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0 nowych pierwiastkach,
o d k r y t y c h  w  c ią g u  o s t a t n ic h  la t  25

i o związanych z tein zagadnieniach.

O dczyt K lem ensa  W IN K L E R A , w ygłoszony n a  posiedzeniu 
T ow arzystw a chem icznego niem ieckiego w  B erlin ie  dn ia  [11 

stycznia 18łł7 roku.

My ludzie, po ziemskim padole kroczący, 
ziemskiemi oczyma swemi czepiamy się 
iskrzących się ponad głowami naszemi i przy
kuwających nasz wzrok do siebie świateł nie
bieskich; ścigamy okiem ich bieg, z podzi- 
wienia godną ścisłością wyliczamy ich drogi, 
lecz palącej nas żądzy zgłębienia, skąd one 
powstały, co jes t ich istotą, ich celem—nie 
możemy zadość uczynić. Wobec zagadek 
wszechświata stoimy jak  pytające się dzieci. 
Nie przestajemy wszakże znów się pytać, zno
wu dziwić się i podziwiać, a samo przeświad
czenie, że wzrokiem swym możemy całe 
światy objąć, wywiera na nas jakiś swoisty, 
wzniosły urok. Płynący po przestworzu nie- 
bieskiem księżyc jest planetą, jak  nasza ro 
dzinna ziemia; ale to, co w stosunku do ziemi 
je s t dla nas zakryte, wobec niego staje się

możliwem : Obejmujemy go wzrokiem od
bieguna do bieguna; widzimy rozciągające 
się na nim równiny i piętrzące się góry; na
pawamy się cudną grą cieniów, drgającą po
nad jego przepaściami; spostrzegamy, jak  
jedna jego półkula kąpie się w świetle sło- 
neczEem, podczas gdy druga ginie w ciemno
ściach nocy lub w bladym blasku ziemi. J e d 
na tylko strona jego historyi jest dla nas 
zakryta, to jest życie, nietylko to właściwe, 
organiczne, ale, ogólnie rzecz biorąc, che
miczne, a nawet fizyczne życie, wogóle ruch 
materyi, o którym nie daje nam wiadomości 
żadne spiętrzenie fal, żaden pęd cbmur, ża
den wybuch.

Niech się jednak ten martwy księżyc wtło
czy pomiędzy ziemią i kulą słoneczną, jak  
olbrzymia jak a  przegroda, to odkrywa się 
wtedy przed nami na  kilka minut obraz po
tężnego ruchu materyi, rewolucyi chemicznej 
i mechanicznej, która w niej huczy i niema 
niczego równego sobie na ziemi. I  myślom 
naszym zda się przyrastają skrzydła, które 
niosą je  poprzez nieskończone przestrzenie 
niebieskie, gdzie krążą inne niezliczone słoń
ca, również centry rewolucyi, tylko jeszcze 
bez porównania bardziej olbrzymie, jeszcze 
bardziej gorące, jeszcze silniej ferm entujące, 
niż nasza gwiazda świetlana, aż znowu za-
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trzym ać się muszą nad pytaniem : Cóż jes t
to wszystko—cóż to jest?

Każdy, którego myśl i czucie wybiega poza 
kolo szczupłe interesów bytu ludzkiego, uczu- 
je  jakby dreszcz pobożności, gdy w dłoni jego 
spocznie meteoryt. K tórędy  trafił do nas 
przybłęda niebieski, po jakiej drodze biegł 
on przez wszechświat? Może o tarł się on 
już o inne światy, zanim go przyciągnęła 
ziemia, przykuwając go do siebie i do swej 
drogi? Lecz patrzcie, on je s t zbudowany 
z tej samej materyi, co i nasza ziemia, z tych 
samych pierwiastków, jakie się i na niej znaj
dują, sam w sobie będąc małym światem lub 
tylko szczątkiem jakiegoś świata, być może 
uchwytnym, chociaż niestety niemym świad
kiem jakiejś katastrofy olbrzymiej.

I  ziemia nasza je s t tylko rozbitkiem, szcząt
kiem jakiegoś olbrzyma, oderwanym w stanie 
uformowanym od gwiazdy macierzyńskiej— 
podobnie jak  i inne planety naszego systemu 
słonecznego,—tylko że ziemia zbyt jes t zbli
żona do naszego pola widzenia, aby ludzkie 
oko mogło je  jednein spojrzeniem objąć, kula 
ziemska jest zbyt wielka, abyśmy byli w s ta 
nie zgłębić wnętrze jej, jak  to staje się 
łatwem  do uskutecznienia, gdy mamy do 
czynienia z meteorytem. W szak tylko naj
bardziej zewnętrzna powierzchnia ziemi stoi 
otworem dla badania chemicznego, a jeżeli 
przy pomocy analizy spektralnej zdołaliśmy 
dowieść, że jest ona zbudowana z tych sa
mych, ludzkiemi środkami niedających się 
dalej rozkładać substancyj, jakie znajdują się 
i na innych ciałach niebieskich, to popadli
byśmy jednak w wielki błąd, gdybyśmy 
z ustosunkowania, wedle którego występują 
pierwiastki na powierzchni ziemi, zechcieli 
wyprowadzać wnioski co do przeciętnego 
składu całej planety. N ad nami kłębi się 
morze powietrzne, obok nas wrą wody ocea
nów; stopy nasze kroczą po wapniakach 
i krzemianach, nasz wzrok spoczywa na zie
lonych równinach i szumiących lasach, przy- 
czem spostrzegamy, że wszystko to, co składa 
się na świat naszych wrażeń codziennych, 
zbudowane je s t z elementarnych części sk ła
dowych, które—jak  tego dowodzi wysoki cię
żar właściwy ziemi, wynoszący 5,58—muszą 
stanowić tylko mały ułam ek w porównaniu 
z całkowitą masą planety. N ader wyraźnie 
wykazuje to w swem studyum o stosunkowej

częstości pierwiastków E. W . Ciarkę, który 
przyjmuje, że stała  skorupa ziemska, aż do 
głębokości 10 mil ang. czyli 16 km  pod po
ziomem morza posiada taki sam skład che
miczny, jak  na powierzchni i na dotychczas 
zbadanych głębokościach. Średni ciężar 
właściwy tej skorupy możemy przyjąć za 
równy 2,50, a więc nie wynosi on nawet po
łowy ciężaru właśc. całej ziemi. Doliczmy 
do tej najzewnętrzniejszej skorupy ziemskiej 
morza i atmosferę, to się okaże, że jest ona 
złożona w połowie z tlenu i w czwartej części 
z krzemu, podczas gdy na wszelkie inne znaj
dujące się na ziemi pierwiastki, przypada 
resztujące 25% . Z  tej liczby 7,30% przy
pada na glin, 5,10%  na żelazo, 3,50% n a  
wapień, 2,50 na magnez, podczas gdy sód 
i potas są reprezentowane po 2,20%  każdy. 
A  te pierwiastki, które najbardziej postrze
ganiu naszemu się narzucają , ponieważ 
związki ich pod wpływem światła i ciepła sło
necznego stają  się przedmiotem ciągłej prze
miany i ciągłego ruchu, zajm ują w tablicy 
naszej miejsce nader skromne. Tak np. wo- 

J dór występuje w ilości 0,94% , węgiel— 
0,21% , fosfor —0,09%, azot—0,02. M ate- 
rya ł użyty do utworzenia mórz i życia orga
nicznego na ziemi jes t tak  szczupły, że sta
nowi ledwie mały ułamek masy skorupy 
ziemskiej, pomyślanej jako bryła o promieniu 
16 km, a  ponieważ—o ile to wykazały wier
cenia—nie napotyka się on wcale, albo p ra 
wie wcale na większych głębokościach, więc 
ilość jego w porównaniu z masą całej kuli 
ziemskiej jest zapewne nad wyraz m ałą. 
Nawet zawartość chloru w skorupie ziem
skiej wynosi tylko 0,15%, a jednak sam ą 
tylko solą kuchenną, w oceanach rozpuszczo
ną, moglibyśmy pokryć wszystkie lądy ze 
wszystkiemi ich górskiemi olbrzymami i wy
niosłościami. Widzimy więc, że obraz, jak i 
przedstawia nam ziemia na swej powierzch
ni, bynajmniej nie odpowiada przeciętnym 
jej stosunkom, o ile mianowicie średnia gęs
tość masy ziemi pozwala nam o tem wniosko
wać. Nie może ulegać żadnej wątpliwości, 
że wnętrze ziemi materyalnie inaczej je s t 
ukształtowane niż na światło dzienne wysta
wiona skorupa ziemska i przy myśli o tem 
mimowoli staje przed oczyma naszemi obraz 
pewnych meteorytów, których masa żelazna 
przeniknięta jest i przewarstwowana krze
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mianami, które, jak  enstatyt, bronzyt, ołiwin, 
także i na ziemi napotykamy,—meteorytów, 
na podobieństwo z ziemią wykazujących 
podrzędną zawartość fosforu lub węgla, rów
nież jak  i zamkniętych w nich gazów, miano
wicie wodoru i azotu, tak  że co tych ostat
nich dotyczę, to nie jest, zdaje się, bezpod- 
stawnem przypuszczenie, że i one posiadały 
swą powłokę gazową, tylko że podczas ich 
lotu została ona pochłonięta przez atmosferę 
ziemi. Z tego punktu widzenia zapatrując 
się na rzeczy, zmienić musimy swe wyobra
żenia o stosunkowej częstości pierwiastków, 
o ich ilościowem rozmieszczeniu na ziemi. 
Pierwiastki z nizkim ciężarem właściwym, 
lub posiadające znaczną lotność, które w s ta
nie wolnym lub w postaci związków z innemi 
znajdują się w naszem otoczeniu w olbrzy
mich, według ludzkiego pojęcia, ilościach, 
stają się, jak  np. wodór lub azot, podrzędne- 
mi częściami składowemi naszego ciała nie
bieskiego, jeżeli tylko weźmiemy pod uwagę, 
że skupiają się one w przeważającej mierze 
na jej powierzchni; cóż więc mówić dopiero
0 tak zwanych w chemii pierwiastkach rzad
kich, jeżeli zastosujemy do nich tę  samę 
skalę? Ilości, w jakich napotykają się one 
na ziemi, stają się, rzec można, minimalnemi. 
Jestto tembardziej oczywiste, że, o ile s ta r
czą dotychczasowe nasze wiadomości, pier
wiastków rzadkich niema na większych g łę
bokościach. Do tam tych doliczyłbym także
1 ciężkie metale, jak  złoto, srebro, ołów i in
ne, których, o ile wiem, nie znaleziono do
tychczas ani w próbkach z najgłębszych 
wierceń pochodzących, ani w wulkanicznych 
ciałach wybuchowych. Daremnemi np. były 
moje poszukiwania w tym celu przedsięwzię
te nad popiołem, pochodzącym z olbrzymiego 
wybuchu wulkanu K rakataua, wyrzuconym 
z potężną siłą, prawdopodobnie z nader wiel
kich głębokości, a domniemane istnienie jed 
nego rzadkiego pierwiastku i do tego, jak  się 
zdawało, nowego, w starej lawie Wezuwiusza 
okazało się mylnem.

Pomimo, że odniedawna dopiero zaczęto 
w tym kierunku prowadzić badania, jednak 
na zasadzie wszystkich dotychczasowych spo
strzeżeń można, zdaje się, zrobić przypusz
czenie, że m aterya elem entarna, z której 
ziemia je s t zbudowana, staje się coraz b ar
dziej różnorodną w kierunku ku jej po

wierzchni. Gdyby w rzeczy samej tak było, 
to mogłoby się zdawać, że pochodzi to albo 
wskutek przybywania materyi z przestrzeni 
światowych albo wskutek tworzenia się no
wych pierwiastków na samej powierzchni 
ziemi.

Wiadomą jest rzeczą, że na ziemię naszę 
przybywa bezustannie m aterya z przestrzeni 
wszechświatowych i jeżeli w przypadku spa
dania meteorytów szczególniej łatwo to do
strzegamy, to jednak w jeszcze większych 
prawdopodobnie ilościach dzieje się to w po
staci pyłu kosmicznego. Lecz ani w meteo
rytach, w różnych miejscowościach spadłych, 
ani w pyle zebranym przez E. Nordenskjólda 
na śnieżnych polach polarnych, t. zw. kryoko- 
nicie, którego pozaziemskie pochodzenie zda
je się, że nie ulega wątpliwości, nie zdo
łano wykryć śladów rzadkich pierwiastków. 
A więc przypuszczenie przyrostu pierwiast
ków tą  drogą staje się tymczasem bezpod
stawne.

