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Ziemia, jako pole działalności ludzkiej.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek, jak i 
zachodzi między człowiekiem a  ziemią, prze
konamy się, źe każda z miejscowości naszego 
globu da się podciągnąć pod jed n ą  z dwu 
kategoryj. Jed n e  zdają  się odpychać od sie
bie człowieka: ludzie, o ile je  zamieszkują, 
pędzą nędzny i sm utny żywot; zaludnienie ich 
je s t  zawsze skąpe. Inne natom iast wywiera
j ą  działanie przyciągające, s ta ją  się środka
mi, w których ludzie grom adzą się licznie, 
pow stają bogate m iasta, potężne państw a, 
cywilizacya rozwija się bujnie i szybko.

Z  biegiem jed n ak  czasu, te  środki przycią
g an ia  u leg a ją  zmianom i przenoszą się z je d 
nego miejsca na drugie. P o  świetnym roz
kwicie następuje  upadek tak  samo, ja k  po 
nędznem istnieniu nadspodziewanie bujny 
rozwój. Państw a, k tóre niegdyś przodowały 
całem u światu, schodzą na drugi, a nawet 
i ostatni plan; ludzie zaś tłoczą się gorączko 
wo do k ra in , których wczoraj jeszcze unikali 
s ta ran n ie .

Skąd pochodzi ta  przew aga jednych miej

scowości nad innemi? Skąd te  zmiany, w a
hania?

Odpowiedzi na to  może nam  udzielić ro z 
patrzenie się w stosunku, ja k i łączy człowie
ka z ziemią. Jeżeli człowiek oddaje pierw 
szeństwo jednej miejscowości przed d rugą , 
jes tto  dowodem, że tam ta  lepiej zadawalnia 
jego w ym agania i potrzeby. P o d  tym wzglę
dem kieruje się on zawsze dążeniem, żeby 
osięgnąć jaknaj większą korzyść zapom ocą 
jaknajm niejszych wysiłków. T ak  samo, jeżeli 
opuszcza ja k ą  okolicę, czyni to  dlatego, źe 
się je j zasoby wyczerpały albo też straciły  
wartość w jego  oczach.

R ozpatrzenie stosunku, łączącego człowie
ka z ziemią, da się podzielić na 3 częśc i: 
1) określenie czynników, od których zależy 
w artość tego stosunku; 2) zbadanie zm ian, 
jak ie  w nim zachodzą, i po 3) wykazanie, czy 
ten stosunek dąży do jak iej granicy i do j a 
kiej mianowicie.

I.

Chcąc dokładnie odpowiedzieć na pierwsze 
pytanie, należy z jednej strony zastanowić 
się nad w arunkam i istnienia oraz rozwoju 
ludzkości, z drugiej zaś przekonać się, Czy 
ziemia równie dobrze może odpowiadać tym
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warunkom  w najrozm aitszych miejscowo
ściach.

Człowiek bez względu na rasę, do jak iej 
należy, n a  stopień w ykształcenia i przyzw y
czajeń, nie może istn ieć bez pewnej ilości po- j  

w ietrzą, ciepła, wilgoci oraz pokarm ów  ro 
ślinnych lub zwierzęcych. Zaspokojenie m i
nimum tych potrzeb  stanowi nieodzowny wa
runek, bez k tó rego  istnienie jego w danej 
miejscowości je s t  bezwzględnie niemożebnem. 
Sam o jed n ak  zaspokojenie najn iezbędniej
szych potrzeb nie byłoby w ystarczającem  dla 
zupełnego rozwoju ludzkości. Po trzebnem  
je s t koniecznie pewne nagrom adzenie bo
gactw , pewna możność oderw ania się od cięż
kiej walki o chleb powszedni, żeby ludzie m o
gli się oddać z pożytkiem  kształceniu swojego 
um ysłu. Cywilizacya je s t do pewnego s top 
nia owocem dobrobytu m ateryalnego. A  przy 
tem  musi ona być koniecznie podsycaną 
przez wymianę myśli oraz zdobyczy um ysło
wych, przez stosunki z innym i ludźm i, jeżeli 
m a się należycie rozw ijać i doskonalić.

Ten pobieżny przegląd  podaje nam  trzy  
w arunki, bez k tórych ludzkość nie może n a j
pierw  istnieć, a następnie rozw ijać s i ę :
1) Zaspokojenie koniecznych potrzeb życio
wych, 2) możność nagrom adzenia  pewnej ilo
ści bogactw  i 3) możność utrzym yw ania sto
sunków z innymi ludźmi.

D an a  okolica musi czynić zadosyć w szyst
kim tym  trzem  w arunkom , jeżeli m a się stać 
d la ludzi tak im  środkiem  przyciągania, do 
którego będą oni dążyli z innych miejscowości. 
J a s n ą  je s t  rzeczą, że nie ca ła  powierzchnia 
ziemi równie dobrze odpow iada ich w ym aga
niom. T u  stoi na  przeszkodzie zbytnie wznie
sienie lub niepomyślne w arunki klim atyczne, 
tam  g ru n t nie obfituje w zasoby, dozw alające 
na  nagrom adzenie bogactw, albo też położe
nie k ra ju  u tru d n ia  niezm iernie stosunki z są 
siadam i. S ą  to wszystko rzeczy zbyt znane, 
żeby się trzeb a  było nad niemi dłużej rozw o
dzić.

Dość będzie wspomnieć, że ostatecznie 
w artość każdej miejscowości d la  człowieka 
zależy od czterech czynników : je j u k ład u  
pionowego, składu i rodzaju  g ru n tu , k lim atu  
oraz położenia w stosunku do innych. W a r 
tość ta  będzie m niejszą lub  większą, zależnie 
od mniej lub więcej pomyślnego zbiegu tych

czynników, ja k  również od tego, jak ie  zna
czenie każdy z nich posiada dla człowieka.

W  ten  sposób dochodzimy do wniosku, ż& 
d la  dokładnego ocenienia znaczenia każdej 
miejscowości, należy zawsze uw zględniać 
z jednej strony, czego człowiek od niej b ę 
dzie w ym agał, z drugiej zaś, o ile ona może 
zaspokoić te  jego wym agania. Zobaczymy 
zaraz, że ani te wym agania, ani możność ich 
zaspokojenia nie są niezmienne.

I I .

Określiwszy, od czego zależy stosunek 
człowieka do ziemi, zajm iem y się te raz  ro z
patrzeniem  przyczyn, które powodowały i po
wodują wciąż przenoszenie się środków przy
ciągania i odpychania ludzkości. Przyczyny 
te  mogą być tro jakiego ro d z a ju : zm iany, za
chodzące w sam ej ziemi, zmienione potrzeby 
człowieka, albo też oba te  powody jednocze
śnie.

Pow ierzchnia ziemi od chwili swego pow
stan ia  uległa licznym zmianom i ulega wciąż 
jeszcze. Przyczyny ich są powszechnie wia
dome : kurczenie się ziemi wskutek ostygania, 
rozm aite rozkłady  chemiczne, mechaniczne 
przenoszenie cząsteczek i t. p.

Z  powodu tych zm ian zmieniał się już nie
jednokro tn ie  rozk ład  m órz i lądów, zm ieniał 
się uk ład  pionowy i klim at. Zm iany te za
chodzą i dzisiaj jeszcze, ale są  one powolne 
i nieznaczne, a  życie ludzkie zbyt krótkie, że
by  człowiek m ógł je  należycie ocenić z w łas
nego doświadczenia. Siły powodujące je  od 
czasu do czasu d a ją  znać o sobie jakiem ś po- 
ważniejszem zaburzeniem : wybuchem w u lk a
nu, trzęsieniem  ziemi lub  zawaleniem s’ę góry , 
wogóle jed n ak  działają  tak  powoli i n ieznacz
nie, że po trzeba  całych epok, żeby skutek ich 
czynności m ógł się stać  widocznym.

O ile jed n ak  ziemia zmienia się powoli, 
o tyle człowiek przeinacza się szybko. N ie
dawny to  przybysz, sięgający co najwyżej 

| końca epoki trzeciorzędow ej, a jak że  się 
zm ienił od tego czasu! co za różnica między 
dzikim  z pierwszych okresów istnienia ludz
kości, a  człowiekiem cywilizowanym z X I X  
w., połączonym w społeczeństwa, um iejącym  
wydobywać n a  jaw  uk ry te  siły przyrody 

| i skierowywać je  na  swoję korzyść! N ie 
I w padniem y w przesadę, jeżeli powiemy, że
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m iędzy pierwotnym człowiekem a  obecnym 
E uropejczykiem  zachodzi tak a  różnica, ja k  
między nieociosaną bry łą  m arm uru  a  pięk
nym posągiem, k tóry  z niej stworzył gieniusz 
artysty .

Cóż dziwnego, źe się zmieniły potrzeby 
i upodobania człowieka, że może on zwalczać 
dzisiaj przeszkody, dawniej nieprzebyte i że 
wskutek tego i sam  stosunek jego do ziemi 
u legł ogrom nym  zmianom.

W istocie, żaden z czterech czynników,
0 których znaczeniu dla każdej miejscowości 
mówiliśmy wyżej, nie zachował dla człowieka 
swojego pierwotnego znaczenia.

W eźm y najpierw  pod uwagę układ piono
wy. D la  człowieka pierwotnego najw iększą 
wartość m usiała posiadać miejscowość zlekka 
falista, pagórkow ata, p rzedstaw iająca dogod
ne schronienie i zabezpieczenie warunków ży
ciowych. T am  człowiek pierwotny n a jła 
twiej mógł sobie dać radę. N izina, zw łasz
cza wilgotna, ze swemi wielkiemi rzekam i, 
z wylewami, p rzed  którem i trzeb a  było ucie
kać, nie nęciła go wcale. Człowiek pojedyn
czy nie byłby w stanie osuszać je j b ło t, r e 
gulować biegu rzek. Dopiero grom ada, s to 
jąca  już na pewnym stopniu oświaty, m ogła 
pokusić się o objęcie je j w swoje posiadanie. 
A le  zato, gdy człowiek poznał wartość je j 
g run tu , o składzie bardziej urozmaiconym
1 żyznym, ocenił znaczenie rzek, jako  środków 
kom unikacyjnych, —  nizina s ta ła  się środ
kiem przyciągania dla ludzi, m iejscem, na 
którem  bujnie zakw itła cywilizacya.

Dzisiaj jedynie najwynioślejsze wyżyny są 
jeszcze niezupełnie ujarzm ione przez czło
wieka, który jednak  stopniowo zag arn ia  je  
coraz bardziej pod swoje panowanie. Góry, 
k tóre przed stu la ty  p rzerażały  ludzi swym 
ogrom em  i niedostępnością, dzisiaj są p rze
bite  tunelam i lub dźw igają na  sobie szyny 
kolejowe. Po tunelu  Ceniskim nastąp ił 8. 
G otardzki, a po tym, zapewne, wkrótce Sim- 
ploński. Po kolei żelaznej na Rigi będziemy 
mieli wkrótce na M ont Blanc. W yniosłe gó
ry  nie są jeszcze zupełnie pokonane, nie s ta 
nowią ju ż  jed n ak  nieprzebytej przeszkody 
dla człowieka, k tóry  nauczył się dziś korzy
stać z każdej postaci uk ładu  pionowego. 
K ażd a  posiada dziś d la  niego swą w a rto ść : 
niziny przedstaw iają  dogodne w arunki komu- | 
nikacyjne oraz rolnicze, wyżyny siły m echa- |

niczne w postaci spadku wody, dające się 
zużytkować w przemyśle.

