, w górnej warstwie gdzieniegdzie prze
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łożony kawałeczkami węgla. Pierwszy ten 
pokład nie idzie horyzontalnie. W  wielu 
miejscach się wgina i formuje niby miednice, 
głębokie 0,40—0,60 m i obfitujące w wyroby 
ludzkie. Ślady człowiaka są wyraźne. Ponad 
.ziemią dziewiczą znajdują się warstwy szcząt
ków, dość regularnie ułożone w trzech conaj- 
mniej pokładach kolejnych. Pokłady te są 
od siebie oddzielone cienkiemi warstwami 
węgli i popiołu, idącemi ściśle poziomo. 
.„„Widzimy tam—rzekł Radimski—narożnych 
wysokościach warstwy lemu żółtego, potem 
jeszcze warstwy, szerokie od 0,30 do 0,40 m, 
lemu przepalonego, z odciśnięciami kawałków 
drzewa pochodzącego z chat. Lem przepa
lony świadczy o istnieniu tutaj mieszkań 
ludzkich...””

„W czasie naszych pierwszych odwiedzin 
nie natrafiono na ślady żadnych pali. Jed 
nakże Pigorini i Munro wyrazili swe zdanie, 
źe stoją wobec pewnego rodzaju mieszkań 
nadwodnych (terramarów) nie zaś, jak  sądzą 
Radimski i Hermann, zwalisk kilku wsi ko
lejno w czasie na jednem miejscu zakłada
nych. Po bliższem zbadaniu miejscowości 
i dalszem rozkopywaniu przypuszczenie to 
_zostało odrzuconem.

„G. Mortillet wyraził zdanie, że Butmir 
nie był stacyą w ogólnem znaczeniu, wioską, 
lecz pracownią, miejscem wyrabiania rozmai
tych przedmiotów. Opierał się na ilości 
stosunkowo nieznacznej kości zwierzęcych 
a wśród nich wyłącznie zwierząt domowych. 
-Szambathy poparł to zdanie.

„Przedmioty znalezione w Butmirze są to: 
siekierki z kamienia gładzonego, liczne noże 
kamienne, drobne przedmioty z krzemienia, 
wśród nich piękne ostrza strzał, narzędzia 
kościane, resztki naczyń, częstokroć ozdobio
nych spiralną linią wypukłą, nakoniec kawał
ki bardzo ciekawych posążków z gliny palo
nej. Najważniejszą stronę kwestyi przedsta
wia czas, z którego pochodzą. Montellius i in
ni, ponieważ na ślady narzędzi metalowych 
nie natrafiono, głosowali za okresem neoli
tycznym. Konserwator muzeum sztokholm
skiego był nawet za datą wcześniejszą niż 

. 2  0 0 0  lat przed erą naszą, opierając się na 
swojej dobrze znanej teoryi o okresie bronzo- 
wym na półwyspie bałkańskim.

„Naczynia z ozdobami spiralnemi i posążki 
wzmiankowane wywołały rozprawy ogólniej

szego znaczenia, które wielce zajęły kongres. 
Linie spiralne dowodziłyby wpływów sztuki 
miceńskiej. Posążki spotęgowały jeszcze to 
wrażenie. Mianowicie jedna głowa męzka 
z gliny czarnej z uszami wystającemi, inna 
z gliny czerwonej z czołem cofniętem, czaszką 
rozwiniętą od przodu w tył, nakoniec popier
sie kobiety z gliny czarnej z szyją bez miary 
długą. Radimski objaśniał, że te przedmio
ty były znalezione we wzmiankowanych po
przednio zagłębieniach lemu, a więc pochodzą 
z okresu najwcześniejszego stacyi.

„W biegu rozpraw o tym przedmiocie ża
den z uczestników nie przyznawał bezpośred
niego wpływu egipskiego, lecz wielu oświad
czyło się za wpływem fenickim. Fenicyanie 
bowiem mogli docierać do tych okolic dla 
wyzyskania kopalni metalowych.

„Yirchow wykazywał, że północ morza 
Czarnego może być miejscem, skąd pochodzić 
mogły te posążki, opierając się na typie ich 
makrocefalicznym, przypominającym zna
ny ustęp Hipokratesa (PAnthropologie, 5 , 
1894).”

Wycieczka do Glazinac dała powód do na
stępującej rozprawy: „Wzniesienie 2 0 0 0

mogił na wyżynie tej świadczyć się zdaje, że 
na tem miejscu kiedyś przebywała znaczna 
bardzo ilość ludzi. Montelius powątpiewa, 
by ta ludność mogła się utrzymywać środka
mi, które dostarczał sam kraj. Przypuszcza 
więc, że sprzedawali żelazo i inne metałe 
dobywane z kopalń miejscowych, jak miesz- 
kańce Hallsztatu sprzedawali sól. „Na co ja  
(słowa S. Reinacha, autora powyżej wzmian
kowanego sprawozdania) odrzekłem, że prze
ciwstawienie jest uderzajfjce pomiędzy ubóst
wem gleby w Glazinac a ilością i bogactwem, 
mogił; źe nadto przypuszczenie o sprzedawa
niu żelaza jest niemożebne, ponieważ żelazo 
jest rzadkie w okolicy; więc wnoszę, że ta 
wyżyna przedstawiała „poleświęte“ (un champ 
sacre) miejsce grzebania wspólnego dla kilku 
plemion illirskich.” Fioła powstał przeciw
ko takiemu wnioskowi. Według niego 
20000 mogił, biorąc po 3 ciała na jednę, 
przedstawia 60 000 zmarłych. Cmentarzysko 
mogło służyć w przeciągu lat 600, od 1 1 0 0  