Jeszcze mniej prawdopodobnem jest two
rzenie się nowych pierwiastków na powierzch
ni ziemi, chociaż i przypuszczenie tej możli
wości posiada to samo niewątpliwie upraw
nienie, co i myśl często, prawda, wygłaszana, 
ale dotychczas nigdy niedowiedziona, jakoby 
możliwym był dalszy rozkład ciał pierwot
nych, które dziś są dla nas prostemi, nieroz- 
łożonemi. Prawda, że badania spektralno- 
analityczne różnych, przypuszczalnie więcej 
lub mniej gorących, gwiazd stałych dowodzą 
jakgdyby stopniowej przemiany materyi; ale 
w danym razie dotyczyłoby to tylko prze
chodzenia jednych, znanych już pierwiastków 
w inne, również znane. .A zresztą na gwiaz
dach owych panują takie warunki tempera- 

! tury i stanu skupienia, z jakiemi zupełnie 
nie można porównywać panujących na ziemi 
w obecnym jej stanie dojrzałości.

Oczywiście ten przyrost pierwiastków na 
powierzchni, jaki skłonni jesteśmy przyjąć, 
jest tylko pozorny, a  objaśnienia tego zja
wiska nie potrzeba szukać daleko. Trzeba 
sobie uprzytomnić, że pierwiastki, które 
uczestniczyły w utworzeniu oceanu wodnego 
i powietrznego, wskutek właściwego im sa
mym i ich związkom stanu skupienia, już 
z samego początku skierowane zostały ku 
powierzchni ziemi, ażeby następnie pod wpły
wem ciepła słonecznego rozpocząć owo wiel
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kie dzieło przygotowawcze, którego ślady na 
każdym kroku napotykamy i które ód niezli
czonych tysiącoleci utrzym uje części sk łado
we skorupy ziemskiej w ciągłym ruchu. To 
było przyczyną nietylko mechanicznego od
dzielenia m ateryi wedle ciężarów właściwych, 
ale uwarunkowało także jej przeróbkę na 
nowe związki chemiczne, jej nagromadzenie 
w postaci określonych charakterystycznych 
form połączeniowych, jak  to widzimy np. 
w rozmaitych minerałach. "Wielość pierwiast
ków na powierzchni ziemi zdaje się więc wy
nikiem procesu ekstrakcyjnego, przez niezli
czone odstępy czasu się ciągnącego. Skut
kiem tej mechanicznej i chemicznej koncen- 
tracyi pierwiastki, jej ulegające, są łatwiej
szymi do poznania i dostępnitjszemi, nie mo
gą się już przed ludzkiem badaniem ukryć, 
có dla wielu z nich miałoby miejsce, gdyby 
m ateryał skorupy ziemskiej był jednolity.

Przechodząc teraz do sprawy odkrywania 
nowych pierwiastków, zauważmy przede- 
wszystkiem, że doświadczenie ludzkie i dar 
obserwacyjny znajdują się w ciągłym i nie
przerwanym rozwoju, że metody i środki ba
dania doskonalą się coraz bardziej, że więc 
postęp ten musiał być uwieńczony odpowied- 
niem powodzeniem. Pierwsze elektrolityczne 
rozkłady H . Davyego, dokonane za pośred
nictwem słabych stosów Volty, spowodowały 
w początkach tego stulecia odkrycie w solach 
i ziemiach rodników metalicznych, których 
istnienia wprzódy nawet nie podejrzewano, | 
podczas gdy H . Moissan przy zastosowaniu | 
potężnych prądów, jakiem i dzisiejsza nauka j 
rozporządza, wydzielił z odpowiednich związ- J  

ków prawie że nieznany przedtem  fluor. 
Analiza spektralna s ta ła  się narzędziem od- j  
krycia całego szeregu pierwiastków, charak- j  
teryzujących się właściwemi sobie widmami, | 
juźto  absorpcyjnemi, jużto widmami iskry 
lub płomienia; co więcej, wyprzedziła ona 
nawet m ateryalne odkrycie jednego z n ich— 
mówimy tu o helium, ponieważ, na długo, 
zanim pierwiastek ten poznany był, jako je 
dna ze składowych części ziemi, istnienie 
jego na słońcu i gwiazdach było wskazane 
przez badania widmowe. N a  korzyść rozwo
ju  bystrości umysłu ludzkiego przemawiają, 
pomiędzy innemi, oparte na prawie peryo- 
dyczności przepowiednie Mendelejewa, wedle 
których należało oczekiwać wykrycia pewnej

ilości jnerwiastków z oznaczone mi z góry 
przez rachunek własnościami, świadczy o tem 
jednak przedewszystkiem ta  okoliczność, że 
niektóre z tych przzpowiedni następnie rze
czywiście się ziściły.

Do zakresu prognozy Mendelejewa, do 
której niżej jeszcze powrócimy, należy także 
odkryty w r. 1879 przez L . J .  Nilsona 
w euksonicie, gadolinicie i itrotytanicie 
skand, pierwiastek, który prócz jego odkryw
cy, wątpliwa, czy się znalazł w rękach jesz
cze innego śmiertelnika, a którego tlenek 
je s t otrzymany dotychczas wogóle w ilości 
niewiększej nad kilka gramów. W  porówna
niu ze swemi również bardziej lub mniej 
rzadkiemi towarzyszami skand posiada jed 
nak o tyle ważne znaczenie naukowe, o ile 
że oznaczony przez Nilsona liczbą 44 jego 
ciężar atomowy wykazuje tożsamość jego 
z przepowiedzianym przez Mendelejewa eka- 
borem; zato w postaci tlenku swego, ziemi 
skandowej i w swych solach nie przedstawia 
on żadnych szczególniej ważnych własności, 
co zresztą powstarza się i dla innych pokrew
nych mu, z nim razem napotykanych pier
wiastków.

W iadom ą jest rzeczą, że już w 1794 roku 
Gadolin z gadolinitu itterbskiego wydzielił 
ziemię, którą nazwał ziemią itrową, a któ
ra  w następstwie została rozłożoną na trzy 
różne części składowe, mianowicie na ziemię 
erbinową, terbinową i właściwą itrową. 
Oprócz gadolinitu zostały one wykryte jesz
cze w sporej ilości innych rzadkich minera
łów, okazało się wszakże, że otrzymane 
z nich tlenki nie posiadały bynajmniej jed 
nakowych własności i chemicznie niejedna
kowo się zachowywały, że, przeciwnie, oka
zywały charak ter mieszanin, których roz
kład na pozornie jednorodne ciała był złą
czony z wielkiemi trudnościami. Zaw arte 
w ziemiach tych pierwiastki nie wykazują 
mianowicie pewnych ściśle określonych i wy
raźnych reakcyj; środkiem rozróżniania ich 
były ich widma iskrowe, emisyjne albo 
absorpcyjne również i ich ciężary atomowe, 
a dla oddzielania jednych od drugich uży
wano metody wielokrotnego frakcyonowania, 
czasem kilkaset razy z rzędu powtarzanego 
i polegającego na cząstkowem strącaniu 
siarczanem potasu, kwasem szczawiowym
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lub amoniakiem lub też na cząstkowym 
rozkładzie ich azotanów przez ogrze
wanie.

Zbyt byłoby męczącem i prawie niemoźli- 
wem, gdybym chciał w ciasnych ram ach tego 
odczytu bliżej zatrzymać się nad temi bada
niami, w pełnem tego słowa znaczeniu spe- 
cyalnemi, a których wyniki, być może, nie są, 
jeszcze zupełnie pewne. Główna część tych 
badań przypada na ostatnio ubiegłe 25-lecie, 
a dostarczyły one nam nietylko bliższych 
danych o skandzie i itrze, lecz dowiodły 
istnienia jeszcze znacznie większej ilości 
rzadkich pierwiastków, których i dalszy roz
kład nie wydaje się niemożliwym, a z których 
mam tu do zanotowania np. erbium, hol- 
mium, thulium, dysprosium, terbium , gadoli- 
nium, samarium, decipium i itterbium . Co 
do ogłoszonego niedawno przez P. B arrierea 
nowego pierwiastku lucium, okazało się, że 
odkrycie to polegało na błędzie.

Przedmiotem obszernych badań stały się 
dalej w czasach ostatnich nader zajmujące 
metale cery towe — cer, lan tan  i dydyni — 
a główny bodziec do tych poszukiwań dały 
ciążenia do celów praktycznych, mianowicie 
rozwój oświetlenia gazowo-żarowego. Już 
oddawna podejrzewano, że dydytn nie może 
być ciałem prostem, lecz dopiero Karolowi 
Auerowi v. Welsbach, zasłużonemu wyna
lazcy wspomnianego oświetlenia, udało się 
w 1885 r. rozłożyć go na dwa pierwiastki, 
prazeodym i neodym. Przy późniejszym 
przerobie piasku monacytowego, służącego 
za materyał dla siatek żarowych, nie pomi
nięto sposobności (jak to okazała wystawa 
powszechna w Chicago) przygotowania zielo- 
nawo lub czerwonawo zabarwionych soli tych 
ciekawych metali cerytowych. Obecnie znaj
dują się już one w handlu jakkolwiek są 
bardzo drogie.

Istnienie przypuszczanego przez B Brau- 
nera metaceru nie jest, zdaje się, jeszcze 
pewnem i to samo dotyczę pierwiastku, któ
ry K . Chruszczów jakoby znalazł w pewnych 
cyrkonach i w monacycie jako towarzysza 
toru, nazwanego przezeń russium i mającego 
wysoki ciężar atomowy 220. Zupełnie znikły 
już z horyzontu naszej nauki jargonium  
Sorbyego, austryum Linnemana, norwegium 
Dahlla, aktynium Phipsona, idumium Web- 
skiego, masrium Richmonda i Offa i nie-

ochrzczony, przez K .  J .  Bayera w francu
skim bauksycie znaleziony pierwiastek.

Jako  curiosum tylko nadmieniam jeszcze, 
że przed niedawnym czasem ukazały się 
jeszcze kosmium i neokosmium; nazwy te 
pochodzą nie od słowa kosmos jednak, jakby 
się to zdawać mogło, lecz od Kosmanna, 
który dnia 26 listopada 1896 zameldował do 
opatentowania sposób otrzymywania szla- 
chatnych ziem, tlenków kosmium i neokos
mium. Gdyby nie to, że za patenty się pła
ci, to w danym razie przypomniałby się ów 
żart, na jaki sobie pozwoliła przed kilku laty 
na prim a aprilis G azeta chemiczna (Chemi- 
ker Zeitung, 1890, 435), gdy uraczyła swych 
czytelników cudowną historyą o odkryciu 
damaryum.

(Dok. nast.).
(Tłum. Wacław Mutermilch).

H Y P O T E Z Y  

powstawania życia istot organicznych 
na ziemi.

(Dokończenie).

Nageli ') opiera również hypotezę powsta
nia żyjących istot na ziemi na zasadzie samo- 
rództwa. Je s t jednak zasadnicza różnica 
w pojmowaniu tej kwestyi przez H aeckla 
i Nagelego. Ten ostatni jest zdania, że 
istoty, które dały początek życiu, nie są nam 
znane. Są to tak drobne cząsteczki plazmy, 
że ich przy dzisiejszych środkach, któremi 
nauka rozporządza, nie możemy nigdzie 
skonstatować. To właśnie najdrobniejsze 
cząsteczki, które Nageli nazywa „micoHami”, 
przez odpowiednie ugrupowanie dały począ
tek pierwszemu organizmowi. W całym tedy 
procesie powstania istot żyjących Niigeli wy
różnia dwa okresy : pierwszy obejmuje syn
tezę białka z substancyj nieorganicznych 
i uorganizowanie go w „micelle”; drugi okres 
obejmuje zamianę „micelli” w organizm naj
niższy żyjący (monery, schizomycetes, chroo-

') Nageli: Meehanisch-physiologische Theorie 
der Abstammungsletire, 1884.
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coccaceae). Ju ż  we wzroście roślin mamy, 
według Nagelego, dostateczny dowód, źe 
tworzenie się z nieorganicznej substancyi ma- 
teryi żyjącej jest w zasadzie możliwe, że tedy 
powstanie pierwotnego białka z substancyi 
mineralnej trzeba uznać za rzecz możliwą. 
S tąd powstałe „micelle” zwiększają swe roz
miary i mnożą się szybko i w ten sposób po
większa się ogólna ich masa, wskutek czego 
z micelli tworzyć się mogą najpierwsze orga 
niżmy. Od wzajemnego stosunku i ułożenia 
tych micelli w istocie żyjącej zależne jest 
życie i wszystkie własności, cechujące istotę 
żyjącą. Przy długotrwałej dyzlokacyi mi
celli, gdy ich wzajemny stosunek się rozluź
ni, nikną własności życiowe, istota staje się 
m artw ą—jestto, według Nagelego, geneza j 
śmierci.

