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K A C Y K I
(Icteridae).

Am eryka południowa wskutek długotrw a
łej i bardzo kompletnej izolacyi od Starego 
L ądu  wyrobiła sobie faunę w najwyższym 
stopniu oryginalną, k tóra dopiero w następ
stwie dzięki zlaniu się obu części kontynentu 
am erykańskiego została w części zmodyfiko
waną. naleciałościami form palearktycznych. 
Niemniej jednak prastare  rodziny miejsco
we utrzym ały się po dziś dzień w całej 
■czystości, nadając faunie neotropikalnej swój 
właściwy charakter. Dość jest powiedzieć, 
i e  na 131 rodzin, na jakie się dzielą wszyst- | 
kie ptaki całego świata (podług A. R. W al- j 
łacea) niemniej jak  30 zamieszkuje tylko j  
ląd  amerykański, a mimo, że niektóre z nieb 
rozpostarły się w Ameryce północnej, wszyst
kie niewątpliwie powstały w południowej 
i środkowej części kontynentu. Pomiędzy 
tem i 30 rodzinami spotykamy tak  zwane ka
cyki lub jak  je  Tyzenhauz nazywa żółtaczki 
(Icteridae).

Rodzina ta  zajmuje w systematyce wybit
ne i dobrze odgraniczone stanowisko wskutek 
prawie kompletnego braku form przejścio
wych, co zresztą charakteryzuje wszystkie 
pozostałe 29 rodzin właściwych Ameryce. 
Co do jednego rodzaju tylko (Dolichonyx) 
zachodziły m ałe wątpliwości i nawet niektó
rzy ornitologowie rodzaj ten pomieszczali 
w rodzinie wróblowatycli (Fringillidae); zbli
żenie jednak Dolichonyxa do tych ostatnich 
ptaków opierało się na cechach pozornych, 
a bliższe poznanie budowy i obyczajów tych 
ptaków wykazało, że należą one niewątpli
wie do kacyków i dzisiaj pod tym względem 
niema różnicy zdań pomiędzy ornitologami. 
Niemniej jednak rodzaj ten stanowi łącznik, 
chociaż bardzo słaby pomiędzy kacykami 
i ptakam i wróblowatemi.

Porównywając kacyki z ptakam i starolą- 
dowemi, przyjdziemy do wniosku, że najwię
cej analogii m ają one do naszych szpaków 
i znakomity ornitolog angielski Sclater, uwa
ża je  za przedstawicieli szpaków na Nowym 
Lądzie. Łącznikiem pomiędzy temi dwoma 
rodzinami będzie z jednej strony rodzaj Mo- 
lothrus z rodziny kacyków, a z drugiej 
Lam protornis z rodziny szpaków. Idąc da
lej, trudno też nie przyznać pewnego od
ległego pokrewieństwa pomiędzy kacykami
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i wilgami, które wyraża się nietylko tak  
pospolitym u jednych jak  u drugich żół
tym kolorem, ale nadto niektóremi cecha
mi budowy wewnętrznej, lub obyczajo- 
wemi.

Kacyki są to p taki średniej wielkości— od 
wielkości szpaka do wielkości wrony, silnie 
zbudowane,z pierzem sztywnym i nieobfitym, 
z dziobem doskonale konicznym, niekiedy 
lekko zakrzywionym, z nogami silnemi, po- 
dobnemi z kształtu  i łuskowania do nóg p ta 
ków krukowatych. M ają 9 lotek pierwszo
rzędnych i 9 drugorzędnych, oraz 12 steró
wek. Skrzydła i ogon miernej długości.

Praw ie wszystkie kacyki są towarzyskie, 
trzym ając się większemi lub mniejszemi 
stadkam i; niektóre tylko żyją w parach. Lot 
m ają dość szybki, niezbyt jednak  wytrzy
mały, co się tem  objaśnia, że większość ich 
trzym a się miejsc zadrzewionych lub lasów, 
a  tem  samem nie ma potrzeby przelatywania 
większych przestrzeni. K arm ią się, stosownie 
do gatunków lub rodzajów, roślinnemi lub 
zwierzęcemi m ateryam i, ja k  owoce, ziarno, 
owady, gąsienice, kraby i t. p. N iektóre 
z nich zdają się być wszystkożerne. L ęgą 
się zwykle po drzewach, budując gniazda po 
większej części zakryte, w formie re to r t lub 
długich worków z wejściem od dołu, lub 
z boku. Jeden  rodzaj tej rodziny różni się 
wybitnie od reszty współrodzajowców swemi 
pasorzytnemi obyczajami. Je s tto  rodzaj 
M olothrus lub negro, ja k  go w Argentynie 
nazywają, o którym  miałem już sposobność 
pisać przed paru  laty  w łam ach W szech
św iata. Negro, tak  jak j nasza kukułka, 
znosi ja ja  w cudze gniazda, przyczem m a 
jeszcze dziwny obyczaj przeklówania ja j 
prawego właściciela.

K acyki są to po większej części p taki 
ruchliwe i wesołe; wiele z nich odznacza się 
pięknym śpiewem o brzmieniu fletowem. 
Sądzę, że przy staran iu  możnaby je  nauczyć 
gwizdać tak  ja k  nasze kosy. Miejscowi 
mieszkańcy często chowają je  po klatkach 
zarówno dla pięknych kolorów, ja k  i dla 
miłego śpiewu.

Sclater rozdziela rodzinę kacyków na pięć 
podrodzin. N ie wdając się w szczegóły tego 
systemu, przejdę w krótkości ważniejsze ro
dzaje tej grupy, zatrzym ując się osobliwie 
n a  tych formach, które miałem sposobność

obserwować na swobodzie podczas moich 
podróży.

Rodzaj kacyk (Cassicus), rozbity dzisiaj 
na kilka rodzajów, zawiera największych 
przedstawicieli całej rodziny. W szystkie 
gatunki jego zamieszkują zwrotnikowe części 
Am eryki południowej, oraz Amerykę środ
kową, od JBoliwii po Meksyk południowy. 
Ubarwienie ich jes t czarne, ciemno-brunatne, 
lub ciemno-oliwkowe. Ogon m ają zawsze 
pięknego złocisto-żółtego koloru, a dziób 
biały.

W  podróżach moich spotkałem się z kilku 
gatunkam i tego rodzaju, najlepiej jednak 
poznałem pewien gatunek, zamieszkujący 
niższe p ię tra  Kordylierów peruwiańskich, 
ekwadorskich i boliwijskich (Ostinops Alfre- 
di), zwany przez krajowców „pauchil” lub 
„paukar”. P ta k  ten, wielkości kawki, jest 
koloru oliwkowo-kasztanowatego, z żółtem 
czołem i ogonem. N a wierzchu głowy nosi 
czubek z długich, wązkich piór, sięgających 
tylu głowy. Dziób ma mocny i koniczny.

P ta k  ten jes t równie towarzyski jak  
i wszyscy przedstawiciele tego rodzaju. 
W  lesie lub na plantacyach spotyka go się 
małemi stadkam i, a gniazda budują zawsze 
koloniami. Robi on znaczne szkody na plan
tacyach bananów. W lesie szuka najczę
ściej pożywienia pomiędzy tillandsyam i i na 
paprociach drzewiastych, gdzie obficie znaj
duje ukryte owady, osobliwie zaś różne ga
tunki leśnych prusaków (B lattae). Te ostat
nie nadają mięsu jego i piórom nieprzyjem
ny, mysi odór i tem dziwniejszem wydaje mi 
się twierdzenie księcia Neuwied, jakoby 
mięso poblizkiego gatunku (Ostinops decu- 
manus lub cristatus) było jadalne. W  P eru  
ani w Ekwadorze nikt tych ptaków nie jad a , 
mimo że są one tam  baidzo pospolite i łatwe 
do zdobycia. Głos jego, słyszany zdaleka, 
przypomina do złudzenia nawoływanie po
ganiaczy mułów, gdy krzyczą na swe zwie
rzęta: „mula!” Je s tto  parę nut bardzo sil
nych o brzmieniu fletowem. Poza, jak ą  ptak 
wtedy przybiera, jest bardzo oryginalna: 
pochylając ciało naprzód, jakby się do odlo
tu  szykował, podnosi do góry skrzydła 
i ogon, poczem w raca do zwykłej pozy.

Nie udało mi się wprawdzie nigdy zdobyć 
ja j jego, niemniej jednak poznałem spo
sób jego gnieżdżenia się. P aukar buduje
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gniazda bardzo długie (od 6 do 8 dcm) 
w formie bardzo wydłużonej gruszki, z otwo
rem  od dołu i nieco z boku. Gniazda te są 
zawsze uczepione na końcach liści palm o
wych, a w braku ich na najcieńszych gałę
ziach wysokopiennych drzew, jak  np. pało de 
balsa. Zwykle na drzewie takieln znajduje 
się kilka łub kilkanaście gniazd. Krajowcy 
zapewniali mnie, że najczęściej mądre te 
ptaki wybierają takie drzewa, w pniu któ
rych trzym ają się kłójące mrówki, lub na 
których osy pobudowały sobie gniazda. 
W ierzę temu zupełnie, gdyż sam obserwo
wałem wielokrotnie gniazda pewnego ame
rykańskiego strzyżyka (Tryothorus superci- 
liaris), ulokowane w blizkiem sąsiedztwie 
gniazd osich. W  każdym razie samo zawie
szanie gniazd na cienkich gałązkach wysoko
piennych drzew stanowi już dla nich niemałą 
ochronę, gdyż niepodobna się do nich dostać 
bez ścięcia drzewa. Pewnego razu w miej
scowości Velota (Peru  północne), kazałem 
ściąć drzewo pało de balsa, na którem pau- 
kary zrobiły sobie kolonią lęgową. W szyst
kie gniazda były próżne z wyjątkiem jedne
go, w którem znalazłem  jedno młode prawie 
zupełnie wypierzone. Nieszczęsne to stwo
rzenie miało w ciele swojem aż 6 wielkich 
larw  pewnego gza (Oestrus). Podobny przy- 1 
padek obserwował p. K onstanty Jelski 
w Guyanie francuskiej. W edług  zdania 
księcia Neuwied Ostinops decumanus znos 
dwa ja ja  białe z lilowem marmurkowaniem 
i ciemno-fioletowemi nieregularnemi kropka
mi. Neuwied jednak podobnie jak  i ja  znaj
dował zawsze tylko jedno młode; chyba 
więc drugie ja je  stale przepada.

Rodzaj żółtaczek (Icterus) zamieszkuje 
zwrotnikową Am erykę południową i ciągnie j  

się przez Am erykę środkową aź do Stanów ; 
Zjednoczonych, dokąd niektóre gatunki na 
lato wędrują. Jakkolwiek Neuwied utrzy- i  

muje, że pewien gatunek brazylijski, zwany 
sofre (siarka poportugalsku) trzym a się J 
część roku stadkam i, to gatunki, które mi 
się udało spotkać, żyły zawsze w parach. 
W szystkie żółtaczki posiadają charaktery
styczne żółte ubarwienie, skrzydła zaś i ogon 
a niekiedy głowa i gardziel są czarne. U nie
których gatunków kolor żółty jest zastąpio
ny przez czerwono-pomarańczowy.