do 500 przed n. C., co wynosi 1 0 0  zmarłych 
na rok. Przypuściwszy śmiertelność nie- 
większą 1  na 1 0 0 , otrzymamy ludność śred
nią 1 0  0 0 0  głów, cyfrę niższą niż przedstawia
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obecna ludność okręgu Rogatica (24 000), do 
którego Glazinac należy. Montelius wtedy 
zauważył, że owe 1 0  0 0 0  mogły tylko przed
stawiać arystokracyą, tke upper ten thou- 
sand; jeżeli więc zaliczymy niewolników, co 
należy, cyfra znacznie się podniesie...

„Hernes oświadczył, że na pomysł uznania 
Glazinacu za campus sacer i on wpadł po
przednio, lecz do odstąpienia od tego pomysłu 
następne go względy zmusiły: resztki ogro
dzenia kamiennego wskazały, że wyżyna była 
■zamieszkana, że w Bośni znajdują się bardzo 
wielkie cmentarzyska wogóle. J a  sądzę— 
powiada dalej autor—że ogrodzenie kamien
ne niczego jeszcze nie dowodzi, ponieważ 
przeznaczenie owych Ringwaelleów jest jesz
cze nieznane (1’Anthropologie, 1. c.).”

Z natury rzeczy wypadało podjąć jeszcze 
kwestyą antropologiczną. Owóż dla podję
cia jej znalazł się silny bodziec. Dostarczyły 
go pomiary czaszek znalezionych w Glazinac. 
D r Gliick przedstawił wymiary 32, które 
■l wielu do zdjęcia wymiarów się nadawały. 
D r Weissbach uzupełnił dane dostarczone 
prze d-ra Gliicka, danemi otrzymanemi z po-, 
miarów obecnej ludności, w czasie poboru 
wojskowego, z czego wynika tablica następna: 
W  Glazinac, w czasach współczesnych grze
baniu ciał, na 100 wypadało 76 dolichocefa
lów, 24—brachy cefalów. W  okręgu Rogati
ca obecnie na 100 — 8  dolichocefalów, 92 — 
brachycefalów. Nadto na 1  500 Bośniaków 
wogóle dolichocefalów 7, brachycefalów—93. 
„W ięc—wnioskuje d-r Weissbach—ludność 
mogił glazinackich, wśród której przeważał 
dolichocefalizm, nie jest ludnością obecną” 
(1. c.). Zaszły więc zmiany wybitne i to 
w kierunku brachycefalizmu.

Członkowie zjazdu zwiedzali następnie 
Han-Sarenac, gdzie się znajdują groby Bogu
miłów, zwiedzili jaskinię Megarę, dalej Rusa- 
nowic, gdzie trzy mogiły, zawierające, jak się 
okazało, przedmioty z bronzu, były w oczach 
ich rozkopane. Następnie, na kilku posie
dzeniach wiele o widzianych rzeczach rozpra
wiali, różnili się między sobą, zgadzali, na
wet sobie przymawiali, lub, do czego parę 
razy był doprowadzony Virchow, przynaglali, 
z  charakteru przewodniczącego, do szybszego 
zakończenia dyskusyi lub głos odbierali mó
wiącemu.

Rzeczy ludzkie iść mogą tylko torem rze-

ezy ludzkich. Ainsi va le monde, jak głosi 
przysłowie.

Czy rząd miejscowy, zwoławszy zjazd, był 
zadowolony z jego rezultatów, czy wzbudzony 
podziw i zachętę do dalszych poszukiwań 
przyjął za szczery wyraz przekonań, czy też 
za należne sobie podziękowanie, tego nie 
wiem. Dość, że jedna karta z przeszłości 
Europy została otwartą, a czytać z niej będą 
jeszcze długo ludzie ciekawi.

L. Radliński.

I teoryi analizy chemicznej.

(Dokończenie).

11. Równowaga w układach niejednorod
nych: Prawo rozdziału. Kiedy środowisko, 
w którem panuje równowaga, nie jest jedno
rodne, lecz podzielone na pewne strefy lub 
okolice, posiadające własności fizyczne roz
maite, wtedy moc obowiązującą uzyskuje 
prawo, że w dwu takich strefach sąsiednich 
stężenia każdego z ciał, które się w nich 
znajdują, muszą być między sobą w stosunku 
stałym. Oznaczając przeto stężenie ciała A  
w pierwszej strefie przez a', w drugiej zaś 
przez oi", będziemy mieli:

a! =  kał',

gdzie & jest współczynnikiem, którego wiel
kość zależy od natury ciała i temperatury.— 
Takie równania powinny być wyprowadzone 
dla każdego ciała oddzielnie.

Iony i tutaj muszą być uważane za ciała 
samodzielne- Różne modyfikacye danego 
ciała podobnież uważać należy za związki 
odrębne.