Hypoteza R ich tera1), do której teraz prze- ! 
chodzę, ugruntow ana jes t na zupełnie od
miennych zasadach. Przedewszystkiem, we- | 
dług R ichtera, nie można oznaczyć chwili, 
w której wogóle życie powstało, bo czas jego j 
trw ania je s t nieskończonością. N a naszej 
jednak ziemi zjawia się życie dopiero 
w chwili powstania możliwych dla niego wa- J  
runków. Przyjm ując zasadę: „orane vivum
ab aetern ita te  e celula”, R ichter sądzi, że 
zamiast się pytać, skąd wzięły się istoty ży
jące na ziemi, możemy sobie zadać pyta 
nie, jak  dostała się pierwsza komórka żyjąca 
na ziemię. R ichter przypuszcza, że życie od 
wieków istniało na innych ciałach niebie
skich, a przedostać się mogło na naszę p la 
netę na m eteorytach, które corok w znacz
nych ilościach dostają się na ziemię. Tak, 
ja k  za lokomotywą w ruchu widać pozosta
jące kłęby pary i dymu, tak  samo za ciałami 
niebieskiemi, pędzącemi przez przestwory 
wszechświata ciągnie się, według R ichtera, 
niby słup atmosfery, do którego dostają się 
nieraz cząstki żyjącej substancyi t. zw. przez 
R ichtera „kosmozoa”. Wydostawszy się poza 
sferę przyciągania danego ciała niebieskiego 
dostać się mogą na ziemię i dać początek ży
jącym  istotom. Możliwy zarzut, że przy 
przebywaniu przestworów wszechświata na 
meteorytach „kosmozoa” nie zniosłyby wy-

')  R ichter: ZurD arw iniscben Lehre. Schm idt’s 
Jabrb . d. ges. Med. B. 148, 1870 i refera t 
w dziele Yerworna.

sokiej tem peratury, Richter odpiera tem, że 
spotyka się tam  nieraz olej skalny lub ka
wałki węgla, które nie uległy spaleniu, więc 
tak  samo i kosmozoa oprzeć się mogą ciepłu 
zbyt wielkiemu.

Koken ') uważa hypotezę R ichtera za nie
możliwą, bo według niego, gdy meteoryty 
przebywają przestrzeń poza atm osferą leżą
cą, to znajdują się tam  wśród tak  nizkiej 
tem peratury, że to śmierć kosmozoów mu
siałoby spowodować. Jednakże zarzut ten 
upada wobec wyników badań P icteta 2) nad 
wytrzymałością istot żyjących w bardzo niskiej 
tem peraturze. W reszcie N ag e li3) twierdzi, że 
przez wyschnięcie śmierć groziłaby „kosmo- 
zoorn”, czego przy dzisiejszych wiadomo
ściach z fizyologii roślin stanowczo za zarzut 
nie można poczytywać, wiemy bowiem, że 
nasiona roślinne nawet najbardziej wysu
szone na sile żywotnej nie tracą.

Równocześnie prawie z Richterem Pflu- 
ger 4), znakomity fizyolog niemiecki, ogłosił 
hypotezę powstawania materyi żyjącej na 
ziemi. Z a  charakterystyczną cechę materyi 
żyjącej Pfłiiger uważa zdolność do samo
dzielnego rozkładu, czego u istot nieżyjących 
nie widzimy. Szybkość tego rozkładu, który 

! charakteryzuje życie, zależy w wysokim stop
niu od tem peratury. P rosta obserwacya 
zwierząt, zwłaszcza zimnokrwistych, przeko 
nywa, że procesy życiowe tem energiczniej 
się odbywają, im więcej doprowadza się 
zwierzęciu ciepła. F ak t ten nasuwa Pfliige- 
rowi myśl porównania procesu życiowego do 
dyssocyacyi, skąd da się wyprowadzić wnio
sek, że „śródcząsteczkowe ciepło komórki jest 
jej życiem”. W arunkiem , który jes t ko
nieczny do tego, aby się taki samodzielny 
rozkład mógł odbywać, jest obecność tlenu 
w ilości znaczniejszej, we wnętrzu moleku- 
łów materyi żyjącej. Ten śródcząsteczkowy 
tlen powoduje utlenienie węgla na dwutlenek 
i wodoru na wodę. Ze to utlenienie nie odbywa 
się tylko kosztem tlenu, pobranego przez od-

') Koken, loc. cit.
2) P ic te t : Das Leben und die niederen Tem- 

peraturen. Biol. Cen‘ralbl. t. X, 1890.
3) Nageli, loc. cit.
4) Pfliiger : U ber die pliysiologische Yerbren- 

nung in den lebendigen Organismen. Arcli. f. 
Fhysiol., t. 10, 1875.
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dychanie, lecz że czynnym tu być musi także 
tlenu, zawarty w molekułach, to Pfliiger udo
wadnia doświadczeniem, przeprowadzonem 
na żabach, których płuca o ile możności zo
stały tlenu pozbawione, a zwierzęta umiesz
czone w atmosferze azotu, a mimo tego przez 
czas stosunkowo długi odbywały się u nich 
procesy życiowe i samodzielny rozkład.

Produkty, pochodzące z rozkładu samo
dzielnego, różnią się od produktów rozkładu 
sztucznie wywoływanego przez utlenienie. 
Odnosi się to mianowicie do substancyj azo
towych. W edług Pfliigera charakteryzującą 
cechą tych azotowych produktów samodziel
nego rozkładu jes t zawartość związków cyanu. 
Te ostatnie związki przy dalszym rozkładzie 
dają dopiero produkty, zawierające grupy 
amidowe. M aterya martwa w produktach 
utleniania nie zawiera grup cyanowych. 
W  odwróceniu tego procesu rozkładu Pflii- 
ger szuka odpowiedzi na pytanie, jak  przy
szło do syntezy materyi żyjącej. Pierwszym j 
do tego warunkiem musiało być połączenie 
węgla z azotem na cyan. Przy tem  wiąże się 
znaczna ilość ciepła, co zapewnia ciału pe
wien zapas energii potencyalnej, k tóra przy 
dostatecznej ilości tlenu będzie środkiem do 
samodzielnego rozkładu. Przez dodanie jesz
cze wodoru i tlenu w postaci wody, wytworzy 
się związek, zawierający wszystkie pierwiast
ki, jakie stanowią charakterystyczną cechę { 
substancyi żyjącej.

W myśli tej, że własności m ateryi żyją
cej zależą przedewszystkiem od grup, cyan 
zawierających, utwierdza Pfłiigera porówna
nie materyi żyjącej ze związkami cyauowemi, 
np. kwasem pruskim, który przy rozkładzie 
daje te same produkty co białko żyjące, przy 
podniesieniu tem peratury zachowuje się 
w sposób mniej więcej podobny, zmieniając 
swój stan skupienia.

Ponieważ z cyanem wiążą się, według Pflii- 
gera, własności życiowe, więc też i początek 
życia organicznego wiąże się z powstaniem 
cyanu na ziemi. Opierając się na sposobach 
otrzymania cyanu w pracowniach chemicz
nych (więc np. przeprowadzania amoniaku 
przez żarzące węgle) Pfliiger zauważył, że cyan 
powstać musiał w tem peraturze bardzo wy- j 
sokiej. Początków tedy powstania życia 
szukać należy w czasie, gdy ziemia istniała 
w postaci rozżarzonej kuli, gdyż tem peratura

wtedy panująca sprzyjała wytworzeniu tego 
endotermicznego związku. Z tego cyanu po 
oziębieniu się ziemi miały się, według Pflii- 
gera, wytworzyć złożone związki cyanowe. 
Obecnie istniejące białko wywodzi się w pros
tej linii od tych związków, których podstawą 
było wytworzenie się cyanu pod działaniem 
olbrzymiej temperatury. Ponieważ dziś zmie
nione są zupełnie termiczne i chemiczne w a
runki, przeto o powstawaniu białka tą  drogą 
w naszych czasach nie może być mowy, czyli 
że w obecnych stosunkach samorództwo jest 
niemożliwe.

Wszystkie, dotychczas przedstawione tu  
hypotezy co do kwestyi pojmowania życia, 
opierały się na zasadzie, że to co jest ciałem 
nieorganicznem nie może być żywem. Hy- 
poteza, k tórą obecnie przedstawić zamie
rzam, zakreśla pojęciu życia daleko szersze 
granice. Preyer ') rozszerza pojęcie życia 
w czasie, kiedy glob nasz istniał w postaci 
rozpalonej kuli półpłynnej, na całą ziemię. 
Następstwem tego rodzaju pojmowania rze
czy jest konieczność odwrócenia teoryj, wy
prowadzających powstanie istot organicznych 
z mineralnych; to też Preyer stawia kwestyą 
tak : materya m artwa pochodzi od żyjącej 
a  nie żyjąca od martwej; materya żyjąca jest 
bez początku czyli „omne vivum e vivo”.

Z tego założenia wychodząc Preyer przed
stawia teoryą swoję w ten sposób : W sta-
dyum ognistej półpłynnej kuli znajdująca się 
ziemia była substancyą żywą; życiem jej był 
ruch. Powoli następowało ochłodzenie; me
tale cięższe w miarę tego spadały ku dołowi 
tworząc część przyrody, którą nazywamy na
tu rą  martwą. W  miarę jak  stan skupienia 
stale zaczął przeważać, część gazowych, 
część płynnych składników łączyć się zaczęła 
i powoli stopniowo tworzyła się substancya 
coraz podobniejsza do dziś istniejącej żywej 
białkowatej materyi. Preyer więc uważa za 
życie ruch ustawiczny, istniejący we wszech- 
świecie. Protoplazm a dziś żyjąca, to reszt
ki tego życia, które tak  wszechwładnie opa
nowywało całą kulę ziemską; dzisiejsza zie-

■) Preyer : Ueber den Ursprung des orga-
nischen Lebens. Naturwissenschaftl. Thatsachen 
und Probleme. Rozprawa ta jednak  znana mi je st 
tylko z referatu zawartego w dziele Yerworna.
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mia, to, według Preyera, trup po tem olbrzy
mi em żyjącem niegdyś ciele.

Rzuciwszy raz jeszcze okiem na przedsta
wione tu  hypotezy zdaje mi się, że co do ich 
wartości zgodzić się można na to, co o pro
blemacie powstania życia powiedział W ilhelm 
Roux ‘), że przy dzisiejszych wiadomościach 
naukowych nie jesteśmy w stanie przytoczyć 
dostatecznych dowodów nawet na bezwzględ
ną możliwość, niemówiąc już o rzeczywisto
ści tych hypotez. Z daje się, że cały świat 
uczonych zgadza się z tem pojęciem Rouxa, 
bo od la t przeszło dziesięciu nie spotykamy 
się już w literaturze z tego rodzaju hypote- 
zami. Czy powstanie pierwszego organizmu 
ma się nazawsze kryć, jak  dziś, w pomrokach 
tajemnicy? Czy kiedyś, gdy większe postępy 
zrobi chemia fizyologiczna, gdy ta  najm łod
sza z biologicznych gałęzi, mechanika rozwo
ju , liczniejsze posiędzie zdobycze—nauka 
wskaże światu sposób powstania życia na 
ziemi—to dalsza przyszłość pokaże. A  wte
dy nauka święcić będzie jeden z największych 
tryumfów poznania, skąd wziął się świat 
zwierzęcy na ziemi—i wtedy i pod tym wzglę
dem przejdziemy z dziedziny hypotez, z k ra i
ny fantazyj naukowych na drogę teoryi 
i prawdy.

E m il Godlewski, jun .

W S P O M N I E N I A  Z Z A K O P A N E G O .

