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Z dalekiej północy.

Krainy podbiegunowe w ostatnich lat 
dziesiątkach zwróciły na siebie baczną uwa
gę uczonych geografów, a nawet t. zw. „szer
szego ogółu”. Zwłaszcza biegun północny, 
jako dostępniejszy i położony bliżej wielkich 
lądów, wzbudza w śmiałych podróżnikach 
jakiś nieprzezwyciężony, rzec można, mistycz
ny pociąg. Rok rocznie słyszymy bądź o no
wych wyprawach ku temu biegunowi, bądź 
o nowych planach i teoretycznych roztrzą- 
saniach, dążących do rozstrzygnięcia pyta
nia: kędy najłatwiejsza doń droga, jaki spo
sób podróżowania najracyonalniejszy? W y
tworzyła się pomiędzy ludami europejskiemi 
nawet pewnego rodzaju emulacya „podbie
gunowa”, poczęto urządzać wyprawy spe- 
cyalnie niemieckie (Rosenthala z r. 1872), 
węgierskie (hr. Wilczka, 1873), austryackie 
(Payera i Weyprechta, 1872—1874), szwedz
kie (Nordenskjolda, 1875—1876) i t. d. 
Przed paru laty wyruszyły aż trzy ekspedy- 
cye ku biegunowi północnemu prawie jedno
cześnie, lecz rozmaitemi drogami: szwedzka

(Nansena), angielska (Jacksona) i amerykań
ska (Pearyego). Losy dwu pierwszych do 
dziś dnia nie są jeszcze znane... '). W  tym 
roku znowu śmiałe plany p. Andree—do
stania się do bieguna balonem—wzbudziły 
powszechne zainteresowanie się. Wyspy 
i lądy oceanu lodowatego już mniej lub wię
cej poznane, znajdują wśród świata uczonego 
wielu chętnych i wytrwałych badaczy. Mroź
ne pustynie Grenlandyi, Szpicberga, Nowej 
Ziemi, każdego prawie lata  nawiedzana są 
bądź przez uczonego przyrodnika, bądź też 
żądnego silnych wrażeń turystę. Ten ostatni, 
jak wiadomo, zawładnął już Alaską w Ame
ryce i przylądkiem północnym (Nordkap) 
w Europie. Wycieczki zbiorowe do tylko co 
wymienionych krain podbiegunowych są, 
bezwątpienia, kwestyą niedługiego czasu. 
Zwłaszcza szwedzi i norwegczycy z zamiło
waniem oddają się poznawaniu północy.

Mając na względzie to dość żywe zainte
resowanie się społeczeństw cywilizowanych 
krajami dalekiej północy, powziąłem myśl 
zapoznania z jednym z nich i czytelników 
Wszechświata; mam tu mianowicie na myśli

*) Porównaj artykuł „Wyprawy podbieguno
we”, Wszechświat n-r 12 z r. b.
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wyspę Nowej Ziemi, położoną na oceanie 
Lodowatym (pomiędzy 70,5° i 76,5° szer. 
półn.) i należącą administracyjnie do gub. 
archangielskiej. Zadania tego dokonać za
mierzam na drodze dwojakiej: przez opowie
dzenie czytelnikom krótkiej historyi wyspy, 
a następnie przez podanie im do przejrzenia 
dziennika podróży, spisanego przezemnie 
w roku zeszłym, podczas wyprawy naukowej 
na Nową Ziemię, urządzonej staraniem K o
mitetu geologicznego w Petersburgu, a kie
rowanej wytrawną ręką p. Czernyszowa.

I.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że in
teresująca nas wyspa znaną była ludności 
północnego pomorzą europejskiego od da- 
wiendawna. Odważni rybacy i myśliwcy rok 
rocznie letnią porą urządzali na nią wypra
wy, zapędzając się w łodziach własnego wy
robu nawet dalej na północo-zachód, na 
Szpicberg. Do dziś dnia krążą o tych nie
ustraszonych zapaleńcach legendy wśród 
„pomorów” '). Są między nimi rody sław
ne i poważane, których antenaci powielekroó 
odbywali szczęśliwe wyprawy na Nową Zie
mię. Zwłaszcza za złotych czasów handlo
wej rzeczypospolitej Nowogrodzkiej intere
sowano się nią dośó żywo i usiłowano nawet 
skolonizować. Chciwi łatwego zysku kupcy, 
podnieceni posłuchem o domniemanych bo
gactwach kopalnych wyspy, przysyłali na nią 
poszukiwaczy złota—napróżno. Pomimo te
go jednak aż do schyłku wieku X V I-go była 
ona dla geografa prawdziwą terra  incognita. 
Z wypraw tych i nabytego w nich doświad
czenia i znajomości wyspy późniejsi mary
narze żadnej nie odnieśli korzyści, gdyż były 
to doświadczenia osobiste, niczem nie prze
kazane potomności.

W  drugiej połowie XVI-go wieku droga 
morska ku Indy om wschodnim była jeszcze 
monopolem swoich odkrywców—hiszpanów 
i portugalczyków. Inne ludy marynarskie, 
jak  anglicy i holendrzy, odcięte przez potęż

')  Tak nazywa się ludność rdzennie rossyj- 
ska od czasów niepamiętnych osiadła na pomorzu 
białomorskiem ilodowatem, przy ujściach Dźwi- 
ny, Mezenia, Peczory i t. d.

nego konkurenta od rynków wschodnich na 
drodze południowej, zaczęli szukać ku nim 
drogi nowej—północnej. Pierwsza Anglia 
zawiązała stosunki handlowe z Europą pół
nocną (t. zw. Muscoyy Company, założona 
w 1555 r.), a w rok później wysłała w tymże 
celu kapitana Burrowa (inaczej Burrough) 
ku pobrzeżom azyatyckim. Burrowe przy
wozi do Europy zachodniej pierwsze wiado
mości o istnieniu Nowej Ziemi, chociaż za
dania swego nie wypełnia. Inna ekspedycya 
angielska, pod wodzą Petta  i Jackmanna, 
dociera w r. 1580 do południowo-zachodnie
go brzegu Nowej Ziemi (półwysep zwany 
Gęsią Ziemią), opływa wyspę W ajgacz 
i przez cieśninę Karskie W rota po raz pierw
szy dostaje się na morze Karskie, lecz nie
przezwyciężone przeszkody w postaci ławic 
lodu zmuszają ją  do odwrotu. Wielce cie- 
kawemi i w historyi odkrycia Nowej Ziemi 
ważnemi są trzy wyprawy holenderskie na 
ocean Lodowaty.

W  przechowanych dziennikach tych wy
praw znajdujemy pierwsze mapy wys
py, pierwsze spostrzeżenia meteorologiczne 

i i astronomiczne oraz pierwsze o jej przyro
dzie wiadomości. W  r. 1594 kupcy holen
derscy, nagleni potrzebą odkrycia północnej 
drogi morskiej ku Indyom i Chinom, wysłali 
na ocean Lodowaty cztery okręty: dwa pod 

i wodzą Wilhelma Barentsa, dwum zaś innym 
proewodniczyli Brant, Tetgales i Nai. Ba
rents poźeglował na północ ku Nowej Ziemi, 
którą spotkał 14-go lipca pod 73°25' sz. półn. 
Od tego punktu puścił się na północ wzdłuż 
brzegu wyspy, minął odkrytą przez siebie 
wyspę Krzyżową i przylądek Nassauski 
i w dniu 8 sierpnia znalazł się pod 77° szer. 
półn. na zachód od przylądka Lodowatego. 
Odtąd jednak niezmierne masy lodu, pokry
wające cały widnokręg, zmusiły tego odważ
nego żeglarza do cofania się na południe. 
D otarł on jednak do północnego krańca No
wej Ziemi, który słusznie jego ochrzczono 
nazwiskiem, a w dzienniku swym podał cie
kawe szczegóły o niebezpiecznych walkach 
z białemi niedźwiedziami, o wielkiej ilości 
napotykanych morsów i t. d. B rant i Nai 
w tym samym czasie skierowali się ku połud
niowi, zawinęli na W ajgacz, który znaleźli 
zaludnionym przez samojedów (z tymi przy
szło nawet do boju, niekrwawego wprawdzie
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i jedynego w całej historyi odkryć na oceanie 
Lodowatym), szczęśliwie przepłynęli po raz 
pierwszy cieśninę fretum Nassoricum (Ju- 
gorski Szar), dzielącą Wajgacz od lądu 
europejskiego i dotarli dalej na wschód do 
zatoki Karskiej, którą błędnie wzięli za za
tokę Obską. Uradowani swojem odkryciem tą  
samą drogą wrócili do ojczyzny razem z na
potkanym po drodze Barentsem. W dzienniku 
tej wyprawy, skreślonym przez sławnego póź
niej marynarza Jana van Linschotena, znaj
dujemy mapę fretum Nassoricum z przyleg- 
łemi częściami W ajgacza i lądu oraz mo
rzem Karskiem, które nazwano Tatarskiem 
(mare Tartaricum). Rezultaty pierwszej 
wyprawy holenderskiej przychylnie, a nawet 
z pewnem uniesieniem przyjęte zostały przez 
księcia Maurycego Orańskiego i magnateryę 
holenderską, uwierzono bowiem, źe droga ku 
Chinom została odkrytą. Dzięki rozbudzo
nej opinii publicznej i zainteresowaniu się 
sprawą tą  ludzi wpływowych, zaraz w na
stępnym roku sporządzono całą flotyllę, zło 
żoną z siedmiu, tęgo wyładowanych towaram 
i pieniędzmi okrętów, i wyprawiono świeżo 
odkrytą drogą ku Chinom pod kierunkiem 
tych samych kapitanów, obeznanych już 
z morzami północnemi. Lecz wyprawa ta, 
przedsięwzięta z tak wielkim nakładem, nie 
ziściła pokładanych nadziei. Flotylla do
tarła  tylko do morza Karskiego, jak i w ro
ku poprzednim, nie czyniąc żadnych nowych 
odkryć. Gęste, nieprzebyte lody i nieszczę
śliwa walka z białemi niedźwiedziami, w któ
rej zginęło dwu majtków, napełniły załogę 
trwogą i zniechęceniem, wskutek czego ad
mirał Nai zmuszony był zarządzić powrót do 
ojczyzny. Po tej niefortunnej wyprawie, 
jeneralne stany holenderskie, nie chcąc no
wych ponosić wydatków, a z drugiej strony 
zupełnie zaniechać sprawy, wyznaczyły dość 
wysoką nagrodę (25 000 guldenów) dla od
krywcy drogi morskiej do Chin, wzdłuż 
brzegów Azyi północnej. I  oto kupcy am
sterdamscy, zachęceni nagrodą państwową, 
wysyłają trzecią wyprawę na ocean Lodo
waty w roku 1596, z dwu tylko złożoną okrę
tów pod dowództwem Jana Rijpa, Jakóba 
van Heemskercka i Wilhelma Barentsa. 
Jakkolwiek i ta  ekspedycya nie osięgnęła 
swego bezpośredniego zadania, zawdzięcza- 
my jej jednak bardzo ważne odkrycia geo

graficzne, co zaś dotyczę Nowej Ziemi, to 
w historyi odkrycia tej wyspy stanowi ona 
prawdziwą epokę. Ze zaś z drugiej strony 
losy wyprawy tej były nadzwyczaj dziwne 
i bohaterskie, a opisane przez de Y era czy
tane z wielkiem zajęciem i współczuciem 
przez całą ówczesną Europę oświeconą,— 
zapoznamy przeto czytelnika nieco bliżej zjej 
szczegółami, które czerpiemy z zachowanego 
dziennika okrętu Barentsa.