Do powyższego prawra stosuje się to samo, 
co i do poprzedniego, a mianowicie, że doty
czę ono roztworów rozcieńczonych i gazów. 
Eunkcya stężenia roztworów stężonych nie 
jest znana.

Niektóre przykłady tego prawa znamy już 
z poprzedzającego wykładu. Tak np. pra
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wo pochłaniania gazów przez ciecze (patrz 
Wszechśw. z r. z. str. 809) jest tylko szcze
gółowym przypadkiem prawa rozdziału, jak  
to sprawdzić łatwo przez porównanie samego 
ich brzmienia. Toż samo powtórzyć można 
o prawie rozpuszczalności ciał stałych w cie
czach i o prawie prężności mieszaniny par. 
W każdym z tych przypadków mamy do czy
nienia z dwiema strefami w układzie i w każ
dym stan ciała wdanej strefie pozostaje ciąg
le jednakowym. Ciało stałe na powierzchni 
zetknięcia z cieczą i ciecz na powierzchni ze
tknięcia z parą ulegają zmianom co do ilości, 
ale ich stężenie czyli koncentracya pozostaje 
bez zmiany. W  równaniu więc, przytoczo- 
nem przed chwilą, jeden z wyrazów, np. a', 
pozostaje bez zmiany i drugi zatem bez zmia
ny pozostawać musi, a stąd każde ciało po
siada określoną rozpuszczalność i określoną 
prężność pary, które to własności zależą tedy 
od natury ciała i od temperatury, bynajmniej 
zaś nie od działających mas i objętości.

Opisane zależności występują częstokroć 
także i w układach jednorodnych, należy tyl
ko odróżniać sfan koncentracyi statecznej od 
stanu koncentracyi zmiennej. Pierwszy oka
zują ciała stałe i te z pomiędzy cieczy, które 
nie są mieszaninami. Stężenie zmienne jest 
właściwe gazom i ciałom rozpuszczonym. 
Ciałami, których stężenie jest w przybliżeniu 
statecznem, są te części składowe mieszanin 
płynnych i gazowych, które w porównaniu 
z innemi częściami składowemi, znajdują się 
w mieszaninie w bardzo znacznych ilościach. 
Podczas przemian zmienia się wprawdzie ich 
stężenie, ale w stopniu tem mniejszym, im 
bardziej ilość ich jest przeważająca. Stąd 
w wielu razach takie mieszaniny, zawierające 
bardzo wiele pewnej części składowej, mogą 
uchodzić za czystą ową część składową.

Dwa te proste prawa: działania mas i roz
działu, obejmują w zasadzie całą rozmaitość 
przypadków równowagi chemicznej (i fizycz
nej). W  następnych częściach tego wykładu 
zdarzy się nam niejednokrotna sposobność 
ożywienia szczegółowemi przykładami zwięz
łego i ogólnikowego ich wywodu, któryśmy 
podali przed chwilą.

P r z e b i e g  s p r a w c h e m i c z n y c h .

1 2 . Szybkość reakcyj. Oprócz znajomo
ści praw równowagi chemicznej badaczowi

poti-zebna jest jeszcze znajomość praw prze
biegu zjawisk chemicznych. Chociaż bo
wiem większa część reakcyj wyzyskiwanych 
przez chemią rozbiorową odbywa się z iona- 
mi i w czasie niezmiernie krótkim dobiega da 
końca, istnieją jednak sprawy chemiczne nie- 
naleźące do tej kategoryi a jednak ważne dla 
analityka, który, chcąc je zrozumieć, zapo
znać się musi z ich prawami.

Szybkość reakcyi musi wyrażać się w spo
sób podobny, jak  stan równowagi chemicznej, 
gdyż w istocie równowaga chemiczna jest ta  
kim stanem układu materyj, w którym szyb- 

| kość w nim zachodzących przeciwnych sobie 
j  spraw chemicznych jest jednakowa. Innemi 

słowami—szybkość reakcyi jest wprost pro- 
| porcyonalna do stężenia każdego z ciał, ma- 
j  jących w niej udział. Jeżeli w przemianie 
I ma udział, kilka cząsteczek pewnego ciała, 
j  stężenie tego ciała musi być podniesione do 

J  odpowiedniej potęgi. Pod nazwą szybkości 
; reakcyi, zachowując w pamięci, co powiedzia- 

j  no wyżej, rozumieć będziemy stosunek między 
I ilością materyi, która uległa przemianie, 

a czasem, który był potrzebny do dokonania 
tej przemiany. Ilości materyi w tym razie,

; jak zresztą zawsze w rozważaniach podob
nych, muszą być oceniane nie w ciężarach 

| bezwzględnych ale w masach cząsteczkowych.
Rozmaite przypadki przebiegania zjawisk 

j  chemicznych, różniące się jedne od drugich 
liczbą ciał w nich uczestniczących i ilościami 
stosunkowemi tych ciał między sobą, tę oka
zują wspólność wszystkim właściwą, że szyb
kość reakcyi z początku jest największa 
i zmniejsza się coraz bardziej w miarę upły
wu czasu. Każda reakcya, mówiąc teore
tycznie, dobiega do końca dopiero po upływie 
nieskończenie długiego czasu. W praktycz
nych jednak względach możemy kierować się 
następującem prawidłem: Po upływie czasu
dziesięć razy dłuższego od tego, jaki był 
potrzebny na doprowadzenie reakcyi do po
łowy, pozostała reszta jest już wielkością 
niższą od tych, które możemy mierzyć zapo
mocą dzisiejszych środków badania.