(Dokończenie).

6 stycznia.

Po kilku dniach kurniawy wschodzące 
słońce uderza o Gubałówkę i wydobywa 
z cienia lasy z taką  sutą i wspaniałą okiścią, 
jakiej jeszcze nigdy nie widziałem; zaledwie 
istnieje różnica w stopniu białości między 
polanami i lasem. Nie sama to  okiść lecz 
i szadzielina kilkodniowa zasłoniły czarną 
smreczynę tak, że prawie zlała  się z zaśnie- 
żonemi golaźniami, a w blasku słońca i lasy 
i pola promienieją oślepiającą jasnością

')  Roux : D er Kam pf der Theile im Orga-
nismus, 1896.

W dzieramy się w górę na Gładką, ścieżką 
poza probostwem, przez mostek za potok. 
Co za drzewa! Każdy gatunek inaczej ubie
lony, po bieliźnie rozpoznasz go zdaleka. 
N ad potokiem pochylone wierzby, z n ik łe- 
mi, cieniutkiemi gałązeczkami, poplątanemi- 
w siateczkę, wydają się jak  najcudniejsza 
pajęczyna, jak  najfantastyczniejsza koronka, 
haft najdelikatniejszy, śnieżny, na pokładzie 
modrego, atłasowego nieba. Tu i owdzie 
w rozsosze tkwi nieforemna bryła śniegu, 
a na konarach białe pokrowce. W  martwo
cie powietrza, stojącego ośród —8°, rozlega 
się smutny głosik nawoływania niewidzial- 
nego ^ptaszka. Po pilneni wglądaniu do
strzegam  maluteczkie stworzonko z dziob
kiem długim, cieniutkim jak  szpilka, które 
przypięte do pnia, pełza i rozpatruje z go
rączkowym pośpiechem, zwracając łepek to  
w tę, to w owę stronę, pełza pod górę, pod
pierając się ogonkiem, wyżej i wyżej, aż na- 
koniec znalazłszy coś, dziobie z zapalczy- 
wością

Grubszy, zawilszy i nie taki fantastycznym 
haft dają gałązki olszyny, k tóra tworzy 
gąszcz biały, jak  obłok wzdłuż potoku. Pnie 
się wydeptana perć w górę, po przecudnym, 
białym śniegu, miałkim jak  najsubtelniejszy- 
pyłek; nie migocą wielkie gwiazdy ogniami 
złotemi lub niebieskiemi, nie mienią się bar
wami tęczy jak  ro sa - le c z  iskrzy się po
wierzchnia miryadami ogników, które budzą, 
się i gasną za każdym krokiem, za każdym 
ruchem g łow y: gasną i tryskają blade
i omdlewające jak  fosforyczne ogniki ro
baczków świętojańskich, lub puder brylan
towy w świetle elektrycznem. Z  jednej 
strony łany tej cudnej, niepokalanej bieli, 
nietkniętej żadną stopą, niepolizanej nawet 
promieniami słońca, „które całując płodzą 
czerwie”,—miejscami tylko lekko i ulotnie 
muśniętej skrzydłami wrony lub sroki,— 
z drugiej głęboki ja r , porosły mieszanym laT 
sem, do którego tu lą się sadyby i sadki mi
niaturowe. Z rzadka stoją smreki wśród 
gąszczu osiczyny, jaworów i jasionów— a ga
łązki ich wyglądają jak  łapy sowie, porosłe 
sutem, śnieżnem pierzem. Niebywała, nie
bywała szadź i okiść. Inaczej wyglądają 
jasiony i jawory : ich pędy grube jak  chłędy^ 
jak  badyle, czarne z jednej, ubielone z dru
giej strony, może od strony wiatrowego eie-
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nia. Smukłych brzózek korony wyglądają 
jak nierozwikłana plątanina nitek pajęczych; 
tu już sama biel, nawet nie widać na czem 
siedzą rzędy igiełek. Jeszcze inaczej przed
stawiają się limby—wszystkie igły zwieszone 
ku ziemi, grubo oszadziałe, wyglądają jak  
ogromne kiście, pędzle mularskie unurzane 
w najbielszem wapnie, a na gałęziach ocięża
le ponaginanych do ziemi, leżą całe brze
miona śniegu. Najpiękniejsze są modrzewie. 
W ysmukłe strzelają w górę ponad inne drze
wa ułożone w regularny, poliniowany rysu

nek, od głównych linij wiszą jak  włosy 
chwiejne gałązeczki, uniżane kryształami, 
zgrubieniami blizn po odpadłych igłach, lub 
guzikami malutkich szyszeczek. J a k  wielkie 
pióra strusie, jak  królewskie pióropusze, sto
ją  na niebie tak modrom, tak świetnem, 
miękkiem i atłasowem, że go ani słowa 
poetów, ani żadne barwy m alarza oddać nie 
potrafią. Cały świat oszadział: bujają się 
oszadziałe pod strzechami szop nitki paję
czyny, jak  staro podarte, zleżałe koronki,— 
oszadziały z jednej strony stalowe pnie 
olszyny i leszczyny, — oszadziały żerdzie

w płotach, a nawet sople wiszące u dachu. 
Wysoko pod szczytem Gubałówki, jarzęba- 
cieją lasy smrekowe, mżą się jak  fale ciche
go morza w śpiącej zatoce, widziane pod 
słońce, lub jak  falujące powietrze latem, 
przy samej powierzchni ziemi.

Zagroda G ładczana wygląda jak  siedziba 
Piastowa : szeroki sadek, ogrodzony nizkim 
płotkiem, jabłonki i śliwina przytłoczona 
okiścią—ale pod ścianą wygrzewające się na 
słońcu,—szopy, zaczynki ■) i ja ty  przypiera
jące do domostwa,—a wszystko z szeiukiem

strzechami, jak  kokosz z rozpostarłem  
skrzydłami otulają, stoją na oścież jak  osto
ja , przytułek dla dobytku, sań, gnatek, wo
zów, paliwa i wszelakiego sprzętu; studnia 
pod daszkiem, do niej przedeptana ścieżka, 
a na niej kulka do wyciągania wiadra. Sama 
chałupa na wysokiem podmurowaniu, zwró
cona ku słońcu, na południe. Dziesiątki, 
dziesiątki la t oblewały te ściany promienie 
słońca, zimą i latem, zazierały ciekawie przy

')  Zaczynek =  komórka na siano.

Z T atr w zimie.
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wschodzie, skoro tylko trysnęły z za grzbietu 
Koszystej, żegły o południu, dopalały przy 
zachodzie;—a rezultat tej niewidzialnej p ra 
cy—-to ukolorowanie tego ludzkiego gniazda. 
Okienne słupce i oddrzwia, jaśnieją, jakąś 
rudawo pomarańczową, złotawą barwą, tak  
niezwykłą, źe nie zdaje się natu ralną lecz 
olejną. W szystkie półcylindryczne płazy 
z pod spodu wiśniowe, krwiste, na wierzchu 
^ciemnawe. N a przekrojach w węgłach, każ
dy słój jak  węglowa, antracytow a linia, na- ! 
rysowana kredką, czarna jak  sadza, aż 
w granat przechodząca, a linia od linii od
dzielone jasnym  rowkiem. A wszystko roz
patryw ane zbliska mieni się jak  aksamit, jak  
p ła tk i kwiatków, iryzuje ja k  w doświadczę- 
niachN ew tona;— dopiero w jednym kierunku 
drewno jest siarczysto złote, zajdź z drugiej 
strony, wiśniowo krwiste. Te barwy jaskra- 
w o odbijają od całego oblicza domu, ogorza
łego i zczerniałego jak  twarz podróżnika 
po miesiącu drogi na słońcu i wichrze, a czar- 
ność tę podnosi przeciwieństwo z niebieska^ j 
wym śniegiem, który okrył i zasypał wszyst- j  

ko, prócz tej ciemnej ściany domostwa. j  

Eecb, cudnie sobie mieszka ten Gładczan; 
siedzimy na przyzbie w słonku, które przy- j  
grzewa jak  latem , a w tem gorącu śnieg, 
zima, szadź, cisza, wydaje się czemś czaro- 
dziejskiem, bo utraciło  swoję główną cechę — 
zimno. Leży śnieg, ale wszystko jedno jakby 
to była mąka. Powiedziesz okiem przed so
b ą —stoi łańcuch szczytów i turni, niebieska- 
wo-białych jak  z cukru: na wschodzie cudna 
grupa M urania i H aw rania; zza ciemnego 
reg la  wyziera Kołowy, Jagnięcy, dalej masa 
dzika B aranich Rogów, i ja k  migdał szczyt [ 
Łomnicy—a potem grzbiet długiej monoton- j  
nej K oszystej—i nieprzeliczony szereg zę
bów, turni, karbów i wyskoków—aż do G ie
wontu, który stąd wygląda wielki i potężny, 
potem kopulasta gładka czuba Czerwonego 
W irchu i grzebień Kominów Dudowych. 
Reszty niewidać, schowana za „Sobczakową 
U boczą”. Słońce pali się na niektórych pła- 
sienkach, wyzłaca pewne szczerby w grani, 
oślizguje się po nagich golaźniach rąbanisk, 
i jak  w olbrzymich zwierciadłach cichych je 
zior, odbija się na Walczakowym W irchu, 
który lśni się tak, że na niego jak  na samo 
słońce patrzeć nie można gołem okiem. A  od 
tych jaskrawości odbijają się w jarach  na

stokach płaszczyzny śniegu w cieniu tak  n ie
bieskie, że gdyby je kto tak namalował, 
niktby nie uwierzył prawdzie. W  tej masie 
bieli i niebieszczy tkwią ledwie rozpoznawa
ne po czarnych ścianach i szczytach— chałup
ki. Cała wieś śpi zagrążona w białej topieli, 
idą tylko w górę dymy z kominów. Fale lek
kiego wiatru przynoszą głos organów kościel
nych, przecedzony, eteryczny, nieziemski,— 
przytłumiony, który ginie w przestrzeni. 
Próżno wytężać ucho by uchwycić melodyą— 
już jej niema. A nad tym światem białego 
śniegu, niebieskich stoków i cieniów, haftów 
drzew, jarzębiejących lasów, stoi szafir nieba, 
jak  morze Śródziemne, z obłoczkami śnież- 
nemi, nikłemi jak  cienie, ja k  zatopiona wata 
w wodzie. Niebo jasne niebieskie, przeczy
ste jak  źrenica dziecka, u samego horyzon
tu —a ciemne, głębokie, jak  ośród nocy— 
u zenitu.

❖* *

7 stycznia.

Zdaje się, że dzień taki jak  w czoraj: to 
samo wspaniałe słońce i takie samo szafiro
we, przeszafirowe niebo—i tak samo cicho, 
i mróz około 10°—a mimo tego dziś nieco 
inaczej. Dość było pocałunku słońca aby 
okiść spadla i śnieg zmienił się nie do po
znania. To już nie puch usypany leciuchno 
jakby od niechcenia, który zdawało się sfru 
nie, uleci jak  nasiona ostowe—lecz gruby, 
ziarnisty, mieniący się jak  brylanty, ogniami, 
które przelewają się od żółtego płomienia 
do omdlewających fosforencyjnych niebiesz
czy. Kiedy idziesz, to pole iskrzy się mirya- 
dami gwiazdeczek;—a drzewa są tak  osza
działe, szczególniej wierzby nad potokami, źe 
na tle lazurowego nieba wyglądają jak  fan
tastyczna, najbielsza siatka koronkowa po
gm atwana tak, źe wzoru upatrujesz napróż- 
no; a w tej pajęczej siateczce jaśnieją i pa
ła ją  ognie brylantów, tu i owdzie w oczka 
koronki powtykane. Dzisiejsza szadź, to nie 
rzędy igiełek, prosto na gałązce ustawionych, 
lecz grupy, krzewiny całe blaszek potwornie 
wysokich, przytwierdzonych na jednej stronie 
gałązki, jak  suta grzywa. Takie same gro
mady blaszek, jakby z miki, znajdują się na 
dosłonecznej stronie śniegowych czapek, na 
palikach i kołkach, na żerdziach i na porę
czach mostu. Najoczywiściej powstały one
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pod wpływem promieni słonecznych, gdyż na 
stronie zostającej w cieniu, niema ani śladu 
tych najwspanialszych śniegowych wykwi
tów. Prędko jednak znikają te  nieporówna
ne cudy natury;—tysiące blaszek i piórek 
leży pod wierzbami, tysiące leci w powietrzu, 
tak, że słychać ich delikatny, leciuchny sze
lest, jak  chmary jętek  lub motyli. A  pole 
całe iskrzy się zatrzęsieniem migających 
ogników, jak  gdyby nam się w oczach mro
czyło, lub jakbyśmy patrzyli nie na świat 
rzeczywisty.