Gatunek M iroąue (Icterus mesomeias)

jestto ptak wielkości wilgi, koloru cytry nowo- 
żółtego, z czarnym gardzielem, skrzydłami, 
środkiem pleców i środkowemi sterówkami. 
Zamieszkuje Meksyk południowy, Gwatema
lę, Kolumbią, Ekwador i północną część 
Peru. Trzyma się zwykle pobrzeży rzek 
i strumieni lub w krzakach okalających plan- 
tacye, unika zaś starannie głębi dziewiczego 
lasu. Wesoły i ruchliwy, daje często słyszeć 
swój piękny, czysto wygwizdany śpiew, dla 
którego można go zaliczyć do najlepszych 
śpiewaków nietylko Nowego Lądu, ale i ca
łego świata. Śpiew ten składa się z czte
rech lub pięciu nut, skombinowanych jednak 
z takim talentem, że jeden i ten sam artysta 
może wygwizdywać kilka rozmaitych strofek. 
Zwykle w miarę zmiany okolicy zmienia się 
też i śpiew tych ptaków. Tak np. w pom or
skim lesie Palm alu ,na pograniczu Ekwadoru: 
i P eru  zanotowałem dwie strofki, najczęściej 
przez ten gatunek żółtaczka powtarzane. 
Zwykle ptak powtarza kilka razy tę samę 
strofkę i zdarza się bardzo często, że gdy 
jeden skończy śpiew, drugi nieco dalej pod
chwytuje tę samę piosnkę i powtórzywszy 
kilkakrotnie umilka, gdy trzeci jeszcze dalej, 
śpiew ten reprodukuje. W śród ciszy dzie
wiczego lasu robi to niezwykłe wrażenie 
echa powtórzonego kilkakrotnie.

P tak  ten je s t bardzo ceniony w P eru  za
równo d!a swego śpiewu jak  i dla pięknie 
ubarwionego pierza. Młode wzięte z gniaz
da łatwo się oswajają, według jednak zdania 
krajowców trudne są do zdobycia, gdyż 
m ądry ten ptaszek zawiesza swe gniazda na 
cienkich gałązkach ponad bystremi strum ie
niami górskiemi. Nadto jes t bardzo deli
katny i nie znosi długiej niewoli. Cena przy
swójonege samca dochodzi dla tych wzglę
dów do 40 franków. Najlepiej karmi się je  
jajam i os. Widziałem pewnego razu u na
szego przewodnika chowany okaz tego żół
taczka. Był to ptak żywy i nadzwyczaj 
obłaskawiony. K ręcił się ciągle po chacie 
w pogoni za owadami, które nam bardzo do
kuczały. R azu pewnego udało mi się kupić 
trzy dorosłe ptaki, złowione w potrzask. 
Przechowałem je  kilka tygodni, karmiąc ba
nanami, papają i larwami os, o które nie 
zawsze było łatwo. Mimo wielkich starań  
nie udało mi się ich utrzym ać przy życiu 
i jeden po drugim zdychały kolejno.
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Inny blizki gatunek tego rodzaju (Icterus 
gracae-annae) zamieszkuje suche i jałowe 
pomorze peruwiańskie. Ubarwiony je s t po
dobnie jak  poprzedzający, tylko że kolor 
żółty wpada w pomarańczowy i na złożonem 
skrzydle widać b iałą  plamę. Spotykałem  go 
zawsze param i lub pojedyńczo na niewyso
kich drzewach, rozsianych tu  i owdzie po ja 
łowych wzgórzach, okalających miasteczko 
Tumbez na pograniczu ekwadorskiem. W  żo
łądku znajdowałem owady, gąsienice, jagody 
lub nasiona miejscowego chleba świętojań
skiego (Prosopis dulcis). Śpiew jego, jak 
kolwiek zbliżony do śpiewu poprzedzającego, 
nie je s t tak przyjemny, nieco chrapliwy i d la
tego mieszkańcy bardzo rzadko trzym ają 
p taka tego w klatkach.

Rodzaj Trupialis zamieszkuje Ekw ador 
zachodni, P eru  zachodnie, Boliwią, Chili 
i  A rgentynę. Peruwiański gatunek (T ru 
pialis bellicosa) jestto  ptaszek wielkości kwi
czoła, czarno-szary z czerwoną piersią i epo- 
letkam i. P rzed  okiem brew je s t czerwona, 
poza okiem—biała. Dziób ma średniej d łu 
gości, ogon niedługi, nogi stosunkowo b a r
dzo wysokie. Różni się tem  od właściwych 
kacyków i żółtaczków, że trzym a się prawie 
wyłącznie miejsc otwartych, ja k  pola lucer
ny, lub skłony gór i płaszczyzny m urawą po
rośnięte. Zwykle widzi się je  po kilka i kil
kanaście razy. P taszek ten w K ordylierach 
sięga bardzo wysoko, bo 9000' nad poziomem 
m orza. Ż eruje głównie na ziemi, gdzie ich 
się widzi zawsze kilka lub kilkanaście razem. 
Śpiew ma niezbyt silny, krótki, lecz bardzo 
przyjem ny, kończący się podobną sylabą 
ja k  u naszego potrzeszcza. Zwykle podczas 
śpiewu wylatuje w powietrze, niekiedy naw et 
bardzo wysoko, kończąc zaś strofkę pow ra
ca na ziemię. M ieszkańcy Limy często go 
w klatkach dla miłego śpiewu trzym ają.

Rodzaj negro (M olothrus) zawiera w sobie 
11 gatunków do dziś dnia znanych, rozmiesz
czonych w północnej i południowej Ameryce 
po rzeczpospolitą A rgentyńską. P tak i, n a 
leżące do tego rodzaju, rów nają się wielko
ścią szpakowi. Samce są zawsze czarne 
z mniej lub więcej silnym połyskiem m eta
licznym; samice zaś są szare. W  P e ru  za- 
chodniem trzym a się gatunek niedawno przez 
nas opisany (M olothrus occidentalis), za
mieszkujący pomorze i część Kordylierów

do wysokości 9000' nad poziomem morza. 
P ta k  ten charakteryzuje okolice bezleśne 
północnego P eru . Oryginalny ma obyczaj 
towarzyszenia stadom rogatego bydła i koni, 
osobliwie zaś tym ostatnim. Ja k  wiadomo, 
tak  jedne j a k i  drugie z tych zwierząt zo
stały do P eru  wprowadzone dopiero po od
kryciu Ameryki, czyli przed trzem a wieka
mi. Ponieważ zaś w okolicach uczęszcza
nych przez negra z większych czworonogów 
trzym a się tylko pewien gatunek sarny, któ
ra  dzień cały kryje się po gąszczach i do
piero pod wieczór wychodzi na że r—słusznie 
więc sobie zadać można pytanie, jakim  spo
sobem negro doszedł do wyrobienia w sobie 
instynktu towarzyszenia koniom i bydłu ro
gatem u, wprowadzonym do P eru  przed tak  
niedawnym stosunkowo czasem. Podobny 
przypadek zachodzi także z innym zupełnie 
ptakiem  peruwiańskim, a mianowicie z pew
ną kukułką (Crotophaga sulcirostris), k tóra 
stale towarzyszy bydłu rogatem u i koniom, 
siadając nawet często na grzbietach tych 
zwierząt. Tem  to dziwniejszem musi się 
nam wydać, gdy zwrócimy uwagę, że w E uro
pie lub Azyi, gdzie koń i bydło rogate 
istnieją od niepamiętnych wieków, żaden 
z ptaków nie wyrobił sobie podobnego oby
czaju, a tylko niekiedy widzieć możemy 
wrony siadające na grzbietach trzody chlew
nej. W  Afryce południowej istnieje rodzaj 
p tak a  (Buphaga), który stale towarzyszy 
bydłu rogatem u i wielbłądom, a według za
pewnień podróżników także i dzikim słoniom 
i nosorożcom. Aby więc objaśnić sobie oby
czaj negra i kukułki peruwiańskiej towarzy
szenia koniom i bydłu rogatem u, musimy 
zrobić dwa przypuszczenia: albo obyczaj ten 
wyrobił się w ciągu trzech wieków, co jest 
rzeczą nader ciekawą i pouczającą; albo że 
przed wiekami w okolicach zamieszkiwanych 
przez te ptaki trzym ały się jakieś większe 
czworonogi i że obecnie negry i kukułki 
wróciły tylko do obyczaju swych przodków, 
które ongi na owych czworonogach wyrobiły 
swój instynkt. Przychodziły mi na myśl 
lamy, k tóre przed najściem hiszpanów były 
zwierzętami bardzo w krainie inkasów roz- 
powszechnionemi i dopiero stopniowo wyru
gowane zostały przez konie, jako zwierzęta 
juczne i przez barany, jako zwierzęta mięso- 
dajne. Lecz lam a nie znosi gorącego klim atu
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i panowanie jej rozpoczyna się w Kordylie
rach powyżej 9 000' nad poziomem morza, 
to jest powyżej granicy orograficznego roz
mieszczenia negra i kukułki.

W róćmy jednak  do naszego ptaka, pozo
stawiając bliższym studyom rozstrzygnięcie 
tego ciekawego pytania. Negro trzyma się 
zwykle małemi stadkami, w których liczba 
samic i młodych samców przewyższa znacz
nie liczbę starych samców. Najczęściej wi
dzi się je  przy tabunach koni, gdy przeciwnie 
Orotophaga częściej towarzyszy bydłu roga
tem u. W  miarę jak  koń pasąc się posuwa 
się naprzód, całe stadko posuwa się także, 
wyprzedzając go nieco i trzym ając się prze
ważnie okolic pyska. Widocznem jes t z tego, 
źe gdy koń szczypie traw ę wypłasza jedno
cześnie owady, jakie się w niej znajdują, co 
ułatwia ptakom łowy na nie i tu  znajdujemy 
łatw e objaśnienie tego ciekawego instynktu.

Śpiew negra je s t bardzo miły i w końco
wych nutach przypominający tryle kanarka. 
Co do osobliwego instynktu niesienia jaj 
w cudze gniazda, ośmielę się odesłać sz. czy
telników do mego artykułu z przed paru 
laty, dodając tylko, źe wraz z p. Jelskim  
znajdowaliśmy ja ja  M olothrus occidentalis 
w gniazdach sześciu rozmaitych gatunków 
ptaków, a między innemi w gnieździe maleń
kiego strzyżyka (Troglodytes musculus).