13. Wpływ temperatury. Temperatura 
okazuje wpływ niezmiernie wielki na szybkość 
reakcyj chemicznych. W przypadkach do
tychczas badanych szybkość zdwaja się skut
kiem podniesienia temperatury o niewielką 
liczbę stopni. W e wszystkich więc razach.
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kiedy idzie o reakcye zwolna przebiegające, 
możemy sprawę daleko szybciej doprowadzić 
do końca, posiłkując się działaniem ciepła.

14. Kataliza. W  wielu razach szybkość 
reakcyi zostaje znacznie zwiększona skutkiem 
obecności w mieszaninie pewnych ciał, które 
same, przynajmniej pozornie, żadnego nie 
mają, w przemianie udziału. Wpływ tych 
ciał postronnych nazywamy katalitycznym, 
a same ciała katalizatorami. Istnieją, pewne 
specyalne katalizatory dla pewnych reakcyj, 
np. sole żelaza dla reakcyj utlenienia i od- 
tlenienia, a obok tego istnieją katalizatory 
powszechne, np. kwasy wogóle. Można wy
powiedzieć zasadę ogólną, że wszystkie reak
cye powolnie idące ulegają przyspieszeniu 
w obecności kwasów, kiedy te ostatnie, rozu
mie się, nie wchodzą w żadne działanie che
miczne z ciałami reagującemi na siebie. To 
działanie katalityczne kwasów jest propor- 
eyonalne do ich „mocy,” albo, wyrażając się 
ściślej, do ilości wolnych ionów wodorowych 
w roztworze. Tak np. przejście kwasu piro- 
fosfornego i metafosfornego w ortofosforny 
odbywa się, jak  wia'domo, * bardzo powolnie 
w roztworze czystym, ulega bardzo znaczne
mu przyspieszeniu za dodaniem kwasu solne
go lub azotnego, gdy tymczasem słabo dyso- 
cyowany kwas octowy nie wywiera na nie 
prawie żadnego wpływu.

15. Układy różnorodne. Rozważania po
wyższe stosują się do układów jednorodnych, 
podczas kiedy w różnorodnych na szybkość 
reakcyi wywiera jeszcze wpływ bardzo waż
ny wielkość powierzchni zetknięcia. Zjawisko 
odbywa się tutaj w rzeczy samej tylko na po
wierzchni zetknięcia i szybkość jego bardzo 
prędko musi się zmniejszać skutkiem nasyce
nia. Ażeby ten ostatni wpływ usunąć, nale
ży często i starannie mieszać, wstrząsać i t.p., 
a  nadto—starać się zawczasu o możliwie naj
znaczniejsze zwiększenie powierzchni zetknię
cia przez staranne sproszkowanie i temu po
dobne czynności przygotowawcze.

Przykłady katalizy są dobrze znane także 
i pośród zjawisk, odbywających się z ciałami 
gazowemi. Katalizatorami w tym razie by
wają najczęściej ciała stałe obojętne, posia
dające bardzo wielką powierzchnię, a skut
kiem tego kataliza jest tu raczej spowodowa
na przez działanie mechaniczne. Żeby przy
toczyć przykład odpowiedni, wspomnijmy jak

nadzwyczaj przyśpieszająco działa platyna 
albo pallad w stanie bardzo rozdrobnionym 
na przebieg zjawisk spalenia.

Zn.

KRONIKA NAUKOWA.

—  W pływ  ciśnienia na przewodnictw o e lek 
tryczne roztw orów. J . F au ju n g  badał w labora- 
toryum  prof. O stw alda wpływ ciśnień do 260  atm . 
na przewodnictwo elektryczne. W e w szystkich 
roztw orach zauważono większe przew odnictw o, 
p roporcyonalne do wywieranego ciśnienia. O d
miennie zachow ują się elektro lity  słabo i silnie 
dysocyowane. Gdy d la  kw asów  organicznych 
przew odnictwo zw iększało się o 6 — 9 % , dla kw a
su solnego i roztw orów  solnych wynosiło zaled
wie 2 °/0. P rzyczyna zw iększania się przew od
nictw a leży w zm ianie, ja k a  zachodzi w ta rc iu  
w ewnętrznem  płynu, poczęści zaś, w dalej posu 
w ającej się dysocyacyi.

(Z t. phys. chem.).

L. Br.

—  W łasności molibdenu czystego. P oprzed 
nio ju ż  okazał p. M oissan, że m ożna łatwo o trzy 
mać surowiec molibdenowy przez  ogrzewanie, 
w piecu elektrycznym , mieszaniny węgla z tlen
kiem  tego m etalu. W  dalszym ciągu tych badań 
otrzym ał on m etal stopiony w stanie zupełnej 
czystości. M olibden czysty m a gęstość 9 ,01; 
je s t k lepalny również łatw o, ja k  żelazo; na zimno 
daje się piłować, n a  gorąco można go kuć. O grze
wany pod w arstw ą w ęgla cem entuje się z nim 
łatwo i po zahartow aniu w ydaje sta l tw ardszą, 
aniżeli molibden czysty. N aw zajem , surowiec 
molibdenowy, ogrzew any w znacznej ilości tlenku  
trac i swój węgiel i  p rzyb iera  wlsności molibdenu

: czystego. W oboc nadm iaru  wreszcie węgla mo- 
1 libden, w piecu elektrycznym , w ydaje k ry s ta licz 

ny zw iązek, sk ładu M o2C.
(Com ptes rendus).