I  wszystko wygląda jak  sen—sen dnia zi
mowego, którego nie zdążył opisać Szekspir.

** *

9 stycznia.

Po wspaniałej gwiaździstej nocy, wczesna 
poranna zorza i wielka jasność na długo, dłu
go przed wschodem. N ad Osobitą na  jasnym, 
niebieskawym stropie, malutki obgryziony j 

miesiączek tak  cudnie jasny, srebrny, jaki 
tylko zrana, przed wschodem bywa; prze
dziwna łagodność bladego, jakby wypełzłego 
nieba i świetnej srebrzystości miesięcznego 
blasku. Wschodzi słoneczko—wykwita wspa
niały dzień—cichy, słoneczny, mroźny, miękki 
w południe (—13° zrana, —4° w południe,
+  20° na słońcu). Nigdzie ani śladu leciut
kich jak  puch, blaszek, igiełek i piórek, cała 
powierzchnia grubego śniegu perli się w słoń
cu i iskrzy wielkiemi ogniami. Przyczyniło 
się do tego nagłe ocieplenie powietrza, po- 
czem mróz skrystalizował nadtopione masy.

15 stycznia.

Po kilku dniach zawiei i kurzawy, przy 
znacznym mrozie ( —19°) tak  źe kordusek ') 
przyszedł ku wsi i pluskał się w potoku,— 
dzień cichy, ponury! Chmury obniżyły się 
i obiegły niebo razem z górami, stanęły n a
wet regle w tym gąszczu. Zwolna, leniwo, 
jakby  od niechcenia, zaczął pruszyć drobniu- 
teńki śnieżek. Około południa chmury się 
rozeszły, zabłysło słabe słońce, i zajaśniał 
przecudny dzień. W  powietrzu najsubtel-

')  Kordusek pluszcz, drozd wodny =  Cinclus 
aąuaticus.

niejsza mgła, przesłaniająca góry, widoki, 
słońce i niebo; wszystko widziane jak  przez 
najcieńszą gazę. N ie mgła to jednak, tylko 
pruszy drobniutki śnieżek —tak  miałki, że nie 
dojrzałoby go ludzkie oko; tylko pod słońce, 
w blasku promieni iskrzy się powietrze tysią
cami iskierek; jedne lecąc szybko, miecone 
wietrzykiem, znaczą ślad jak  komety, inne 
lecą wolniuchno, przewracając się, migocąc 
i ginąc w przestworzu jak  żagiewki, które 
lokomotywa czasem śród nocy wyrzuca, tylko 
nieskończenie drobniejsze. A  w tym dżdżu 
delikatnych kryształów, które dają pojęcie 
o pyle kosmicznym, które stoją na granicy 
rzeczy widzialnych,— widnieją sennie białe 
lasy smrekowe, poliniowane z czerni i bieli,—- 
nasiąka światło słoneczne i mieni się śnieg— 
dziś znowu inny, nierówny, chropawy, jak  
szlachetny papier W atman a do rysunków 
kredkowych. I  świat ludzki, ta  wieś w dali, 
kościół, gaje, drogi, wyglądają jak  fantazya, 
zabawka, w tej niby mgle, niby pyle, przeto
pionym w wielką jasność!

*

16 stycznia.

W spaniały dzień — słoneczny — straszny 
mróz, powiadają o —22° R ! Mimo tego 
przeciąga ledwie odczuwany wiaterek, a na 
niebie jakby babiem latem zawleczone, lek
ką, ledwie widzialną pajęczyną. Nizko przed 
górami unosi się jakby mgła nikły tuman, 
nasiąkły światłem słonecznem. Z  kominów 
buchają śnieżne gejzery, wiją się i kotłują, 
zanim rozpuszczą się w przestworzu. Ponad 
potokiem dymi się para  i tłucze ponad wo
dą, jakby gotowaną. Cisza, m artwota w po
wietrzu; nastroszone, oszadziałe i zgłodniałe 
wrony, żółciuchne sternadle i pokulone wró
belki tu łają  się po ulicy i podchodzą aż ku 
sieniom. Zgroza —  głód — śmierć zaziera 
w oczy. A  na całej ziemi, na domach, na 
drzewach, leży gruba warstwa śniegu, zesko- 
rupiała, zm arznięta i twarda.

❖* *

19 stycznia.

Słońce wyziera z poza gór, jak  z za olbrzy
miego zamkowego muru, poszczerbionego zę
bem czasu, usadzonego blankami. W  tym 
murze nie widać żadnych szczegółów, żadnej
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rzeźby,— wszystko zatopione w mlecznym 
oparzę, który nasiąkły jest światłem tak, źe 
świeci jak  śnieżna powierzchnia. Z powodzi 
tej świetlnej atmosfery, wynurzają się jak  
kontrforty oddzielne regle, zaledwie nam a
calne dla oczu, zaledwie zaznaczone kontu- [ 
rem, zresztą jak  widziadło, jak  rzecz niesub- 
stancyonalna, pływająca w powietrzu.

Tylko sam grzebień gór odrzyna się wy
raźnie, reszta jak  marzenie przetkane świa
tłem, ulotne i ułudne. Z  pośród tej zam a
zanej bieli—wydziera się gdzieś jaskrawo 
oświetlena graii, brzeżek turni, lub płasienka 
upłazu, po których łagodnie ześlizgują się 
promienie. N a niebie nad górami także 
o p ar—od wschodu aż do zachodu. Tymcza- | 
sem u zenitu niebieszczy się przeczyste szafi- j  
rowe niebo, i śle odblask drugiem u szafirowi I 
na ziemi. K ażdy wzgórek, stok, modeluje 
się tak cudownie, takim niebieszczy się kolo
rem w cieniu, a bieli na wypukłości, że oczu 
oderwać nie m oina od tej gry światła 
i cienia.

Po trzydniowem bezustannem pruszeniu, 
śnieg leży pulchny, nastroszony, z przecud
nych najsymetryczniejszych gwiazd usypany.

Wł. Matlakowski.

O D E Z WA.

Zacząwszy od la t kilku opracowywać ma- 
teryały do mykologii Królestwa Polskiego 
najpierwej wybrałem grzyby podstawkoza- 
rodnikowe (Basidiomycetes), gdyż dział ten 
dotąd u nas najlepiej jest poznany. W  to 
mie X V  Pam iętnika fizyograficznego ukaże 
się część pierwsza tej grupy, obejmująca trzy 
rzędy podstawczaków (A ntobasidiom ycetes): 
łzawniaki (Dacryomycetes), obłoczniaki (Hy- 
menomycetes) i oskórniaki (Gasteromycetes). 
Uporządkowany do drugiej części podnóż- 
czaków (Protobasidiomycetes) m ateryał, k tó
ry chciałbym w X V I  tomie Pam iętnika 
ogłosić, przedstawia się znacznie skąpiej, tak  
że zestawienie dotychczas u nas zaobserwo
wanych gatunków byłoby niekompletne i nie
wystarczające do zupełnego scharakteryzo
wania tego odłamu naszej flory,

W edług najnowszej, na pracach O. Bre- 
felda opartej systematyki grzybów do P ro to 
basidiomycetes zaliczają się cztery rzędy 
grzybów : Pilacręae, Tremelleae (kisielcza- 
ki), Auricularieae (uszaki) i Uredineae (rdza- 
ki). Trzy pierwsze rzędy, nieobfitujące w zbyt 
znaczną ilość przedstawicieli, skutkiem daw
niejszej systematyki, k tó ra łączyła je  w jed- 
nę grupę z podstawczakami, są względnie 
nieźle poznane.

Pozostaje rząd grzybów rdzawnikowatych 
inaczej rdzakami zwanych (Uredineae), k tó 
rych, skutkiem badań B. Eichlera, Błońskie
go i moich nieogłoszonych obserwacyj, zna
my dotąd w Królestwie do 120 gatunków. 
Wobec 200 znanych na mniejszej przestrzeui 
na Szłąsku, flora nasza przedstawia dużo 
braków i niedokładności.

K orzystając z gościnnie udzielonych mi 
łamów W szechświata, chciałbym prosić o po
moc w zbieraniu rdzaków tych czytelników, 
którzy m ają stałe zetknięcie się ze światem 
roślinnym i m ają możność zebrania surowego 
m ateryału, który po nadesłaniu do redakcyi 
Wszechświata zostałby przezemnie szczegó
łowo opracowany. Rdzaki są dotkliwemi 
pasorzytami roślinnemi, które dają się bar
dzo we znaki w polach, lasach i ogrodach, 
z tego też względu poznanie tych pasorzytów 
spotykających się w kraju, zarówno może za
interesować specyalistę botanika,jak rolnika, 
leśnika lub ogroduika. Odróżnienie tych 
grzybów od przedstawicieli innych rzędów 
jest łatwe i nie nastręcza trudności, a zebra
ny m ateryał suszy się zwyczajnie jak  rośliny 
kwiatowe, więc zachód z przygotowaniem 
zbiorku rdzaków, napotykanych w najbliż- 
szem otoczeniu, nie przyczyni zbyt wiele kło
potów. Zaznaczenie miejscowości gdzie okaz 
został zebrany, pory znajdowania (miesiąc) 
i w razie możności określenie rośliny, na któ
rej grzyb był spotykany, są konieczne dla 
dobrego zużytkowania dostarczonego m ate
ryału.

Dla mniej obżnajmionych z temi grzybami 
może nie będą zbyteczne następujące uwagi.

Rdzaki należą do bardzo pospolitych i roz
powszechnionych grzybów, cechują się zmia
ną kilku pokoleń na jednym lub dwu żywi
cielach. Ju ż  z początkiem wiosny, w kwiet
niu i maju, na świeżo rozwijających się 
liściach drzew i roślin zaczynają pokazywać
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się żółtawe nabrzmiałości, przedstawiające 
pokolenie ognikowe (Aecidia) i zapłodnikowe 
(Spermogonia) rdzaków. Plamy te występu
ją  na wierzchniej i spodniej stronie liści, na 
blaszkach liściowych, na młodszych i deli
katnych gałązkach; m ają k ształt okrągławy, 
z czasem nabrzmiewają, rozrywają naskórek 
i tworzą kubkowate lub miseczkowate zbior
niki zarodników ognikowych lub gruszkowate 
spermaoyj. Bardzo często opanowana rośli
na ulega znacznym przekształceniom, jak  to 
widzieć można na wilczomleczu (Euphorbia 
Cyparissias), zmienionym pod wpływem ogni
kowego pokolenia Uromyces Pisi (Pers.) lub 
borówkach, zmienionych przez Calyptospora 
Goepertiana Kuhn, lub jodłach, zmienionych 
przez Aecidium elatinum  Alb. et Schw. 
W  czerwcu ogniki giną, a tylko w nielicz
nych razach trw ają przez cale lato i w je 
sieni.

Zwykle już w końcu m aja i w czerwcu po
wstaje nowe pokolenie rdzaków— rdzawniko- 
we (Uredo), letniem zwane, które cechuje się 
tworzącemi się na liściach i łodygach pod na
skórkiem nabrzmiałościami i plamami, kształ
tu  owalnego, podługowatego, okrągłego, bar
wy czerwonej, rdzawej lub pomarańczowej. 
Zbiorniki te zawierają zarodniki rdzawniko 
we (uredosporae). Od lipca obok rdzawni- 
ków tworzą się na tej samej roślinie lub na 
innej zarodniki zimowe trwalnikowe (teleu- 
tosporae), dwukomórkowe brunatnej barwy, 
które wskutek tego nadają zawierającym je  
gromadkom barwę brunatną. Nabrzmiało- | 
ści z temi zarodnikami często zachowują się 
do wiosny.