W  r. 1596 d. 20 maja obadwa żaglowce 
opuściły port amsterdamski. Cała ich załoga 
składała się wyłącznie z majtków bezżennych, 
aby tęsknota za rodziną nie odbierała ani
muszu i nie psuła ściśle przestrzeganej dy
scypliny okrętowej. D. 14 czerwca marynarze 
holenderscy znaleźli się już pod 71° sz. półn., 
gdzie spostrzegli ciekawe zjawisko optycz
ne północy, t. zw. fałszywe tarcze słoneczne, 
skupione w liczbie kilku około prawdziwej. 
W d. 15 czerwca majtek, stojący na czatach, 
daje znać gromkim okrzykiem, źe widzi białe 
łabędzie. Okazało się jednak, że były to kry 
lodu, wśród gęstej mgły łudząco podobne do 
owego ptaka. Podobne złudzenia są zwykłą 
rzeczą w podróżach północnych. Norden- 
skjold Ł) opisuje kilka takich przypadków 
z własnego doświadczenia: raz kupę śniegu 
bierze za białą sowę północną, to znowu 
garb góry lodowej za tak wyraźnego niedź
wiedzia białego, że sprawia on panikę wśród 
majtków i t. d. D. 19 czerwca Barent i Rijp 
odkryli na północ od Nordkapu nową wyspę 
pod 74°30' szer. półn. Ponieważ ubito tu 
potężnego niedźwiedzia białego, wyspa otrzy
mała nazwę Niedźwiedziej (Beeren Eiland). 
29 czerwca dotarli do jakiegoś lądu nie
znanego, sądząc, źe łączy się on z Grenlan- 
dyą. Tymczasem była to grupa wysp, która 
następnie otrzymała nazwę Szpicbergu, Na 
jednej z nich znaleźli w wielkiej ilości ja ja  
gęsi, które co roku ogromnemi stadami przy
latują do Hollandyi. Miejsce gnieżdżenia 
się tego ptaka nie było dotąd znanem. W e
dług de Yera przypuszczano, że mnoży się 
on w Szkocyi. Samica miała nieść ja ja  na 
gałęziach drzew, pochylonych nad wodą;

*) Podróż naokoło Azyi i Europy w latach 
1878— 1880 na parostatku „Yega”. Wydanie 
petersburskie, 1881 r.
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z ja j, które spadając tłukły się o powierzch
nię wody, wychodziły młode gąsięta, zupełnie 
już do pływania uzdolnione.

Po daremnem usiłowaniu dostania się na 
północ powyżej Szpicberga, obadwa okręty 
cofnęły się na południe, trzymając się za
chodniego brzegu tego ostatniego i w dniu 
11 lipca znów zawinęły do niedawno odkrytej 
przez siebie wyspy Niedźwiedziej. Tu po
stanowiono rozłączyć się: Barents posterował 
na wschód, ku Nowej Ziemi, Rijp zaś na 
północ ku wschodnim brzegom Szpicbergu. 
D. 27 lipca Barents znalazł się już w pobliżu 
zachodniego brzegu Nowej Ziemi pod 73°20' 
szer. półn.; gęste bryły lodu skupione u brze
gów nie dozwoliły mu jednak posuwać się 
dalej na północ. Podczas tej mimowolnej 
kwarantanny majtkowie polowali na liczne 
tu  białe niedźwiedzie,—tym razem bez groź
nych dla siebie następstw. Płynące wciąż 
gęste lody zmuszały do ustawicznego lawi
rowania. Posuwano się zwolna i zaledwie 
25 sierpnia zdołał Barents dotrzeć do wysp 
Orańskich, odkrytych przez siebie dwa lata 
temu. Kilku majtków, wdrapawszy się 
z niemałym trudem na wysoką górę, ujrzeli 
po drugiej stronie wyspy morze wolne od 
lodów. Ja k  niegdyś dziesięczno-tysięczny 
zastęp Ksenofanta, z radością spozierali ho- 
lendrzy na pełne, wolne morze. Barents, 
zawiadomiony o tem ważnem odkryciu, po
wziął myśl opłynięcia północnego brzegu 
Nowej Ziemi. Śmiały ten plan wykonał 
z powodzeniem i 31 sierpnia, przezwyciężyw
szy wielkie trudności, stanął w zatoce na
zwanej przez siebie Lodową na północno- 
wschodnim wybrzeżu wyspy pod 76° sz. półn. 
Wszelkie dalsze usiłowania posunięcia się 
na wschód spełzły na niczem, albowiem nie
przebrane masy pływającego lodu unieru
chomiły okręt całkowicie. Barents, zanie
chawszy dalszej ku wschodowi żeglugi, za
czął już tylko myśleć o powrocie do ojczyz
ny, wyczekując stosownej ku temu chwili. 
Lecz oczekiwania zawiodły. Napróżno sta
ra ł się po kilkakroć dzielny marynarz, zręcz* 
nie manewrując, wydostać się z zatoki na 
otwarte morze. Lody gromadnie u brzegu 
skupione zamknęły go we własnym porcie. 
Nareszcie okręt mocno już uszkodzony ście
rającym się z nim lodem, utracił ster. W te
dy to Barents, po krótkiej naradzie z załogą,

postanowił przezimować, niewidząc innego 
dla niej ratunku. Broń, sprzęty i zapasy 
żywności przeniesiono na ląd. Kilku m ajt
ków wysyła Barents na zwiady w celu bliż
szego poznania okolicy. Dostrzegli oni na 
lądzie stada renów, a na brzegu morskim 
wielkie pnie drzew z korzeniami, zaniesio
nych ku tej bezleśnej i nagiej pustyni p rą
dami południowemi. Opał ten złożyli na 
wielkie gromady, z obawy przed zawiejami 
i grubemi w zimie śniegami. Gdy wybrali 
miejsce pod dom, poczęli przenosić z okrętu 
budulec. 25 września woda między bryłami 
lodu, otaczającemi okręt i wybrzeże morskie, 
zamarżła. I  chociaż później, 5 październi
ka i kilkakrotnie w ciągu zimy dalekie mo
rze oczyściło się z lodu, nie mógł się Barents 
wydostać z zatoki, gdyż woda naokoło okrę
tu  przemarzła do dna. Dnia 31 października 
załoga okrętu poczęła przenosić się do nowo- 
zbudowanego domu. Tymczasem nastały 
zimna coraz przenikliwsze. O natężeniu 
mrozu wnioskowali z doświadczeń życia co
dziennego ’). Gdy jeden z majtków, zaję
ty szyciem, zwyczajem przy tej robocie po
spolitym, włożył do ust igłę, oderwał ją  od 
nich z kawałkiem skóry. Piwo i inne napoje 
spirytusowe zamarzały, rozsadzając naczynia. 
Ubranie suszone przy ogniu z jednej strony, 
tężało w twardą skorupę z drugiej. Łóżka 
pokryły się powłoką lodu na dwa palce gru
bą, Ogień starano się podtrzymywać bez
ustannie. Gdy razu pewnego przynieśli 
z okrętu węgiel kamienny, chcąc nim zastą
pić opał drzewny, omało źe śpiąc nie zacza
dzieli, gdyż komin na noc starannie zatyka
no. Przytomność jednego z majtków, który 
zdołał przyczołgać się do drzwi i wpuścić 
świeżego powietrza, ocaliło wszystkich od 
niechybnej śmierci. Nieraz zdawało się im, 
że ogień utracił swe odżywcze ciepło. Skar
petki na nogach paliły się wcześniej, zanim 
ciało uczuło ciepło; przekonywano się o tem 
nie zapomocą czucia, lecz powonienia. D. 4 
listopada słońce skryło się pod widnokręgiem 
i nie ukazywało się w ciągu 81 dni ciemnicy 
podbiegunowej. Natomiast księżyc przy-

•) Termometrów na okręcie nie było dla tej 
prostej przyczyny, że nie były jeszcze w tym 
czasie w powszechnem użyciu.
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świeeał przez pewien czas nie zachodząc. 
Z nastaniem ciągłej nocy białe niedźwiedzie 
zapadły w śpiączkę zimową; zato lisy nie- 
niebieskie ukazały się w wielkiej ilości. Ho
lendrzy łowili je w samotrzaski, jedząc mięso, 
a z futer szyjąc odzież. Zabite poprzednio 
niedźwiedzie dostarczyły im tłuszczu, którym 
oświetlali mieszkanie, oraz ciepłych futer? 
z których urządzili pościele. Za radą leka
rza brali często ciepłą kąpiel w beczce wy
próżnionej z wina, a odpowiednio do celu 
tego przyrządzonej.