To samo da się powiedzieć o składzie 
gruntu , którego wartość również się zm ieniła 
z biegiem wieków. W  czasach, gdy rolnictwo 
stanowiło główne źródło bogactw a dla czło
wieka, —  grunty , dające się najłatw iej u p ra 
wiać i najżyzniejsze, najbardziej były w ce
nie. N a ubogie, jałowe nikt nie zw racał 
uwagi; pozostawały one opuszczone i nieza- 
ludnione, podczas gdy na tam tych grom adzi
ła  się gęsto ludność i rozw ijała się cywiliza
cya. Powoli jednak  człowiek, udoskonaliw
szy swoje narzędzia rolnicze i nauczywszy się 
użyźniać grun t, przekonał się, źe i z jałow e
go można wyciągnąć pewną korzyść, a co n a j
ważniejsza, zrobić go naw et urodzajnym . 
T rzeba  tylko znać jego skład i wiedzieć, cze
go mu brakuje. Geologia s ta ła  się pomocni
cą rolnika i dziś grun ty  jałow e przestały być 
środkam i odpychania, chociaż, naturaln ie, 
nie mogły się stać  bardziej przyciągającem i 
od urodzajnych.

Jeszcze większą zm ianę w poglądach n a  
wartość g runtu  wywołało zapoznanie się 
z bogactwami mineralnem i, rozwój górnictw a 
i przem ysłu, dający ludziom potężniejsze 
środki bogacenia się i usuwający rolnictwo 
na drugi plan. K rainy  o g run tach  żyznych, 
wysoko rozwinięte pod względem rolniczym, 
pozostały w tyle; miejsce zaś ich zajęły inne 
mniej urodzajne, ale bogate w wegiel kam ien
ny, naftę lub m etale. Pozostaw ały one nie
znane nikomu przez długie wieki, aby nagle 
wskutek odkrycia „czarnych dyam entów” 
stać się środowiskiem gorączkowego życia 
i szybko rozw ijającej się cywilizacyi.

Do niedawna klim at zdaw ał się być czyn
nikiem  rozstrzygającym , przeszkodą nie do 
usunięcia. Człowiek cywilizowany nie mógł 
się osiedlać w wilgotnych miejscowościach 
między zwrotnikami, gdyż pad a ł stale ofiarą 
niezdrowych tam ecznych warunków. S top
niowe jed n ak  osuszanie b ło t, oraz postępy 
hygieny ulepszają położenie naw et w najnie- 
zdrowszej miejscowości, czyniąc ją  zam iesz
kałą. Ludzkość dąży niejako do sta rc ia  
i zniesienia różnic klimatycznych.

Pozostało nam  jeszcze położenie k ra ju . 
N iegdyś, człowiek rozporządzając szczupłemi 
środkam i, przystosowywał się ściśle do n a tu 
ry  i trzym ał się wyłącznie dróg, jak ich  mu.
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ona dostarczała. N a  m orzu nie oddalał się 
zbytnio od brzegów, na lądzie posuw ał się 
wzdłuż rzek, dolin lub wąwozów górskich. 
Jeże li gó ra  zag radzała  mu drogę, s ta ra ł  się 
j ą  obejść, ale nie próbow ał przekroczyć.

Dziś je s t zupełnie inaczej. B usola urno- 
żebniła przebywanie najobszerniejszych ocea
nów, a ludzie, niezadaw alniając się tem , po- 
przerzynali jeszcze lądy kanałam i, żeby wszę
dzie otworzyć drogę d la  statków ; zapom ocą 
olbrzymich mostów połączyli wyspy z lądem  
stałym ; przedziuraw ili góry zapom ocą tu n e 
lów. A  z każdym  przekopanym  przesm y
kiem, przew ierconą górą, z każdym  nowym 
kanałem  lub koleją żelazną — kierunek dróg 
handlowych ulega zmianie. D roga, nadzw y
czaj ożywiona w czoraj, ju tro  s ta je  się zu p e ł
nie nieuczęszczaną, podczas, gdy wczoraj 
jeszcze nieznane pustynie zm ieniają się w n a j
ruchliwsze a rte ry e  kom unikacyi. M iasta 
i k ra je , szczycące się swojem położeniem , zo 
s ta ją  zapom niane i u p ad a ją  zupełnie ta k  sa 
mo, ja k  w obrębie rozrasta jącego  się m iasta  
życie przenosi się kolejno ze starych  ulic  do 
nowo powstających.

T akie rozpatrzen ie  zmian w w artości czyn
ników, od których zależy znaczenie danej 
okolicy dla człowieka, da je  nam  klucz do 
zrozum ienia tych ciągłych przenoszeń się ś ro 
dowisk Cywilizacyi z jednego m iejsca n a  d ru 
gie.

N asza  cywilizacya pow stała na  wybrzeżach 
m orza Śródziem nego, tego m orza, zam knię
tego ze wszystkich stron, usianego wyspami, 
obfitującego w zatoki, półwyspy, i w skutek 
tego ta k  dogodnego d la  stosunków sąsiedz
kich. Powoli ob ję ła  ona wszystkie k ra je , le
żące nad  n ie m : E g ip t, G recya, K a rtag in a , 
W łochy zajm owały kolejno stanowisko p rzo 
dujące. M orze Śródziem ne było niejako c a 
łym światem: żeglarz, k tóry  je  opuszczał, że
by wyjrzeć na ocean, był przekonany, źe się 
znajdu je  blizko krańców ziemi.

A le nastąp iło  wynalezienie kom pasu. L u 
dzie odważyli się puścić na  szerokie p rz e 
stwory oceanu i praw ie jednocześnie dosięgli 
wybrzeży A m eryki i odkryli drogę na daleki 
W schód. Dawny środek św iata przeniósł się 
n a  inne miejsce. M orze Śródziem ne opusto 
szało dla oceanu A tlantyckiego, tej wielkiej 
drogi do^ A fryki południowej, Indy i, Chin, 
Nowego Św iata. P rzodu jące  stanowisko prze-

| niosło się z krajów  południowych E uropy  do 
j  zachodnich : W łochy ustąpiły  miejsca Hisz- 
; panii i P o rtugalii, F rancy i, Anglii, H olandyi.

W ynalezienie parowców, k tóre zbliżyły 
A m erykę i Chiny do E uropy, rozpowszech 
nienie się kolei żelaznych, przekopanie k an a 
łu Sueskiego— wywołały nowe zmiany, w cią
gnęły do ogólnego ruchu po E uropie zachod
niej środkową i wschodnią, a potem Azyą. 
Ocean A tlan tycki strac ił część swego znacze
n ia  znów na  korzyść m orza Śródziem nego, 
przez k tóre  poszła droga do Chin i Indyi. 
Ś rodek ciężkości z E uropy zachodniej p rze
niósł się na W schód; obok F rancy i i A nglii 
n a  widowni wszechświatowej zjawiły się ko
lejno Niemcy i Rossya. Jap o n ia , Chiny, In- 
dye, A u stra lia  — kraje , o których przed dwo
ma wiekami nic praw ie nie wiedziano, przy
łą c z a ją  się coraz szybciej do naszego pocho
du cywilizacyjnego. I  przed oczami E uropy 
sta je  zatrw ażające pytanie, co się stanie 
z naszą cywilizacyą, gdy te  mrowiska ludzi 
nauczą się korzystać z wynalezionych przez 
nas środków i zużytkują je  dla wydobycia na 
jaw  swoich olbrzymich zasobów. Ju ż  teraz  
zna jd u ją  się prorocy, którzy przepow iadają 
zag ładę  naszego starego świata, tak  dum ne
go ze swego dorobku umysłowego i potęgi.

Pozostaw iając na boku h istoryą powszech
ną, znajdziemy z równą łatw ością przykłady 
takich  samych wznoszeń się i upadków 
w obrębie pojedyńczych państw; i tam  jed n a  
prowincya ustępuje miejsce drugiej, jedno 
m iasto wznosi się kosztem drugiego. W e 
F rancy i w czasie wojen średniowiecznych nie 
było prowincyi, k tóraby  zajm ow ała tak  góru
jące  stanowisko, ja k  O wernia. A dziś życie 
uciekło z niej na równiny sąsiednie, i dziwnie 
razi p ustka  je j m iast staroświeckich z ich 
ogrom nem i m uram i, wysokiemi wieżami, d o 
m am i o wybitnym charak terze  ubipgłych cza
sów. A le co było dobre w epoce n ieustan
nych wojen, zupełnie nie je s t  odpowiedniem 
d la dzisiejszych, pokojowych czasów, w k tó 
rych wszędzie króluje przem ysł i handel. 
T ak  samo i dawniej z obawy przed nagłem  
najściem  nieprzyjaciela, wielkie porty  h an 
dlowe zak ładano  nie nad  sam ym  brzegiem  
m orza, ale nieco w głębi k ra ju , nad ja k ą  
wielką rzeką. Dziś obawa nagłej wojny ze
sz ła  na d rugi p lan , a wielkie s ta tk i nie zaw
sze m ogą wchodzić w rzeki, — i oto m iasta
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nadm orskie odebrały znaczenie dawniejszym 
portom : Rouen odstąpił swe miejsce H aw ro- 
wi, N antes — St. N azaire; B ordeaux, zapew
ne, straci swoje na korzyść Pauillac lub la 
Rochełle.

S tany  Zjednoczone mogą być nazwane 
k rainą ledwie wczorajszą, a co zmian już 
w nich zaszło! Nigdzie istnienie m iast nie 
je s t równie chwiejnem. Dość, aby gdziekol
wiek odkryto nowe pokłady zło ta  lub węgla, 
a wnet w tem miejscu pow staje miasto. Z a  
pomocą sznurka wytyka się ulicę. W zdłuż 
niej w yrastają  nagle domy mieszkalne, ko
ścioły, sklepy, składy, banki, kluby, hotele. 
Do sześciu tygodni urządzono już  oświetlenie 
elektryczne, założono szyny pod kolej; a po 
la tach  10 mamy m iasto, liczące 200 lub 
300000 mieszkańców, okazałością dorówny- 
wające starym  europejskim  m iastom , praw 
dziwe „m iasto-grzyb” , ja k  je zowią A m ery
kanie. A le może je  także  spotkać los zupeł
nie in n y : pokłady się wyczerpią, kolej posu
nie się dalej, i m iasto, niezdążywszy się roz
winąć, znika tak  samo nagle, ja k  nagle po
w stało, niepozostawiając po sobie nawet 
wspomnienia.

Ż aden  jednak  kra j może nie dostarcza 
pod tym  względem tak  klasycznego p rzykła
du, ja k  A nglia, której cały wygląd przeisto
czył się z g run tu  w skutek rozwoju przemysłu. 
Daw na A nglia, A nglia historyczna znajdo
wała się we wschodniej części wyspy, bogatej 
i żyznej, obfitującej w łąk i, pola i liczne s ta 
da  bydła. Tę część zdobywali Rzymianie, 
w niej osiedlili się Sasi, w niej powstały po
tężne biskupstw a, wzniosły się obronne zam 
ki, katedry , w niej toczyły się wojny domowe. 
Przez ten czas zachodnia część, górzysta, 
zim na i wilgotna, s ta ła  prawie zupełnie pust
ką, była uw ażana za k ra inę  jałową. N ikt 
ani dom yślał się naw et, źe kryje ona w swem 
łonie olbrzymie bogactw a—węgiel. Dziś po
łożenie się zmieniło. Dawne m iasta wschod
nie zasnęły w ru inach  swej p o tę g i: stary  
Alnwich ze swemi zam kam i, H exham  z resz t
kam i m uru rzym skiego, Y ork , niegdyś d ru 
gie m iasto A nglii, D urham , Ripon, Lincoln 
i inne. Zycie przeniosło się n a  zachód: Shef
field, L eeds, B irm ingham , M anchester, Li- 
Yerpopl, nędzne mieściny przed dwoma wie
kam i, dziś liczą mieszkańców n a  setki tysięcy.