Przykładem pokolenia ognikowego są wszę
dzie spotykane na berberysie czerwone pla
my, należące do Puccinia graminis PerS.; na 
miodunce lekarskiej (Anchusa officinalis) 
i innych ogórecznikowatych, należące do 
Puccinia Rubigo Tera DO; na oście polnym [ 
(Cirsium arvense), należące do Puccinia sua- i 
veolens (Pers.), na malinach—do Phragm i- 
dium Rubi Idaei (Pers.), na różach—do 
Phragmidium subcorticum (Schr.). Rdzaw- 
niki doskonale można obserwować na iwie 
(Salix Caprea), należące do gatunku Me- 
lampsora farinosa (Pers.), na wilczomleczach 
do Melampsora Helioscopiae (Pers), na osi- i  

nie—do Melampsora Trem ulae Tul., na bu
rakach— do Uromyces Betae (Pers) i t. d.

Pokolenie trwalnikowe (teleutosporae) naj
widoczniejsze jest na zbożach i trawach 
w kształcie ciemnych podługowatych na
brzmiałości, które należą do jednego z trzech 
dawniej Wyróżnianych gatunków rdzy zbożo
wej (Puccinia graminis Pers., Puccinia Ru- 
bigo yera DC i Puccinia Coronata Coraa). 
Na jałowcach od marca do m aja na łody
gach spotkać można żółtawe lub czerwonawe 
galaretowate skupione narośle : są to poko
lenia należące do rdzy Gymnosporangium.

Wogóle zbieranie materyału obejmującego 
rdzaki nie nastręcza trudności. Z  wiosny 
zacząwszy, należy zbierać wszystkie części 
roślin, pokryte czerwono lub żółto zabarwio- 
nemi plamami i nabrzmiałościami. Zrywa 
się gałązkę i suszy jak  rośliny kwiatowe. Od 
lipca po nabraniu wprawy w poznawaniu 
rdzaków z kształtu kupek, które tworzą na 
liściach, łatwo się już poznaje brunatne na
brzmiałości z zarodnikami trwalnikowemi.

Przesłany do Redakcyi Wszechświata m a
teryał, o ile nie będzie zastrzeżony jego 
zwrot, stworzy w przyszłości zielnik rdzaków 
krajowych i przyczyni się do wzbogacenia 
gromadzących się tam zielników naszej flory.

Stanisław Chełcliowski.

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

—  W pływ  ś w ia tła  na krystalizacyą jodku 
cyny. Pan C. J. H. Warden opisuje (Pharm . 
J. Transach [4] 4, 51, 23/1 Calcułta) następu
jące ciekawe doświadczenie z jodkiem cyny. Po 
strąceniu związku tego działaniem stężonego roz
tworu jodku potasu na stężony roztwór chlorku 
cyny,— działanie światła wpływa w ten sposób 
na własności fizyczne pierwotnie bezpostaciowego 
osadu, że w nim powoli po stronie zwróconej ku 
źródłu rozproszonych promieni świetlnych na
stępuje krysfalizacya (rubinowo-czerwone igieł
ki), zaś z przeciwnej strony przemiana ta  nie ma 
miejsca. Toż parno zjawisko można z łatwością 
obserwować, pokrywając częściowo papierem na
czynie, zawierające świeżo strącony Snl2 i wy
stawiając go na działanie światła : tylko w miej
scach odsłoniętych występują rubinowo-czerwone 
kryształki jodku cyny. St. T.

—  D zia łanie  siarko- i selenowodoru na chloro- 
tlenek fosforu. W edług badań A. Bessona dzia
łanie suchego H.,S na P0C13 prowadzić ma do
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tw orzenia się związków : P20 2S3 i PaC^SCl* , 
a to w zależności od tem peratury  reakeyi. 
W  tem peraturze 0° ma miejsce następujący p rze
bieg :

2P0C I, +  3H..S =  6HC1 +  P 20 2S3 .

Utworzony osad P 20 2S3 je s t bezpostaciowy, 
powoli jednak przeobraża się w drobne k rysz ta ł
ki, szybciej przez ogrzanie z nadmiarem POCl3 
do 150°. Bezpostaciowa odmiana sublimuje przy 
ogrzaniu do 150° w próżni, ulega jednak je d n o 
cześnie rozkładowi na P aS- .

W tem peraturze 100° reakeya powyższa ma 
przebieg odmienny, prowadzi mianowicie do tw o
rzenia się płynnego połączenia P 20 2S . Cl4 , we
dług równania :

2P0C13 +  2H2S =  P2Oi SCl4 +  2HC1 .

Po oddystylowaniu związku tego z kolbki re 
akcyjnej pozostaje masa szklista, nieokreślonego 
składu, która daje przy ogrzaniu do 300° 
(w próżni) sublimat, składający się z P 2S5 i P 20 5 .

Selenowodór działa na P0C13 widoczniej tylko 
w tem peraturze wyższej (100°) i prowadzi do 
utworzenia się P 2Se5 , P 0 2C1 i IIC l, według
równania :

4P0C13 +  5H2Se =  10HC1 +  P2Se5 +  2POaCl.

(C. r. d. 1’Acad. d. Scien. 124, 151 — 153).

St. T.

—  Zaw arto ść  bezw odnika w ęglanego w  atm o
sferze te ra z  i w  daw nie jszych epokach geo lo 
gicznych. Atmosfera ziemska zawiera obecnie, 
ja k  wiadomo, bardzo stosunkowo nieznaczny 
procent C 02 (0,03 objętości na 100 obj. po
wietrza). Czy również ubogą w składnik ten 
była ona w minionych epokach geologicznych, 
czy też odznaczała się większą jego zawartością, 
innemi słowy, w jakim  kierunku zaszła zmiana 
i czy wogóle zmiana ta  mogła mieć miejsce— są 
to pytania, które dotychczas nie znalazły w nau
ce całkiem stanowczej odpowiedzi. Pan Hógboni 
w rozprawie swojej (referat Jahrb . f. Minerał, 
1897, I, 5 3 — 44) w tej kwestyi, przychodzi do 
wniosku, że stosunek COa , zużj wanego przez 
procesy chemiczne skorupy ziemskiej i wytwa
rzanego przez nie, nie ma być koniecznie s'ałym , 
że więc należy przyjąć zmienność atmosfery co 
do zawartości tego składnika w różnych epokach 
geologicznych. Twierdzenie swe autor uzasad
nia następującem rozumowaniem. Główną ilość 
znajdującego się na ziemi C02 zaw ierają for- 
macye osauowe -  węglany. W nich spoczywa 
masa C02 , w przybliżeniu 25 000 razy p rze
wyższająca ilość, zaw artą w powietrzu. Ponie
waż jednak cała ta  ilość przeszła do skorupy 
ziemskiej z atmosfery, — więc należy przypuścić, 
ż e ju ż  dla tego samego musiała pierwotnie ta  
ostatnia zawierać C 0 2 procentowo znacznie wię- i 
cej, an:żełi obecnie. Wielkich zmian jednak  I

w zawartości C 02 w atm osferze— nie należy 
I brać w jednem  tylko znaczeniu, t. j .  nie należy 

mniemać, że one odbywać się mogły w jednym 
i tym samym kierunku. Atmosfera wzbogaca 
się w C02 : 1) przez wulkaniczne wybuchy i po
krewne im procesy, 2) przez spalanie się związ
ków węglowych, 3) przez gnicie i utlenianie się 
ciał organicznych, 4) przez rozkład węglanów 
i wreszcie 5) przez wydzielanie się z minerałów 
zawartego w nich mechanicznie bezwodnika wę
glanego; traci zaś składnik ten : 6) drogą two
rzenia się węglanów, 7) asym ilacją przez 
rośliny. Procesy 4) i 5) są stosunkowo nie
znaczne i mogą być pominięte w obliczeniu, 
również 3) i 7 j — ze względu na szybkość tej wy
miany w świecie organicznym, 2) je s t całkiem 
nieobliczonym. Pozostają do oceny 1) i 6). 
W ielkie zaś masy C 02, zawartego w węglanach 
skał osadowych, nie mogły jednak u'worzyć się 
z stosunkowo nieznacznej ilości związku tego, 
znajdującej się w atmosferze. Ta osta‘nia mu
siała więc posiadać źródło, wyrównywające czę
ściowo przynajmniej pochłoniętą ilość. Tem źród
łem jednak  mogły, być jedynie procesy wulka
niczne—  1). Stąd w nosek, że równolegle do 
tych ostatnich zmienia się procentowa zawartość 
C 02 w atmosferze. St. T.

—  Nowy składnik m leka. Odkryty przez M. 
Siegfrieda kwas fosforowomięsny, inaczej nazwa
ny nukleonem, ma wielkie podobieństwo do pep
tonu, otrzymywanego przez długie trawienie 
białka zapomocą soku trzustkowego. W szystko 
przemawia za tem, że to są nawet ciała zupełnie 
identyczne ze sobą. Nukleon je s t prawidłowym 
składnikiem mięśni a również i mleka.

W mięśniach dorosłego człowieka za
wiera się n u k le o n u .........................0 ,1— 0.2°/0

W mleku krowiem zawiera się prze
ciętnie . . 0 ,0566°/ft

W mleku kobiecem „ . 0 ,124°/0
W mleku koziem „ . 0 , l l ° / 0

Nukleon zawiera w swym składzie znaczną 
ilość fosforu. Jeżeli więc obliczymy ilość fosforu, 
zaw artą w nukleonie mleka kobiecego, to się 
okaże, że mleko kobiece zawiera prawie wyłącz
nie fosfor organiczny, t. j .  taki, który wchodzi 
w skład sernika i nukleonu, fosforu zaś wcho
dzącego w skład kwasu fosfornego zawiera się 
tam bardzo mało. Mleko krowie zawiera prze
ciwnie tylko około połowy swego fosforu w po
staci związków organicznych.

Siegfried nadaje powyżej przytoczonym fak 
tom wielką doniosłość z tego względu, że, ja k  
wiadomo, fosfor mleka krowiego zostaje daleko 
trudniej asymilowany niż fosfor mleka kobiecego. 
Zjawisko to Siegfried tłumaczy w ten sposób, 
że fosfor mleka kobiecego, zawarty w nukleonie, 
przyswaja się daleko łatwiej niż fosfor mleka 
krowiego, zawarty w fosforanach.

Powyższe fakty będą posiadały wielką donio
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słość, jeżeli zostaną, stwierdzone przez większą, 
ilość doświadczeń.

Mówiąc o przyswajaniu fosforu autor zapomi
na o tem, żo sernik kobiecy (zawierający fosfor) 
zostaje z daleko większą łatwością przyswajany 
niż sernik krowi. Obok podanych przez Sieg- 
frieda przyczyn należy i w tem widzieć powód 
dlaczego fosfor mleka kobiecego przyswaja się 
łatwiej niż krowiego.

M. Siegfried : Przyczynek do wiadomości
0 fosforze w mleku kobiecem i krowiem.

M. Muller : 0  zawartości nukleonu w mięś
niach ludzkich.

K. W ittmack : 0  zawartości nukleonu w mle
ku krowiem, kobiecem i koziem.

(Zeitsclirift fur physiolog. Chemie, tom  22).

A. W.

—  0  toksynach błonicy i tężca . L. Brieger
1 Beer strącają toksyny z roztworów je  zawiera
jących zapomocą soli cynkowych. Następnie 
rozszczepiają wytworzone w ten sposób związki 
podwójne. . Toksyny uwolnione z połączenia zo
stają oczyszczone.

Do otrzymania toksyny błonicznej autorowie 
używali pierwotnie hodowli w bulionie lub też 
w surowhy krwi. Po oddzieleniu drobnoustro
jów zapomocą sączenia przez gliniane pasteurow- 
skie filtry, filtrat strącano zapomocą l° /o 'eg° 
roztworu chlorku cynku. Osad ten zawie
rał w sobie toksynę. Po przemyciu osadu roz
puszczono go w roztworze fosforanu amonu. 
W tym roztworze fosforan cynkn wywoływał nie
wielkie zmętnienie. F iltra t od tego zmętnie
nia nasycony siarczanem amonu wydzielał ca
łą  ilość toksyny w nim zawartej. Była ona 
zanieczyszczona domieszką peptonu, której z u 
pełnie nsunąć nie mogły kilkakrotne nawet 
oczyszczania.

Próby z pożywką niezawierającą białka po
zwoliły otrzymać czysłszą toksynę. Zastosowano 
do tego celu dyalizowany mocz ludzki. Toksynę 
otrzymywano w niezmiernie małej ilości, tak  że 
tylko niewiele je j własności chemicznych można 
było zbadać. Niszczył ją  alkohol, eter i aceton, 
a również i kwasy, nawet tak  słabe ja k  kwas 
węglrny. Słabe alkalia pozos*awały bez wpły
wu. Czynniki utleniające niszczyły toksynę, 
słabo redukujące zaś, np. siarczan żelaza, po
zostawały bez wpływu.