T. R.

—  Alkaloid zaw arty  w  pszonaku (Erysim um ).
W  okolicach H alli obficie rośnie pewien gatunek 
pszonaku, E . crepidifolium  (z rodziny krzyżo
wych), nadzw yczaj zabójczy dla gęsi, tak , że nosi 
on naw et miejscową nazwę „G ansensterbe” lub  
„S te rb ek rau t.” D ziw ną je s t p rzy tem  rzeczą, że 
pomimo tru jących  w łasności tej rośliny , gęsi j e 
dzą j ą  nadzw yczaj chętnie. P . Z opf przekonał



462 WSZECHSWIAT. Nr 29.

się sam  o je j zabójczem  działaniu , da jąc  zjeść 
m łodej (dw utygodniowej) gęsi św ieży je j liść, na  
'2 cm d ługi i 2 — 3 cm szeroki. P o  kw adransie  
zw ierzę dostało wymiotów i osłabło  ta k  dalece, 
że nie mogło u trzym ać głowy; potem  nastąp iły  
kurcze i śm ierć p rzed  upływ em  2 godzin. Ści
ślejsze poszukiw ania w ykazały w roślinie obec
ność alkalo idu , k tó rego  chlorek , zastrzykn ię ty  
pod skórę w ilości 11 my, pow odował w przecią- 
gu ’/*— 1 godziny śm ierć m łodych ‘gęsi i żab; 
objaw em  zatrucia  je s t  para liż  kończyn  i kurcze. 
Szczury i k u rczę ta  znosiły bezkarn ie  zas 'rzy k n ię - 
cie ja d u . A lkalo id  ów je s t  bardzo  lo tny  i p a ra  
jeg o  w yw iera pew ne działanie na  człowieka: p. Z. 
zrobiło  się słabo w skutek nieuw ażnego w dycha
n ia  tej pary . A u to r w ykazuje m ożliw ą id en 
tyczność zw iązku tego z synapiną, o trzym yw aną 
z z iarn  gorczycy białej. Do niedaw na rozpo- 
wszechnionem było m niem anie, że  żadna z roślin  
krzyżow ych nie zaw iera  zw iązków  tru jących . 
Z nam y jeszcze  je d e n  p rzy k ład  jadow ite j rośliny  
z te j sam ej rodziny: S isym brium  toxophyllum  
(z okolic S arep ty ), k tó ra  działa w ten  sposób na  
konie, że po spożyciu je j w w iększej ilości, d o 
s ta ją  one sztywności nóg i s ta ją  się n iezda tne  do 
pracy.

(N atur. R und. n-r 4  r. b .).

B. D.

—  Badania nad azotem  w  oborniku. Nowsze 
badan ia  P . W agnera, k ierow nika stacyi dośw iad
czalnej w D arm sztacie, w ykazały, że w przeciągu  
5-ciu la t, p rzy  coroczncm naw ożeniu, ze 100 czę
ści azo tu , zaw artego w oborniku, o trzym ujem y 
w sprzęcie przeciętn ie  tylko 19 części, gdy tym 
czasem ze 100 części azo tu , danego w  nawozie 
m ineralnym  w postaci kw asu azotnego, o 'rzym u- 
jem y 6 4  części. W agner doszedł do wniosku, że 
w przeciętnych w arunkach gospodarczych ze 
100 kg azo tu , danego ziem i w oborn iku , wyzys
kujem y w sprzęcie około 25 ky, p rzy  azocie 
w kw asie azotnym  możem y liczyć na  55 kg. 75 kg 
azo tu  oborn ika zam ienia się ju ż  to  w trudno  ro z 
k łada jącą  się próchnicę, ju ż  to  ginie w skutek 
ro zk ład u  lub u lo tn ien ia  się. S tw ierdzono p rzy  
te j sposobności, że świeże ekskrem enty  bydlęce 
lub  końskie zm niejszają  w wysokim stopn iu  nie- 
ty lko  w yzyskanie azo tu , znajdu jącego  się ju ż  
w ziem i, lecz także  i azotu , dodanego glebie 
w naw ozach zielonych, moczu, sa le trz e  chilijskiej 
i  t . p . A zot kw asu azotnego zam ienia się p rzy- 
(em w p ierw iastek  lo tny , uchodzi w pow ietrze, 
bez poży tku  dla roślin . P rzyczyną ty ch  s tra t są 
przew ażnie bak terye , zna jdu jące  się w ogrom nej 
ilości w świeżych odchodach. W obec tego w arto 
zastanow ić się nad  tem , w ja k i sposób m ożnaby 
zniszczyć żyw otność owych b ak te ry j i pow iększyć 
tym  sposobem działalność azo tu , m ieszczącego 
się w oborniku.

D - r  3 .