Niem a k ra ju , o którym  m ożna by było po-

[ wiedzieć, że je s t bez przyszłości; ja k  również: 
; niema takiego, któryby był bezwzględnie za

bezpieczony od upadku. N ajnędzniejsza pu
stynia może się zaludnić ju tro , jeżeli się 
w niej znajdzie złoto lub dyam enty. Cóż in- 

! nego stało  się z A ustralią , K alifornią, T ranś- 
waalem? A le zato z drugiej strony najbo
gatszy kraj upadnie prędko, jeżeli się wyczer
pie źródło jego bogactw.

I I I .

T a  ostatn ia uwaga zbliża nas do trzeciego 
z py tań , postawionych we wstępie do niniej
szego artyku łu . W idzieliśmy, źe stosunek 
człowieka do ziemi ulega ciągłym zmianom. 
Pozostaje jeszcze zobaczyć, czy zmiany te  
mogą się odbywać nieograniczenie, czy też 
m ają one swój kres.

Ziem ia i człowiek zm ieniają się nie je d n a 
kowo : w ciągu kilkunastu ostatnich wieków 
człowiek do pewnego stopnia odnowił się zu
pełnie, ziemia pozostała praw ie tak a , ja k ą  
była. A  jednak  zakres zm ian pierwszego 
je s t szczuplejszy. Człowiek, chociażby osiąg
nął ja k  najw iększą doskonałość, chociażby 
ja k  najbardziej rozluźnił więzy, nałożone nań 
przez natu rę , nie po trafi w żadnym razie 
pozbyć się ich zupełnie, nie potrafi w yłam ać 
się z pod praw swego istnienia, nie będzie 
w stanie żyć bez powietrza, wody, ciepła, po
karmów.

Ziemia natom iast m a znacznie szerszy za
kres zmian. W iem y, że inne c ia ła  niebieskie, 
wyszedłszy ze stanu mgławic, praechodzą 
kolejno przez stan  gwiazd i p lanet, żeby 
skończyć, rozsypawszy się n a  komety i m e
teory. I  ziemia kroczy tą  sam ą drogą powoli, 
ale stale. W  pierwszych j ej okresach ludzie 
nie mogli na niej istnieć, ze względu na nieod- 
powiedniość warunków ówczesnych, to  samo 
jednak  można powiedzieć o przyszłości naszej 
planety, kiedy nie będzie ona mogła d o s ta r
czyć naw et najniezbędniejszego minimum 
warunków życiowych. K siężyc doszedł już 
do takiego stanu , ziemia dąży dziś dopiero, 
ale niemniej pewnie.

Bez w ątpienia liczne wieki dzielą nas jesz
cze od tej chwili, kiedy życie wszelkie zagaś
nie na ziemi. A  jednak  mamy już  w yraźne 
wskazówki, źe się zbliżamy do niej. N a zie
mi niem a już  tego bujnego rozwoju roślinno
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ści, tych potężnych form zwierzęcych, k tóre  
zam ieszkiwały j ą  w minionych epokach. D zi
siejsze jej tw ory są bardziej urozm aicone le 
piej wykończone, ale delikatniejsze, rozw ija
ją c e  się powolniej i trudn ie j.

To wyczerpywanie się ziemi powinno s ta 
nowić ostrzeżenie dla człowieka, żeby oszczęd
nie używał je j zasobów, k tó re  odnaw iają się 
bardzo wolno. Tym czasem  człowiek właśnie 
nie zw raca na to najm niejszej uwagi i, ja k  
m arnotraw ny spadkobierca, czerpie zazwy
czaj pełnem i garściam i z bogactw , k tó re  
ub ieg łe  wieki nagrom adziły  na powierzchni 
ziem i lub w je j łonie. N ie myśli on nic 
o przyszłości, niszczy, nie odbudowując, 
w bru ta lny  sposób w yciąga z ziemi, co tylko 
może, nic n iedając jej wzamian. N arzędzia, 
coraz bardziej udoskonalone, przyśpieszają 
jedynie jego ruinę, gdyż sposób eksploatacyi 
się nie zm ienia. S kutk i tak iej gospodarki 
m ożna widzieć ju ż  i te r a z : okolice, niegdyś 
żyzne, dziś sta ły  się jałow em i, pokłady p róch 
nicy w yczerpują się coraz bardziej, ź ród ła  
wysychają, lasy 'zn ikają , k lim at w rozm ai
tych miejscowościach pogarsza  się. Jeszcze 
kilkanaście wieków takiej nieprzezorności, 
a  możemy przed czasem sprowadzić chwilę, 
w której nasza ziemia nie będzie w stanie 
dać ludziom niezbędnych warunków istnienia.

Czyż je s t ja k i środek d la  uniknięcia tej 
ostateczności? Znajdziem y go łatw o, jeżeli, 
opierając się na  zdobyczach nauki, będziemy 
użytkowali z bogactw  ziemi rozsądnie i z my
ślą o przyszłości. Człowiek nie powinien ni
gdy zapom inać, źe je s t  is to tą  zależną od zie
mi, że bez niej nie może istnieć oraz że p raw 
dziwą cywilizacyą je s t jedynie ta , której roz
wój pozostaje w ścisłym związku z praw am i, 
rządzącem i naszą ziemią.

(Z artykułu L. Gallouedeca, w Reyue Scienti- 
fique)

streścił B . D yakow ski.

Szkic z  historji medtjctjnij
O D C Z Y T  

Prof. D-ra H. Magnusa.

(Streszczenie).

E g ip t był kolebką sztuki lekarskiej; tu  
walka z chorobą już w zam ierzchłej przeszło
ści nietylko system atycznie by ła  prowadzoną, 
ale p rzy b iera ła  nadto oryginalne, a naw et dzi
waczne formy. Egipcyanie, zgodnie z naiw
nym swym poglądem  n a  życie i jego objawy, 
uważali, źe chorobę zsy łają  na ludzi bogowie. 
W obec tego oczywiście przedstaw iciele ich na 
ziemi, kap łan i, jedn i tylko mogli coś poradzić 
na owe złowrogie dary  nieba. Obowiązek 
ten , włożony na  nich przez samego ducha 
czasu, spełniali kap łan i chętnie i z najlep 
szym skutkiem , który  nietylko tem  się ob ja
wiał, że napełn ia ł złotem  kieszenie kapłanów; 
owszem praw dziw ą przynosili ulgę cierpiącej 
ludzkości J u ż  w najdaw niejszych czasach 
sta ro  egipskiej cywilizacyi s ta ra li się kap łan i 
za  pomocą nabożeństw i p rak tyk  symbolicz
nych oddalić owego złośliwego gościa, choro
bę. Środki lecznicze nie były wówczas zu 
pełnie zaniedbane, ale w każdym razie  od ręb 
ną  gra ły  rolę. Z a  środek najprzedniejszy 
i najskuteczniejszy, bez k tórego żadna po 
w ażniejsza słabość leczoną być nie m ogła, 
uchodził sen w świątyni. P acyen t m usiał z ko
nieczności je d n ą  lub k ilka nocy tam  p rze 
spać. Jednakow oż nie od snu samego spo
dziewano się wyleczenia; m iał on raczej s łu 
żyć do wykrycia stosownego lekarstw a n a  d a 
n ą  słabość. P rzypuszczano bowiem, źe to 
m usi być obowiązkiem jak o  tako sumiennego 
boga wejść w bezpośredni stosunek z chorym, 
k tóry  z tak  pełnem  zaufaniem  przychodził 
snu zażyć w świątyni. Ponieważ zaś m arze
nie senne najlepszym  w ydawało się sposobem 
do zaw iązania owego stosunku pomiędzy 
człowiekiem a bóstwem, przyjmowano więc 
jak o  rzecz niewątpliwą, źe bóg we śnie okaże 
się cierpiącem u i wprost objawi mu, ja k  u su 
nąć trap iącą  go dolegliwość. K ap łan a  zaś 
rzeczą było, sny owe tłum aczyć i wywniosko
wać z nich środki przez boga zalecone.
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Z resz tą  ów sen w świątyni bynajmniej nie 
odbyw ał się w sposób prosty. K rew ni od
prow adzali chorego do samego progu świą
tyn i. T u  przyjm owali go kap łan i w strojach 
św iątecznych i przy odgłosie śpiewów wpro
wadzali go do w nętrza. Przedew szystkiem  
chorego kąpano i całe ciało nacierano mu 
wonnemi m aściam i i olejkami. N astępnie 
poddawano go operacyi okadzania. W śród 
najrozm aitszych tajem niczych cerem o n ij, 
przywoływań i zaklęć bogów, przy dźwiękach 
muzyki tłum  kapłanów  otaczał chorego, któ 
ry  znikał w wonnym dymie kadzideł i powoli 
przechodził w stan  kom pletnej ekstazy. Pro- 
cesyonalnie prowadzono go coraz dalej Wgłąb 
świątyni. S tanąw szy nareszcie przed o łta 
rzem , kapłan i sk ładali ofiarę z baran a  o po
złacanych rogach, a gdy krew ofiary trysnęła  
wgórę i obficie zbryzgała  tw arz i ręce chore
go, pochód ruszał znów dalej. M ała  tylko 
g a rs tk a  najstarszych kapłanów , wziąwszy 
pomiędzy siebie chorego, wstępuje z nim do 
najśw iętszego przybytku pogrążonego w ta 
jem niczym  półm roku. T u  nareszcie sta je  
chory przed posągiem  boga, m ającego przy
nieść m u ulgę w cierpieniu; oblicze jego, ła- 
godnem oblane światłem , zdaje się ożywiać 
i uśm iechać łaskaw ie do b łagającego o po
moc. K ap łan i u stóp posągu rozpościerają 
skórę z d a rtą  z tylko co ofiarowanego ba ran a  
i chory może nareszcie złożyć na niej zmę
czone członki i spocząć, wdychając wciąż 
świeżo p rzelaną krew i wonne kadzidła. P o 
woli oddalają  się kap łan i jeden  za drugim  
i chory pozostaje sam z bogiem  i ze swojem 
cierpieniem . G łęboka cisza zalega i ju ż  kle
ją  mu się do snu zmęczone powieki, gdy 
znów odzywają się melodyjne śpiewy; ale 
brzm ią tak  słabo i tak  łagodnie, że przypu- 
ścićby można, że pochodzą one z krainy b ło 
gosławionej, gdzie nieznane są cierpienia 
i nędza ziemska. Chorem u nieledwie się 
zdaje, że na  skrzydłach tej muzyki sam bóg 
z wysokości niebiańskich przestrzeni zstępuje 
ku  niemu i niesie ulgę i wybawienie od wszel
kich cierpień i dolegliwości.