Pomimo najrozmaitszych przeciwności i nie
dostatku w tej lodowej, odciętej od świata 
pustyni, zachowali dzielni holendrzy nie
zachwiany spokój i hart ducha. Podczas 
pogody urządzali wycieczki, wyścigi piesze 
strzelali do celu, polowali i wogóle, o ile to 
było możliwein, starali się jaknajdłuższego 
używać ruchu. Nieustraszona odwaga, ener
gia i niczem niezamącona przytomność 
umysłu samego Barentsa dodawała życia 
i otuchy całej załodze. D. 6 stycznia 1597 r., 
według ojczystego zwyczaju, obchodzono 
uroczyście wieczór Trzech króli, przyczem 
pieczone z mąki i tranu raczuchy wielce się 
do świetności uczty tej przyczyniły. Oby
czajem holenderskim wybrano też króla, 
który to zaszczyt dostał się jednemu z m ajt
ków. Okrzyknięto go ku powszechnemu za
dowoleniu panem Nowej Ziemi.

24 stycznia 1517 r. ukazało się znów słoń
ce, ale pomimo tego mrozy nie zmniejszyły 
się wcale. Poczęły dąć silne wiatry, buszo
wać śnieżyce. 25 stycznia z domu całkowi
cie zasypanego śniegiem niepodobna było 
wydostać się przez drzwi—musiano wyłazić 
kominem. Lecz morze coraz to częściej za
częło odsłaniać swe wolne od lodów prze
stwory. Około maja przyleciały pierwsze 
ptaki. Barents, widząc, źe na zupełne od- 
marznięcie okrętu zbyt długo wypadłoby 
czekać, postanowił wrócić do Holandyi na 
łodziach. Poczęto też je szykować i łado
wać resztkami zapasów spożywczych, co jed
nak nie szło sprawnie, gdyż znaczna część 
załogi zapadła na skorbut. Gdy wreszcie 
ukończono najniezbędniejsze ku podróży 
przygotowania, holendrzy opuścili w d. 14 
czerwca na dwu łodziach tę niegościnną 
pustynię podbiegunową, na której spędzili 
osiem długich miesięcy. Przedtem jednak

Barents, spisawszy pokrótce przygody,jakich 
na niej doznał i podpisany przez całą załogę 
akt objaśniający przyczyny, dla których 
okręt swój zmuszony był opuścić, ukrył oba 
te dokumenty w kominie zimowego schro
niska. Wtedy dopiero puścili się w drogę dnia 
20 czerwca, przebywszy wielce burzliwe mo
rze, dosięgli przylądka Lodowego. Tu całą 
załogę spotkała ciężka i fatalna strata: oto 
ich wódz naczelny, ich ucieczka w ciężkich 
chwilach, które niedawno pospołu przeżyli, 
bohaterski Barents zmarł na rękach Heems- 
kercka, któremu władzę swoję przekazał. 
Odtąd holendrzy, trzymając się brzegów 
wyspy, a ostatka sił dobywając, wciąż się 
ku południowi posuwali. 22 lipca zawinęli 
do zatoki pod 73°10' szer. półn. położonej, 
którą później poznamy, jako cieśninę Ma- 
toczkin Szar. W sparci w zatoce Strogo- 
nowskiej (St. Lorenz-Bai) przez rybaków 
pomorskich, zdołali w sierpniu dostać się do 
lądu europejskiego w okolicy Peczory. D. 18 
sierpnia minęli przylądek Kanin Nos, a 27-go 
na Siedmiu Wyspach (Siem Ostrowow) otrzy
mali radosną wiadomość, źe w Kole (Lapo
nia) stoi okręt holenderski. Był to Rijp, 
który przyjąwszy na swój pokład wynędz
niałych ciałem lecz bohaterskich duchem 
współrodaków, przywiózł ich 8 listopada do 
ojczyzny. Z całej załogi Barentsa zmarło 
na skorbut tylko czterech ludzi, choć wszyscy 
byli już przez najbliższych opłakani. Tak 
skończyła się ta  jedyna w swoim rodzaju, 
zdumiewająca potęgą żywotności człowieka 
wyprawa holendrów, której zawdzięczamy 
odkrycie Szpicberga i Nowej Ziemi.

(C. d. n.).

J. Morozewicz.

0 W Y S P A C H  K O R A L O W Y C H
oceanu Południowego.

Dawna kwestya wysp koralowych, która 
już tylu badań była przedmiotem i tyle spo
rów wywołała, poruszona została nanowo
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przez p. G. Garlanda w tomie I I  „Beitrage 
zur Geophysik”. Ponieważ praca ta  zaleca 
sie poglądami nowemi i oryginalnemi, po 
dajemy tu o niej sprawozdanie według stre
szczenia, zamieszczonego w piśmie „Natur- 
forscher”.

Skoro badania zoologiczne wyjaśniły wa
runki życia i rozwoju zwierząt koralowych, 
zapadła też zarazem nieprzejrzysta zasłona, 
która przed wzrokiem naszym tajemnicą 
osłoniła powstawanie budowli przez zwie
rzęta te wznoszonych, czyli wysp i ra f ko
ralowych. Odkąd bowiem wiedziano, że po
lipy te poniżej poziomu morza do nieznacz
nej tylko głębi schodzić mogą, stało się za- 
gadkowem, jak  pomimo to zdołały one zbu
dować wyspy, które od najgłębszego dna 
morskiego sięgają aż do jego powierzchni. 
Zagadkę tę wszakże wyjaśnił Darwin, roz
wijając przed nami wspaniały obraz stop
niowych działań przyrody. W edług poglą
du tego dno mórz, początkowo płytkich, 
obniżało się powolnie o tysiące metrów, 
a wraz z tem wzbijały się w górę budowle 
zwierząt koralowych, które wciąż tym spo
sobem, w pobliżu powierzchni wody pozosta
wały. Suess wprawdzie odwrócił to tłóm a' 
czenie, gdy przyjął, że to nie dno morskie 
się obniżyło, ale, przeciwnie, poziom morza 
podniósł się powolnie; pomimo to wszakże 
istotna treść wyjaśnienia, przez Darwina 
podanego, utrzymać się mogła bez uszczerb
ku, w jednym bowiem i drugim razie poj
mować możemy, jak zwierzęta koralowe przez 
stopniowy swój przyrost w górę wznieść 
mogły skały, na tysiące metrów wysokie.

Czasy jednak zmieniają się, a wraz z nie
mi i poglądy. Co dzisiaj uważa się za rzecz 
słuszną, nazajutrz obalonem zostaje. W  hy- 
potezach zwłaszcza geologicznych często zda
rzają się przewroty, a nieraz i kołowania, 
wydobywające znów na powierzchnię zapo
mniane już pojęcia. Tak też i teoryą D ar
wina uległa losowi wielu innych strąconych 
hypotez. Sam punkt jej wyjścia okazał się 
błędnym; poznano bowiem, że budowle ko
ralowe czasów obecnych nie schodzą by
najmniej do głębokości tak niezmiernych. 
Owszem, nie są one zgoła zbyt wysokie, 
są to tylko korony płaskie, uwieńczenia, po
krywające szczyty skał podwodnych, wzno
szących się z dna morskiego. Ale teraz

autor pracy, o której tu mówimy, znów wra
ca do teoryi obniźań, lubo w sposób inny, 
aniżeli ją  zrozumiał Darwin, a przytem 
odwołuje się i do wznoszeń.

W  nowej teoryi Garlanda powstawanie 
raf koralowych wiąże się ściśle z wulkaniz
mem, łączność zaś tę opiera autor na kilku 
następujących zasadach. Przyjmuje on naj
pierw, że wulkany na dnie morskiem daleko 
są częstsze, aniżeli na lądzie stałym, do wul
kanów zaś zalicza wszystkie wyspy wulkanicz
ne i wszystkie wyspy koralowe, a usprawie
dliwienie tego zestawienia poznamy niżej. 
Twierdzi on dalej, że począwszy od okresu 
czwartorzędowego nowe wulkany powstawały 
jedynie w morzu; na lądzie przesuwają się 
wprawdzie kratery wulkanów czynnych, two
rzą się w nich nowe kanały wybuchowe, wul
kany uśpione znów się budzą, ale nowe wul
kany tu nie powstają. Przyznaje jednak au
tor, że pod tym względem bardzo słabo dno 
morskie znamy, stanowczo tedy rozstrzygać 
nie możemy, czy podmorski wybuch wulka
niczny rzeczywiście w nowem powstaje miej
scu, czy też jest to ożywienie tylko dawnego 
ogniska. Sądzi on też, że rozkład wulkanów 
na dnie morskiem jest daleko bardziej niepra
widłowy, aniżeli na lądzie, a w dawnych okre
sach geologicznych był inny niż obecnie. Naj- 
ważniejszem wszakże dla teoryi p. Garlanda, 
ale też najosobliwszem jest twierdzenie, że 
wulkany morskie w innym pozostają stosunku 
z wnętrzem ziemi, aniżeli wulkany lądu stałe
go, to zaś wypływa z innej znów zasady, że 
wszystkie oceaniczne wyspy koralowe osadzo
ne są na podporach wulkanicznych.

Wulkaniczną naturę tych budowli dolnych, 
tych podstaw wszystkich wysp koralowych 
stara, się autor wykazać znaczną liczbą dowo
dów; nie wszystkie wprawdzie posiadają jed
nakową moc przekonywająca, ale ogół ich 
wszystkich jest przynajmniej bardzo wymow
ny. Możnaby więc sądzić, że rezultat ten 
zadawalnia już autora w kwestyi powstawa
nia wysp koralowych, pytanie bowiem czy 
słuszność jest po stronie Darwina czy Suessa, 
czy zachodzi obniżanie dna morskiego czy też 
podnoszenie poziomu oceanu, nie ma już zna
czenia; skoro bowiem rafy koralowe wznoszą 
się jedynie na szczytach wyniosłości podwod
nych, do wyjaśnienia ich rozwoju nie potrzeba 
już ani jednej, ani drugiej hypotezy. Tak
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wszakże nie jest, autor bowiem przekonał się, 
że rafy koralowe na oceanach nie są bynaj
mniej nizkie, ale owszem, są to olbrzymie 
utwory, o wysokości kilometra i większej na
wet. Wypływa stąd, źe hypoteza Suessa 
o powolnem podnoszeniu się poziomu wody 
w równikowem morzu koralowem utrzymać 
się nie może. Skoro bowiem poznano rafy, 
schodzące na jeden lub dwa kilometry pod 
poziom morza, przeto w miejscach tych, a tem 
samem i na przestrzeni całego morza koralo
wego, musiałby się poziom ten podnieść rów
nież o cały kilometr lub więcej. Podnosze
nie się zaś takie wody byłoby możliwem w ta
kim tylko razie, gdyby ona spłynęła ku rów
nikowi z innych okolic ziemi, od biegunów 
w szczególności. Wszystka ta  zatem ilość 
wody, która w okresie czwartorzędowym tak 
znacznie podwyższyła poziom mórz równiko
wych, poprzednio, w okresie trzeciorzędowym, 
nagromadzoną być musiała na biegunach. 
Tam zatem morze wznosić się musiało daleko 
wyżej, aniżeli obecnie, a obliczenie tej wyso
kości prowadzi do liczby tak znacznej, że 
w okresie trzeciorzędowym musiałby stąd 
nastąpić zalew ogromnych przestrzeni w oko
licach północnych. Zalew wszakże taki 
miejsca mieć nie mógł, pozostawiłby bowiem 
ślad swój w liniach brzeżnych, których tam 
nie znajdujemy. W ten sposób więc hypote
za Suessa okazuje się niemoźebną, a podob
nież, wobec dalszych rozważań autora, utrzy
mać się nie może i teorya Darwina.