Aby zakończyć przegląd ważniejszych ro
dzajów rodziny żółtaczków, wspomnę jeszcze 
o krabojadzie (Quiscalus), którego jeden 
gatunek (Quiscalus assimilis) zamieszkuje 
deltę rzeki Tumbez w północnO-zachodniem 
Peru . Jes tto  p tak wielkości drozda z dłu
gim ogonem, całkowicie czarny, metalicznie 
połyskujący. Spotykałem go wyłącznie w la
sach dziwoklowych (Rhizophorae), rosnących, 
ja k  wiadomo, w ujściach rzek do morza 
w granicach przypływu. W czasie odpływu 
krabojad żeruje na mulastych mieliznach, 
uganiając się za małemi krabikami z rodzaju 
Gelasimus, które zdają się stanowić jego 
wyłączne pożywienie. Trzyma się zwykle 
pojedyńczo lub parami. Lot ma powolny, 
zbliżony nieco do lotu naszej sroki. W locie 
składa ogon rynienkowato, tak  że rowek 
zwrócony jest ku górze a kant rynienki ku 
dołowi. Robi to wrażenie na pewną odleg
łość, jakby płaszczyzna ogona wypadała 
w płaszczyznie pionowej. j

Gniazda jego znajdowałem często w mie
siącach styczniu i lutym. Zewnętrzna po
włoka gniazda składa się z grubych traw 
i ździebeł zlepionych razem błotem dziwo- 
klowem. W  tej powłoce znajduje się jakby 
drugie gniazdo, łatwo dające się oddzielić 
i utworzone z delikatnych ździebeł cyperusa. 
Gniazdo umieszczone zwykle bywa na niz- 
kich krzakach dziwoklowych lub algarroko- 
wych (Prosopis). L ąg  składa się z dwu ja j 
blado-zielonych, upstrzonych czarnemi i fio- 
letowemi żyłkami.

Miejscowi nazywają krabojada „tordo” 
(drozd) i często po domach chowają. Pew 
nego razu przyniesiono mi parkę młodych, 
które doskonale karmiłem  siekanem mięsem 
wołowem. Były to stworzenia nadzwyczaj 
żarłoczne. Odchowawszy je, zawiozłem do 
Limy i tam z nich prezent jednemu ze zna
jomych zrobiłem.

Jan Sztolcman.

Z dalekiej północy.

(Ciąg dalszy).

Natom iast rok 1872 był wielce niepomyśl
nym dla wypraw północnych. Lody, zebrane 
w wielkiej ilości około Szpicberga i Nowej 
Ziemi, nie ustępowały przez kilkanaście mie
sięcy. Zginęło w nich bez wieści pięć dosko
nałych statków rybackich z Tromso, odcięły 
one i zamknęły w sobie austryacką ekspedy- 
cyą Payera i W eyprechta, zmuszając ich do 
tu łania się przez dwa la ta  po oceanie Lodo
watym, na którym odkryli Ziemię F rancisz
ka Józefa; wreszcie na zachodnim brzegu 
Nowej Ziemi zginął wśród nich dzielny i do
świadczony marynarz, znany już czytelnikowi 
Tobisen. Losy jego załogi są tak  tragiczne,, 
a dla podróżników podbiegunowych poucza
jące, źe musimy je  w krótkości przy
toczyć.

Tobisen kilkakrotnie zwiedzał Nową Z ie
mię, uchodząc z niej zawsze szczęśliwie 

| i z wielkim łupem. W  r. 1865 spędził on
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zimę podbiegunową, na wyspie Niedźwiedziej, 
skąd przywiózł bardzo cenne spostrzeżenia 
meteorologiczne. W  r. 1872, próżno usiłu 
jąc  dostać się na morze K arskie, Tobisen 
przez całe lato trzym ał się zachodnich b rze
gów Nowej Ziemi, ale we wrześniu lody 
otoczyły go masą tak  zw artą, że m usiał szu
kać ratunku na wyspach Krzyżowych (pod 
76** szer. póln.), gdzie postanowił przezimo
wać. Siedmiu majtków wysłał w łódce na 
południe w nadziei odszukania jakiego s ta t
ku łowieckiego, sam zaś z synem i dwoma 
m ajtkam i został na własnym zatarasowanym 
okręcie z wielce uszczuplonemi resztkam i 
żywności. Pomimo tego jednak z energią 
zabrano się do urządzenia zimowego leża. 
Szczęściem drzewa napływowego było pod- 
dostatkiem. N a  początku zimy niedźwiedzie 
podchodziły pod sam sta tek —obficie zaopa
tru jąc  śpiżarnię okrętową w świeże mięso, 
a  tem samem podtrzym ując w dobrym stanie 
zdrowie niewielkiej drużyny żeglarskiej. Lecz 
po nowym roku odwiedziny te przerwały się. 
Tobisen z towarzyszami zmuszony był odży
wiać się w ciągu trzech tygodni solonem, 
■cuchnącem mięsem niedźwiedziem. Spowo
dowało to nieuchronny skorbut. Tobisen 
i jeden z majtków zachorowali. Tymczasem 
mrozy dochodziły do — 39,5° C. D nia 29 
kwietnia Tobisen dokonał dzielnego żywota, 
a w kilka tygodni potem  syn poszedł za 
ojcem. Pozostali dwaj majtkowie, jakko l
wiek mocno schorzali, zdołali jednak docze
kać się la ta  i w sierpniu szczęśliwie dostali 
się na pomorski statek  rybacki.

Losy siedmiu majtków, wysianych przez 
Tobisena na południe w celu odszukania 
statku  łowieckiego, wielce są godne uwagi. 
Byli to: wprawnie rzucający harpunem  H en
ryk Nilsen, Ole Andrzej Olsen, A ksel H en- 
riksen, Andrzej Puksen, J a n  A ndersen 
i L ars Larsen. Puścili się oni w drogę, nie 
zaopatrzeni w ciepłą odzież, m ając ze sobą 
14 sucharów okrętowych, 6 pudełek zapałek, 
dwie strzelby z amunicyą, perspektywę, czaj
nik i kotlik, Zanim  dostali się na wodę 
wolną, zmuszeni byli ciągnąć łódkę po lodzie 
na przestrzeni 7 km. Potem  puścili się, 
trzym ając się brzegu, na południe, wielkie 
zwalczając przeszkody. Zm rok i mrozy 
wciąż się zwiększały, burza północna szar- i 
pa ła  ich bez litości, a szczupły zapas żywno- j

ści dobiegał kresu. Szczęściem udało im się 
zabić niedźwiedzia, a wkrótce potem dwie 
foki. Najczęściej wiosłując, a gdy w iatr był 
był przyjazny, używając żagli, płynęli wciąż 
na południe przez trzy tygodnie. Nie mieli 
kalendarza i czas rachowali na pamięć. Tak 
przebyli około 400 km. Nareszcie wielce 
znużeni dostrzegli na brzegu Gęsiej Ziemi 
dwie pomorskie chaty. Umyślili w nich wy
począć, zwłaszcza że z nadmiernej pracy po- 
puchły im nogi, a niektórzy poodmrażali je  
sobie. W chatach tych, nędznych i ogoło
conych, spędzili trzy tygodnie. Zabili tu 
fokę, dwa białe lisy i cztery reny; wkrótce 
jednak  zwierz znikł im z oczu i nawet cieka
wy niedźwiedź nie ukazał się ani razu. Po
stanowili więc pożegnać niegościnne brzegi 
Gęsiej Ziemi i puścili się lądem na południe 
ku W ajgaczowi. Olsen i Nilsen wzięli broń 
i amunicyą, a reszta ciągnęli kilka znale
zionych w chatach sanek, ułożywszy na nich 
całe swe mienie. Łódkę porzucili na brzegu. 
W krótce zerwała się zawierucha śnieżna tak 
gęsta, że Olsen i Nilsen, który byli nieco 
swych towarzyszy dla łowów odbieżeli, już 
ich więcej odszukać nie mogli. Majtkowie 
pozostali przy sankach, nie wiedząc, co po
cząć—czy się do chat wrócić, czy posuwać 
się dalej na południe—zwyczajem m arynar
skim waźnę tę  sprawę rozstrzygnęli ciągnie
niem losu, a ten nakazał im iść naprzód! 
Nieszczęśliwcy powlekli się ku południowi.

Położenie stawało się groźnem. Opusz
czając schronisko pomorskie, mieli zaledwie 
po ćwierci kilograma mięsa renowego i po 
trosze sadła. Śnieżyce j, mrozy dokuczały 
im srodze, ile że odzieży ciepłej nie mieli;
0 wodę przydatną do picia też było trudno. 
W  takich warunkach męczeński ten pochód 
nie mógł być prędkim. Noce spędzali zako
pani w śniegu, a jeden z towarzyszów stał 
zawsze na warcie, bacząc, aby śpiących nie 
zawiało śniegiem i odpędzając od nich niedź
wiedzie. T ak  trzym ali się w ciągu sześciu 
dni, poczem następnej nocy zm arł Hansen. 
Reszta, pogrzebawszy towarzysza w śniegu, 
dobywając sił ostatek, poszła dalej. Zdołali 
przejść jeszcze około 100 km. Całkowicie 
z sił wyczerpani, rzucają wreszcie sanki
1 większą część żywności, a sami wloką się 
dalej. N a siódmy czy ósmy dzień natrafiają 
przypadkiem na świeży ślad sanek i umyślnie
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nazbieraną, kupę drzewa opałowego. P rze
szedłszy śladem sanek z 10 km , dostrzegli 
wreszcie niewielką chatę, zamieszkaną przez 
samojedów, którzy ich przyjęli ze współczu
ciem i szczerą gościnnością. Największą 
pieczołowitością gospodarzy cieszył się Fu- 
ksen, najbardziej zmizerowany i pozbawiony 
przez odmrożenie palców u nóg.

Rodzina samojedów składała się z trzech 
mężczyzn, tyluż kobiet i jednego chłopaka. 
Zimę spędzała na południowym przylądku 
Gęsiej Ziemi gwoli polowania na foki i m or
sy. Gospodarstwo samojedzkie składało się 
z dużej łodzi (t. zw. karbas), kilku maleń
kich łódeczek, wyłącznie przez samojedów 
tylko używanych, znacznego zapasu mięsa, 
mąki, herbaty, cukru i t. p. Jakkolwiek 
mieli strzelby stare, skałkówki, strzelali je d 
nak nadzwyczaj celnie. Gdy pozwalała na 
to pogoda, norwegczycy pomagali samojedom 
w polowaniu, dni zaś zbyt mroźne i słotne 
spędzali w domu, grając z gospodarzami 
w karty  i t. p. D la zwalczenia skorbutu sa- 
mojedzi używali ruchu na wolnem powietrzu; 
pokarm ich składał się z surowej, rzadziej 
gotowanej reniny i krwi świeżo zabitego 
zwierzęcia. W  chacie mieszkali do marca; 
gdy zaś zmuszeni byli rozebrać ją  na opał, 
przenieśli się do czumów, t. j. namiotów zbu
dowanych z kijów, ustawionych pochyło na- 
k ształt stożka i obciągniętych skórami re 
nów. Byli napozór chrześcijanami, lubo po
jęcia  ich o Bogu były dość szczególne. Gdy 
który z myśliwców chybiał na polowaniu do 
foki, strzelał natychm iast po raz drugi 
w słońce, chcąc tem  ułagodzić gniew boży. 
Rachubę czasu prowadzili po gwiazdach 
i słońcu; zamiast kalendarza używali kija, 
który codziennie nacinali nożem. Samojedzi 
ci tworzyli pewnego rodzaju stadła małżeń
skie, lecz gdy się małżeństwo poróżniło lub 
jeżeli się żona sprzykrzyła mężowi, rzucał on 
ją  bez skrupułu, przechodząc do drugiej. 
Pomimo tego jednak nie nadużywali tego 
zwyczaju i wogóle żyli zgodnie i przykładnie. 
W zględem swych czterech gości przez całą 
zimę zachowywali się bardzo uprzejmie, za
opatrzyli ich w ciepłą odzież futrzaną (reno- 
wą), karmili obficie.