—  W pływ  barw y skóry na je j w łasności 
Cieplikow e badał p . E ijkm an  w B ataw ii. Aby 
rozpa trzeć , czy zabarw ienie skóry  wywiera wpływ 
jak iko lw iek  n a  prom ieniow anie, a tem  samem na 
ziębienie i u tra tę  ciepła, p rzyodział dwa jednak ie  
naczynia walcowe w skórę ludzką, a  mianowicie 
jed n o  z nich w skórę zd ję tą  z tru p a  europejczy
ka, d ru g ą  w skórę tru p a  m alajczyka, znacznie się 
ko lorem  od poprzedniej różniącą. Obie te  skóry 
zostały  starann ie  pozbaw ione tłuszczu* a  nad to , 
by usunąć b łąd  z możliwej różnicy  w budow ie 
obu skór, każdy walec pokryto podw ójną powło
k ą , jed en  walec otoczono najp ierw  skórą  eu ro 
pejczyka, a następnie skórą m alajczyka, na drugim  
zaś skóry  um ieszczone były w po rząd k u  odw rot
nym. W  ten  sposób pow łoki obu walców były 
zupełnie jednak ie , z tą  tylko różnicą, że w je d 
nym razie  skóra czarna  była w ew nętrzną, w d ru 
gim zaś zew nętrzną. Oba walce napełnione zo
stały  w odą ogrzaną do 45° i um ieszczone pod 
dzwonem , zaw ierające pow ietrze nasycone wilgo
cią, szybkość zaś ochładzania w skazywały te rm o
m etry  zanurzone w wodzie. Doświadczenie to  
w ykazało, że prom ieniow anie obu skór zachodzi 
zupełnie jednakow o; oba naczynia w jednym  cza
sie stygły. W  innem dośw iadczeniu użyto  skór 
tych ja k o  pow łok na k u lk i term om etrów ; w tym 
raz ie  rów nież ku lk i o trzym ały  powłokę podw ójną 
i w ystaw ione zostały  na  działanie bezpośrednie 

| prom ieni słonecznych. Po upływ ie pewnego cza
su dała  się dostrzedz różnica w idoczna, gdy bo
wiem term om etr pokry ty  na zew nątrz skó rą  b ia łą  
w skazyw ał 4 7 ,5 °  C, w tym że czasie te rm om etr 
odziany na zewną+rz skórą czarną  w znosił się do 
50 ,1° C. Skóra  zatem  czarna silniej pochłania 
ciepło, aniżeli b iała , a pod tym w zględem ulega 
p raw u  ogólnem u, zdolność bowiem pochłaniania 
p rom ieni p rzez  daną  subs*ancyą od je j barw y 
zależy.

T. R.

—  Nowe pom iary c ia ła  orangutanga. W  ro 
k u  zeszłym  zostały  dokonane w P aryżu  dokładne 
pom iary  ciała dwu orangutangów , k tó re  były 
trzym ane tam  w niew oli i zginęły. D ługość ciała 
w iększego okazu (od ciem ienia do p ięty ) w ynosi
ła  1 ,40  m, m niejszego 1 ,28  m, gdy do tąd  uw aża
no za  najw iększą długość 1 ,27  m. S iąg rąk  
w iększego w ynosił 2 ,6 2  m, a  więc praw ie 2 ra zy  
przew yższał długość ciała; wogóle długość ko ń 
czyn górnych przew yższała długość dolnych 1 ' / 2 
ra za  u  m niejszego i l 3/ 4 raza  u w iększego. W a
ga  ciała by ła  rów nież znaczna: 6 8 ,5  kg u  je d n e 
go, 75 ,5  u drugiego. Szerokość tw arzy  36 cm, 
w łączając w to 11 cm szerokie w ypukłości znaj
dujące się z każdej strony  tw arzy  p rzed  uszam i- 
właściwe są  one ty lko samcom. M ierzone osob
niki posiadały  jeszcze  inną  ozdobę, rów nież spo
tykam y tylko u sam ców, wielkie podgardle, coś 
w ro d za ju  wola, idące pod podbródkiem , od ra 
m ienia do ram ienia. P odgard le  to  zaw iera w e-
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w ną‘rz dwie to rebk i, w ypełnione pow ietrzem , 
z k tórych  każda  m ogła zmieścić 8 litrów  płynu 
n  większego i 4 u  m niejszego osobnika. Torebki 
te  połączone są z k rtan ią  i o rangutang , w padłszy 
w złość nadym a je  i w ydaje przytłum iony  ryk. 
W szystk ie  te  w ypukłości m ają  jeszcze  inne zna
czenie: śpiąc na tw ardych gałęziach, zw ierzę op ie
r a  na  nich głowę ja k  na  poduszce. M ózg ważył 
ty lko  4 0 0  g. Godnem uw agi je s t, że stosunek 
wngi m ózgu młodych orangutanów  do wagi całe
go ciała je s t  większy, niż u dorosłych i że wogóle 
m łode bardziej podobne są  do człow ieka, niż do
rosłe.

(P rom etheus, n -r 280 , r .  b.).