Wiemy wszakże, że zwierzęta koralowe żyć 
mogą tylko w bardzo blizkiem sąsiedztwie po
wierzchni morza, ogromne więc ich budowle, 
dochodzące do dwu kilometrów wysokości, 
mogły się w każdym razie wytworzyć jedynie 
przez powolne zagłębianie. Autor znajduje 
rzeczywiście dowody takiego zagłębienia, ale 
tu  rzecz gmatwa się jeszcze bardziej, przy 
dalszem bowiem badaniu okazuje się, źe 
wpośród wysp, które obniżeniu ułegły, znaj
dują się inne, które zostały w górę wyniesio
ne. W  jednem więc i temźe samem morzu 
zachodzą obniżania i podnoszenia, w miej
scach sąsiadujących ze sobą, a nawet tuż 
obok siebie leżących. Zagadka taka daje się 
w jeden tylko sposób rozwiązać. To nie dno 
morskie podnosi się i opada naprzemian, to 
nie poziom morski podwyższa się i obniża, 
zmianom takim ulegają jedynie oddzielne j

I wyspy koralowe. Jeżeli zaś tak się dzieje, to 
stąd pochodzi, że wyspy koralowe opierają się 
na wulkanicznych utworach podmorskich, 
które ich ruchy utrzymują. Budowa zatem 
potężnych raf koralowych jest bezpośredniem 
działaniem wulkanizmu. Nie należy wszakże 
mniemać, by to całe góry podmorskie, by ca
łe podpory wysp koralowych miały się naraz 
wynosić lub obniżać. Napotykamy przykła
dy, jak na wyspach Paumotu, gdzie na jednej 
i tejże samej podstawie wulkanicznej w jed
nych miejscach zachodzą wynoszenia, w in
nych pogłębiania.

Ostatecznie więc góry wulkaniczne nie wy
suwają się i nie opadają w całości, ale tylko 
oddzielne ich szczyty wulkaniczne poruszają 
się w górę i ku dołowi, a na szczytach tych 
osadzone wyspy koralowe i atole oceaniczne 
przesuwają się wraz z niemi. Gdy rafa z mo
rza się wynurza i w powietrze się wydostaje, 
zwierzęta koralowe zamierają; gdy zaś zwolna 
zapada, zmuszone są do budowy coraz dal
szej, w miarę jak rafa ich się pod poziom 
morza zagłębia. Podskoki takie podmor
skich szczytów wulkanicznych wydawać się 
nam muszą osobliwemi, gdyż na lądzie zgoła 
zjawisk podobnych nie dostrzegamy; ale też 
stąd to właśnie dochodzi p. Garland do 
wniosku, źe wulkany morskie w bliższym zo
stają stosunku z wnętrzem ziemi, aniżeli wul
kany lądowe. Przyczyny tej różnicy nie zna
my, ale przemawia za nią większa ilość wul
kanów morskich, rozkład ich swobodniejszy, 
mniej prawidłowy, jako też fakt ten, źe za dni 
naszych nowe wulkany w morzach jedynie 
powstają. Pojmować więc już stąd łatwiej 
możemy, w jaki sposób wulkaniczne szczyty 
podmorskie wysuwają się i wieńce swe w po
staci ra f wynurzają, dokonywa się to bowiem 
skutkiem powtarzającego się wciąż nacisku, 
a w głębi ziemi źródło swe biorącego. Pod 
działaniem nacisku tego, czy tych uderzeń na
stępujących jedne po drugich, rafa wydoby
wa się z wody i mamy wtedy przed sobą rafę 
koralową, wysoką może na jakie 30 lub 40 
metrów, wpośród oceanu ukazuje się wyspa. 
Trudniej, w każdym razie, rozumieć się daje 
zapadanie innych szczytów wulkanicznych, 
autor też nie umie tu  wynaleźć wyjaśnienia, 
któreby go samego zadowolniło. Wyobraża 
ona sobie, że podpora rafy koralowej, cała 
góra wulkaniczna jest wydrążona, a przez
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przewód ten przedostają się masy stopione, 
które szczyt góry podwyższają. Jakkolwiek 
ostatecznie długi ten słup krzepnie w przewo
dzie, nigdy jednak nie następuje skaliste, ści
słe jego zjednoczenie z kamienistą ścianą gó
ry. Słup ten, sięgający górnym swym koń
cem ponad szczyt góry, tkwi w niej jakby 
ciało obce, jakby pręt w lufę fuzyi wsunięty. 
Ale zdarza się, że w głębi, pod górą, obniża 
się masa lawy stopionej. Sama góra, na sze
rokiej wsparta podstawie, nie zapada się wraz 
z nią usuwa się tylko ku dołowi słup ją  prze
biegający, pociągając za sobą szczyt góry 
i wtpartą na niej rafę. Trudno wszakże po
jąć, jak  słup ten powolnie zapadać może 
przez tak długie okresy, jakie są niezbędne, 
by wytworzyć się mogły rafy koralowe o wy
sokości jednego lub dwu kilometrów.

I  teorya zatem Garlanda nie rozstrzyga 
ostatecznie wszelkich trudności, pobudza je 
dnak do dalszych badań i potwierdza tę 
prawdę niewątpliwą, że im dokładniej w nau
ce rzecz jaką poznajemy, tem też bardziej 
usuwa się od nas ostateczne jej wyjaśnienie.

T. R.

Z DZIEDZINY ANTROPOLOGII.

N a zasadzie licznych pomiarów otrzyma
łem rezultaty dotyczące wymiarów wzrostu, 
obwodu piersi, dalej obliczenia t. zw. wskaź
nika piersiowego oraz wagi, a opierając się 
na tych danych, zdołałem nakreślić szerszy 
przyczynek do charakterystyki antropolo
gicznej Królestwa Polskiego 1). Pragnąc za
poznać czytelników Wszechświata z wynika
mi zebranych danych, przedewszystkiem na
leży powiedzieć słów parę o rodzaju i zna
czeniu pomiarów.

Pomiary antropologiczne mają na celu

') Patrz „Przyczynek do badań antropolo
gicznych nad ludnością Królestwa Polskiego” . 
Warszawa, 1896. Odbitka ze „Zdrowia” (n-r 
za maj—lipiec 1896).

uwydatnienie różnic budowy fizycznej przez 
przyrównanie danych, odnoszących się do 
wzrostu, obwodu piersi (branego w postawie 
normalnej taśmą metryczną na gołe ciało 
przez obydwie brodawki), dalej obliczenie 
stosunku tego obwodu piersiowego do wzro
stu podług formuły :

objętość piersi X 100 
wzrost

obliczenie dające nam t. zw. wskaźnik pier
siowy *), to jest stopień stosunkowy dos
konałości budowy fizycznej danej grupy 
etnicznej; nakoniec zaś pomiar wagi w kilo
gramach osobnika ważonego bez ubrania.

Rezultaty, otrzymane z owych pomiarów, 
przedstawiają się jak  następuje: pomimo 
małej liczby pomiarów mogących decydo
wać o fizycznej charakterystyce narodu, nie
mniej jednak cyfry tym razem otrzymane 
mają- dość poważne pozory prawdopodo- 
bieńswa, sprawdzając się, co do pomiaru 
wzrostu, przy odpowiedniej poprawce z da- 
nemi wyciągniętemi statystycznie z pomia
rów poborowców Królestwa Polskiego przez 
p. Adama Zakrzewskiego 2). Cyfry, jakie 
nam daje p. Zakrzewski, są wprawdzie 
znacznie niższe od moich, ale wpływa na tę 
okoliczność fakt następujący: wiek poborow
ców waha się od 20—21 roku życia, to jest 
przedstawia wiek, w którym rośnięcie bynaj
mniej nie jest u swego kresu. Jak  zaś do
wiódł prof. M ajer przyrost wzrostowy trw a 
dalej u polaków i wynosi, według tego auto
ra, z 21 roku na 22 i z 23 na 24 rok razem 
aź 5 cm. Moje pomiary dają co do wieku 
badanych przeciętną 31,58 lat czyli wiek, 
w którym rośnięcie jest skończonem. Po- 
równywując więc dane p. Zakrzewskiego 
z mojemi, otrzymujemy następujące zbli
żenie:

Zakrzewski ^ ° J e 
pomiary

pow. sejneński . . 166 171 + 5

')  Bliższe szczegóły o znaczeniu wskaźnika 
piersiowego znaleźć można w pracy mej „Przy
czynek do badań antropologicznych nad ludnością 
Królestwa Polskiego”.

2) Adam Zakrzewski: „ Wzrost w Królestwie 
Polskiem” . Odbitka z XVI tomu Zb. wiad. do 
antr. kraj.
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jeżeli więc do pomiaru p. Zakrzewskiego, 
166, dodamy poprawkę Majera (5), to 
otrzymamy dane uzyskane przeze mnie :

(166 +  5) == 171.

Dla całego Królestwa Polskiego w prze
ciętnej p. Zakrzewski otrzymuje wzrost 
1624 mm. Moje zaś dane pokazują wzrost 
przeciętny 1 679. I w  tym przypadku więc 
dane nasze po poprawce mejerowskiej zbli
żają się do siebie.