Gdy Olsen i Nilsen podczas zamieci śnież
nej odłączyli się od swych towarzyszy, mieli 
zaledwie pół kilogram a mięsa i strzelby,

z których jednak dla braku zwierząt ko
rzystać nie mogli. Jakkolwiek niedawno 
opuścili schronisko pomorskie, na odszukanie 
jego stracili półczwartej doby. N adom iar 
nieszczęścia, podczas tych poszukiwań obaj 
towarzysze rozłączyli się. Nilsen pierwszy 
dostał się do domu, rozpalił ogień i upiekł 
przy nim pozostałe resztki lisiego mięsa. 
Olsen, wielce strudzony, gdy śniegiem p rag 
nienia ugasić nie mógł, napił się wody m or
skiej, wskutek czego rozchorował się; u t r a 
ciwszy resztę sił, nie mógł się dostać do 
domu, choć przyczołgał się już był do łódki, 
pozostawionej na brzegu morza. Tu przele
żał dość długo, podtrzymując życie śniegiem 
i kawałkami własnego futra, które niedawno 
uszył z surowych skór renowych. W reszcie 
zmógłszy się, dolazł na czworakach do domu, 
w którym znalazł Nilsena śpiącego przy tle- 
jącem  ognisku. Pomimo wyczerpania sił, 
poczęli urządzać się na zimę. Chata była 
zupełnie pusta, nie było w niej ani sprzętów, 
ani żywności. W  ciągu dwu tygodni nie 
mogli zabić ani jednego zwierzęcia; karmili 
się więc kośćmi renów, fok i niedźwiedzi, 
które wygrzebywali z pod śniegu, ogryzali 
i rozgotowywali. Kości te pozostały po 
ostatniej wyprawie myśliwców pomorskich. 
Wreszcie około Bożego Narodzenia udało się 
im zabić rena. Lecz wkrótce w nowy po
padli kłopot—oto wypotrzebowali wszystkie 
zapałki. W tedy otrzymywali ogień, strzela
jąc w pakuły konopne, posypane prochem. 
Jednę z chat rozebrali na opał, lecz nie po
siadali ani siekiery, ani piły Drzewo szcze- 
pali kawałkiem żelaza, oderwanego od łódki 
i wyostrzonego na kamieniu. Takim samym 
sposobem gwoździe, wyciągnięte z łódki, 
przeistoczyli w szydła, któremi szyli fu tra  
renowe, obyczajem samojedzkim, zamiast 
nici żył używając.

T ak doczekali się kwietnia. Od Bożego 
narodzenia nie znosili już głodu, gdyż w cią
gu tego czasu zabili jedenaście renów i jed
nego niedźwiedzia; w połowie kwietnia pozo
stały im już tylko trzy naboje. Nie widząc 
innego wyjścia, obaj towarzysze opuścili 
swoję zimową siedzibę i porzuciwszy łódkę, 
ruszyli brzegiem morskim na południe z za
miarem dostania się na W ajgacz; lecz po 
kilku dniach marszu doszli do samojedzkich 
czumów, w których ku wielkiej radości zna
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leźli pozostałych kolegów i szczerą ehoó 
prostaczą gościnność gospodarzy.

Norwegczycy bawili u samojedów do poło
wy czerwca, poczem uradzili wrócić do łódki, 
zostawionej przy pomorskiej chacie i puścić 
się morzem na południe. Zanim  doszli do 
otwartej, wolnej od lodu wody, zmuszeni byli 
ciągnąć za sobą owę łódkę przez pięć dni. 
Chcąc ulżyć ciężkiej tej pracy, rozpiłowałi 
łódź na dwoje, zastępując tylną jej część 
skórą foki, otrzymanej w darze od sam oje
dów. W  tej pół-łódce płynęli dziesięć dni, 
aż do jednej z wysp wajgaczskich, gdzie 
równie gościnnych jak  na Gęsiej Ziemi zna
leźli samojedów. Z tymi jednak porozumie
wali się tylko zapomocą mimiki, gdy pierwsi 
ich opiekunowie znali słowa norweskie i mó
wili po pomorsku. Tu spędzili osiem dni, 
żyjąc w wygodach i dostatku. Samojedzi 
odwieźli rozbitków na południe, odszukali 
statek  łowiecki, na którym ci nieszczęśliwi 
męczennicy surowej połnocy dostali się 
wreszcie na łono ojczyzny. Ciekawą jednak 
je s t rzeczą, że A ndersen i L arsen zostali 
u samojedów i dopiero po dwu latach wrócili 
do Norwegii.

T aką jest historya rozbitków załogi Tobi- 
sena. R ząd norweski, oceniając gościnność 
samojedów, posłał im w r. 1880 wielką ilość 
podarków, złożoną z ubrania, galanteryi, no
wego systemu broni i t. d. Urządzono też 
na parostatku wspaniałą ucztę dla sam oje
dów; wypowiadano mowy, pito szampana, 
k tóry wielce mieszkańcom Nowej Ziemi sm a
kował.

L a ta  siedemdziesiąte obfitowały w podróże 
północne. Prócz łowców norweskich, którym 
zawdzięczamy dość dokładne poznanie mo
rza Karskiego i wschodnio-północnych brze
gów Nowej Ziemi, tę  ostatnią zwiedzały 
w jednym  prawie czasie wyprawy naukowe: 
niemiecka R osenthala, węgierska hr. W ilcz
ka, szwedzka N ordenskjólda, a sławni od
krywcy Ziemi F ranciszka Józefa, P ay er 
i W eyprecht, straciwszy swój okręt w lodach 
dalszej jeszcze północy, w zatoce Puchowej 
na pomorskim sta tku  rybackim znaleźli swe 
ocalenie. W yprawy te  wzbogaciły nasze 
wiadomości o Nowej Ziemi w niejednym 
szczególe, ale ważniejszych odkryć geogra
ficznych nie poczyniły. R osenthal zbadał 
bardzo dokładnie cieśninę M atoczkin Szar,

K ostin Szar i t. d., hr. Wilczek góry, poło
żone na północnym brzegu pierwszej z cieśnin 
wymienionych i t. d. Wogólte wszystkie te  
ekspedycye badania swe ograniczały do 
zwiedzania mniej lub więcej dostępnych brze
gów wyspy. F lorę jej wybrzeży poznano 
nie gorzej od roślinności niejednej okolicy 
naszego kraju; to samo powiedzieć można 
i o faunie, chociaż ta  mniej posiadała zwo
lenników. Daleko szczuplejszemi są wiado
mości geologiczne. Największą ich wiązankę 
zebrał Hofer, towarzysz hr. Wilczka; zauwa
żył on, że pomiędzy 73° i 74° szer. półn. sku
piają się najwyższe góry Nowej Ziemi, że 
powyżej 74° szer. półn. od zatoki Krzyżowej 
zaczynają się wieczne lodowce, pokrywające 
całkowicie wyspę, a języki swe zanurzające 
w morzu. Pod względem tektonicznym 
wyspa składa się z warstw mocno sfałdowa- 
nych, lecz zniwelowanych następnie działal
nością lodowców. Skałam i są przeważnie 
łupki gliniaste i kwarcyty; granit dostrzeżo
no w jednem  tylko miejscu nad zatoką 
Srebrną, gdzie tworzy górę Mitiuszew K a 
mień; pokłady węgla m ają znajdować się 
w zatoce Krzyżowej i na wyspach Barentsa. 
Dawniejsze spostrzeżenia geologiczne Leh
manna, a późniejsze H ófera i Nordenskjolda 
zadały stanowczy kłam rozmaitym wiado
mościom o domniemanych bogactwach m ine
ralnych Nowej Ziemi.

Rok 1878 stanowi ważną datę w historyi 
wyspy. Z  polecenia rządu założono na brze
gu zatoki Małe Korm akuły (72°30' sz. półn.) 
stacyą ratunkow ą dla rozbitków i zbudowano 
koszary dla samojedów, których przewiezio
no z lądu, z wielkiej tundry północnej. Tak 
pow stała kolonia samojedzka, w której pierw
szą zimę spędził porucznik m arynarki Tia- 
gin z całą rodziną, fortepianem i tym po- 
dobnemi wygodami. D ostarczył on bar
dzo cennych spostrzeżeń meteorologicznych. 
W  kilka la t później na zachodnio-południo- 
wym brzegu Matoczkinego Szaru powstała 
druga, lecz znacznie mniejsza kolonia samo
jedzka. Zakładanie tych kolonij („stano- 
wiszcze”) ma na celu zaludnienie wyspy sta
łymi mieszkańcami i ciągnięcie korzyści 
z łowiectwa, które do czasów ostatnich po
zostawało wyłącznie w rękach norwezkich.

W  szkicu powyższym starałem  się zebrać 
| najwybitniejsze rysy historyi Nowej Ziemi.
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Czytelnik z łatwością dostrzeże, jak  ważny 
w niej udział brały zachodnio-europejskie 
ludy m arynarskie. Z początku kusiła je 
przez czas długi chęć odkrycia drogi północ
nej ku Chinom, którą po raz pierwszy prze
był dopiero Nordenskjold w latach 1878— 
1880 na parosta tku  „Y ega”, następnie obfi
tość zwierza morskiego ściągnęła norweg- 
czyków, marynarzy śmiałych, wytrawnych 
i szczęśliwych. Ciekawą jes t rzeczą, że naj
ważniejsze odkrycia zawdzięczamy tu  przy
padkowi, że wspomnę tu  tylko o Barentsie 
i Johannesenie. Żaden z tych marynarzy, 
porzucając ojczyznę, bynajmniej nie miał na 
celu badania Nowej Ziemi. Z  drugiej stro 
ny wyprawy umyślnie na nią wysyłane nie 
przywoziły zbyt obfitych plonów, z wyjąt
kiem jednego Pachtusowa, który wypracował 
podstawy topografii brzegów wyspy. God- 
nem jes t również uwagi, jak  wiele ofiar ludz
kich pochłonęła ta  w dwu trzecich częściach 
lodami pokryta pustynia. Wymienimy tu 
tylko B arentsa, Cywołkę, Tobisena, pom ija
jąc wielu, wielu innych, mniej znanych. Co 
zaś dotyczę prostych „pomorów”, którzy rok
rocznie, od czasów niepamiętnych, na swych 
własnym sprytem skleconych łodziach („bar
kasach”), z podziwu godną już nie odwagą 
lecz lekkomyślnością, puszczają się oceanem 
na Nową Ziemię, to liczba tych z pomiędzy 
nich, którzy już nigdy na ląd nie powrócą, 
jes t wprost nieskończoną. Świadczy o tem 
wymownie każda zatoka przez nich nawie
dzona: obok opuszczonych kurnych chat
wszędzie prawie wznoszą się krzyże i mogiły, 
a  na wielu bardziej pustynnych i kamie
nistych wybrzeżach — leżą niepogrzebane 
szkielety ludzkie.