T a  pomoc nadziem ska objaw iała się w naj
rozm aitszy sposób. C zasam i śpiącemu nic 
się nie śniło. Podniecenie wynikające z tak  
niezwykle przepędzonego dnia, działanie a ro 
m atycznych maści i wonnych kadzideł, a co 
najbardziej m ocna i niczem niezachwiana

w iara w siłę uzdraw iającą owego snu w świą
tyni sprowadzały na chorego mocny, głęboki 
i rzeczywiście krzepiący sen. P o  przebudze
niu się nie m ógł wprawdzie żadnego snu opo
wiedzieć pytającem u kapłanow i, ale oświad
czał, źe się czuje pokrzepionym i zdrowym. 
Pomoc boga okazała się tu ta j szybką i bez
pośrednią. W edle kap łana  bóg sam w cza
sie snu odjął cierpienie. I  tak  uzdrowiony 
człowiek odchodził szczęśliwy i wdzięczny, 
wysławiając wszędzie cudowne skutki snu 
w świątyni. I  słusznie wielbił swego boga, 
wierzył bowiem, że on jeden  m ógł go uwol
nić od trapiących go dolegliwości. W ted y  
nikt się jeszcze nie domyślał, że silna wola 
działać może uzdraw iająco na cierpiące cia
ło; nieznaną była  suggestya i jej siły leczące. 
Inn i znowu najrozm aitsze sny opowiadali k a 
płanowi. Tem u zalecił bóg zażycie silnej 
trucizny, tam tem u— upuszczenie co najmniej 
120 funtów krwi; ten  m iał wśród zimy wsko
czyć nago do rzeki, iDny wreszcie m iał p ły
wać, polować i konno jeździć. Sławny mówca, 
A rystydes, k tóry  wskutek zajęć swego powo
łan ia  uległ silnej neurastenii, m iał spożywać 
ogromne ilości rodzynków. W ogóle najdzi
waczniejsze myśli przechodziły przez rozgo
rączkow aną głowę chorego. A le żaden z tych 
środków, objawionych chorem u w czasie jego  
snu, nie mógł być odrazu przez niego sam e
go zastosowanym. Praw o kontrolow ania n a 
leżało wyłącznie do kapłanów i oni to umie- 
ję tnem  tłum aczeniem  snów sprawiali, że 
naw et niebezpieczne środki, ja k  silne t r u 
cizny, bez szkody chorego stosowane by
ły. Jeżeli zaś rady  i polecenia boga były 
zbyt ciemne, jeżeli sny chorego zbyt były 
fantastyczne, to i wtedy kapłan i zręcznem  
wytłum aczeniem  tych dziwadeł przyw racali 
spokój do znękanego um ysłu. Takim  sposo
bem każdy odchodził zadowolony i szczęśli
wy, jedni już uzdrowieni, inni w posiada
niu środka, który  według zaręczeń kap łan a  
niewątpliwie m iał sprowadzić wyleczenie. J e 
żeli zaś, mimo starannego  i pilnego stosowa
nia, wyleczenie nie następow ało i chory z na
rzekaniem  i wymówkami powtórnie ukazy
wał się u wrót świątyni, wtedy biedak nie do
znaw ał ani zbyt uprzejm ego, ani pocieszają
cego przy jęcia. Oświadczano mu zimno i obo
jętn ie, że widocznie zbywa mu na koniecznej 
pobożności, wskutek czego bogowie zupełnie
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o nim wiedzieć nie chcą; nie pozostaje mu 
zatem  nic, ja k  tylko wynosić się i sam em u 
s ta ra ć  się o wyleczenie.

T ru d n o  byłoby naw et przypuścić, aby ów 
sen w świątyni dozwolony był chorym bez
płatn ie . S łudzy bogów także żyć musieli, 
a  wystawne ceremonie były kosztowne. Czy 
więc sen okazał się pomocnym, czy nie, chory 
m usiał porządnie zapłacić; tylko, że z a p ła ta  
nie była w ręczaną pojedynczem u kapłanow i, 
ale całem u zgrom adzeniu. Sposób, w ja k i się 
uiszczano, bywał najrozm aitszy . N iek tóre  
zgrom adzenia bardziej praktycznie z a p a tru ją 
ce się na te  stosunki, m iały ceny sta łe  i żądały 
akuratnego  uiszczenia się, inne znowu tak  
prozaiczny ak t, ja k  płacenie, otaczały ró ine- 
mi tajemp.iczemi ceremoniami; tak  n. p. cho
ry, k tóry  szukał uzdrow ienia w świątyni 
w Oropie, m usiał honoraryum  sk ładać w ź ró 
dle poświęcanem, znajdującem  się przy tej 
świątyni. Niekiedy honoraryum  to było ko
losalne, m ajątek  cały pochłaniało. Chorzy 
ofiarowali nieraz świątyni znaczne obszary 
ziemi wraz z domem i upraw nem i gruntam i. 
S am a cerem onia czyli ry tu a ł owego snu ści
śle był zastosowany do stanow iska i m ają tku  
chorego. Osoby bogate  albo wpływowe za j
m ujące stanow isko były odprowadzone na | 
miejsce spoczynku z wielką pom pą przez całe 
zgrom adzenie kapłanów. M niej zamożni 
musieli poprzestać na mniejszej paradzie, 
a  biednych bez* żadnych śpiewów i muzyki 
pakowano do jakiego ciemnego zak ą tk a  świą
tyni. W reszcie nadm ienić wypada, że bogo
wie staroży tn i w swojej leczniczej działalno
ści obierali sobie każdy zupełnie odrębną spe
cja lność. T ak  n. p. okuliści m ogą się po
chwalić, że na Olimpie w osobie M inerwy 
m ają  boską przedstaw icielkę swej sztuki. 
Ktokolwiek w Grecyi zachorow ał n a  oczy, 
wędrował do świątyni A theny; tak  uczynił 
Diomedes, gdy wśród m orderczej walki-pod 
inuram i T ro i, nagle ciężko zaniem ógł na 
oczy. To samo zrobił L iku rg , gdy w walce 
z A lkandrem  postrad a ł jedno  oko i zagrożo
ny był u tra tą  drugiego. W  obudwu p rzy 
padkach  opow iadają historycy o świetnym 
sku tku  snu w świątyni i o równie świetnych 
honoraryach  złożonych przez pacyentów.
W  Egipcie Izyda spełn ia ła  ze szczegółnem 
upodobaniem powołanie boskiego okulisty.

Czyż więc seD w świątyni posiadał rzeczy

wiście znaczenie lecznicze, czy też był popro- 
stu  środkiem  wynalezionym do napełn ian ia  
kieszeni chciwych kapłanów? W edług na
szego zapatryw ania niezawodnie pierwsze 
przypuszczenie je s t słuszne, czyli, że sen 
w świątyni m iał istotne siły uzdraw iające. 
A  sił tych w suggestyi szukać należy. M ocna 
w iara w nastąp ić  m ające w świątyni wylecze
nie w wielu bardzo przypadkach niezawodnie 
d z ia ła ła  uzdraw iająco, Skutek, który lekarz 
nowożytny przypisuje suggestyi i bypnozie, 
w starożytności przypisywano bogom. Sen 
w świątyni nie był zatem  niczem innem ja k  
nowoczesnym snem hypnotycznym, przyoble
czonym w pobożną szatę naiwnej, dziecinnej 
niem al wiary. Sen w świątyni nietylko za
wierał zupełnie zdrowy pierw iastek te rapeu 
tyczny, aie nadto  był on gruntem , na którym  
ostatecznie wykwitnąć m iała medycyna nau
kowa. Zachodzące tu  stosunki niezmiernie 
są  ciekawe zarówno ze względu na stanowis
ko społeczne lekarza w owych starożytnych 
czasach, ja k  i d la  ówczesnego sposobu stu- 
dyowania samej medycyny.

W skutek  cńjgłego obcowania z choremi, 
kap łan i nabywali znacznych stosunkowo wia
domości i doświadczenia lekarskiego i gorli
wie s ta ra li się o pogłębianie i dopełnianie 
tychże. W szystko, co postrzegano u cho- 
rych, przybyw ających do świątyni, spisywali, 
obserw ując zarazem  i przebieg choroby. 
W  tak i sposób powstawały coraz obszerniej
sze zbiory historyi chorób, k tóre ostatecznie 
staw ały  się podręcznikam i. Rozm aite św ią
tynie dochodziły z czasem do posiadania 
ogrom nych takich  zbiorów z opisami chorób 
wszystkich niemal narządów ciała, podających 
zarazem  cenne terapeutyczne i dyagnostycz- 
ne przepisy. To, co z tych notat doszło do 
naszych czasów, dowodzi, ja k ą  one zawierały 
pow ażną sum ę wybornych spostrzeżeń. T ak  
np. papyrus jeden  pochodzący z r. 1500 
przed  C hr., a  odnaleziony przez E b ersa  je s t 
doskonałym podręcznikiem  okulistyki i zawie
r a  cały szereg spostrzeżeń, m ających dziś 
jeszcze wielką w artość. Z  biegiem czasu 
służba bogom przesta ła  być jedynem  i wy- 
łącznem  zadaniem  kapłanów; do obowiązków 
ich należało także study owanie owych histo- 
ryj chorób. Nowowstępujących do k ap łań 
skiego kolegium  nowicyuszów uczyli system a
tycznie sta rs i i doświadczeni w sztuce lekar-
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skiej towarzysze dyagnostyki i sposobu lecze
nia chorób, i tak  św iątynia powoli p rzyb iera
ła  ch arak te r szkoły lekarskiej, k tó ra  monopo- ! 
lizow ala zarówno praktyczne stosowanie, ja k  i 
i sarnę naukę sztuki lekarskiej. K to  w owych 
czasach czuł pociąg do studyów medycznych, 
ten m usiał z konieczności przedewszystkiem  | 
być p rzy ję tjm  do tego lub owego zgrom adze
n ia kapłanów. Dopiero, gdy przyoblekł świę
tą  sukienkę sług  ołtarza, m ógł się oddać 
nauce sztuki lekarskiej, przestrzegając je d 
nak ściśle drogi wskazanej snu przez k a 
płańskie kolegium. Ono to bra ło  w rękę 
medyczne w ykształcenie nowicyusza, niepoz- 
w alając pod żadnym pozorem odstępować od 
raz  przepisanych form i metod. Swobodna 
i samodzielna nauka medycyny nie egzysto
wała; tego tylko można i trzeb a  było się 
uczyć, eo kapłani uznali za dobre. N iektóre 
z tych kolegiów kapłańskich zdobyły sobie 
niepospolitą sławę i wziętość; do nich to n a 
pływali ze wszystkich stron świata chciwi 
wiedzy uczniowie. Takiem i były szkoły k a 
płańskie w K nidos i Kos. Największy ge
niusz lekarski starożytności, H ippokrates, o j
ciec medycyny, pobierał nauki w Kos.

Jakkolw iek w ten sposób powołanie ka 
płańskie z biegiem czasu znacznie się zmieniło 
i sługa bogów s ta ł się z czasem profesorem 
medycyny, to zm iana ta  niczem nie naruszała 
hierarchicznego porządku w kaście k ap łań 
skiej. Suknia kap łańska  i ściśle p rzestrze
gany porządek hierarchiczny zapewniał p rze
dzierzgniętem u w lekarza  kapłanowi zbyt 
wielkie przywileje wobec innych stanów, aże
by dobrowolnie się icb w yrzekał. D latego 
też owo napozór dziwne połączenie osoby 
kap łana  i lekarza wieki całe przetrw ało  i do
piero po ciężkich i długich walkach ostatecz
nie nastąp ił rozdział.