Zmienia się tylko miejsce zajęte przez 
ludność Królestwa Polskiego w szeregu na
rodów europejskich,poprawiając się znacznie:

1. Szkoci . . . . . . ]  710
2. A n g l i c y ..........................1 708
3. S z w e d z i ..........................1 702
4. Holandczycy . . . .  1 697
5. Belgow ie..........................1 686
6. Niemcy (Baden i Wir-

temberg) . . . .  1684
7. Niemcy północni . . ] 680
8. Królestwo Polskie . . 1 679

Ta ostatnia przeciętna zdaje się być dość 
prawdopodobną, chociaż przyszłe obserwacye 
mogą ją  jeszcze zmienić.

Wskaźnik piersiowy, to wykładnik dorod- 
ności fizycznej danego narodu wynosi według 
moich obliczeń, dokonanych dla każdego 
osobnika oddzielnie, a następnie z tych in
dywidualnych wskaźników w przeciętnej dla 
całego Królestwa Polskiego 53,7. Przyj
mując zaś za wzrost 100, objętość piersi 50, 
t. j. połowę wzrostu, skąd wskaźnik zasad
niczy 50 i według tego grupując wskaźniki 
w cztery kategorye: najniższych do 50 włącz
nie, podśrednich od 50—55, średnich od 
55—60 i najwyższych od 60 i wyżej— 
otrzymamy w cyfrach procentowych (na 100) 
następujący rozdział grup w kraju naszym:

Grupa I  . . . 25
„ I I  . . .  43
„ I I I  . . .  23
„ I V -  . • 9

Pierwsze miejsce w Królestwie Polskiem 
zajmuje gub. lubelska (ze wskaźnikiem 54,4), 
dla całego zaś kraju wskaźnik piersiowy 
przeciętny wynosi 53,7, przez który to fast 
kraj nasz zajmuje piąte miejsce w szeregu 
narodów świata :

5 738 szkotów (Quetelet) . . . 56,7
508 indyan (Gould) . . . .  55,5

1 080 a n g lik ó w .........................54
462 niemców (Gould) . . . 53,8

13 614 polaków Król. Polskiego . 53,7

Dane odnośne do wagi, trudne do uchwy
cenia ze względu na niezliczone czynniki, 
wpływające na ich istotną wartość i pew
ność, stanowić mogą jedynie dopełnienie, 
przyczynek trzeciorzędny do charakterystyki 
fizycznej danej grupy etnicznej dla Królestwa 
Polskiego; przeciętna waga w kilogramach 
wynosi 73,5.

W  ogólności dane, które zebrać zdołałem, 
nie wyczerpują bynajmniej kwestyi charakte
rystyki ludności Królestwa Polskiego. Są 
one jedynie przyczynkiem, podwaliną czegoś, 
co przyszłość"uzupełnić i zaokrąglić potrafi.

Dla dokładniejszej charakterystyki ludno
ści naszej, w pracy niniejszej, przedstawię 
dane odnośne do współmieszkańców żydow
skich kraju naszego; przyrównanie zaś tych 
danych dać nam będzie mogło jaśniejszy 
obraz stosunku rozwoju fizycznego tych dwu, 
współrzędnie jedno środowisko zajmujących, 
narodów.

Niemal wszyscy autorowie, którzy badali 
ludność żydowską pod względem budowy 
ciała, w stosunku z ludami zamieszkującemi 
jeden obszar geograficzny z niemi, znaleźli, 
za wyjątkiem jednego Pautiuchowa (w po
miarach dla żydów odeskich), wymiary ciała 
mniejsze u żydów niż u otaczającej ich lud
ności innej rasy. W badaniach Pantiucho- 
wa ') żydzi przedstawiają wzrost o przecięt
nej 166,9 cm, otaczająca zaś ich ludność 
chrześcijańska 166,1 cm, czyli że żydzi mają 
przewagę 0,8 cm. Zjawisko to tłumaczy 
jednak Pautiuchow wyjątkowem położeniem 
Odessy, jako miasta nadmorskiego i na karb 
działania zbawiennego morza składa ten 
szczególny rozwój fizyczny żydów.

Poza nim jednak wszyscy ci, co badali 
wzrost żydów w stosunku do wzrostu otacza
jącej ludności, jednogłośnie stwierdzają fakt

*) Pautiuchow: „O wyrożdenji semitskawo ti- 
pa”. Rzecz czytana na posiedzeniu Rossyj. tow. 
antropologicznego w Petersburgu (d. 26 grudnia 
1888 r.).
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niższego wzrostu żydów od otaczającej lud
ności.

W  części przyczyną tego może być fakt, źe 
ludność żydowska rozwija się wolniej i póź
niej, tak źe dane poborowe mogą wykazywać 
nader wadliwe wnioski, a źe statystyki, po 
większej części, z tych źródeł czerpnią swe 
dane, jasnem jest, że nie mogą być ści
śle wiarogodne. Nadto całokształt stosun
ków ekonomicznych, społecznych i hygienicz- 
nych proletaryatu żydowskiego silnie wpływa 
na jego fizyczne zubożenie. Życie w nędzy, 
nagromadzenie rodzin całych w ciasnych 
i brudnych izbach, złe odżywianie się, wczes
na bardzo praca, brak powietrza, życia rol
nego, a natomiast życie przedewszystkiem 
miejskie z całym balastem jego ujemnych 
wpływów—oto w głównych zarysach, zda
niem mojem, przyczyna fizycznej słabości 
żydów. Paktem jednak pozostaje wzrost 
niższy żydów, we wszelkich do dzisiaj obser
wowanych przypadkach, które unaocznia naj
lepiej poniżej umieszczona tabliczka:

C hrześcijanie
W zrost średn i Żydzi łub  ludność

otaczająca

W zrost średni Żydzi

gub. kijowska (d-r 
J .  Talko Hryn- 
cewicz ' ) ............162,5

gub. połtawska, 
charkowska 

i czernihowska 
(Sniegirew 2) . . 164,2

gub. nadbałtyc
kie 0  .................163,1

Król. Polskie 2). . 161,2
gub. białorusko -

litewskie 2) . . . 161,1 .
gub. kowieńska , 

suwalska (d-r J .
Talko-Hrynce- 
wicz 3) .................161,9 .

C hrześcijanie 
lub  ludność 
o tacza jąca

. 166,7

. 165,1 

. 166,7
1RO i  (Popisowi 

.  z 1874—1885)

. 163,9

*) D-r J. Talko-Hryncewicz. „Charakterys
tyka fizyczna ludności ukraińskiej”. Zbiór wiad. 
do antrop. kraj. T. XIV,

2) Sniegirew. „Materiały dla medicinskoj 
statistiki i geografii Rossii” . (Wojen.-medic. 
żurnał, 1878— 1879).

3) D-r J. Talko-Hryncewicz. „Char. fizycz
na ludn. żydowskiej Litwy i Rusi” . Zb. wiad. 
do antr. kraj. Tom XVI.

gubernie rossyj- 
skie wogóle 

(Schultz •)_____163,7
Ryga 100 doro

słych ( Blech-
mann 2) .............. 162,7

w Galicyi (Mejer 
i Kopernicki). . 162,3 

wAustryi 132 osób 
(Weisbach 3) . . 163,4 

wW ęgrzech (Schei-
ber * ).................163,3 .

w Bawaryi (Ran
kę 5) ................... 162,0 ,

164 2 (Popkowi 
'  z 1874-1885)

. 166,8

/ 164,3 polacy 
X 164,5 rusini

. 165,9 

. 164,6

Jak  więc widzimy różnice wzrostu są tu 
nieraz bardzo znaczne i zawsze na niekorzyść 
żydów.

Podobne rezultaty otrzymał i p. Zakrzew
ski w ostatniej swej pracy6), gdzie otrzymuje 
dla polaków, mieszkańców m. Warszawy, 
wzrost 165,5, dla żydów zaś tegoż miasta 
162,3. Pomiary, jakie sam dokonać mogłem, 
niezbyt liczne niestety, do podobnego skła
niają mnie wniosku. Ogólne rezultaty przed
stawiają się bowiem jak  następuje. Polacy, 
zmierzeni w ilości 13 614 osobników, za
mieszkałych w powiatach Królestwa Pol
skiego, dają nam poniższe cyfry ogólne:

w i e k ..................... 31,58 lat
wzrost . . . .  167,938 
obwód piersi . . 89,6
wskaźnik piersiowy 53,7 
w a g a ..................... 73,5 kg

') D-r J. Schultz. „Bulletin de la classe 
physico-mathem. de l ’Acad. des sciences de S-t 
Petersbourg”. (Tom IV n-r 15 i 16. Peters
burg, 1845).

2) Blechman. „Ein Beitrag zur Anthrop. 
der Juden”. Dorpat, 1882. (Dissertation).

3) Weisbach. „Kórpesmessungen yerschie- 
dener Menschenrasen” . Berlin, 1858

4) Scheiber. „Untersuchen iiber den mittle- 
ren Wuchs der Menschen in Ungarn”. (Archiv 
fur Anthrop. Tom XIII. 1881).

5) J. Rankę. „Zur Statistik und Physiologie 
der Kórpergrósse der bayrischen Militarpflich- 
ten”. (Beitrage zur Anthrop. Bayern. IV, 1881).