Pomimo tak  licznej stosunkowo drużyny 
badaczów Nowej Ziemi, żaden z nich jednak 

ie próbował zajrzeć do jej tajemniczego 
wnętrza. J e s t  ona nietylko nową, ale i cał
kowicie nieznaną ziemią, te rra  incognita 
w literalnem  słów tych znaczeniu. P rze je
chał ją  wprawdzie wpoprzek na samojedz- 
kich saneczkach lekarz Hryniewiecki w roku 
1883, nie zdołał jednak  żadnych poczynić 
spostrzeżeń, ile że było to porą zimową, gdy 
cała wyspa spoczywa pod grubą powłoką 
śniegu, skrywającego zupełnie oro- i hydro
graficzne szczegóły jej budowy. Mniej jesz
cze zasługują na wzmiankę wycieczki w głąb

wyspy niejakiego Nosiłowa, który, zimując 
na niej trzykrotnie (1889—1892), swem nie- 
uczciwem postępowaniem wiełce zdemorali
zował ludność samojedzką. Tenże Nosiłow 
szeroko się jednak później rozpisywał o N o
wej Ziemi w pismach rosyjskich i francu^ 
skich ‘).

Faktyczne wiadomości o wnętrzu wyspy 
zdobyła dopiero w roku zeszłym wyprawa 
naukowa prof. Czernyszewa, znanego geo
loga i badacza północy, do której składu, 
prócz niżej podpisanego, należał jeszcze je 
den z astronomów obserwatoryum w Pułko- 
wie, Kondratiew. Rezulataty tej wyprawy 
w odpowiedniem streszczeniu znajdzie czy
telnik w tem, co następuje.

(C. d. nast.).

J . Morozewicz.

O W PŁYW IE 

O K O LIC ZN O ŚC I P R Z Y P A D K O W Y C H
NA

ROZW ÓJ ODKRYĆ i W YNALAZKÓW .

M o w a p ro f. E . M A C H A  p rzy  o b jęciu  w  un iw ersytecie  

w iedeńskim  katedry filozofii (historyi i te o ry i nauk 

in dukcyjn ych), dnia 21 października 1895 r.

(Dokończenie).

Nietylko wszakże w początkach, ale i w dal- 
szem prowadzeniu badania mogą mieć wpływ 
ważny okoliczności uboczne, działające bez

*) Przytoczone powyżej szczegóły, historyi 
Nowej Ziemi dotyczące, czerpaliśmy z następu
jących dzieł i monografij: 1. Sporer. Nowa ja
Semla in geographischer, naturhistorischer und 
yolkswirthschaftlicherBeziehung.Peterm annsM it- 
theilungen, 1867.— Prof. Nordenskjold. Podróż 
naokoło Europy i Azyi na parostatku „Yega” 
w r . 1878— 1880. Tłum. rossyjskie. Petersburg, 
1881 .— Peterm anns Mittheillungen. począwszy od 
roku 1870.

Prócz tego ważnemi są dzieła: Kap. Liitke.
Czterokrotna żegluga po oceanie Lodowatym.
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zam iaru badacza. Dufay poznaje dwa stany 
elektryczne, śledząc objawy jednego tylko, 
którego istnienie przyjmował. F resneł znaj
duje przypadkiem, źe smugi interferencyjne 
wybijające się na szkle matowem, daleko 
lepiej widzieć się dają  w powietrzu. Z ja 
wisko uginania, sprowadzone przez dwie 
szczeliny, przebiega inaczej, aniżeli F raun- 
bofer oczekuje, a śledzenie dalsze tej oko
liczności doprowadza, go do odkrycia waż
nych widm siatkowych. Objawy indukcyi 
odstępują znacznie od wyobrażenia, jakie 
F arad ay a  do doświadczenia tego skłoniło, 
a to odstępstwo właśnie stanowi istotne od
krycie.

K ażdy już o czemś rozmyślał, każdy może 
do wielkich tych przykładów dodać drobniej
sze, na własnych spostrzeżeniach oparte. Nie 
pogardzanie przypadkiem, ale odpowiednie 
i świadome celu korzystanie z niego popiera 
badania.

Im  silniejsza jest łączność psychiczna ogó
łu obrazów pamięciowych, zależnie od osob
nika i od usposobienia, tem płodniejszą stać 
się może taż sam a obserwacya przypadkowa. 
Galileusz zna ciężar powietrza, zna także 
„opór próżni” i umie go wyrazić zarówno 
ciężarem, jak  i wysokością słupa wody '). 
Myśli te wszakże pozostają w jego głowie 
obok siebie. Torricelli dopiero >zmienia cię
żar właściwy cieczy, służącej do pom iaru 
ciśnienia, a w ten sposób i samo powietrze 
dostaje się do rzędu płynów uciskających. 
Odwracanie linij widmowych niejednokrotnie 
było i przed Kirchhoffem dostrzegane, a na
wet i mechanicznie wyjaśnionem. Jego 
wszakże dopiero bystry umysł zauważył 
łączność tego zjawiska z objawami ciepliko- 
wemi i jem u dopiero odsłoniło się w wytrwa
łej pracy doniosłe znaczenie tych faktów dla 
równowagi ruchomej ciepła.

Obok istniejącej już wielokrotnej łączności

r. 1821— 1824. Petersbug (po rossyjsku).—  
Akad. Baer. Sprawozdanie z wyprawy, druko
wane w Bullet. ac. publ. par 1’Acad. Im per. des 
sc. de St. Petersburg. T. II (1837), t . I I I  (1838), 
Porównaj także monografie Svenskego (po szwedz
ku) i Toeppena (Die Doppelinsel Nowaja Zemla. 
Lipsk, 1878).

')  Ob. „H istorya gazówu, W szechświat z r. 
1891, n-r 1, 2, 3 i n. (Przyp. tłum.).

organicznej całej zawartości pamięciowej, co 
badacza znamionuje, dodać jeszcze należy 
przedewszystkiem silne zajęcie pewnym ce
lem oznaczonym, pewną ideą, która nasuwa 
korzystne związki myślowe i wybija się we 
wszystkiem, cokolwiek się uwadze nastręcza, 
ze wszystkiem w stosunek wchodzi. Tak 
Bradley, żywo aberacyą światła zaprzątnię
ty, znajduje wyjaśnienie jej przez wypadek 
zgoła niepozorny przy przeprawie przez T a 
mizę. W inniśmy jednak zapytać, czy tu  
przypadek badaczowi, czy też badacz przy
padkowi do powodzenia pomaga.

Niech nikt nie myśli, że zdoła wielkie za
danie rozwiązać, jeżeli nie będzie niem tak  
całkowicie przejęty, że wszystko inne staje 
się dlań sprawą uboczną. Przy przelotnem 
spotkaniu M ayera z Jollym  w Heidelbergu 
wyraził się ten ostatni z powątpiewaniem, że 
woda przez wstrząsanie musiałaby się ogrze
wać, gdyby pogląd M ayera był słuszny. 
M ayer oddalił się, nie wyrzekłszy słowa. Po 
kilku tygodniach, niepoznany przez Jollego, 
zbliżył się do niego ze słowami „Jeszt ta k ” 
(Es ischt so). W  dalszej dopiero rozmowie 
dowiedział się Jolly, o czem M ayer mówi. 
Zdarzenie to nie wymaga dalszych wyjaśnień.

K to  nawet od wrażeń zmysłowych oderwa
ny, własnym jes t tylko myślom oddany, n a 
potkać może wyobrażenie, k tóre całe myśle
nie jego na nowe tory wprowadza. Jestto  
wtedy przypadek psychiczny, zdarzenie my
ślowe w różnicy od fizycznego, któremu za
wdzięcza odkrycie, dokonane na drodze psy
chicznej, zamiast na doświadczalnej. Czysto 
zresztą doświadczalne badanie nie istnieje 
wcale, doświadczamy bowiem zawsze, jak  
mówi Gauss, właściwie z naszemi tylko my
ślami. A  właśnie ta  wzajemność stateczna, 
usuwająca wciąż wszelkie zboczenia, to ze- 

J  tknięcie ścisłe doświadczenia i dedukcyi, ja- 
j  kie znajdujemy w dyalogacb Galileusza 

i w optyce Newtona, daje podstawę szczę- 
| śliwej płodności, która nową wiedzę przy

rodniczą tak  dalece odróżnia od starożytnej,
| gdy obserwacya dokładna i myślenie g łę

bokie występywały niekiedy jakby sobie obce 
wzajemnie.

N a przyjazny przypadek fizyczny wycze
kiwać musimy. Przebieg naszego myślenia 
podlega prawu asocyacyi. P rzy doświadcze
niu bardzo ubogiem prowadziłoby ono jedy
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nie do prostego odtworzenia pewnych zdarzeń 
zmysłowych. Gdy wszakże przez doświad
czenie sowite życie psychiczne pobudzone 
jest silnie i wielostronnie, to każde ogniwo 
wyobrażeń naszych z tak  wielu innemi jest 
zczepione, źe na istotny przebieg myśli wpływ 
wywierają i kierunek ich określają okoliczno
ści uboczne, bardzo drobne, często dostrze
galne zaledwie. Także i proces, który wyo
braźnią nazywamy, nasunąć może wielo
kształtne swe utwory nieskończonej rozmai
tości. Cóż jednak robić możemy, aby pro
cesem tym kierować, gdy nie posiadamy 
prawa, wedle którego wiążą się wyobrażenia 
nasze? Zapytajm y raczej—jaki wpływ wy
wierać może pewne silne i wciąż wracające 
wyobrażenie na przebieg wyobrażeń innych? 
W edług tego, cośmy powiedzieli wyżej, od
powiedź mieści się już w pytaniu. Idea 
w łada myśleniem badacza, ale nie od
wrotnie.