Po nabyciu niezbędnych wiadomości młody 
studen t kapłański był przyjęty do kolegium 
i sk ładał przysięgę na dochowanie obowiązu
jących tam  praw . W tedy  dopiero był do
puszczony do prak tyk i lekarskiej. M łody 
nasz kolega w starożytności wolnym był zu
pełnie od trosk  dziś zaczynającego p rak tykę 
lekarza. N ie potrzebow ał on z obawą wyglą
dać pierwszego pacyenta, nie dręczyła go kon- 
kurencya z szarlatanam i, cudownikami i ow- 
czarzan i. P ra k ty k a  przychodziła sam a z sie
bie. Poniew aż bowiem wolno praktyki*ących

lekarzy nie było, przeciwnie, pomoc lekarską  
wyłącznie tylko w świątyniach znaleźć było 
można, więc naturaln ie  każdy, kto po trzebo
wał lekarza, m usiał się do świątyni zwracać. 
Przełożony zgrom adzenia konstatow ał prze
dewszystkiem tę  lub ową chorobę i leczenie 
je j powierzał jednem u z podwładnych sobie 
kapłanów. To, czy wybrany kap łan  lekarz 
do prow adzenia kuracyi odpowiednio był 
uzdolniony, albo też czy posiadał pełne zau
fanie pacyenta, to zupełnie w rachubę nie 
we' odziło. A rcykapłan  postanawiał, a za
równo lekarz ja k  i pacyent musieli być po
słuszni. Ponieważ zaś ślepe posłuszeństwo 
względem przełożonego było obowiązkiem 
kap łana  lekarza, m usiał więc ślepo postępo
wać wedle wskazówek świętych ksiąg lekar
skich i kuracyą prowadzić ściśle według ich 
przepisów. A ni na włos od nich odstąpić nie 
mógł bez narażenia  własnej skóry. Jeżeli 
pomimo skrupulatnego przestrzegania wska
zówek danych przez owe księgi, pacyent 

j  um ierał, lekarzowi żadnej nie przypisywano 
j  winy. Krew ni zm arłego musieli w tym przy- 
■ padku, równie ja k  kapłani, poddać się ko- 
| nieczności; lepszego bowiem leczenia nad  to, 
j  które wskazywały księgi święte, w żadnym 

razie być nie mogło.
Jakkolw iek silnemi były pęta, którem i s ta 

rożytna cywilizacya krępow ała myśl lekarza, 
to w końcu i one zerwane zostały. S tarogrec- 
ka  medycyna rozluźniła już ów związek po
między medycyną a sztuką lekarską i wyzwo
liła  z niego lekarza. A le ponieważ każda 
rzecz na tym świecie musi mieć i ciemne swo
je  strony, więc i wyzwoliny owe nie sarnę ty l
ko radość i szczęście przyniosły. Chwila, 
w której po raz pierwszy sztuka lekarska 
swobodną myślą wznieść się m ogła wgórę, 
by ła  zarazem  chwilą narodzin dwu nader 
szkodliwych i s to t : reklam y i szarlataneryi. 
A  nie sama tylko walka o chleb powszed
ni w ydała na  świat lekarzy szarlatanów ; 
w znacznej części przyczyniła się medycyna 
fachowa, cechowa raczej, do ich rozpowszech
nienia. G dy bowiem wolność myśli w kie
runku medycyny przyznaną i dozwoloną zo
s ta ła , wnet wysoko wystrzeliła spekulacya 
i zaczęto określać istotę choroby na mocy 
najdziwaczniejszych wywodów filozoficznych, 
z pominięciem wszelkich wskazówek p rak 
tycznych. A  niebezpieczeństwo leżało, w tem,
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że owo teoretycznie zbudowane tłum aczenie 
choroby znajdow ało bezwarunkowe zastoso
wanie w je j leczeniu. Leczenie chorego n a 
rządu  nie stosowało się do objawów choroby, 
ale kierow ało się jedynie owemi hypotetyczne- 
mi wyobrażeniam i. T a k  zwany naukowy sy
stem  zapanow ał z żelazną surowością i sku ł 
medycynę w nierównie cięższe p ę ta  niż te, 
które  niegdyś n ak ład a ł n a  n ią  h ierarchiczny 
ustró j wieków starożytnych. S k u tk i tego 
metodyczno dogm atycznego leczenia boleśnie 
odbija ły  się na skórze cierpiącej ludzkości; 
śm iało rzec można, że m ało co na świecie ty 
le krwi i łez wycisnęło, ty le bólów i cierpienia 
sprowadziło i dziś jeszcze sprow adza, ja k  
nieubłagany dogm at w medycynie. Ogniem 
i nożem wojowała cechowa, ta k  zwana n a u 
kowa medycyna w późniejszych epokach s ta 
rożytności w G recyi i R zym ie w sposób tak  
okru tny , że ludzkość cierpiąca w zwątpieniu 
i rozpaczy rzuca ła  się w objęcia pierwszego 
lepszego sza rla tan a , k tó ry  obiecywał wyle
czenie szybkie i niebolesne.

(Doli. nast.).

Z  powodu artykułu: „Epifyty europejskie".
(W szechświat z r. b., str. 695. )

A rty k u ł p. M. Twardowskiej pod powyż
szym ty tu łem , nasunął mi parę  myśli, k tó re  
p ragnę tu  w krótkości rozwinąć.

N a  wstępie zaznaczam , iż wyraz ty tu łow a
ny „E pifyty” uważam za niewłaściwie użyty, 
gdyż tem  mianem określam y rośliny, k tórych 
natu ra lnem  stanow iskiem  je s t  pow ierzchnia 
innych roślin, najczęściej k o ra  gałęzi i poi 
drzewnych. E pify ty  pożywienie swoje czer
p ią przew ażnie z pow ietrza, w chłaniając 
przez korzenie i liście potrzebne im do życia 
i rozwoju gazy, jak o  też wodę deszczową. 
N iewątpliw ie w bardzo m ałej ilości zużywają 
one także na  swój p o k a rm : rozłożoną po
wierzchnię kory, butwiejący mech, pył o raz 
pom iot p tasi, znajdujące się w szczelinach 
kory, lecz nigdy nie korzysta ją  z soków swej 
podpory. N ajw iększą ilość przedstaw icieli

roślin epifytów zaw ierają rodziny storczyko- 
watych (Orchideae) i ananasow atych (Brome- 
liaceae), k tóre , ja k  to  wyżej wspomniałem, 
obrały  sobie korę drzew za najwłaściwsze 
stanowisko. Podobnych roślin jawnokwia- 
towych w E uropie  nie posiadam y, a więc do 
epifytów europejskich zaliczone być mogą 
tylko mchy, porosty i t. p. skrytokwiatowe.

Rośliny jawnokwiatowe, wymienione przez 
au to rkę  jak o  epifyty europejskie, m ożna roz
dzielić na  trzy główne grupy, w edług rodzaju  
podłoża, z którego rośliny te  czerpią swe po
żywienie. Do pierwszej grupy zaliczymy roś
liny rosnące na skałach i budynkach; do d ru 
giej te — , k tó re  początkowo korzystając z po
żywienia zaw artego w próchnie drzewnem, 
ostatecznie korzeniam i próchno p rze rasta ją , 
d osta ją  się do ziemi, a następnie rozw ijają 
się w w arunkach praw ie norm alnych. Do 
trzeciej wreszcie grupy włączymy rośliny, 
którym  do życia w ystarcza nader m ała  ilość 
ziemi, zebrana  w rozdwojeniu gałęzi drzew
nych, a  pow stała z opadu pyłu z powietrza.

Ciekawem byłoby dokładne zbadanie bio- 
nomii i fizyologii roślin powyższych trzech 
grup.

B ardzo wiele je s t roślin, których stano 
wiskiem stałem  lub przypadkowem  są szcze
liny sk a ł i murów. Rośliny stale trafia jące 
się na  ska łach  nazywamy skalnem i, a  życie 
tych  dobrze ju ż  poznanem zostało. T e, k tó 
re  przypadkowo zjaw iają się na m urach lub 
budynkach, d la  biologii przedstaw iają  jeszcze 
wiele nierozwiązanych zagadnień. M ogą one 
zadaw alniać się nader m ałą  ilością ziemi, ja k  
traw y , złożone i t. p., albo też wym agają 
głębszego podłoża dla swych korzeni, a w t a 
kim razie pokarm  swój czerpią z wapna, k tó 
re  służyło do spajan ia  murów, ja k  brzoza, 
berberys, jałow iec i t. d. W szystkie jednak  
rośliny trafia jące się na podobnych stanow is
kach, odznaczają się bardzo wielką odporno
ścią na spiekotę i posuchę letnią, a korzenie 
ich m uszą zwalczać silne i d ługotrw ałe  p rze
m arzanie w ciągu zimy.

Rośliny zielne lub drzewne, trafia jące się 
na próchniejących drzewach — dowodzą, że 
próchno tych drzew, z dodatkiem  wody desz
czowej, jak o  też wody siłą  włoskowatości 
p rzedosta jącej się z ziemi, w ystarcza do wy
żywienia i pewnego rozwoju danych roślin. 
I  tu  biologia z fizyołogią przedstaw iają nam
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obszerne pole do badań. Notow anie roślin 
w podobnych stanowiskach znalezionych, 
z dokładnem  określeniem  gatunku  obum iera
jące j karm icielki, oraz młodego, w spartego 
na niej organizm u, niezawodnie może być 
ciekawem i przydatnem . A le, kto szczerze 
pragnie badać podobne rośliny, ten  nie powi
nien zadawalniać się okazami, k tó re  mu przy
ro d a  i przypadek przed oczy nasuną,. D o
k ładne badania porównawcze możemy z ła 
twością prowadzić w naszej pracowni. W  tym 
celu należy pewną ilość jednakowych doni
czek napełnić próchnem  np. dębowem, takąż 
ilość doniczek—próchnem  wierzbowem i t. d.; 
następnie w dwie przypuśćm y doniczki 
z próchnem  dębowem i w dwie z wierzbo
wem — , zasadzim y ziarna czereśni; dalej, 
w dwie — z dębowem i dw ie—wierzbowem — 
ziarna świerków i t. d., dobierając dowolnie 
ta k  gatunki próchna, jako  też i gatunki ro ś
lin, k tóre  na niem myślimy hodować. N astęp 
nie, poddając wszystkie doniczki, zaw iera ją
ce jeden  gatunek n a s io n — jednakow ym  wa
runkom , bez względu na rodzaj próchna prze
konamy się, iż sta le  w pewnych rodzajach 
próchna nasiona danej rośliny będą szybciej 
wschodzić, niż w innych; — źe w niektórych 
rodzajach próchna wcale wschodzić nie będą, 
albo też po wzejściu w krótce zginą; — źe 
jedne stale będą rosły  słabo, inne zaś rozros
ną  się bujnie. Porównawszy wszystkie o trzy
m ane w ten  sposób wyniki poznam y dokład
nie, o ile pewne rośliny jednem  i tem  samem 
próchnem  wyżywić można. Z e niektóre roś
liny w próchnie dobrze się rozw ijają, o tem 
wiedzą najlepiej ogrodnicy, którzy używają 
czystego próchna dębowego do hodowli k rze
wów R hododendron arboreum . W  tymże 
próchnie zasiana palm a L ivistona sinensis 
d.obrze wschodzi i pięknie się rozrasta , zaś 
k iełku jące nasiona H ippeastrum  v itta tum  
zosta ją  zabite przez nadm iar garbnika.