6) A. Zakrzewski. „Ludność m Warszawy. 
Przyczynek do charak. fizycznej” . (Materyaly 
do Antrop. i Etnogr. Akad. Umiej. Krak. Tom I, 
1896).
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Cyfry te przedewszystkiein mają to jedno 
za sobą, że są brane z osobników w wieku 
przeciętnym takim, źe dalszy rozwój ciała 
jest niemożliwym, a ewentualnie rośnięcie 
ustalone. Szczupłość jednak obserwacyi 
wiele zmienić może, to też jedynie jako ma- 
teryał do studyów przyszłych pracę moję 
uważać należy. Obecne pomiary dotyczą 
ludności żydowskiej Królestwa Polskiego. 
Nie mogłem zebrać danych ze wszystkich po
wiatów, a i te, które zebrać zdołałem, z wiel
ką trudnością udało się skupić, przez 
samą zabobonność i nieprzystępność ka
stową żydów. Ogółem pomiarów dokonano 
986. Z tych największa ilość przypada na 
Warszawę (432), reszta zaś na różne powia
ty Królestwa Polskiego. Dane te przedsta
wiają się jak  następuje:

s i
« P. i*

P ow iat •u
rt
kort

ot-
s *

“o  .2£ & &o & n ‘s
lubelski. . . 30 64 162 80 49,3 24
łęczycki . . 35 65 166,5 84 50,1 42
radzyński . 45 95,5 168 95,5 53,3 33
sochaczew-

ski . . . . 26 66 164 93 56,7 30
koński. . . . 26 62,5 161 83,5 51,8 24
włocławski 31 64 160,6 86,5 53,8 30
łódzki . . . . 26 68,7 165,8 74,3 53,4 80
płocki. . . . 35 64,9 163,3 81 53,4 82
częstochow

ski.......... 33 72 166 85,2 50,3 61
radomski. . 30,5 70,8 165,8 84,2 51,3 88
warszawski 34,5 64,9 164 86 53,7 432

W  pozostałych powiatach zebrałem za
ledwie po parę pomiarów, nieraz po jednej 
tylko obserwacyi, co stanowczo przedstawia 
za szczupły m ateryał do szerszej charakte
rystyki.

Jedna W arszawa przedstawia się dość po
kaźnie; nad nią zatrzymam się też chwilę.

Dane w mieście naszem zebrane nad lud
nością żydowską, co do wzrostu, wahają się 
pomiędzy 145 (miarą najniższą, którą po raz 
pierwszy dopiero spotkałem w naszych po
miarach), oraz 182 miarą najwyższego z mie
rzonych.

W tymże czasie dla polaków minimum 
wynosiło 157,4, maximum 181,7.

Rozdzielając na kategorye wzrostu (we- 
| dług Topinarda) w stosunku odsetnym na 
j  100 ludności, otrzymamy rozdział następu-
! i w :

| Wzrost najniższy (od najniższych do 1600) 20 
„ podśredni (od 1 600—1650) . . 58
„ średni (1 650—1 700).....................  17
„ wysoki (od 1700 i wyżej) . . .  5

W  przeciętnych dla ludności żydowskiej 
całego Królestwa z powyższych danych otrzy
mujemy następujące wyniki:

żydzi . . 34,5 164,3 83,2 69,9 50,65 986

Wyższy wzrost żydów mojej seryi od seryi 
p. Zakrzewskiego tłumaczy się tem zjawis
kiem, że żydzi w danej seryi są w wieku doj
rzałym, o rozwinięciu skończonem, ewentual
nie o wymiarach ciała ustalonych.

Jednakże i tu przeciętna jest niższą od 
przeciętnej ludności polskiej i wykazuje do
wodnie jak uważać należy przy wyciąganiu 
przeciętnych z danych poborowych, aby nie 
wkluczyć do szeregów danej grupy ludności 
pomiarów osobników żydowskich, stale prze
ciętną wzrostu obniżających.

Co natomiast uderza i odrazu wskazuje 
wysoką wartość wskaźnika piersiowego, jako 
wyznacznika fizycznej dorodności i doskona
łości budowy człowieka,—to znaczna różnica 
tego stosunku pomiędzy budową polską a ży
dowską.

Dla Warszawy wskaźnik ten u polaków 
wynosi 54,1, dla ludności zaś żydowskiej 53,7.

Jeszcze znaczniejszą jest różnica prze
ciętnych ogólnych.

Dla ludności polskiej całego obszaru Kró
lestwa Polskiego wskaźnik piersiowy wynosi 
53,7, dla ludności żydowskiej zaledwie 50,6. 
Jeżeli pomieścimy te cyfry w tabliczce, jaką 
ułożył Topinard dla wskaźnika piersiowego 
przeróżnych ras, to ujrzymy dopiero, jakie 
olbrzymie i rasowe stopniowanie oddziela obie 
narodowości, żyjące na jednym szmacie zie
mi obok siebie, niemal w identycznych wa
runkach, w wzajemnych, konkurencyjnych, 
ekonomicznych i społecznych zapasach.
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5 738 szkotów (Quetelet) . . . .  56,7
508 indyan ( G o u l d ) .......................... 55,5

1 080 anglików.......................................... 54,0
462 niemców (Gould).......................... 53,8

13 614 polaków Królestwa Polskiego 53,7
4 930 rossyan (Seeland)..........................53,4

400 francuzów (Bernard). . . . 53,0
1 792 murzynów (Gould) . . . .  52,3

719 mulatów ( te n ż e ) .......................... 52,1
151 nowo-zelandczyków (Thompson) 51,4
25 todasów (S c h o rt) .......................... 50,9

986 żydów z Królestwa Polskiego 50,6 
50 z niższych plemion nilgirisów

(S c h o rt) .......................................... 48,8

Ja k  więc widzimy, żydzi znajdują się po
między najniźszemi rasami ludzkiemi, na 
przedostatniem miejscu w szeregu, w którym 
polacy zajmują piąte, zupełnie zadawalnia- 
jące miejsce.

Godnym uwagi jest fakt, źe tenże wskaź
nik (50,6) znaleźli w ewej „Charakterystyce” 
d-rzy M ajer i Kopernicki dla polaków gali
cyjskich. Badania ich jednak w tym wzglę
dzie nie były zupełnie ścisłe, jak  to udowod
nić się starano w „Przyczynku do antropo
logii” i miejsce przez nich polakom wy
znaczone jest zupełnie wadliwe, natomiast 
zdaje się zupełnie odpowiednie i objaśnione 
dla żydów polskich. Nie można zaś kwe- 
styonować powyższych badanych cyfr z pun
ktu widzenia niedostatecznego rozwoju, gdyż 
przeciętna wieku seryi żydów przechodzi na
wet przeciętną odpowiednią dla polaków.

Waga żydów również jest słabszą i to 
w dość poważnym stosunku. W aga pola
ków (73,5 kg) przeważa o 3,6 kg wagę ży
dów (69,9), co w przeciętnych rasowych sta
nowi bardzo znaczny stosunek.

W  ogólności powiedzieć można, że bada
nia, przeprowadzone na osobnikach o rozwo
ju  ustalonym, zamieszkujących geograficzny 
obszar dziesięciu gubernij Królestwa Pol
skiego, doprowadzają nas do wniosku, źe 
ludność polska, zamieszkała na tej prze
strzeni, przedstawia się zupełnie zadawalnia- 
jąco pod względem charakterystyki fizycznej, 
należąc całkowicie do grup nadśrednio zbu
dowanych narodów, przyczem żydzi, na tym
że obszarze zamieszkali, przedstawiają prze
ciwnie silnie osłabione czynniki, które przy 
wyliczeniach statystycznych przeciętnych,

np. wzrostu, znacznie powyższe, przeciętne 
obniżają.

0  wiele gorzej od otaczającej ludności zbu
dowani, stanowią oni wśród ludności euro
pejskich jakby oazę, dochodzącą swemi wy
miarami do najniższych grup ras ludzkich, 
co objaśnić się daje całokształtem tych wa
runków życia, rozwoju i istnienia, w których 
się ta  rasa wszędzie niemal znajduje.

Nakoniec zaś z powyższych rezultatów 
i ten jeszcze wniosek wyciągnąć się daje, że 
jedynie praca około podniesienia zdrowotno
ści, przez szeroko zakreślone hygieniczne 
udoskonalenia, polepszyć może dzisiejsze, 
opłakane dla ludności żydowskiej warunki, 
które najwymowniej chyba oświetla i uwy
datnia metoda antropometryczna wskaź
nika piersiowego, tego wyznacznika siły ży
wotnej danego narodu. I  tu widzimy, jaką 
potężną rolę odegrać może antropologia, je 
żeli się ją  nagnie do wypowiadania tego, co 
do praktycznych uogólnień jest najpotrzeb
niejsze, do odpowiedzenia na pytanie: czy 
dana rasa fizycznie jest odpowiednio przygo
towaną do walki o byt i istnienie, czy dana 
grupa etniczna w ciele swoim nosi dosyć sił 
i intensywności, aby módz wytrzymać w za
pasach przyszłości o życie, gdzie, być może, 
prócz siły mózgu, a właściwie dla możności 
wykazania siły mózgu, sił mięśniowych tyle 
będzie trzeba...

1 pod tym względem stoimy na twardych, 
pewnych podstawach.

Cyfry powyżej przytoczone chyba najlepiej 
odeprzeć mogą przedwczesny zarzut zwyrod
nienia, jaki nam uczyniono, zarzut niekon
sekwentny w samej swej treści, gdyż wypo
wiedziany bez punktu krytycznego, bez pod
stawy, od której wzrost lub upadek liczyć 
byłoby można.

Taką podstawą, najlepszą, najpewniejszą 
jest wskaźnik piersiowy, a on nas stawia na 
pierwszem miejscu.

Kwestya więc zwyrodnienia rasy polskiej 
sama przez się upada.

Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki.
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SPRAWOZDANIE.

Hilfs und Ubungsbuch fiir der botanischen 
und Zoologischen Unterricht and hoheren Schu- 
len und Seminarien, I Theil: Botanik; przez 
Bernarda Landsberga. Lipsk, 1896, Str. 508. 
Cena rs. 3,15.

Książkę swoję autor rozdziela na cztery czę
ści czyli kursy, które poprzedza przedmową 
i wstępem. Kurs I-szy (Sexta) zawiera w 17-tu 
pierwszych paragrafach opis roślin pospolitych, 
poczynając od tulipana i ziarnopłonu i kończąc 
na ostrożce. Opisy są dokładne, ze szczególnem 
uwydatnieniem charakterystycznych organów i ich 
ogólnych czynności fizyologicznych. Paragrafy 
18, 19 i 20 zawierają opis i podział owoców, 
rozsiewanie nasion, ich budowę i zimowanie. 
21-szy zaś zawiera ugrupowanie owoców, 22-gi 
ogólne uwagi nad odżywianiem się roślin.