B. D.

—  Dośw iadczenia zbiorow e z ziem niakam i.
W  r. 1892 rozpoczęto  u  nas, pod  kierunkiem  
stacyi dośw iadczalnej w Sobieszynie, zbiorowe do
św iadczenia z róźnem i odm ianam i pszenicy  ozi
mej (k tórych re z u lta t podany w n-rze 41 W szech
św iata z r . 1894), na w iosnę r . 18 9 4  zorganizo- 

# wała stacya w 21 gospodarstw ach p róby  porów 
nawcze z 10-ciu odm ianam i ziem niaków. W  tym  
celu, w kw ietniu  rozesłała  kartofle w w orkach p o 
num erow anych (bez oznaczenia nazw  odmian), 
w raz ze szczegółową in s trukcyą i schem atem  do 
zapisyw ania spostrzeżeń  i plonu. Do d. 1 lis to 
pada nadesłano stacyi w ypełnione schem aty z 21 
gospodarstw  i 20-funtow e próby  sprzątn ię tych  
kartofli, do oznaczenia w nich m ączki. Ponieważ 
każdą  próbę robiono dw a razy , w ykonano więc 
w labora to ryum  stacyi 4 2 0  oznaczeń m ączki (na 
w adze lieim anna). N ajw iększy przeciętny  plon 
kłębów wydały: Im pera to ry  (2 2 5 2 2  kg z h e k 
ta ra ), następnie B lanc Riesen (20 514  kg) 
i A thene (19 65 0  ky)\ ostatn ie m iejsce p rzy p ad 
ło: Simsonom (16 82 0  /</) i R eichskanzlerom
(16 605  kg). N ajw iększą p rzecię tną  ilość m ącz
ki z h ek ta ra  otrzym ano przy: Im peratorach  (4 525 j  

kg), A thene (3 724  kg) i D aberach (3 561 kg)-, 
najm niejszą ilość m ączka dały: A chillesy (3  337  
kg) i S u tton ’s M agnum  Bonum  (3 2 1 8  kg). 
N ajw iększą p rzecię tną  procentow ą zaw artość 
m ączki posiadały: R eichskanzlery  (2 1 ,3 2 % ),
D abery  (2 0 ,7 0 % ) i Saskie ceb. z białem  mięsem 
(2 0 ,9 1 % ); najm niejszą: B lanc R iesen (1 6 ,6 7 % ) 
i Sut,ton’s M agnum  Bonum  (1 7 ,7 4 % ). N ajczę
ściej naw iedzane p rzez  chorobę były: Achillesy. j  

najm niej u legły  chorobie Sim sony i F iirs t v. L ip- 
pe. W  myśl in strukcy i, dośw iadczenia powyższe 
będą wszędzie pow tórzone w r. b . i w  k ilku  n a 
stępnych la tach , z tą  jedyn ie  różnicą, że stacya 
nie będzie dostarczała  ziem niaków , gdyż będą sa
dzone kartofle  ju ż  w danej [okolicy sprzątn ię te .

D-r S.

ROZMAITOŚCI.

—  Odkrycia archeologiczne na Jam ajce.
W yspa ta , ja k  w iadomo, odkry tą  została w roku- 
1494 przez K olumba; posiadała ona w tedy około 
600  000  ludności spokojnej, należącej do rasy  
A rawak. D zięki w szakże dobroczynnej gospo
darce cyw ilizatorów  białych ju ż  w r . 1655 nie 

I pozostał praw dopodobnie ani jed en  mieszkaniec 
rasy  p ierw otnej, a dotąd  znaleziono dwie zaled- 

i wie czaszki tego narodu  zaginionego.— Niedawno 
dopiero, ja k  podaje p. D uerden w „N atu rę ,” na
potkano szczątki 24 osób wszelkiego wieku, p o 
czynając od dziecka młodszego od 5 la t  aż do 
starca. Obok tych szkieletów  znaleziono nadto 
sta tek  z drzew a cedrow ego, szczątk i różnych 
zw ierząt, oraz naczynia gliniane. Część czaszek 
p rzesłaną  została  do zbadania S ir Wiliamowi. 
F low er w Anglii.

T. B.

—  W ieloryb biskajski (Balaena biskayensis). 
P . B uchet, delegat francuskiego m inisteryum  
ośw iaty, podczas dw ukrotnych wycieczek swych 
na Is landyą zebrał k ilka  ciekawych szczegółów 
o tym  rzadk im  gatunku  wieloryba, kwestyonowa- 
nym  do niedaw na przez  wielu uczonych. W ięk 
szość danych zebranych zaw dzięcza B uchet p . 
Bergowi, właścicielowi statków  w ielorybniczych 
z D yrafjo rd .

W  roku  1890 p. B erg  m iał sposobność poraź 
pierw szy oglądać tego rzadkiego zw ierza, którego 
nie m ożna było wziąć za podw ieloryba (Balae- 
nop tera), gdyż pływ ał na pow ierzchni wody na 
podobieństw o zwykłego w ieloryba (Balaena my- 
sticetus). Był to rzeczyw iście w ieloryb b iskajsk i 
zwany przez średniowiecznych wielorybników ho
lenderskich N ord-K aper.

Od roku  1890 do 1891 złowiono w okolicach 
J Islandyi 19 sz tuk  tego wieloryba, gdy jednocześ

nie ilość złowionych podw ielorybów  liczono na 
setki. W  roku  1892 ledwie jednego nord-kapera 
przyholow ano do brzegów  islandzkich.