Przejdziem y wreszcie do trzeciej grupy 
roślin. W iadom ą je s t rzeczą, iż każda ro ś
lina do zupełnego swego rozwoju, od wzejścia 
z z ia rna  aź do w ydania dojrzałych i wy
kształconych nasion, po trzebuje  pewnej niez
będnej, a dającej się określić, ilości ciepła, 
św iatła , czasu, m iejsca i pożywienia. T u  
szczególną uwagę zwrócić p rag n ę  na mini
m alną a w ystarczającą ilość pożywienia, ja k ą  
rośliny znajdują  w rozdwojeniach gałęzi |

!

i

drzewnych. K ażda isto ta żyjąca chce żyć 
i przekazać swe życie następnym  pokoleniom. 
Jednakże, by mieć możność życia, należy o r 
ganizm swój przystosować do warunków, 
w jakich nas okoliczności postawiły. R oślin
ka, k tó ra  wzeszła na korze drzewa, czując 
przy ssawkach korzeniowych bardzo skąpą 
ilość pożywienia, zdobytych soków nie m a r
nuje, nie w ytw arza z nich ani wyniosłej, ro z
gałęzionej łodygi, ani bujnych i licznych liści, 
lecz poprzestaje na krótkiej i cieniuchnej ja k  
n itka łodyżce, na paru  nędznych listkach 

| i spieszy wydać kwiatek, wypełnić swe nasion- 
ka, k tóre m ają dać życie nowemu, może 
szczęśliwszemu, pokoleniu. Tu znowu otwie
ra  się nam  nowe pole do badań . M ając pew
ną ilość naczyń, których objętość będzie rów
ną 1, 2, 3 i t. d. centym etrom  sześciennym, 
napełnijm y je  bardzo pożywną ziemią, odpo
wiednią dla rośliny, k tó rą  myślimy poddać 
badaniu, następnie zasiejmy w nich ziarna,

I umieśćmy w jednakow ych w arunkach co do 
ciepła, św iatła, wilgotności i t. d., a  rozwi
ja jące  się rośliny wskażą nam  najm niejszą 
ilość niezbędnej im do rozwoju ilości ziemi. 
W mniejszych naczyniach wszystkie rośliny 
zginą przed wydaniem nasion lub kwiatów; 
w większych — stopniowo co raz to silniejszy 
okażą rozwój. J a k  bardzo rośliny m ogą 
zmieniać swą postać przystosow ując się do 
nader m ałej ilości pożywienia, lub też korzy
sta jąc  z nadm iaru soków, tego najlepszym  
przykładem  jest pospolicie w ogrodach spo
tykany A m aran tus speciosus. N a pożywnej 
ziemi w ciągu jednego la ta  dosięga on wzro
stu  7 stóp, a  łodyga przy ziemi miewa 7 do 8 

| cali w obwodzie. Ilość i wielkość rozgałę- 
| zień, liści i kwiatów, je s t stosowną. Taż s a 

ma roślina, pow stała z równie zdrowego na- 
| sienią, które padło na glebę n ieurodzajną,
| bywa na dwa cale wysoką, opatrzoną kilku 

drobnym i listkam i i zakończoną kilku kwiat- 
I kami, z których wykształcą się zupełnie p ra 

widłowe nasiona, zdolne wydać olbrzymią 
(w porównaniu) roślinę, byleby tylko ilość po
żywienia i inne w arunki były sprzyjające.

St. Makowiecki.
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ODPOWIEDŹ )lfl K R Y TY K Ę.

I znowu muszę, jak  przed 8-iu laty, ująć za 
pióro w obronie mego słownika, na który poraź 
drugi niełaskaw jest prof. Rostafiński.

Sąd specyałisty dla przeciętnego czytelnika 
jest decydującym i dlatego powinien się opierać 
na prawdzie i sprawiedliwości, jeśli nietna krzyw
dzić autora, a czynn ików  w błąd wprowadzać.

Ze nie cliodzi mi o drobnostkę, biorę na świa
dectwo wyrazy : nieuctwo, partactwo, zmyślenia 
i pofalszowania.

Takich wyroków o pracy naukowej nie rzuca 
się na w ia'r; dlatego pytam wprost : na jakiej 
podstawie opiera autor prawo skierowania ich ku 
mnie?

Pan R. utrzym uje i dowodzi, że słownik roi 
się od błędów i. fałszów, —  że nic nie w art — ja  
odrazu stawiam twierdzenie, że prof. R. się myli 
i podejmuję się to objaśnić.

Oto p. R. sądzi słownik, nie wchodzę w to roz
myślnie, czy uierozmyślnie, z zupełnie niewłaści
wego stanowiska i chce widzieć w mem dziełu to, 
czego ja  dać nie zam ierzałem . P. R nieuznając 
potrzeby pracy przygotowawczej, — nie chce 
w mej uznać tego charakteru. A przecież to je s t 
ide;| główną przedsięwzięcia.

Ja  daję zbiór nazici.skjako  pierwszą podstawę 
do wszelkich prac krytycznych, —  pan R. sądzi 
go, jakby  był właśnie ostatnim  wyrazem, pracy 
krytycznej. Ja  o niczem nie decyduje , nic nie 
popraw iam ,— pan R. wymawia mi, że poprawiam 
i to źle, że zmyślam i fałszuję.

Ja  zawsze twierdziłem, że na słownik kry tycz
ny, decydujący, jeśli ma być dziełem trwałem —  
nieczas jeszcze, że poprzedzić go musi inwentarz 
dorobku naszej mowy, że wykonanie obu zadań 
przerasta siły oraz kompetencyą jednostki. Ja k 
żebym dawał w mym słowniku to, o czem powia
dam, że może być wykonane przez innych dopie
ro po jego wydrukowaniu?

Zdefiniowałem to jasno naprzód w odezwach 
publicznych i w listach prywatnych do prof. R., 
potem w przedmowie, następnie w odpowiedzi na 
krytykę w 1889 (Wszechśw. VIII str. 6 7 3 )— ale 
jak  widzę napróżno.

Dlaczego pan R. zajął tak  niewłaściwe, a na
wet zdumiewające stanowisko, to już  tajem nica, 
której tu  zgłębiać nie chcę. W ystarcza, że je  
zajął i stąd oczywiście płynie sprzeczność wyro
ków z rzeczywistością. Jeżeli jednak kto, to 
prof. R , kłóry od la t wielu układa słownik we
dług innej zasady, powinien się poznać na charak
terze mojego, bo wie najlepiej, ja k a  je st różnica 
między obu rodzajam i pracy. Prof. R pragnąłby 
powagą swoją zapieczętować archiwa, z których 
buduje swój słownik, ja  zaś chcę je  otworzyć dla 
wszystkich i ułatwić zarówno pracę u źródeł, ja k  
kontrolę prac decydujących.

Jeielim  nie dostał cennych bez wątpienia mate- 
ryałów w 1885 r. to nie dlatego, że nie chciałem, 
ale dla'ego, że p. R. udzielenie mi ich uczynił 
zależnem od warunków, których wierny zasadzie 
objektywizmu przyjąć nie mogłem.

Można nie akceptować czyjegoś założenia, —  
można dowodzić bezuż) teczności przedsięwzię
cia, —  ale niewolno sądzić pracy z innego założe
nia, bo się popełni absurd i grzech przeciw ety
ce. Teraz wskażę jak  mi krytyk narzuca punkt 
wyjścia, dogodny dla niego : „Krytyka moja,
pisze p, R ., będzie się odnosić ,do tej części ma- 
teryału, którą pan M. jako  właściwie oznaczoną 
sam  uznnje71. Otóż wcale tego nie uznaję! a na 
dowód proszę przeczytać § 12, 13, 19 i 22 
i wiele innych mej przedmowy.

„Nie zapuszczam się, są słowa moje, w doraź
ne krytykowanie s^nonimiki polskiej... stać się 
to powinno po wydaniu słownika przedmiotem 
studyów dla grona in n y  h pracowników” (str. 4) 
pragnę tylko, przez uproszczenie synoniniiki 
i zgrupowanie ułatwić dostęp do nazwisk, które 
inaczej znalazłyby się zirpełnie rozproszone 
w tym tomie. Ale i w grupowaniu można się 
mylić, n oże więc krytyk ma racyą. Przypuśćmy 
więc, że w sprowadzaniu nazwy polskiej od syno
nimu przedlineuszowskiego do nowego— tu  i ow
dzie się mylę, ja k  w Balaustium, gdzie rzeczywi
ście dawne Balaustiwm nie odpowiada nazwie 
Balaustion Hook., a jednak przez nieuwagę zbli
żyłem je  do siebie. Czy upoważnia to do twier
dzeń, że daję fałszywy i fałszowany materyał? 
Czy to niweczy wartość słownika, a omyłkę topi 
w chaosie? Bynajnaiinniej.

Dla objaśnienia przytoczę słowa nie nowe, bo 
znów wyjęte z § 19 przedmowy: „Aby ułatwić
kontrolę naukową oraz praktyczne użytkowanie, 
nie przecinam nigdzie nici, jakie łączą pierwotne 
synonimy z nazwiskami, do jakich takowe po- 
sprowadzałem. Pozostawiam tedy ślad, jaką 
drogą doszedłem do przedstawionych wyników” .

Co to jest? To jest właśnie zabezpieczenie 
przed złemi skutkam i możliwych błędów moich.

Te nici spraw iają, że nie może być mowy na
wet w razie omyłki w grupowaniu, o pofałszowa- 
niu m ateryał", ani nawet o utrudnieniu potrzeb
nej poprawki. (Pod rubryką Balaustion np. przy 
nazwie polskiej, należącej do B-ium je st ten 
ostatni wyraz zostawiony w nawiasie),

Skoro stwierdziłem niewłaściwość punktu wyj
ścia krytyki —  jakąż wartość mają argumenty? 
Dwojaką jeszcze. Jedne; wypływające z fałszy
wego założenia, upadają same, inne, dotyczące 
technicznej strony roboty zostają w sile. Pierw
szych jest wiele, one są duszą i osią krytyki, —  
drugich bardzo mało.

To też wyznam, że przeczytawszy zarzuty 
i odtrąciwszy frazesy, powiedziałem sobie : tylko 
tyle? Toż sam  uznaję w swej pracy wiele nie
dokładności, ale nie tak ciężkich, jakie mi autor 
stawia. Jedne z nich znajdą możliwe sprostowa
nie w suplemencie, inne w erratach.
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Pan R. nie tyle krytykuje, ile rzuca sum arycz
ne wyroki, od niechcenia oświetlając je  nieliczne- 
riii „przykładam i'1. Przykłady te, o ile dotyczą 
rzeczywisiych błędów i niedokładności, obracają 
się w sferze błahych w gruncie rzeczy subtelno
ści, jak n p . t ) widzimy w historyi pisowni kapara, 
której poświęca jednak 70 wierszy. Chodziło 
o dowód pomieszania cytat —  i przykład dobrze 
wybrany, ho (u właśnie, z powodu nieledwie iden
tycznych  postaci: kapar, kapary, kapari, kappar, 
kappary, zaszło pewne pomieszanie przytoczeń. 
Cytata np. od kapar dostała się pod tę samę po
stać, tylko w liczbie mnogiej, Jub pod postać 
o podwój nem p. Czy to szkodzi celom słownika?