Kurs II gi (Quinta) w 28 paragrafach zawiera 
opis roślin odpowiednio wybranych, dostarcza
jących przykładów do morfologii roślin. Oprócz 
tego jeden z paragrafów (33) autor poświęca 
obserwacyom nad zjawiskami życia roślin, nad 
ruchem wody w roślinach, czynnościami korzeni, 
szparkami, wydzielaniem wody i stosunkiem owa
dów do roślin. Nadto parę paragrafów poświęca 
tablicom systematycznym, według których ugru
powane są najpospolitsze pokrewne rośliny w na
turalne grupy czyli rodziny, np. szorstkolistne, 
wargowe, złożone i t. p. Ostatni zaś paragraf 
zawiera powtórzenie wiadomości fizyologicznych, 
wypowiedzianych w poprzednim kursie, ale 
znacznie rozszerzonych i uzupełnionych na pod
stawie poznanej większej liczbie faktów, doty
czących budowy i życia roślin.

Kurs 111-ci (Quarta u. Untertertia) w 30 pa
ragrafach zawiera dalszy opis roślin, posiadają
cych budowę odmienną od opisywanych dotąd, 
z powodu szczególnego ustroju kwiatów i innych 
organów, składających roślinę. Przy tem, jeden 
paragraf poświęcony jest obserwacyom nad roz
wijaniem się pączków, oraz rozmnażaniem bez- 
płciowem roślin. W innych znów paragrafach 
autor mówi o roślinach jedno i dwupiennych, 
o budowie nasienia i zarodka, o ulistnieniu. Na
stępnie o roślinach, tworzących las iglasty i liś
ciasty, o roślinach zbożowych i polnych w ogóle, 
roślinach łąkowych i wodnych. Nadto przy pew
nych, więcej odrębnych rodzinach, umieszczone 
są tablice najpospolitszych przedstawicieli rodzi
ny, ułożone do określenia gatunków. W końcu 
znajduje się podany systematyczny przegląd roś
lin nasionowych. Ostatni paragraf (80) zawiera 
zjawiska życia rośliny, odżywianie, przystosowa
nie się do warunków zewnętrznych i t. p.

Kurs IV-ty (Untertia, Obertertia u. Unterse- 
cunda) zawiera opis roślin zarodnikowych, poczy

nając od skrzypu polnego, następuje opis mchów 
ważniejszych, widłaków, wodorostów najpospo- 

| litszych. Dalej autor podaje stosunek grzybów 
j do wodorostów i roślin kwiatowych. Następnie 

wykazuje, że rośliny zarodnikowe są pionierami 
w sposobie życia dla roślin wyższych.

W dalszym ciągu autor mówi o komórce roś
linnej i jej budowie, o tkankach i budowie mi
kroskopowej różnych organów roślinnych. W koń
cu umieszczone są zasady geografii roślin i do
kładny spis rzeczy.

Jestto doskonały przewodnik do praktycznego 
zapoznania się z pierwszemi zasadami botaniki, 
do bliższego, racyonalnego zetknięcia się z natu
rą  roślin. Przy pomocy tego przewodnika uczeń 
wprawia się w ściślejszą obserwacyą natury, na
bywa szybko gruntownych wiadomości o budowie 
i życiu roślin, a przytem zamiłowania do poszu
kiwań.

A. Ś.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Zamarzanie roztworów rozcieńczonych za
chodzi, jak wiadomo, w taki sposób, że przy 
oziębianiu naprzód krzepnie czysty rozpuszczal
nik, a dopiero gdy roztwór wskutek takiego wy
dzielania się rozpuszczalnika o tyle stał się stę
żonym, że doszedł do stopnia nasycenia, wówczas 
przy dalszem oziębianiu wydziela się oiało roz
puszczone wraz z rozpuszczalnikiem. P. J. Zop- 
pelari uwidocznia ten fakt w następuj ącem do
świadczeniu. Przyrządza rozcieńczony roztwór 
nadmanganianu potasu (0,1 g na 300 cm3 wody), 
około 80 cm3 tego roztworu wlewa do naczynia 
szklanego wysokości 8 cm i średnicy 4 cm, tak 
że około s/3 naczynia są wypełnione i naczynie 
to umieszcza w mieszaninie oziębiającej, której 
temperatura wszakże nie powinna opaść niżej 
— 5°. Po 5—6 godzinach dostrzega się, że ma
sa zamrożona zupełnie jest bezbarwna i przezro
czysta jak  najczystszy lód; w centrze jej zaś, na 
całej wysokości roztworu skupia się substancya 
zabarwiona o budowie krystalicznej. Dokoła 
barwnego jądra, podobnego do małego pnia 
drzewnego, ugrupowane są długie, iglaste wy
rostki, podobne do szpilek szczeciny. Jeżeli 
wyjąć teraz naczynie z mieszaniny oziębiającej, 
to nasamprzód topi się część środkowego jądra 
barwnego, wystająca nieco ponad powierzchnię 
lodu, rozpływa się na powierzchni, a w środku 
opada na dno, skąd rozpoczyna się zabarwianie 
całego roztworu. Zupełnie tak samo jak  nad
manganian potasu zachowuje się dwuchromian, 
chromian potasu i kwas chromny. Tegoż same
go stężenia roztwory siarczanu i chlorku miedzi,
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azotanu i chlorku kobaltu, siarczanu niklu i ału
nu chromowego dawały stale masy roztworu, 
lecz nie wskazywały takiego oddzielenia roz
puszczalnika jak  w nadmanganianie potasu. Roz
twory niektórych barwników organicznych, jak 
koszenili, błękitu metylonowego, gencyany za
chowywały się jak  nadmanganian, inne nie dawa
ły takiego rezultatu. Zdaje się, że ta  własność 
oddzielania się od rozpuszczalnika najwyraźniej 
występuje w solach, które nie zawierają w sobie 
wody krystalizacyj nej.

(Naturw. Rundsch.).

A. L.

—  0  spalaniu acetylenu. Wobec ważnego 
znaczenia technicznego, jakie acetylen zdobyć 
musi w najbliższej pi‘zyszłości, interesujące są 
dane następujące, wyjęte z badań Le Chateliera 
nad spalaniem się tego gazu. Mieszaniny ace
tylenu z powietrzem, zawierające tego gazu 
mniej niż 7,74°/0, spalają się płomieniem żółta
wym, mało świecącym, na dwutlenek węgla i wo
dę. Przy zawartości 7,74 do 17,37°/0 płomień 
jest blado-błękitny z żółtą obwódką, a produkty 
spalenia stanowią: C02, CO, H20  i H. Gdy sto
sunek acetylenu jeszcze wyżej się podnosi, spala
nie staje się niezupełaem, a obok CO, H i wol
nego węgla jest także niezmieniony acetylen. 
Wydzielanie węgla poczyna się przy 20°/o acety
lenu; płomień wówczas staje się jasny, czerwony
1 tem mocniej kopci, im więcej jest palnego gazu. 
Temperatura zapłonienia acetylenu wynosi około 
480°j a więc znacznie mniej niż dla innych ga
zów palnych. Temperatura spalania w miesza
ninie z 7,74°/0 acetylenu wynosi 2 420°, przy 
12,2°/0 acetylenu 2 260°, a przy 17,37°/0 tylko
2 100°, jest więc wogóle także wyższą niż dla 
innych gazów palnych, dla których wynosi około 
2 000°. Spalany z równą objętością tlenu daje 
acetylen temperaturę 4000°, a jako produkty 
tlenek węgla i wodór, t. j .  gazy odtleniające. 
Obiedwie te własności (wysoka temperatura i pro
dukty odtleniające) zapewne uczynią z acetylenu 
materyał cenny w zastosowaniach laboratoryj
nych.

(Compt. rend.).

A. L. 

—  Cuchnąca wydzielina skunksa (Mephitis
mephitica), którą zwierzę to opryskuje swych 
prześladowców, była przedmiotem badania p. T. 
Aldricha, który rezultaty swej pracy podał na 
posiedzeniu towarzystwa amerykańskiego fizyo- 
logów w Filadelfii. Wydzielina ciekła o odstrę
czającej woni lżejsza jest odwody, ma barwę 
złotawo-żółtą i pali się świecącym płomieniem, 
wydzielając gryzącą parę kwasu siarkawego. 
Odczyn ma obojętny, zachowuje się chemicznie 
jak merkaptan, w części nadto jak  siarek alkilu. 
Przez destylacyą podzielono ją  na dwie ciecze; 
z tych jedna, parująca pomiędzy 100 a 130°, ma

przenikliwą woń i własności wymienione właśnie, 
podczas gdy mniej lotna część, parująca powyżej 
130°, posiada woń słabszą i daje tylko niektóre 
odczyny siarku alkilowego, lecz ani z octanem oło
wiu, ani z tlennikiem rtęci nie daje znanych od
czynów merkaptanu. Obok siarku alkilu i siar- 
kowodauu etylu (merkaptanu) wykryto nadto 
ślady merkaptanu butylowego. Wydzielina, jak  
to doświadczenia mimowolne przekonały, jest 
środkiem działającym podrażniająco na błony 
śluzowe oraz znieczulającym.

(Prometheus).
A. L.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Przepowiednie Falba. Pod tytułem: „Rudolf 
Falb neue Wetter-Prognosen und Kalendes des 
kritischen Tage fur 1896, Juli bis Dezember” , 
wyszła w Berlinie, prawie przed dwoma miesiąca
mi książeczka, ozdobiona zarazem portretem 
autora, zawierająca przepowiednie na nadcho
dzące półrocze i uwagi o półroczu I-szem. Po
dobne przepowiednie na pierwsze półrocze 1896 
wyszły dawniej. Publikacye te zresztą nie są 
nowe; blizko od dziesięciu lat Falb powtarza je  
w takiej lub innej formie.

Jeżeli teraz o nich wspominamy, to dlatego, 
że z jednej strony Falb w coraz śmielszy sposób 
stawia swoje prognozy, a z drugiej, że pisma 
codzienne nasze zaczynają od czasu do czasu 
umieszczać te niby naukowe przepowiednie i opa
trywać uwagami o sprawdzaniu się ich. Jako 
przykład sprawdzania lub niesprawdzania się 
weźmy np. lipiec bieżący. Na ten miesiąc 
w książeczce, której tytuł przytoczyliśmy wyżej, 
znajdujemy takie przepowiednie:

„Od 1-go do 6-go lipca. Po kilku suchych 
dniach opady atmosferyczne wzrastają i stają się 
dosyć znaczneroi. Połączone są one, ponajwięk- 
szej części, z burzami elektrycznemi. Tempera
tura jednak pozostaje normalną.