Spróbujmy poznać bliżej jeszcze przebieg 
odkrycia. S tan  wynalazcy, jak  słusznie uwa
ża W . Jam es, podobny jest nieco do położe- 
nia’człowieka, który stara się przypomnieć 
sobie rzecz zapomnianą. Obaj czują szczer
bę, z przybliżeniem wszakże tylko znają na
tu rę  szczegółu zatraconego. Gdy, dajmy, 
spotykam w towarzystwie znanego mi dobrze* 
zaprzyjaźnionego ze mną człowieka, którego 
nazwisko wybiegło mi z pamięci, ale który 
zwraca się do mnie z straszliwem żądaniem, 
bym go komuś przedstawił, wtedy, według 
skazówek Lichtenberga, szukam najpierw 
w alfabecie głoski początkowej jego nazwiska. 
Sympatya osobliwa zatrzymuje mnie przy G. 
N a chybi-trafi dodaję głoskę następną i po
zostaję przy e. Zanim zdążyłem spróbować 
istotnie trzeciej głoski r, już brzmi mi 
w uchu pełne nazwisko „Gerson” i z kłopotu 
swego jestem  wybawiony. Przy wyjściu 
z domu spotkałem znajomego, który mi pew
nej wiadomości udzielił. D la ważniejszych 
wszakże zajęć po powrocie do domu za
pomniałem, o co to szło. Zniechęcony, na- 
próżno się nad tem zastanawiam. Wreszcie 
wydaje mi się, że w myśli znów drogę swą 
przechodzę. N a  rogu ulicy stoi tenże sam 
człowiek i wiadomość swoję powtarza. Tu 
więc występują znów w świadomości wszyst
kie wyobrażenia, które mogły być w związku 
z wyobrażeniem zatraconem i wysuwają ją

samą wreszcie na widok. W  pierwszym 
zwłaszcza razie, jeżeli doświadczenie raz 
przeprowadzone zostało i wryło się w pa
mięć jako zysk trw ały, daje się stąd  łatwo 
wysnuć metoda systematyczna, skoro już 
wiemy, że nazwisko składać się musi z pew
nej, ograniczonej liczby dźwięków. Zarazem  
widzimy jednak, źe praca kombinacyjna 
wzrosłaby niesłychanie, gdyby nazwisko było 
nieco dłuższe, lub usposobienie nasze wzglę
dem niego słabsze.

Nie bezzasadnie zwykliśmy mówić, że ba
dacz rozwiązał zagadkę. K ażde geome
tryczne zadanie konstrukcyjne daje się w for
mę zagadki przybrać: „Co to jest za rzecz M, 
która ma własności A , B, O”? „Co to za 
koło, które dotyka prostych A  i B, a tej 
ostatniej w punkcie C”? Pierwsze dwa wa
runki sprowadzają przed wyobraźnię naszą 
szereg kół, których środki przypadają na 
linii dwusiecznej kąta, zawartego między 
A  i B; warunek trzeci przypomina nam koła, 
mające środki na prostopadłej, poprowadzo
nej do B z punktu C. Wspólne ogniwo 
tych wyobrażeń rozwiązuje zagadkę, czyni 
zadosyć zadaniu. Jakakolwiek zagadka lub 
szarada wywołuje podobny proces, wspomnie
nia tylko pobudzane są w wielu kierunkach, 
potrzeba przejrzeć obfitsze, mniej jasno upo- 
urządkowane obszary wyobrażeń. Różnica 
między geometrą, rozwiązującym zadanie 
konstrukcyjne, a technikiem lub przyrodni
kiem, stojącym wobec nowej kwestyi, jest ta  
tylko, że pierwszy obraca się w dziedzinie 
doskonale mu znanej, drudzy zaś oswoić się 
z nią mogą dopiero, gdy ją  poza zwykłą 
m iarę daleko przekroczą. Technik dąży tu  
przynajmniej z danemi środkami do celu 
oznaczonego, gdy przyrodnikowi cel badań 
niekiedy tylko w ogólnych zarysach przy
świeca. Często nawet samą zagadkę sfor
mułować musi. Często też po osięgnięciu 
dopiero celu ukazuje się widok jasny, któryby 
poprzednio umożliwił postępowanie systema
tyczne. Losowi zatem i instynktowi pozo
staje tu  więcej daleko.

D la wskazanego tu  procesu ważną jest 
rzeczą, czy przebiega on szybko w umyśle, 
czy też przędzie się przez ciąg stuleci w gło
wach długiego szeregu myślicieli. Czem 
rozwiązanie jest dla zagadki, tem też dzi
siejsze wyobrażenie o świetle jest względem
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faktów odkrytych przez Grimaldiego, Rome
ra , Huygensa, Newtona, Younga, M alusa 
i Fresnela, a dopiero przy pomocy tak  stop
niowo rozwijającego się wyobrażenia lepiej 
rozejrzeć możemy rozległe to pole.

Oświadczenia, przez wielkich badaczów 
i artystów złożone, stanowią pożądane uzu
pełnienie wyjaśnień, jakie osiągamy z dzie
jów kultury i z psychologii porównawczej. 
Mówimy o badaczach i artystach  razem , Ja n  
M uller i Liebig bowiem wypowiedzieli to  od
ważnie, że między działaniem jednych i d ru 
gich nie masz istotnej różnicy. Czy L eonar
da da Yinci uważać mamy za badacza czy 
za artystę? Jeżeli a rty sta  dzieło swe z nie
wielu motywów buduje, to badacz uchwycić 
m a motywy, które rzeczywistość przenikają. 
Jeżeli badacz, jak  L agrange lub Fourier, 
jes t poniekąd arty stą  w przedstawieniu 
osięgniętych rezultatów, to artysta , jak  
Szekspir lub Ruysdael, jest badaczem w ob- 
serwacyi, k tóra poprzedzać musi jego two
rzenie.

Newton, zapytany o metodę swej pracy, to 
tylko mógł odpowiedzieć, że o jednej i tejże 
samej rzeczy często bardzo rozmyślał; po
dobnież wyrażają się d’A lem bert, Helmholtz 
i inni. Badacze i artyści zalecają pracę wy
trw ałą. Gdy przy tak  ciągłem rozpatryw a
niu pewnej dziedziny, które pomyślnemu 
przypadkowi sposobność nastręcza, wszystko, 
co odpowiada usposobieniu lub idei p an u ją
cej, staje się żywszem, wszystko zaś, co temu 
nie odpowiada, zwolna w cień zapada, wtedy 
śród utworów, które swobodna i sama sobie 
pozostawiona, lotna wyobraźnia obfitym s tru 
mieniem rodzi, zajaśnieć może naraz żywem 
światłem obraz, odpowiadający zupełnie idei 
panującej, usposobieniu lub zamiarowi. M a 
to wtedy pozór, jakby było objawem aktu 
tworzenia, co się zdziałało zwolna, przez 
dobór stopniowy. T ak  to rozumieć można, 
gdy Newton, M ozart, R. W agner mówią, 
że myśli, melodye, harm onie spływały do 
nich, a oni jedynie zatrzymywali, co odpo- 
wiedniem było. I  geniusz twórczy postępuje 
z pewnością, świadomie lub instynktownie, 
systematycznie zawsze, gdzie to wykonać się 
daje; ale w przeczuciu swem pewnej pracy 
nie rozpoczyna on wcale, albo porzuca ją  po 
próbie przelotnej, gdy człowiek zdolności 
i talentu pozbawiony daremnie się nad nią

mozoli. S tąd też w czasie niedługim doko
nać może dzieła, do którego życie człowie
ka pospolitego ani w części nie mogłoby 
starczyć.

N ie zbłądzimy chyba, jeżeli w geniuszu 
widzieć będziemy drobne tylko odstępstwo 
od średniego uzdolnienia ludzkiego,—nieco 
może większą wrażliwość i szybkość reakcyi 
mózgu. Ludzie tacy, którzy za popędem 
swym idąc, tak  wielkie ofiary idei pewnej 
sk ładają , zam iast m ateryalnych szukać ko
rzyści, pełnej krwi filistrowi zawsze rzetel
nymi głupcami wydawać się będą, ale 
trudnoby nam przyszło wraz z Lombrosem 
geniusz za chorobę uważać, choć prawdą 
jes t niestety, że umysł wrażliwy jest utwo
rem czulszym i łatwiej chorobie ulega.

Co C. G. J .  Jacobi o wiedzy matem atycz
nej mówi, że zwolna wzrasta i po wielu m a
nowcach późno prawdy dosięga, że wszystko 
dobrze już przygotowanem być musi, by 
wreszcie w czasie oznaczonym nowa prawda 
wystąpiła, jakby koniecznością boską pędzo
na '),—wszystko to do każdej odnosi się 
nauki. Dziwimy się często, jak  niekiedy 
przez stulecie całe najwybitniejsi myśliciele 
mozolić się muszą, aby zdobyć świadomość, 
k tórą my w ciągu kilku godzin przyswoić 
sobie możemy, a która, raz poznana, wydaje 
się w okolicznościach przyjaznych bardzo 
łatw ą do wykrycia. Upokorzeni, uczymy się 
stąd, że najznakomitszy nawet człowiek do 
życia codziennego bardziej aniżeli do badań 
je s t stworzony. J a k  wiele zawdzięcza on 
przypadkowi, to jest owemu właściwemu 
zbiegowi życia fizycznego i psychicznego, 
w czem właśnie wybija się wyraźnie to po
stępujące wciąż, niedoskonałe, niewykończo
ne przystosowanie tego ostatniego do pierw
szego—to rozważaliśmy dzisiaj. Poetyczna 
myśl Jacobiego o działającej w nauce ko
nieczności boskiej nie u traci dla nas nic ze 
wzniosłości swej, jeżeli uznamy w niej ko
nieczność tęż samę, k tóra niszczy wszystko, 
co utrzym ać się nie daje, a popiera wszystko,

')  Crescunt disciplinae lente tardeąue; per 
yarios errores sero peryenitur ad yeritatem, 
Omnia p reparata  esse debent d iuturno et assiduo 
labore ad introitum  veritatis novae. Jam  illa 
certo femporis niomenło divina quadam necessi- 
ta*e coacta em erget.
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co do życia jes t uzdolnione. W iększą bo
wiem, wznioślejszą i poetyczniejszą nad 
wszelki poemat jest rzeczywistość i prawda.

Przełożył S. K .

Przyrządy naukowe na wystawie 'przemysłowej 
w Berlinie.

Budynek wystawowy chemii, optyki i fizyki 
nie ściąga takich mas zwiedzających, jak  inne 
budynki, gdzie każdy bądź co bądź znajdzie coś, 
co go pociągnie ku sobie i zatrzym a przez czas 
pewien. Tutaj jedyny dział fotografii, trakto- i  

wany po macoszemu z punktu widzenia nauko
wego i w zastosowaniu do zwykłej praktyki 
fotograficznej, przykuwa od czasu do czasu oko 
zwykłego widza. Dziś jednakże zajęły nas in
strum enty fizyczne i optyczne, których ustawiono 
tu taj legion cały, a k tóre wartości swej właściwej 
nabierają dopiero po przyjrzeniu się im bliższem 
i do pewnego stopnia skontrolowaniu naukowem.

Zauważyć się daje w wystawie tej pewien po
dział na dwie główne części. W części połud
niowej gmachu, w pobliżu działu przemysłu che
micznego, spostrzegamy instrum enty, na których 
zbudowanie złożyły się czynniki tak  rzadkie, jak  
genialny zmysł wynalazcy i pomysłowość w wy
konaniu mechanika; część zaś północną budynku 
zapełniono instrumentami, że się tak wyrażę, 
użytku codziennego, które widzimy w w arszta
tach mechanicznych, w gabinetach lekarzy lub 
pracowniach inżynierów.