Nie chyba. Zaniało mam drogiego miejsca na 
spór o drobnostkę, co wnżriiejsza, nie mam pod 
ręką większości dzieł do sprawdzenia. Z tego j  

co posiadam widzę jednak, że pan R. dalekim 
musi być od ścisłości, skoro w pierwszej pozycyi 
uważa 4 cytaty za „dorobione” , tymczasem trzy 
z nich (Cz— A W — CW) są potrzebne, a czwartej 
(Ziem) sprawdzić nie mogę. Zresztą, czy zarzut \ 
w całości lub w połowie je st słuszny, zawsze cho- j  

dzi o jednę, i to jałow ą grupę, gdy sam przyzna
ję , że w dziele, obejmującem setki tysięcy cytat, 
może być opuszczeń więcej. Dlaczego krytyk 
nie pokazał niedokładności ry ta t na żywotniej
szych przykładach, a procentowości na większej 
liczbie pozycyj, zwłaszcza, gdy miał do rozporzą
dzenia 600 wielkich stronic druku i 4 la ta  na ich 
wyszukanie. Oto dlatego, że to pomieszanie jest 
wyjątkowe z powodu wyjątkowej błahości różnic,
0 które możnaby się nie troszczyć.

Któż przeciętną śmiertelność kraju  opiera na 
jednym szpitalu?

P. R, stale się trzym a metody zadziwiania. 
Jak  w pierwszej krytyce, 8 la t temu, wyprowa 
dził na światło amiant, tak samo te raz  babkę l), 
balaustę, berberys i stokrotkę.

A przecież takie błędy, powstałe przez nieu
wagę, a raczej znużenie uwagi przy  korekcie, 
najmniej szkodzą słownikowi, bo są rażące. Gor
sze byłyby niewidoczne, na których nie każdy się 
pozna, tak  jak  gorsze są dla mnie zarzuty, osło
nione wielkiemi pozorami słuszności, (o których 
niżej słów kilka), bo tu  ju ż  niespecyalista wie
rzyć musi in verba magistri.

Rozpatrzmy jednak naprzód ów berberys
1 balaustium.

W yraz Berberys dostał się pod Bellis przez 
zaplą+anie się kartk i obcej, a właściwie trzech 
kartek, należących do berberysu. Dowodzą tego 
jeszcze dwie pozycye pod Bellis, których jednak 
oko Szan. krytyka nie odróżniło, mianowicie:

') Proszę zobaczyć, że Babka kosmata je st 
w znaczeniu Płantago media, ja k  trzeba, na str. 
605, zaś pod Bupleurum dostała się z zabytku 

[przemyskiego dlatego tylko, że tam miała syno
nim auricula leporis ( =  zajęcze uszko), który 

.ńależy do Bupleurum.

omar i o mor. również należące do Berberysu , 
a nie do S‘okrotki. Ze to zabłąkanie kartki, do
wód także w tomie I-ym, gdzie wszystkie wyrazy 
są na właściwem miejscu. Zaszło więc tutaj 
przykre, mechaniczne i wyjątkowe zawikłanie, 
którego nie dopatrzyłem w korekcie.

Gdyby krytyk skarcił mię za nieporządek 
i nieuwagę, byłby w porządku. Ale p. R. skwa
pliwie korzysta ze sposobności, aby rozciągnąć 
zarzut na cale dzieło. Na zasadzie w ęc berbe
rysu p isze: „Tw ierlzę s anowczo, że przynaj
mniej w botanice pan M. nie posiada elementar
nych wiadomości,. . .  . bo nie uderzyło go to ” i t. d. 
Nie podobna odmówić p. R siły w dowodzeniu. 
Coby jednak wynikło, gdyby metodę krytyka za
stosować do profesora botaniki z powodu niedo
patrzenia, że i omar nie jest wcale stokrotką?

Có do Balausta i tu  jest rozdymanie drobiaz
gu. Cóż za zbrodnia, żem niepotrzebnie wpro
wadził między nazwy termin botaniczny? Proste 
to przeoczenie (i z je  lnej tylko książki Sł. Wi- 
leń., choć wyraz powtarza się w kilku), które u ła t
wiła postać wyrazu, brzmiąca jak  nazwisko? 
Nieporozumienie zresztą wyklucza objaśnienie 
łacińskie, pozostawione przy wyrazie, podobnie 
jak  przy drugim polskim.

Ale prawda! pan R. i ten drugi kwestyonuje. 
Twierdzi, że nazwęi cytatę skomfjonowałem(yry- 
raz ulubiony), bo u Kluka nigdzie niema nazwy 
„granaty pełne” Powołuje się nawet na „Dyk- 
cyonarz roślinny” tom ll-gi i stronicę '242 gą 
Niechże i mnie wolno będzie powołać się na inne 
trzytomowe dzieło Kluka na tom I-y „Roślin po
trzebnych i pożytecznych”, gdzie na str. 258-ej 
Kluk pisze „Balaustium, Granaty pełne” .

Któż tu  co skomponował? Azali miłość praw
dy może dyktować podobnie skwapliwe sądy?

Gorzej jest jeszcze z obszernem dowodzeniem 
o braku wszelkiej zasady w rozmieszczaniu naz
wisk i z zarzutem, że nie umiem odróżnić nazw 
gatunkowych od rodzajowych.

Przedmiot jest specyałny, a zaciemnienie spra
wy tak doskonałe, że przeciętny czytelnik nie 
wie zupełnie o co chodzi — ale wyobraża sobie 
okropności.

Tymczasem i tu  rzecz da się rozwikłać. Au
tor, widząc pod rodzajami pomieszczone dawne 
nazwy gatunków, zdumiewa się. żem nie pospro- 
wadżał wszystkich nazw starych (i trudnych do 
zdeterminowania) pod nazwy łacińskie gatunko
we im odpowiadające. A n i cóż jabym  nazywał 
mój słownik materysiłem do studjów  i racyonal- 
nego poprawienia  nomenklatury, streszczonym, 
ale wiernym obrazem wszystkiego, co, je s t ale co 
winno być udoskonalone, gdybym dokonał tego 
czego krytyk wymaga? Toż dałbym Wedy skoń
czony słownik decydujący.

Pracowałem lat 15-ie aby dać, cóm zam ierzył 
drugą połowę zadania t. j .  opracowanie krytycz
ne i poprawienie nomenklatury, zostawiam in 
nym, a dość będą mieli znoju wobec zamętu, pa
nującego w literaturze. Żądanie więc krytyka
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sprzeczne je s t z założeniem mojem, sprzeczne 
z praktyką, bo podobnego dzieła nie ma żadna 
litera tu ra  europejska. Inna rzecz czym nie po
plątał materyału, ale na to odpowiedziałem już 
na początku, „że nie przerywam nigdzie nici” 
i t. d.

A teraz odpowiem dlaczego jedna i ta  sama 
nazwa polska figuruje u mnie raz pod rodzajem  
drugi raz pod gatunkiem? Bo słownik mój za j
muje się gruntem nomenklatury, przeważnie rz e 
czownikami polskiemi, które raz oznaczają rodzaj, 
gdy stoją obok przym iotnika, drugi raz gatunek, 
gdy są pozbawione przymiotnika.

Krwawnik np. raz  je s t nazwą rodzajową, gdy 
stoi z przymiotnikiem „pospolity” :

(Krwawnik pospolity.—Achillea Millefolium) 

drugi raz je s t nazwą gatunkową, gdy je s t sam :

(Krwawnik =  Achillea Millefolium).

W  pierwszym przypadku odrzucam obie nazwy 
gatunkowe : pospolity i Millefolium, a wyraz 
idzie pod Achillea. W drugim, ponieważ w pol- 
skiem określeniu nie mam co odrzucić, umieszczam 
wyraz pod pozycyą gatunkową : A. Millefolium.

Wszędzie prawie, gdzie można było odrzucić 
przymiotnik, czyniłem tak , gdyż to dla celów 
książki najzupełniej wystarcza. Inaczej zapeł
niłbym słownik setkami tysięcy przymiotników 
i liczyłby 0 1 1  nie 2 ale może 5, może 10 tomów 
całkiem bezużytecznie. Dawne synonimy często 
oznaczają u różnych autorów po kilka dzisiej
szych gatunków i należą do różnych rodzajów.

Oto tajem nica dlaczego 1 1  mnie jedna i ta  sama 
nazwa polska figuruje raz pod gatunkiem , drugi 
raz pod rodzajem. Bo ona rzeczywiście u  je d 
nych autorów określa rodzaj, u innych gatunek. 
Dlaczegóż więc botanik poprawność właśnie moję 
przedstawia przed mniej obeznanym czytelnikiem 
za „nieznanie się na rzeczy” za „brak jakiejkol
wiek zasady” ?

Wobec takiej krytyki pióro wypada z ręki.
Pan R. zarzuca mi arogancyą. Arogantem 

nigdy nie byłem. Proszę, niech kto znajdzie 
w replice, danej 8 la t tem u, jedno słówko aro
ganckie lub niegrzeczne.

Za to  jabym mógł skierować ten zarzu t p rze
ciw memu krytykowi, za ton wcale nie „akade
m icki”, a jednak nie uczyniłem tego.

Zbyt silne określenia, w których stale się lu 
buje, nie należą chyba do kategoryi grzecznych. 
Aluzya do inteligencyi krytykowanego, że w ystar
cza do kolekcyonowania guzików, razi zaiste 
w ustach pedagoga. Niech przyzna Szan. k ry
tyk, czy także porównywanie mojej pracy do 
zbierania marek pocztowych godne je s t uczonego, 
który wie co je s t mozół, a co zabawka? Gdy 
ktoś tak  przemawia, nie zawadzi mu przypomnieć, 
że zbieranie marek je s t nieco łatw iejszą zabawą 
od pracy, dla dokonania której, źle czy dobrze, 
trzeba było przewertować z piórem w ręku k ilka
dziesiąt tysięcy stronic druku i zrobić przeszło i

| pól m iliona  notat k  w kartkowym rękopisie, 
w którym odszukiwanie samo właściwych kartek  
wymaga dużego nakładu cierpliwości. Zabawka 
ta , nielicząc grupowania i korekt, zajęła mi prze
szło 10 tysięcy godzin pracy ciężkiej, bo wyma
gającej ciągłego skupienia uwagi.

Przez wzgląd też choćby na ten trud , mógłby 
Szan. krytyk pows'rzymać się od porównań 
mniej szczęśliwych i być wyrozumiałym na nieu
niknione w tak skomplikowanej machinie usterki. 
Za objektywną listę omyłek byłbym tylko 
wdzięczny i o taką każdego proszę, bo któreż 
dzieło ludzkie wolnem od nich być może?

Nie przypominałbym ogromu znoju dobrowol
nie i bezinteresownie podjętego, gdyby mię nie 
zmusiła konieczność bronienia tego, co mi n a j
droższe, przed druzgocącemi pociskami człowie
ka, k fóry zamiast poprawiać, ułatwiać jako fa
chowiec, umie tjlk o  zniechęcać, szkodzić i spy
chać, aby dowieść pożyteczności swojego dzieła, 
którego oddawna oczekujemy z upragnieniem. 
Pan R. sądzi widać, że dwie prace, zgoła nie 
identyczne zmieścić się obok siebie nie mogą.