„Od 7-go do 10-go lipca. Opady i burze co
kolwiek zmniejszają się. Temperatura zaczyna 
się zniżać.

„Od 11-go do 14-go lipca. Deszcze nagle 
wzrastają i są połączone ponajwiększej części 
z burzami. Temperatura prawie ciągle pozostaje 
poniżej normalnej.

„Od 15-go do 20-go lipca. Deszcze cokolwiek 
zmniejszają się, ale zawsze są jeszcze znaczne 
i to występują jako deszcze obfite, stałe i pada
jące na wielkich przestrzeniach. Temperatura 
zniża się jeszcze bardziej; jest bardzo chłodno. 
Burze są rzadkie” .

I tak dalej; poprzestajemy na tem, co już 
można dzisiaj porównać z faktami. Podług
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przepowiedni Falba temperatura stale ma opa
dać; w pierwszym tylko peryodzie ma być mniej 
więcej normalną, zresztą niższą od niej, a nawet 
w czasie od 15-go do 20-go zupełnie niską. 
Liczba burz ma ciągle wzrastać do 15-go; opady 
ciągle mają być coraz większe i do 15-go prze
ważnie pochodzić mają z burz.

Tymczasem: od początku do 20-go lipca nie 
byló żadnej burzy w Warszawie, temperatura 
w ciągu dni 1— 6 włącznie ciągle była znacznie 
niższą od normalnej; średnia z tych dni wypada 
16,4° C, gdy w stanie normalnym dosięga 18,4° C. 
Najwyższa temperatura średnia dzienna wynosiła 
17,5° C dnia 4-go, najniższa zaś 12,9° 0 d. 5-go 
i to jest tak niska na lipiec, że w ciągu lat 11-u 
ostatnich zaledwie trzy razy notowano tempera
tury niższe. Opad w tym przeciągu czasu wy
nosił 9,6 mm i jeżeli zwrócimy uwagę na to, że 
w ciągu tych sześciu dni ciągle deszcz padał, 
przyjdziemy do wniosku, że deszcze były szcze
gólnie nie obfite w wodę. Od 7-go do 11-go tem
peratura średnia wynosiła 20° C, a więc była 
wyższa od normalnej. Opad wynosił tylko 
0,3 mm z małego deszczyku dnia 8-go. Od 11-go 
do 14-go temperatura średnia wynosiła 18,3° C, 
a więc cokolwiek tylko niższa od normalnej, opad 
wynosił 6 mm. Nakoniec w ostatnim okresie od 
15 do 20 temperatura znacznie podniosła się 
ponad normalną, bo średnio była 21,7° C; opad 
zaś wynosił 3 mm i to prawie całkowicie z poje
dynczego deszczu dnia 18-go. Przez 20 dni 
lipca r. b. spadło więc tylko niecałe 20 mm wo
dy. Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że średnia 
ilość wody spadającej w lipcu wynosi w War
szawie 76 mm, widzimy jak  daleko jesteśmy do
tąd poniżej rzeczywistości: do tej chwili wody 
w lipcu było znacznie mniej niż normalnie bywa, 
chociaż pogodnym tegoczesnego lipca nazwać 
niemożna.

Ten przykład pokazuje nam dostatecznie, że 
dla przepowiedni Falba nie może być mowy 
o sprawdzaniu się ich lub niesprawdzaniu, nie 
można nawet powiedzieć, ażeby to co się działo, 
było wprost odwrotnem temu, co zapowiadała 
prognoza; jest gorzej, bo w rzeczywistości było 
wszystko tylko: prawie  naodwrót. Przepowied
nie Falba są wytworem nieokiełznanej niczem, 
a najmniej nauką fantazyi,— stan pogody jest 
wynikiem ukształtowania się pewnego elementów 
meteorologicznych, i dwie te rzeczy nigdy z sobą 
nie mają nic wspólnego, odrębnemi chodzą tora
mi. Czasami jest tak, jak  on przepowiada, cza
sami zupełnie i wyraźnie co innego, a czasami 
niewiadomo, czy jest tak samo, czy inaczej, bo 
trudno wyrozumieć o co mu właściwie chodziło.—  
Czy jednak przepowiednie zgadzają się z rzeczy
wistością czy też nie,— Falb nigdy nie ustępuje; 
zawsze z pewnością wytłumaczy, że jego progno
za w zupełności się sprawdziła. Ma on na to 
sposób przedziwny i stawia przepowiednie w ten 
sposób, że zawsze znajduje się pewna fórtka do 
wyjścia. Mianowicie: Falb nigdy nie stawia pro

gnozy dla jednego oznaczonego miejsca lub pew
nej oznaczonej okolicy, ale dla całej ziemi. Tym 
sposobem jeżeli nawet ze wszystkich miejsc, 
w których obserwacye się robią, przyjdą wiado
mości, pokazujące że zjawiska przepowiadanego 
przez Falba nie było, albo że się odbyło inaczej, 
to zawsze pozostaje odpowiedź, że zjawisko tak 
właśnie wystąpiło, jak było zapowiedziane w tych 
miejscach, z których wiadomości nie nadeszły. 
Tak np. dla lipca roku bieżącego: można zawsze 
wyszukać na ziemi takie miejsce, że dla niego da
je  się dopasować przepowiednia na 1-szy peryod; 
dla 2-go peryodu również można będzie wynaleźć 
odpowiednie miejsce i tak dalej. Pierwsze miej
sce może być w Himalayach, drugie w Apeninach, 
trzecie w Andach:— wszystko to jedno, dla Falba 
będzie to zawsze sprawdzeniem jego przepo
wiedni.

Że tak jest w rzeczy samej, mamy dowodny na 
to i uderzający przykład w przepowiedni Falba 
na dzień "29 marca roku bieżącego.

Prognozy Falba w skutek łatwowierności ludz
kiej, nie zawsze w tak niewinny sposób się koń
czą, że idą inną drogą, aniżeli fakty. Czasami 
sprowadzają one szkody materyalne, rzeczywiste 
tym, którzy zanadto ich posłuchają. Falb na 
29 marca r. b. przepowiedział jakieś rzadkie ka
tastrofy; miał to być dzień osobliwie obfity w nie
zwykłe przypadki;—podług niego wiele lat trze
ba będzie oczekiwać na równie mocno krytyczny 
dzień jak  ten dzień 29 marca. Jakie to miały 
być te katastrofy,— naturalnie niewiadomo; Falb 
nigdy nie jest tak zupełnie wyraźnym. Otóż 
przytrafiło się, że w Chili w Ameryce południo
wej zaczęły się od 13 marca r. b. powtarzać do
syć silne wstrząśnienia ziemi. To rzuciło, mia
nowicie na mieszkańców Yalparaiso niesłychany 
postrach;— sądzili że to jest właśnie w związku 
z przepowiednią Falba:— skoro tak wcześnie za
czyna się od trzęsień ziemi, cóż to dopiero będzie, 
gdy nadejdzie sam dzień krytyczny 26-go marca! 
Wskutek tego tysiące mieszkańców porzuciło 
miasto i uciekło w góry, pozostawiając dom 
i cale swoje mienie na los szczęścia, byle tylko 
ratować życie. Gdy jednak przeszła spokojnie 
noc i następnie dzień 29 marca, popowracali do 
domów, ale wiele się rozchorowało z biedy i prze
strachu a wszyscy ponieśli większe lub mniejsze 
straty materyalne. Oburzenie było stąd wielkie. 
Wychodząca w Valparaiso gazeta niemiecka pisze 
pod dniem 31-go marca: „Liczbę uciekają
cych przed trzęsieniem ziemi oceniają na 5 do 
10 tysięcy... Już 26-go marca pociągi były prze
pełnione, a w sam dzień krytyczny natłok w odleg
łych od miasta miejscowościach był tak wielki, 
że „jabłko nie padłoby na ziemię..."

„Na szczęście nic się nie stało, i noc krytyczna 
przeszła  spokojnie dla Valparaiso i  okolicy... 
Co dotyczy „teoryi" Falba, to widać z tego 
przebiegu rzeczy, że jej powaga nie wzrosła. Je 
żeli i z innych stron świata podobne wiadomości 
nadejdą, wtedy ten astronom (?) będzie musiał
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całego swego dowcipu i całej wymowy użyć, aby 
swoją prognozę, którą, poważył się świat poru
szyć, od zupełnego rozbicia się uratować” (Glo
bus, 1-szy zeszyt 1895 r. 19).

Zapewne nie jeden z czytelników myśli, że od
powiedź na to wszystko ze strony Falba nie jest 
łatwa: żaden „dowcip i wymowa“ nic tu  już nie 
poradzą. Otóż taki czytelnik najzupełniej się 
myli:—w książeczce, której tytuł podaliśmy na 
początku niniejszej wzmianki, Falb na 30-stu 
blisko stronicach dowodzi, że właśnie dzień 29 
marca jest świetnem potwierdzeniem jego teoryi, 
w tym dniu i następnych wszystkie zjawiska tak 
przebiegały, jak  on przepowiedział! Nie będzie
my już więcej zajmować uwagi czytelnika temi 
sprawami;—jeżeli tyle tutaj o tem piszemy, to 
tylko dla tego, że przy powtarzających się w na
szych pismach wiadomościach o przepowiednich 
Falba, nie jeden może być w błąd wpx-owadzony 
o ich znaczeniu naukowem.

Kw.

Dnia 13 b. m. zmarł Fryderyk August Kekule,
jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłu
żonych chemików współczesnych. Urodzony 
w Darmstacie w roku 1829, studyował chemią 
w znakomitej szkole Liebiga w Giessen, habili
tował się w Heidelbergu, poczem powołany zo
stał na profesora do Gandawy, a później do 
Bonn, gdzie wykładał do końca życia. Zasłynął 
w nauce jako jeden z twórców współczesnej che
mii związków węgla, gdyż pierwszy sformułował 
zasadę o czterowartościowości węgla i podał 
pierścieniowy wzór budowy cząsteczki benzolu. 
O zasługach Kekulego pomieści pismo nasze 
wkrótce obszerniejszy artykuł.

A. L.

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 15 do 21 lipca 1896 r.

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