Tuż u wejścia do budynku samego uderza nas 
widok wielkiego zegara astronomicznego, zawie
szonego przez firmę Hans Heele na jednym ze 
słupów murowanych. W ahadło zegara tego, 
który znakomicie funkcyonuje już  od ła t 10-ciu, 
wypróbowane zostało w swoim czasie na wpływ 
zmian tem peratury, w granicach pomiędzy 
-f 105,5° i — 5°; dokładność znaleziona wyniosła 
'/ioo mm• Obok zegara tego umieszczono chro- 
nograf, zbudowany niegdyś dla Helmholtza i b ę
dący w użyciu od la t 8-iu w instytucie fizyczno- 
technicznym w Charlottenburgu.

Po lewej stronie pięknie prezentuje się wysta
wa firmy W ehrsena w Berlinie. W  szafie tego 
wystawcy znajdujemy wyłącznie aparaty i instru
menty, przeznaczone dla zjawisk elektrycznych: 
maszyny influencyjne, elektroskopy, butelki le j
dejskie aż do rozmiarów */2 m, rurki Geisslera, 
wyładowywacze i t  p. W pewnej łączności z wy

stawcą tym pozostaje wielka szafa fabryki Ernec- 
kego. Są tam  ju ż  niewielkie maszyny dynamo- 
elektryczne, pompy powietrzne, rtęciowe, busole 
i galwanometry, prasy hydrauliczne. Uwagę 
wszystkich zwraca na siebie m etr długi mono- 
chord, na którym badania odczytywać się dają 

j  na ‘/ 10 mm.
Po stronie prawej budynku widzimy szafę wy

stawową firmy Fuessa ze Steglitz, w której 
umieszczone są bardzo dokładnie wykonane in
s tru m e n t do badań zmian tem peiatury i aury: 
barografy i term ografy, instrum enty do obser- 
wacyi przypływu i odpływu wody, do stanu tejże 
w kotłach; heliostaty, katetom etry (do budowy 
barometrów) i spektrometry; wreszcie instrum en
ty  projekcyjne i aparaty mineralogiczne, a nad 
szafą wielki anemometr.

Po obudwu stronach głównego przejścia usta
wiono gablotki fizyczno-technicznej stacyi do
świadczalnej w Charlottenburgu. Tutaj widzi
my nadzwyczaj interesującą kolekcyą term ome
trów  precyzyjnych dla tem peratur — 130° do 
+  560° C z podziałkami do 0,1°. Dalej: ane- 
roid i barom etry rtęciowe, manometry i kalo- 
rym etry,—'wszystko instrum enty sprowadzone 
przez stacyą rzeczoną; bolometr do pomiarów 
zmian tem peratury o ‘/ ioooco0 0; aparaty kom
pensacyjne dla mierzenia siły elektromotorycznej, 
różnicy napięcia i siły prądu elektrycznego. Mię
dzy stosami galwanicznemi zwraca na siebie uwa
gę element term oelektryczny z czystej pla*yny 
i platyny w aliażu z rodem (10°/o tego ostatnie
go metalu), służący do m iecen ia  tem peratury 
do 1 400° C. Z pomocą tego elemeutu został 
wyznaczony punkt topliwości złota na 1 074°. 
Nie brak  też w szafkach tych wszelkich prób 
przewodników i kabli elektrycznych. Chwali się 
nadzwyczaj instytutowi charlottenburskiemu, że 
każdy okaz wystawowy zaopatrzony został w od
powiednią etykietę z nazwą instrum entu i opisem 
krótkim przeznaczenia tegoż.

Paul Gebhardt wystawił instrum enty z fizyki 
ogólnej, przeznaczone do laboratoryów szkół 
średnich i gimnazyów. Kriiss z Hamburga za
prezentował znakomicie swe mikroskopy, spek
troskopy i spektrom etry, a nadto owe niezmier
nie dowcipne ins‘rumenty posiłkowe w wykreśla
niu projekcyjneru. Dalej Rosenberg z Berlina 
zapełnił witrynę swoją teodolitami i insfrumen- 
tami geodezyjnemi.

F irm a Pi elit i s-ka w Rathenow ustawiła po
dłużną witrynę, która zawartością swą zwraca 
uwagę każdego przechodnia. Są tam  wielkie 
soczewki i pryzm aty szklane, specyalnie p rze
znaczone do la tarń  morskich; widzimy wielkie 
latarnie okrętowe i przyrządy do wszelkiego ro
dzaju sygnałów świetlnych na morzu i lądzie. 
Taż firma ustawiła nad samą Szprewą 13 m wy
soką wieżyczkę z latarnią m orską, której światło 
rozprasza się na dwie mile morskie w promieniu.

Wiele, wiele jeszcze firm podobnych umieści
ło swe wyroby tego rodzaju w budynku tym
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i w głównym pawilonie wystawowym. Zwrócę 
jeszcze uwagę na wielki induktor, dający iskry 
na 1 m długie, wyrobu firmy K aiser i Schmidt; 
zaznaczę wielką rozm aitość wystawionych foto- 
grafij przy  pomocy promieni Róntgena i rozm ai
tość całkowitych urządzeń do tego rodzaju  foto
grafowania. Dalej wspomnieć muszę o apara
tach i rysunkach firmy Giinther z Brunświku, 
k tóra dała znakomity szkic wszelkich operacyj, 
jak ie używane są do geograficznego wyznaczania 
miejscowości, do pomiarów chm ur i t. p. N aj
większy barom etr-aneroid o średnicy 1,5 w, 
przeznaczony dla wież i baszt, wyrobu Luffra ze 
S tu ttgartu , nie może być również pominięty 
w sprawozdaniu niniejszem.

W szystkie nisze po lewej stronie gmachu wy
pełnione zostały przez wystawców, produku ją
cych instrum enty lekarskie i dentystyczne. W iel
ka ich mnogość i rozmaitość wymaga oka specya- 
listy i opisywanie ich nie nadaje się do W szech
świata.

A te raz  słów kilka o dziale fotograficznym na 
wystawie. Fotografia, k tóra w Berlinie zajm uje 
nadzwyczaj wyniosłe stanowisko w je j znaczeniu 
teoretycznem , nie została wcale sprezentow aną 
na tegorocznej wystawie. Niema tam  nic z tego 
wielkiego postępu, ja k i w osfatnich czasach na 
polu tem zauważyć się daje. Brak w zupełności 
fotografii landszaftowej, fotografii barwnej; jed- 
nem słovyem brak  wszystkiego, coby nadawało 
działowi temu piętno ogólnej wys'awy fotogra
ficznej. Zdaje się, że wystawcy zastosowali się 
do hasła samej wystawy — „przem ysłowa”— 
i w tym  tylko kierunku pośpieszyli z ekspozy- 
cyą. To też wszędzie widzimy tylko zwykłe po
dobizny ludzkie w formatach i pozach najróżno
rodniejszych, w ramach mniej lub więcej efek
townych. Zręcznie porozwieszano tu  i  owdzie 
klisze z pozytywami, poustawiano mniejsze 
i większe aparaty fotograficzne i m ateryały 
i przyrządy do fotografowania niezbędne. Szcze
gółowiej zastanawiać się nad działem tym  nie 
widzę potrzeby.

O ile dzieł instrumentów naukowych dzięki 
jakości tychże zasługuje na pochwałę, o lyle 
mamy prawo stawiać za rzu t poważny grupie 
XVII, fotograficznej, na wystawie berlińskiej.

F. F.

—  D^fuzya metali. Do najciekawszych obja
wów fizyki molekularnej należy niewątpliwie dy- 
fuzya, czyli wzajemne przenikanie się ciał s ta 
łych. Zjawiska te, słabo dotąd poznane, badał

obecnie p. Roberts-Austen. Pierwsze miały na 
celu dyfuzyą metalu stałego do metalu stopione
go. Na dnie ru ry  umieszczano bryłkę danego 
m etalu, a ru rę napełniano innym mefalem 
i ogrzewano j ą  do tem peratury wyższej od punk
tu  topliwości tego drugiego metalu. Po upływie 
pewnego przeciągu czasu tem peraturę obniżano, 
masa cała krzepła w postać p ręta  walcowego, 
któi'y rozcinano na cienkie warstwy, poddawane 
potem rozbiorowi chemicznemu.

Okazało się w ten  sposób, że złoto, srebro, 
platyna, rod dyfundują w znacznych ilościach do 
ołowiu i cyny w tem peraturze 500°, a co ciekaw
sze, przenikają nawet do metalu stałego. O stat
nie te doświadczenia, zresztą, przeprowadził do
tąd p. Austen jedynie co do złota. Spółczynnik 
dyfuzyi maleje wprawdzie szybko, w miarę ja k  
tem peratura opada, ale i w tem peraturze nawet 
zwykłej dyfuzya dostrzedz się jeszcze daje. 
Spółczynnik, mianowicie, dyfuzyi złota do ołowiu 
ma w różnych tem peraturach wartości nastę
pujące :

550° . . .  5 19
250° . . . 0,03
^00° . . . 0 ,007
165° . . . 0 ,004
100° . . . 0,00002

Pierwsza z tych liczb dotyczę ołowiu ciekłego; 
drugie wskazują rozchodzenie się złota w ołowiu 
stałym, które, ja k  widzimy, dosyć je st jeszcze 
znaczne.

S. K.

—  Nleta! uran, k#óry dotychczas umiano 
otrzymywać tylko w postaci proszku, przed trze 
ma laty  otrzym any został przez Moissana w pie
cu elektrycznym w ksz'ałcie większych kawał
ków, a następnie także w stałem połączeniu 
z węglem. Dokładniejsze badania, dokonane 
w ostatnich czasach nad tym  metalem, doprowa
dziły p. Moissana do następujących wniosków. 
Uran łatwo może być otrzym any albo przez roz
kład podwójnego fluorku uranu i sodu zapom ocą 
sodu albo przez elektrolizę tego związku, lub 
wreszcie najlepiej przez odtlenienie tlenku uranu, 
węglem w piecu elektrycznym. W szystkie trzy  
metody są dość wydajne, a p. Moissan do badań 
swych potrafił przyrządzić przeszło 15 kg u ranu 
metalicznego. Można uran otrzymać w postaci 
krystalicznej. Czysty m etal ma własności zbli
żające go do żelaza; łączy się z węglem, daje się 
hartować, utlenia się. Z tlenem łączy się łatw iej 
aniżeli żelazo; jako  proszek delikatny rozkłada 
wodę nazimno. Działanie uranu na kwasy jest 
energiczniejsze niż działanie żelaza. Odznacza 
się znacznem powinowactwem chemicznem do 
azotu; a jeżeli przy przyrządzaniu metalu na j
troskliwiej nie wykluczyć działania azotu, otrzy> 
muje się połączenie tego gazu z uranem. Yfolny



N r  32. WSZECHSWIAT. 511

od żelaza uran nie działa na igłę magnesową, 
a w piecu elektrycznym znacznie je s t od żelaza 
lotm ejszy. (Compt. rend.).