D ługość w ieloryba b iskajskiego, mierzonego 
p rzez  p. B erga, w ynosiła 14 ,12 m, objętość 
14 ,43  m. Cały je s t  koloru  czarnego z jasnem i 
centkam i na  brzegach p łatów  piersiow ych i ogona. 
B uchet uw aża te  centki za blizny pozostałe po 
pasorzytach. P łetw y piersiow e są tępe, jak b y  
obcięte.

T rzy  nord-kapery da ją  tonnę fiszbinu w bardzo 
I dobrym  gatunku . T ran  tego gatunku  je s t  bardzo  
| b iały  i zaw iera mniej sperm acetu aniżeli tran ; 

podw ieloryba.
W ieloryb biskajski je s t  bardzo  niebezpieczny 

I i  b ron i się zajadle  gdy- zostanie uderzony h a rp u -
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nem . P . B erg m usiał zdwoić nagrody  sw oim  z a 
łogom , gdyż inaczej chętniej łow iłyby podw ielo- 
ryby  aniżeli w ieloryba b iskajskiego.

J. Sz.

ODPO W iEOZI REDAKCYI.

WP. Z. Ź. D aniella „P odręczn ik  zasad  fizy
k i , ” p rzek ład  J . J . B oguskiego. W ykładów  
obszern iejszych  szukać trzeb a  w innych językach , 
j a k  P fau n d le ra  „L ehrbuch  der P h y sik ” (wyd. 9), 
albo W iillnera „E x perim en ta lphysik” (wyd. 5). 
Szczegółowego sk ładu  pow ietrza atm osferycznego 
nie znajdu je  Sz. P an  w podręczn ikach  d la tego , 
i e  sk ład  ten  nie je s t  stały. Z a  w yjątk iem  azo tu  
i  tlenu , k tórych  stosunek m ożem y p rzy jąć  zaw sze 
i w szędzie =  79 : 21, ilości innych części sk ła 
dow ych u lega ją  w ahaniom  w g ran icach  bardzo

obszernych, zależnych od mnóstw a w arunków  na
tu ra lnych  i sztucznych, ilości zaś stosunkow e 
owych podrzędnych części składowych są zawsze 
bard zo  drobne i stąd  nieraz do określenia trudne. 
Co do jakości owych części, m ożna pow iedzieć, 
że oprócz p a ry  wodnej i dw utlenku w ęgla, p rzy 
taczanych ja k o  s ta łe  p rzym ieszki pow ietrza atm o
sferycznego, zn a jd u ją  się w niem  w postaci pary , 
g azu  albo pyłu  w szelkie m aterye wchodzące 
w sk ład  p rzyrody  i znaczna liczba z pom iędzy 
sztucznie w ytw arzanych przez  człowieka. Ilości 
stosunkow e tych ciał, pow tarzam y, są ta k  drobne, 
że obchodzić m ogą badacza ty lko w szczegóło
w ych przypadkach , kiedy idzie o określenie ich 
w pływ u na różne zjaw iska, a  przedew szystk iem  
na zdrow ie człow ieka pojedynczego lub  zb io ro 
w ego.— N iew iedząc, ja k a  strona  kw estyi zajm uje 
Sz. P ana , nie możem y w tem  m iejscu kusić się 
naw et o streszczenie w szystkiego, co w iadomo 
o sk ładzie  pow ietrza .

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 10 do 16 lipca 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictw a w  W arszaw ie).

D
zi

eń

Barometr 
700 mm -f- Tem peratura w st. C.

43
tŁ

•■a
£7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p 9 w. Najw .|N ajn.

10 S. 46,6 4^,1 44.1 17,9 1 24,6 21,6 25,6 11,7 46
11 C. 45,5 46,4 46,0 18,0 21.1 18.4 22,4 16,0 44
12 P. 45,o 41.9 38,2 16,3 j 23,6 14,4 27,4 13.6 62
1 3  s. 40,1 41,2 41,2 14,6 1 16,2 16,0 21,6 ! 14,6 67
14 N. 42,2 42.9 41,8 12.4' 19,2 18,4 20,5 12,0 65
15 P. 43,9 4 Ó.9 47.4 i 5,o ! 18,8 15.9 20,0 12,5 67
16 W. 4»,4 48,6 49,o 16,3 ! 20,0 15,9 21,6 12 ,0 0 6

____ ,
Średnia 44,4 17,7 57

Kierunek w iatru 
Szybkość w metrai 

na sekundę

W 5,W9,W3
W ,'W '*’,NW>
S,5SE7,SW3

W 5.W5,SW2
W»,SW‘2,SW3

\ y i 2 \ V 9 W 5

W5,W«2,W3

I
Suma ■ 
opadu

1.5

12,4
o.l
1.5

15,5

U w a g i .

•  od 523—535 p. m.

0  od 78*—820 p. m.
•  w nocy.
•  drobny kilkakr.

T R E Ś Ć .  K aro l Vogt, p rzez  d-ra W andę Szczaw ińską. —  O dkrycia archeologiczne w Bośni 
z pow odu z jazdu  w Serajew ie, p rzez  I. R adlińsk iego . —  Z teoryi analizy  chem icznej, p rzez  Zn. (d o 
kończenie). —  K ronika naukow a. —  R ozm aitości. —  Odpowiedzi R edakcyi. —  B uletyn m eteoro

logiczny.
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