Autorowie próbowali otrzymać w podobny spo
sób i toksynę tężca. Do tego celu stosowali jed 
nak sublim at zam iast chlorku cynku.

Badania nad wyosobnieniem toksyn i oznacza
niem ich chemicznych własności są obecnie na 
dobie. Trzeba jednakże wyniki prac doryw
czych, ja k  np. streszczonej powyżej, przyjmować 
oględnie, nim tych wyników nie stw ierdzą wie
lokrotnie sami autorowie, a potem i inni badacze.

(Deutsch. medicin. W ochenschrift, 1896, n -r 49).
A. W.

—  0  zdolności globulin surowiczych do zo
bojętn ian ia jadu błoniczego. Smirnow wykazał, 
że białka zawarte w prawidłowej surowicy krwi 
końskiej, posiadają zdolność niszczenia trujących 
własności jadu  błoniczego.

Badania A. Dieudonnego dowodzą, że antytok
syczne działanie prawidłowej surowicy zależy nie 
od białka surowiczego lub od globuliny surowi
czej, lecz od innych ciał, które przy strącaniu 
wspomnianych ciał białkowych zostają z niemi 
rszem  porwane. Po poddaniu białka surowi- 
czego lub też globuliny surowiczej dyalizie przez 
czas dłuższy, tracą one swoje antytoksyczne w łas
ności.

Jeżeli badania Dieudonnego zostaną potwierdzo
ne przez dalsze doświadczenia, to będzie wielce 
ciekawem i doniosłem wyosobnienie i bliższe zba
danie tych antytoksyn, jako prawidłowych skład
ników ustroju.

(Arbeiten d. kaiserl. Gesundheitsam‘es, 13).

A . W.

—  0  ferm entacyi pod w pływ em  pleśni. W ia
domo, że niektóre pleśnie mogą przy nienorm al
nych warunkach wegetacyi powodować wegetacyą. 
alkoholową. Pewne gatunki z rodzaju Mucor, 
hodowane bez dos+ępu tlenu w pożywkach za
wierających cukier, przybierają kształty podobne 
do komórek drożdżowych i zamieniają cukier na 
alkohol. O. Emmerling zajął się bliższem zba
daniem charakteru tej fermentacyi. Wiadomo, 
że przy fermentacyi alkoholowej, spowodowanej 
przez drożdże, tworzą się gliceryna i kwas bursz
tynowy w ilości, pozostającej w pewnym stosun
ku do głównych produktów fermentacyi, m iano
wicie do alkoholu i bezwodnika węglanogo. 
Emmerling wykazał, że przy fermentacyi, zacho« 
dzącej pod wpływem pleśni Mucor, ilość wytwo
rzonej gliceryny wynosi 8 ,3 % , a zaś kwasu 
bursztynowego 1,40/0 ilości wytworzonego alko
holu. Ponieważ zaś tenże stosunek zachodzi 
i przy fermenfacyi drożdżowej, więc między te- 
mi dwuma procesami istnieje zupełne podo
bieństwo.

(Ber. d. deu'sch. Chem. Gesselsch, 1897, 4).

A . W.

—  0  osobliwej pożywce. W  niektórych 
miejscowościach Szwecyi północnej mieszkańcy 
konserwują kilki (ryby) w następujący oryginal
ny sposób :

Świeżo złowione kilki, wrzucone do drewnia
nych beczek, zostają oblane wodą i roztworem, 
w którym ju ż  kilki się przechowywały. W tych 
beczkach, pozostawionych przez 4 — 5 tygodni 
w miejscu słonecznem, rozwija się silna fermen- 
tacya z wywiązywaniem gazów. Te pizefermen- 
towane kilki zostają tęgo upakowane do beczek
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i oblano z  wierzchu roztworem, z którego zostały 
wyjęte. W tym  stanie mogą być one przez 
czas długi przechowywane bez dalszego psucia 
się. Takie konserwy posiadają nieprzyjem ny 
zapach i nie każdy może przezwyciężyć swój 
w stręt, aby je  spożywać.

Gazy, wydzielające się p rzy  ferm en'acyi, za
w ierają prócz bezwodnika węglanego siarkowo
dór i metylomerkaptan. W  samych rybach uda
ło się wykryć między imienni obecność dużej ilo- 
-ści kwasu masłowego, kwasu bursztynowego, 
choliny, dwu- i tró jm e‘yliaku. amidów i in.

Jak  stąd widzimy, to  proces powyżej opisanej 
ferm entacyi można zaliczyć do procesów gnil
nych, jednakże nie znaleziono indolu skatolu, 
:fenolu, putrescyny i kadaweryny, na które to  
ciała robiono specyalne próby.

(Zeitschr. fur pliysiolog. Chemie, 22).

A. W.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W Pani R. Ba. Objawy polaryzacyi są następ
stwem drgań poprzecznych; ponieważ zaś głos 
rozchodzi się w powietrzu przez drgania podłuż
ne, niema przeto zjawisk akustycznych, polary
zacyi światła odpowiadających. —  Teorya m ate
m atyczna narzędzi muzycznych wypływa z ogól
nej teoryi drgań ciał dźwięczących, z samych 
przeto zasad akustyki. Oprócz dzieła Helmhol- 
tza  „Ueber Tonempfindungen” są liczne wykłady 
akustyki, w ostatnich czasach ogłoszone, jak  
Rayleigha, Meldego, Zellnera, szczególniej zaś 
o łączności akustyki z muzyką trak tu je dzieło 
Blaserna : „Die Theorie des Schalles in Bezie-
hung żiir M usik”. W ystarczą też może Pani 
wiadomości, podane w Fizyce Daniella (przekład 
Boguskiego) w rozdziale „O dźwięku” .

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 24 do 30 m arca 1897 r. •

(ze spostrzeżeń na staoyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).

-a
.2ba

B a ro m e tr  
700 mm — T e m p e ra tu ra  w s t C.

tJ'0Q
ł̂£)

• r-4

K ieru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma

opadu
U w a g i

W 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. *

24 S. 45,6 47,o 46,3 1,6 6,0 5,3 6.5 o,5 q3 S»,W3,S4 3,o •  w  nocy i w ciągu dnia
25 C. 42,1 41,8 42,0 6,2 10,0 6,6 l °,4 4.0 8=i \V’ ,W’ ,SW6 3,2 9  w  nocy i w ciągu dnia
26 P 41,0 43,2 48,5 5,8 4.0 0,6 6,6 0,6 87 \V5,NW9,NW6 l , 6 •  jJi  w ciągu dnia kiikakr.
27 S. 44.1 40,6

36,0
39-0 — 1,2 ',3 4,2 4,2 - 1,2 90 S E 5,SE 5,SW2 2,3 •  -!J- cały dzień z przerwami

28 N. 36,1 36,8 6,2 6,6 5,7 8,0 4.1 89 SW»,W3 ,W5 3,2 9  od zrana do 7 h. p. m.
29 P. 32,8 3o,i 28,5 4.2 1 ',4 9,6 13,5 3,4 84 S5,S9.W3 1,8 0 ^  wieczorem ok. 8 h.p.m.
3 o W. 35,5 37,4 40,1 5,3 6,9 3.4 l'),5 3,4 63

*:
SW»,\V’ ,ŚW*

: u , ; ) 'i. -
4,3 •  w  nocy; a  chwilowo 

w  południe

Ś re d n ia  39.7 5,2 84 19.4

T R E Ś ć .  O nowych pierw iastkach, odkrytych w ciągu ostatnich la t 25 i o związanych z tem za
gadnieniach. Odczyt K. W inklera, tłum . W acław M utermilch. —  Hypotezy powstawania życia istot 
organicznych na ziemi, przez Em ila Godlewskiego, ju n . (dokończenie). —  Wspomnienia z Zakopa
nego, przez d ra  Wł. Matlakowskiego (dokończenie). —  Odezwa St. Chelchowskiego. —  Kronika, 

naukowa. —  Buletyn meteorologiczny. —  Odpowiedzi redakcyi.

Wydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

^oauojeno UeH3ypoio. BapmaRa, 21 Mapia 18H7 r NN arszawa. Druk KmiLa Skiwskiego
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WSZECHŚWIAT.
TYGODNIK POPULARNY

ŚW IĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
Palma daktylowa o czarnych owocach (Phoenix melanocarpa).

Palm a daktylow a je s t drzew em  owoco- 
wem, uszlachetnionem przez hodowlę, jak  
wszystkie inne.

Dopiero starania ludzkie uczyniły ją, ta 
ką, jak a  jes t obecnie.

Palm a daktylowa, rosnąca dziko w Afry-

K rajow cy zawieszają całe grono owoców 
w słodkiej lub słonej wodzie na parę dni. 
G arbnik zostaje wtedy wyciągnięty, a cu
kier pozostaje w owocach, które tym spo
sobem stają się jadalne , choć nie dadzą się 
porównać z daktylam i hodowanemi.

Fig.

ce, żyje na wybrzeżach m orskich i poprze
staje na słonej wodzie, k tóra szkodzi innym 
drzewom owocowym. Phoenix  spinosa, 
dzika odmiana, właściwa zachodniemu wy
brzeżu, wydaje owoce drobne, czarne, mało j 
mięsiste, które zaledwie można jeść, tyle 
zawierają garbnika.

Hodowcy dążą do otrzym ania owoców 
słodszych i mięsistszych, z drobniejszemi 
nasionami, a garbnik  w hodowli stopniowo 
zanika. Możnaby to porównać do o trzy 
mywania smacznych owoców z tarn iny  lub  
jarzębiny.

D aktyle mają tyle odmian, co nasze jab łk a

1. Palma daktylowa o czarnych owocach (Phoenix melanocarpa) 
w ogrodzie willi Henry de Cessoles w Nizzie.
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i gruszki. Znamy odmiany białe, żółte, 
czerwonawe i czarne; podłużne, walcowate 
lub jajow ate i kuliste; tw arde lub miękkie; 
o pestkach w rzecionowatych lub zaokrąg
lonych, prostych lub wygiętych, rozm aite
go sm aku.

Rozmnażać je  można tylko przez sadzon
ki a nie z nasion.

Do E uropy sprow adzana bywa zwykle 
odmiana, zw ana przez arabów D eglet-nour 
(palce św iatła). Uważamy je  za typowe 
daktyle, chociaż jestto  na tu ra ln ie  tylko je d 
na z licznych form wyhodowanych.

Z posianych nasion wyrastają, dziczki, 
z których więcej niż połowa je s t pręciko- 
watych (z kw iatam i męzkiemi).

I  drzew a z nasion otrzym ane różnią, się 
pochodzeniem  i w skutek tego spotykam y 
wśród nich odm iany, ju k  np. Phoenix  cana ]

W edług spraw ozdania d -ra  E. Sauvaigo, 
wystosowanego do tow arzystw a rolniczego 
departam entu  A lp M orskich i w ydrukow a
nego w r. 1894, zbiór z tego drzew a w la
tach 1892— 93 wyniósł 50 kg daktyli ja d a l
nych, a może się jeszcze powiększyć, 
gdyż drzewo m a dopiero 13— 14 lat.

D rzew a w Algierze, Tunisie i na oazach 
nie dają więcej nad 74, a najwyżej 100 kg.

Pierw sze dojrzałe owoce pokazują się 
w m aju, a zbiór trw ał do sierpnia.

Owoc je s t podłużny, czarny, słodki, 
m iękki. Proponowano dla niego nazwę 
Phoenix  m ariposae, k tó rą C. Naudin zmie
nił na Phoenix m elanocarpa.

N apew no trudno tw ierdzić, że w przy
szłości będziemy zbierali daktyle we W ło
szech i F rancyi południowej, gdyż w ostat
nich latach wiosna była w Nizzy w yjątko-

Fig. 2. Grona (kolby) owocowe Phoenix 
melanocarpa.

*
riensis lub Phoenix leonensis, tak  nazwane 
od przypuszczalnej ich ojczyzny, wysp K a 
nary jsk ich  i S ierra Leone.

O dm iana Phoenix canariensis, zaprow a
dzona na południow ych wybrzeżach E u ro 
py dopiero przed laty 30, odznacza się 
nadzwyczaj szybkim wzrostem  oraz pięk- 
nem i liśćmi.