A. L.

—  O bserw acye nad ważkami (Libellula). 
Znany geolog p. K arol Barrois w Lille zawiado
mił francuskie Towarzystwo entomologiczne o cie- 
kawem spostrzeżeniu nad ważkami.

W sierpniu roku zeszłego p. Barrois przecha
dzał się pewnego pięknego popołudnia po drodze 
biegnącej prosto ze wschodu na zachód. M nóst
wo ważek, które w tej porze zamieszkują okoli
cę, zwłaszcza nad stawami i kałużami, siedziało 
na drutach telegraficznych, przeprowadzonych 
wzdłuż drogi i zdawało się być przykute do nich.

Nieprzeliczone osobniki, wszystkie do jednego 
gatunku należące, siedziały na drucie wzdłuż 
osi, z głowami zwróconemi na zachód, ku słońcu, 
z odwłokiem wzniesionym nad d ru t pod kątem 
około 25 stopni. Zewsząd przybywały nowe 
ważki, rzucały się na siedzące, latały dokoła 
nich w odległości około 2 c/n, a wkrótce opusz
czały się na d ru t i zostawały nieruchome. Od
ległość między oddzielnemi owadami wynosiła 
przeciętnie 20 cm dosyć równomiernie, bo nigdy 
mniej niż 10, ani więcej niż 30.

Nigdy nie siadały w locie na drucie, lecz oble
ciawszy siedzące tam ju ż  owady, opuszczały się 
na niego tam, gdzie znajdowały wolne miejsce.

D ru t telegraficzny był pokryty ważkami na 
przestrzeni 12 km, musiało więc ich być ze 
60 000.

Owady, które raz siadły na drucie, nie opusz
czały go ju ż , raz tylko jeden wyją+kowo zerwał 
się z drutu, lecz o kilka metrów dalej siadł zno
wu, nie mogąc się wznieść w powietrze.

Zdaje się, że można to szczególne zachowanie 
zadawałniająco wyjaśnić. Wiadomo, że nawet 
bardzo czupurnego koguta można zahypnotyzo- 
wać, rysując przed nim w kierunku dzioba kres
kę kredą na podłodze.

W opisanym przypadku dru t telegraficzny, 
idący od wschodu na zachód i odbijający pro
mienie słońca, odgrywał dla ważek rolę kreski 
kredowej.

Blask, uderzający nagle przelatujące owady, 
musiał je  w jednej chwili zahypnotyzować i przy
kuć do drutu.
■ Tym sposobem da się objaśnić równomierne 
ułożenie owadów, bo nowoprzybywające tam 
tylko mogły się zatrzymywać, gdzie dostateczny 
kawałek drutu, potrzebny do odbicia blasku 
słońca, był wolny.

Tam gdzie szosa,' a z nią i druty telegraficzne 
zwróciły się nagle na południe, nie było już  ani 
jednej ważki na drucie.

Szkoda, że p. Barrois nie badał zachowania 
ważek po zachodzie słońca lub po dojściu jego 
do poziomu drutu, gdy odbijanie światła ustało.

(Pi-ome'heus).
A. Ś.

—  Żaby, odbyw ające rozwój na lądzie.
W zwrotnikowych krajach Ameryki znajduje się 
kilka gatunków żab, które składają skrzek na 
liściach roślin lądowych i tam też kijanki odby
wają swój rozwój. Są to Cystignathus mystaci- 
nus i Hyla nebulosa z Brazylii, oraz Hylodes 
martinicensis z wysp Antylskich. H istorya roz
woju tej ostatniej była nieco dokładniej zbadana 
przez prof. Petersa z Berlina w r. 1876 na oka
zach, przysłanych z Ameryki. Ja jka  H. m arti
nicensis m ają 4 ,5— 5,5 mm średnicy. Zawarty 
w nich zarodek zwrócony je s t wklęśniętą stroną 
brzuszną do żółtka odżywczego i posiada cztery 
krótkie wyrostki w miejscu przyszłych kończyn 
(ale bez żadnego śladu palców) oraz długi ogon, 
W  miarę rozwoju żółtko i ogon ulegają zaniko
wi tak , że gdy żaba opuszcza ja jko , ogon je j ma 
ledwie 0,3 n  długości (przy 5 mm długości 
zwierzęcia) i znika zupełnie w ciągu jednego 
dnia. Na obserwowanych zarodkach prof. Pe
ters nie zauważył nawet śladu skrzeli, nie ulega 
natom iast żadnej wątpliwości, że rolę organu 
oddechowego odgrywa ogon, obficie zaopatrzony 
w naczynia krwionośne. W każdym jednak ra 
zie badania prof. Petersa z natury rzeczy nie 
mogły być zupełnie dokładnemi, rozporządzał on 
bowiem jedynie materyałem martwym. Należa
łoby więc koniecznie sprawdzić i uzupełnić tako
we, posiłkując się żywemi okazami. Obecnie 
nadarza się właśnie wyborna sposobność po temu, 
gdyż w roku zeszłym zauważono obecność ży
wych okazów Hylodes martinicensis w cieplarni 
w Kew (w Anglii). Musiały się one tam  dostać 
według wszelkiego prawdopodobieństwa jeszcze 
przed kilku laty  w skrzynkach, w których prze
syłano żywe rośliny, zaaklimatyzowały się i roz
mnożyły tak  dalece, że obecnie znajdują się tam 
w znacznej obfitości. Ułatwiła im to sprzyjająca 
tem peratura cieplarni, utrzymywana między 
27°— 30° i spadająca jedynie w czasie bardzo 
ostrej zimy do -(-15°. Bardzo to  pożyteczny 
mieszkaniec cieplarni, gdyż wyjada szkodliwe 
stawonogi; jednocześnie zaś będzie mógł dostar
czyć materyału do odnośnych badań nad historyą 
rozwoju.

(Prometheus n-r 340 z r. b ).

B. D .

—  Pnie koralowe czyli koralowiny bywają 
używane jako kamienie budowlane na wielu wy
brzeżach koralowych na Ceylonie, a także naj
bliższa nam i licznie przez zoologów odwiedzana 
stacya koralowa T ur na morzu Czerwonem zbu
dowana je s t prawie cala z pni koralowych, świe
żo wyłowionych z ławic. „Ceylon Obseryer” 
uważa, ze budowniczowie europejscy nie dosyć 
jeszcze cenią ten materyał.

Koral odznacza się lekkością i rozciągliwością, 
co go czyni zdatnym na m ateryał do sklepień, 
a kilka mostów arkadowych o długich łukowych 
sklepieni?ch r.a Jafnapatam świadczy o jego trwr*
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lości. Również nadaje się koral na ozdoby bu
dowlane; zrobiono z niego ozdoby i okna gotyckie 
kościoła św. Jana w Chundiku]i.

Z kawałków rozbitych mamy kamienie drożne, 
bardzo przenikliwe, a lekkość m ateryalu ułatw ia 
dostawę w głąb lądu, a może i na dalszą od
ległość.

A. Ś.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Balon „fterophile” , zaopatrzony w przy- 
.rządy samopiszące, wzbił się dnia 22 m arca r. b. 
o 11 */2 przed południem w Paryżu, p rzy  zupeł
nie pogodnem niebie. W edług sprawozdania pp. 
Herm itea i Besanęona podczas pierwszej pół

godziny wznosił się prawie pionowo z szybkością 
5— 6 m na sekundę. Po 3 '/2 godzinach spadł 
w pobliżu Cambrai, a wskazówki przyrządów 
dowiodły, że najwyższa osiągnięta wysokość wy
nosiła 1 4 0 0 0  m, najniższa zaś tem peratura 
— 63°. Ponieważ tem peratura na powierzchni 
ziemi była -f-14°, przeto różnica wyniosła 77° 
czyli przeciętnie obniżenie o 1° C na każde 
182 m. W artość ta  nie oddala się znacznie od 
określonej w podobny sposób przez balon d. 25 
października 1895 roku. Wówczas balon do
szedł do wysokości 15 500 m i wskazał najniższą 
tem peraturę — 70°. Oddzielny szereg doświad
czeń wykonanych przez pp. Hermitea i Besanęona 
przy — 80° przekonał, że użyte przyrządy funk* 
cyonowały doskonale w tak  nizkich tem pera
turach.

(Compt. rend.).

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 29 lipca do 4 sierpnia 1896 r.

■(ze s p o s trz e ż e ń  n a  s t a c y i  m e te o r o lo g ic z n e j p r z y  M u zeu m  P r z e m y s łu  i  R o ln ic tw a  w  W a r s z a w ie ) .

D
zi

eń

B a r o m e tr  
700  mm -|- T e m p e r a tu r a  w  s t . C .

W
il

g
. 

śr
.

K ie r u n e k  w ia tr u

Szybkość w metrach 
na sekundę

Su m a

o p ad u
U w a g i

7  r. 1 P- 9  w. 7 r. l p - | 9  w. | N a jw . N ajn .

29 S. 49,6 47,3 4%9 23,6 30 ,s 26,3 32,4 20,1 56 SE »,SE ’ ,S« 1,1 •  w  n ocy
30 C. 46,2 4'>.3 45,6 26,4 3o,o 26,6 3 1,6 22,6 54 S 3,S E ł ,SJ —
31 P 46,3 46,5 47.9 24,3 3 1,6 21,2 32,0 21,0 58 S E 3,S E ’ ,E B 17,6 5  •  od  5 h. 45  m.

1 S. 48,6 48,2 47.1 22,3 30,1 26,0 3 t ,o 18,9 55 SI,S E 5,S E 4 — w ieczorem  ^  w  str. E
2 N . 46,6 4 ^ 7 45,2 22,7 29,8 21,0 30,5 20,7 62 SE »,SE5,E 5 0,0 T E  •  0 4  h. p. m.
3 P- 4 4 i3 4 3 6 43,5 22,g 26,5 19,0 28,0 17,2 61 S 3,S 3,W ’ 45,0 K •  od 4 h. 15 m. do 5 h.
4 W . 45,6 4 7 .fi 4 9 .° >4.5 18,2 16,1 20,2 14,5 73 W «,W 9,W» 0,7 •  w  n o cy [4-5 m. p. m.

Średnia 46,5 23,8 60 64,4

T R E Ś Ć .  Kacyki (Icteridae), przez Jan a  Sztolcmana. —  Z dalekiej północy, przez J .  Morozewicza 
(ciąg dalszy). —  O wpływie okoliczności przypadkowych na rozwój odkryć i wynalazków'. Mowa 
prof. E. Macha przy  objęciu w uniw. wiedeńskim katedry  filozofii dnia 21 października 1895 r.; 
przełożył S. K. (dokończenie). —  Kore3pondencya Wszechświata. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości

bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  A. Ślósarski.

3 i)3B0JieH0 IlcH3ypoio. Bapniana, 25 Iiojih 1896 r.

R ed aktor Br. ZnatowiC2.

Warszawa Druk Emila Skiwskiego.