Nawet w drobnostkach to widać. Zapewnia 
np. au 'o r, że ze słownikiem „zetknął się przy
padkiem ” pół roku temu? kiedy ja  wiem dobrze, 
że tak  nie jest. Czy to tylko bagatelizowanie ze 
sfrony człowieka, k ‘óry powinien interesować się 
każdą polską pracą? Nie, to było potrzebne 
jeszcze, aby Majewski nie sądził czasem, że jego 
nazwozbiór oddał jaką przysługę autorowi nowe
go, którego wyjście zbiegnie się z chwilą ukoń
czenia druku jego archiwów. Idź do rowu ła
downy wozie, bo jedzie kareta!

Co do obaw o poprawność wielkiego słownika 
języka polskiego sądzę, że są one przesadzone. 
Na straży jego stoją ludzie, którzy się na „nie
słychanych błędach i fałszach” poznać zapewne 
potrafią, skoro w r. 1 889 sam p. R. odwołał się do 
nich jako do superarbitrów  w sporze ze mną, 
i którzy w Pracach Filologicznych (tom III str. 
581) wydrukowali wyrok, niezupełnie pana R. 
zadawalniający.

Mam nadzieję, że dyskusya, do której zmusił 
mię prof. R., zapobiegnie nareszcie mieszaniu 
pojęć.

E razm  M ajewski.

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

—  Nowa kom eta. Dnia 16 października r. b , 
astronom amerykański, p. Perrine w obserwatu- 
ryum  Licka, dostrzegł nową planetę, oddaloną 
od bieguna północnego o 23° a przypadającą pod 
wzniesieniem prostem 3 godz. 36 min. 8 sek., 
pomiędzy gwiazdą biegunową a najświetniejszą 
gwiazdą konstelacyi Persenssa. Niezależnie od
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tego dostrzeżenia amerykańskiego odkryli kome
tę tg i  astronomowie obserwatoryum w Polu 
w Austryi, a następnie obserwował j ą  p. Bigour 
dan w obserwatoryum paryskiem. Kometa Per- 
rina przedstawia się w postaci drobnej mgławicy 
planetarnej; głowa je j miała d. 18 października 
średnicę 18", w której chwilami dawał się do- 
strzedz punkt gwiaździsty. Ogon był prostolinij
ny, długości zaledwie 1', dosyć wszakże jasne 
wpobliżu jąd ra . Ponieważ planeta oddala się od 
słońca, nie będzie można zapewne widzieć jej 
okiem nieuzbrojonem; z powodu miejsca, jakie 
na niebie teraz zajm uje, byłaby widzialną przez 
noc całą.

S . K.

—  Bakterye am bry szare j. W rozmaity spo
sób tłumaczono pochodzenie przyjemnego zapa
chu ambry szarej, tem bardziej, że masa świeżo 
wydobyta z ciała kaszalotu wydziela zapach 
wstrętny, wskazując tem najwidoczniej, że, 
oprócz ambreiny krystalicznej zawiera ona także 
resztki kału. To też masy świeżo wydobytej nie 
można używać odrazu do wyrobów perfum eryj
nych, trzeba ją  natomiast przechowywać przez 
dłuższy czas, żeby straciła tę  woń niemiłą. D-r 
Galippe wyraził przypuszczenie, że ta  zmiana 
zapachu odbywa się, zapewne, pod wpływem 
bakteryi, istniejących w ambrze. P. H. Beaure- 
gard, mając do rozporządzenia kawał ambry, wa
żącej 8 kg, zajął się sprawdzeniem 'ego przy
puszczenia. Po urządzeniu odpowiednich hodo
wli, znalazł on w niej bakteryą, k*órą nazwał 
Spiryllum recti Physeteris. Odznacza się ona 
nadzwyczajną rozmaitością kształtów: na żelaty
nie w temp. 37° przybiera postać pałeczek p ros
tych lub zagiętych łukowato; na bulionie pierwsze 
znikają, pozostają zaś łukowate, a także zjawiają 
się skręcone spiralnie. S. recti Physeteris można 
także obserwować bez osobnej hodowli, w samej 
amhrze, w której resztki kału stanowią dla niej 
podłoże odżywcze. Rozwijając się na niem, bak
terye niszczą stopniowo cołe podłoże, uwalniając 
tem samem ambrę od nieprzyjemnego zapachu. 
P  Beauregard wypowiada przypuszczenie, że, 
prawdopodobnie, i pachnąca substancya ambry 
powstaje właśnie, jako  skutek życiowej działal
ności tej bakteryi. Oprócz wymienionej, znalazł 
on jeszcze 2 inne gatunki bakteryi, nad któremi 
zresztą nie przeprowadził jeszcze dokładniej
szych badań.

(La N aturę, n-r 1 267, r. b.).

B  D.

ROZMAITOŚCI.

—  Hodowla ryb morskich w Floedewigu (w  Nor
w eg ii). Obecnie znajduje się kilka miejscowości 
(w Szkocyi i Ameryce północnej), w których są 
hodowane ryby morskie na wielką skalę. Powo
dem powstania takich hodowli je s t zmniejszanie 
się ilości poszukiwanych gatunków ryb w mo
rzach. Najstarszem jednak ze wszystkich takich 
urządzeń je st zakład w Floedewigu niedaleko 
Bergenu, założony w r. 1883 według projektu p. 
Dannewiga, który do dziś dnia je s t jego dyrekto
rem. Zakład założyło towarzystwo prywatne dla 
wykonania prób, czyby się nie dało hodować tam  
dorszów, których połów dawał coraz gorsze wy
niki. Próba została uwieńczoną pomyślnym skut
kiem w r. 1884, otrzymano 7 milionów młodych 
dorszów. Zachęcony powodzeniem p. Dannewig 
w r. 1885 spróbował holować homary z ja jek , 
a w r. 1886 śledzie i flondry, również z pomyśl
nym skutkiem. W każdym jednak razie hodowla 
dorszów pozostała zawsze głównem zadaniem za
kładu, który w r. 1887 przeszedł w ręce rządu. 
Pozostaje on w nich i teraz i rozwija się coraz 
pomyślniej.

Zakład składa się z 2 eh głównych części : 
1) wielkiego zbiornika, przeznaczonego do zbie
rania jajek . Znajdują się tam  dorosłe ryby 
(samce i B a m ice ). Jajka zbierają się z wielką 
ostrożnością i przenosi się do części 2 ej) mniej
szych zbiorników do wylęgania młodych rybek. 
Do obu części wody morskiej dostarcza wiatrak, 
poruszający odpowiednie pompy. Oprócz tych 
dwu głównych części je s t jeszcze sadzawka, 
w której umieszcza się wylęgłe rybki i hoduje się 
je  tam przez dłuższy czas; po 3-ch latach otrzy
mywano dorsze na 68 cm długie. Jestto  jednak 
sposób zbyt kosztowny i nieopłacający się. To 
też w Floedewigu postępuje się zwykle tak , że 
młode rybki wkrótce po wylęgu wrzuca się do 
wody.

0  rozwoju zakładu najlepiej mogą przekonać 
dane liczbowe : w r. 1884 wrzucono do morza 7 
milionów młodych dorszów, w r. 1896 —  327 
mil.; koszt 1000 sztuk w r. 1884 wynosił 1 fr. 
35 c e n t; w r. 1886 —  3 fr. 3 oent. W dodatku 
w ciągu tego okresu hodowla ulegała parokrot
nym przerwom: w r. 1888— 90 wskutek przebu
dowywania zakładu po objęciu go przez rząd, 
i w r. 1885 wskutek nadzwyczaj silnych mrozów. 
Dzisiaj, dzięki zakładowi w Floedewigu, ilość 
dorszów koło wybrzeży Norwegii powiększyła się 
widocznie.

(Rev. scient., n r  4 półr. II r. 97.)
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—  D rgania wagonów kolei żelaznych. P om i
ja ją c  wstrząśnienia zawisie od wadliwości drogi 
lub od połączenia wagonów, wyróżnić można 
d«ie kategorye drgań, jakim  ulegają wagony 
dróg żelaznych, — drgania pionowe i drgania 
poprzeczne. Pierwsze są zawsze nagłe i k ró tko
trwale, a następują po sobie w ilości około 300 
na minutę; częstość ich w zrasta wraz z szybko
ścią pociągu, a krzywizna drogi nie ma na nie 
wpływu. Z doświadczeń przeprowadzonych na 
drogach państwowych austryacko-węgierskich wy
pływa, że są one powodowane mimośrodkowem 
położeniem środka ciężkości kół, t. j .  że są one 
tem  silniejsze, im bardziej środek ciężkości usu
nięty je s t od środka geometrycznego kół wago
nów. Zaradzić im mog.j. skutecznie resory o za
wieszeniu pionowem, oraz odpowiednio rozłożone 
przeciwwagi; sprowadzają się wtedy do słabych 
tylko wahań w kierunku drogi. D rgania nato-

B u l e t y n  m e t

za tydzień od d. 17 d

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy

miast poprzeczne są nieregularne, następują po 
sobie w przerwach czasu niejednakich; mają miej
sce głównie na kierunkach prostolinijnych drogi, 
a słabną na jej zakrzywieniach. Przyczyny ich 
są liczne i zagadkowe, a stąd trudno skutecznie 
im zaradzić.

T. R ,

SPROSTOWANIE.

W Nr 47 Wszechświata na str. 748 łam lewy 
w. 28 od g i w. 9 od d. zamiast „Hermegny” 
powinno być Henneguy.

e o r o l o g i c z n y

o 23 listopada 1897 r.

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

.1

B a ro m e tr
700 mm -(- T em p era tu ra  w st. C.
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K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma

opadu
•

l l w a g i

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. N ain.

17 s. 55,6 57.5 59,o 0,6 2.9 o,5 3,4 o .ł 85 W»,W»,SW* _
18 c. 5ó,o 52,0 50.5 — 1,0 6,0 8,4 8.4 — 1.5 86 SW 5,SW ’,SW5 0,1 •  dr. cały dzień z przezw.
19  P 54,2 55,1 55  5 5.2 7,7 6,2 8,8 5.0 79 W #.W*,SW* o,7 #  w nocy.
20 S. 5o,9 5o,o 52,2 4.6 7.7 6,3 8.8 r 4.4 78 W».WN».SW® 0,4 •  kilk. rano /
2 1 N. 56,3 5 9 .0 62,7 2,7 6,0 2,2 6,3 2,0 78 w 9.sw»,w» —
22 P. 62,5 61.7 6 l ,0 6,8 8,3 7.3 8.4 1,5 q3 WVW5 SW 6 0,5 9  dr cały dzień z przerw
23 W. 56,3 53,3 48,2 6,7 6,5 6,7 8 ,o 6,3 88 W®,SW»,SW' 4 0,0 •  dr caty dzień z przerw.

Ś red n ia  5%- 5,2 84 1,7

T R E Ś Ć .  Ziemia, jako pole działalności ludzkiej, streścił B. Dyakowski. —  Szkic z historyi medy
cyny, odczyt prof. d -ra  H. Magnusa (streszczenie). — Z powodu artykułu: „Epifyty europejskie”, przez 
S i  Makowieckiego. —  Odpowiedź na krytykę, przez Erazm a Majewskiego. —  Kronika naukowa. —

Rozmaitości. —  Sprostowanie.

W ydawca Sukcesorowie A. Ślósarskiego Redaktor Br. Znatowicz.
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