W ielk ie  nadzieje rokuje dla E u ropy  po
łudniowej hodowla palm  w willi H enry  
de Cessoles pod Nizzą, z której o trzym ują 
od trzech lat owoce.

Sądzono, że owo drzewo palm owe, zasa
dzone w r. 1882, a pochodzące z Bordighe- 
ry , je s t mieszańcem prawdziwej palm y 
daktylow ej i Phoenix canariensis, k tó ra 
dobrze znosi zimę na  R iw ierze i tak  wcześ
nie owocuje, że już  w m^ju daje  dojrzałe 
daktyle, gdy dakty le w Afryce najwcześ
niej w lipcu dojrzew ają.

Fig. 3. Czarne daktyle Phoenix melano
carpa.

wo ciepła i m ogła wywołać niezwykłe zja
wiska.

W roku zeszłym (1896) drzew o w Nizzy 
dostarczyło znow u 50 kg owoców. D nia 
9 października p. Aimć G irard  przedstawił 
Akademii paryskiej wyniki badania che
micznego tych daktyli. Zaw ierały one 
80%  mięsa owocowego z 45%  cukru (lewu- 
lozy), tak, że przy braku  taniny i kwasów 
sm ak miały przyjem ny, podniesiony jeszcze 
przez delikatny zapach.

F a k t powyższy ma w ielkie znaczenie dla 
krajów  nadśródziem nom orskich, gdyż, j e 
żeli to pierw sze drzewo, wydające owoce 
we F rancyi, dawało je  przez cztery lata 
zrzędu, można wnosić, że hodowla daktyli 
w tej szerokości je s t możliwa.

W  roku 1894 owoców było mniej, ale do
starczenie pyłku  z k ilku drzew pręciko
wych, rosnących w sąsiedztwie, pozosta-
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wionę wiatrom, było przypadkow e, a może 
i niedostateczne. W podobnych razach 
wiele zależy od przypadku, od właściwego 
kierunku w iatru  we właściwym czaaie.

Chociaż k ilkak ro tn ie  zauważono zapyle
nie palm z wielkiej odległości, jak  np. za
pylenie palmy słupkowej (z kw iatam i rzad- 
kiemi) koło Brindisi, kwitnącej bezowocnie 
od wielu lat, przez palmę pręcikow ą pod 
Otranto, k tó ra poraź pierwszy zakw itła, 
uciekano się do sztucznego zapylania. Po
stępują tak we wszystkich krajach, prow a
dzących hodowlę dakty li, naw et gdy pal- 
my pręcikow ate rosną blizko słupkowych, 
a że postępowano tak i daw niej, świadczą 
staroasyryjskie pomniki.

Nie należy zaniedbywać tego sposobu 
i przy zakładaniu projektow anych planta- 
cyj czarnych daktyli we F rancy i połud
niowej.

P rzy  sadzeniu liczy się, że kw iatostan 
jednego drzew a pręcikowego wystarcza na 
zapylenie 25 drzew słupkowych. Robi się 
to, ja k  wiadomo, zawieszając k ilka odcię
tych pęczków kwiatów pręcikowatych 
w kwiatostanie słupkowym.

Na północnym brzegu A fryki odbywa się 
to od marca do końca maja (u zwykłej pal
my daktylowej), czarne daktyle kw itną, ja k  
się zdaje, nieco wcześniej.

P rzy  zapylaniu, ja k  i przy zbiorze, uży
wają bardzo prostego sposobu do wcho
dzenia na wysm ukły pień. Człowiek, 
chcący wejść na drzewo, opasuje siebie 
i pień mocną chustą lub-liną, przez co ma 
oparcie w plecach, a odpychając się wolne- 
mi rękam i i opierając stopy na pniu wcho
dzi do góry.

Bezw ątpienia, udaw anie się daktyli 
w Prow ancyi przyniosłoby F rancy i w iel
kie zyski.

(Prom etheus, n-r 383, 1897 r.).
Z. Ś.

O b j a w y  a s t r o n o m i c z n e  
na kwiecień.

Dnia 19 kw ietnia słońce wstępuje do zna
ku Byka, który skutkiem  poprzedzania 
punktów  równonocnych przypada obecnie 
w gwiazdozbiorze B arana. T en ostatni 
gwiazdozbiór staje się tedy niew idzialnym , 
ale i B yk wczesnym ju ż  wieczorem  zacho
dzi, a wraz z nim ustępuje z wieczornego 
nieba sąsiadujący z nim  O ryon, k tóry  tylko 
jeszcze przez pierw szą połowę miesiąca 
je s t w idzialny. W cześniej jeszcze kry je się 
przed nami Syryusz, a niebo traci okazały 
swój charakter zimowy.

Zarazem  też W enus blask swój wciąż 
zmniejsza, a zbliżając się do połączenia dol

nego zc słońcem, które ma miejsce dnia 28, 
zachodzi coraz wcześniej, w początku mie
siąca o godz. 10, następnie o godz. 9, 
a w końcu miesiąca ju ż  o godz. 7, wraz ze 
słońcem i przestaje być widzialną, zanim 
w maju wynurzy się z promieni słonecz
nych, jako  gwiazda zaranna. M erkury jes t 
dnia 2 w połączeniu górnem ze słońcem, 
z niem razem tedy wschodzi i zachodzi, ale 
w połowie miesiąca zachodzi w godzinę, 
a w końcu miesiąca we dwie dopiero go
dziny po słońcu; dnia 28 przypada w naj- 
większem swem wydłużeniu wschodniem, 
czyli w największej odległości kątowej 
względem słońca, wynoszącej wtedy prze
szło 20°, jestto  więc najdogodniejsza do 
obserwacyi tej planety pora .—M ars zacho
dzi dnia 1 o godz. 2 po północy, a ostatnie
go dnia miesiąca już nieco przed północą; 
podobnież i Jowisz, znajdujący się w gwiaz
dozbiorze Lwa, zachodzi coraz wcześniej, 
dnia 1 po godz. 4 min. 30, a dnia 30 o godz. 
2 min. 40. Saturn  natom iast w gwiazdo
zbiorze W agi świeci przez noc całą, dnia 
1 wschodzi o godz. 10 min. 30, zachodzi 
zaś około godz. 8 rano, w końcu miesięca 

[ wschodzi o godz. 8 min. 30, zachodzi 
o godz. 5 min. 50. Uran znajduje się 
w ibliskiem sąsiedztwie z Saturnem.

Nów księżyca ma miejsce dnia 2, pierw 
sza kw adra dnia 10, pełnia (wielkanocna) 
dnia 17, druga kw adra dnia 23. D nia 2 
księżyc jest w połączeniu z M erkurym , 
dnia 5 z Wenerą, k tó ra jes t o 1°35' usunię
tą od niego na północ; dnia 9 z Marsem, 
oddalonym  od niego wtedy tylko na 48', 
dnia 13 z Jowiszem, dnia 17 znowu z M er
kurym , dnia 19 z Saturnem .

Ze wszystkich miesięcy pierwszego pół
rocza kwiecień odznacza się największą 
obfitością gwiazd spadających, rój zwłasz
cza L irydów  w ciągu nocy od 17 do 24 roz
rzuca dosyć znaczną ilość meteorów. P unk t 
ich prom ieniowania czyli rad ian t przypada 
w północno-wschodniej okolicy nieba, pod 
270° wzniesienia prostego i 35° zboczenia 
północnego. W  roku bieżącym wszakże 
dostrzeżeniom szkodzić będzie księżyc, któ
ry  w tej porze właśnie je s t na pełni.—Inny 
rój, wybiegający z punktu położonego 
w gwiazdozbiorze W odnika, nieco na po
łudnie równika, rozrzuca swe meteory 
w końcu kwietnia i w początku maja; po
wstał on prawdopodobnie z substancyi od
dzielonej od sławnej komety H alleya, która 
za lat 13 (w r. 1910) przybyw a do swego 
punk tu  przysłonecznego; być więc może, 
że już  obecnie nastąpi pewne wzmożenie się 
obfitości tego roju, jeżeli cząstki jego  nie 
rozproszyły się jeszcze jednostajnie po ca
łej drodze komety.
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W YSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK FIZJOGRAFICZNY
Tom X I V  za rok 1894,

zaw iera następująca rozpraw y: D ział' l-sny: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia meteorologiczne,
dokonane w ciągu roku 1893. - -  A. W a ł e c k i e g o .  Wykaz spostrzeżeń fenologicznych za r. 1893 i 1894. 
D zia ł ll-gi. GEOLOGIA Z CHEMIĄ I PALEONTOLOGIA. S t .  K o n t k i e w i c z a .  Krótkie sprawozdanie z badań 
geologicznych w gub. k ie leckiej. —  S t .  D o b o r z y ń s k i e g o .  Z łoża m inerałów  na wapieniu podstawowym  
i przyczynek do w yjaśnienia sposobu powstawania źródeł wód żelazistych w okolicach Lublina. —  A. S I ó s a r -  
s k i e g o .  Zw ierzęta zaginione (dyluw ialne). —  D z ia ł l ll -c i. BOTANIKA i ZOOLOGIA. K D r y m m e r a .  Sprawo
zdanie z w ycieczki botanicznej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1 8 9 4 .—  F. K w i e c i ń s k i e g o .  Roślin
ność gminy Hańsk powiatu w łodaw skiego. — F. B ł o ń s k i e g o .  Przyczynek do flory grzybów Polski. —  
A. M i s s u n a. Spis roślin, zebranych w pow. dziśn ień łk im  w r. 1893 i 1894 .— M. T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z Szemetowszczyzny i z Weleśnicy w latach 1893 i 1894 — B. E i c h i e r a. Materyały do flory 
wodorostów okolic Międzyrzeca. —  J. P a c z o s k i e g o .  Dodatek do spisu roślin, zebranych w pow. dubieńskim 
gub. w o łyń sk ie j, o raz Przyczynek do historyi badań flory k ra jo w ej. —  L. F. H i i d t a .  Żuki czyli gnojowce krajow e  

Tom XIV P a n ię tn ik a  Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicam i rysunków litogr. i 2-m a drzeworytam i. 
P renum eratę na t. X V  w ilości rb. 5, a z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 

adresem  W ydawnictw a Pam iętnika Fizyograficznego, K rakow skie Przedmieście, 66.

W y s z e d ł  z p o d  p r a s y

Erazm a G ajew skiego
Słow nik ąaztoisk  zoologicznych i botanicznych

POLSKICH,

Tom I (polsko-laciński), in 4°, str. L X IV  +  546, na pap. wel. CENA PS. 1 0  kop. 5 0 .  

Tom  I I  (łacińsko-polski) cz. 1, str. LX -f-466, n a  p a p .  welin- CENA TS. 11.

Do nabycia we w szystkich księgarniach.

G ł ó w n y  s k ł a d :  E .  'W e n d e  i  S - k a  w  W a r s z a w i e .

Nakładem  Redakcyi „P rac m atem atyczno-fizycznych” świeżo wyszło z d ruku  dzieło 
d-ra fil., iOT. E H J U S T J L ,  pod tyt.:

ASTRONOMIA GWIAZD STAŁYCH.
Cena rubli 3, z przesyłką 3 rs. 30 kop.; dla prenum eratorów  W szechświata rs. 2 kop. 50;

z przesyłką rs. 2 kop. 80.

Dzieło świeżo wydane nakładem  Redakcyi „P rac matematyczno-fizycznych"

E. Pascal. Rachunek meskoftezonośeiowy,
przełożył S. D IC K S T E IN .

Część I. R achunek różniczkowy. 8°, str. 265. Cena rs 2.
Część I I .  R achunek całkowy. 8°, str. 250. Cena rs. 2.

„Wiadomości matematyczne4*
wychodzą zeszytam i w ilości 4— 6 zeszytów rocznie, z których każdy składa się z 2—4 
arkuszy d ruku  w ósemce. P renum erata  roczna w ilości rub li 3 w W arszawie, rub li 3 
kop. 60 z przesyłką do innych miejscowości, przyjm uje księgarnia G ebethnera i W olffa 

w W arszaw ie (K rakow skie Przedm ieście n -r 15).

Ąo3bo3cho l^eH3ypoio. BapmaBa, 2 l M apia 1897 r. Warszawa. Drak Emila Skiwskiego.


