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S T O R C Z Y K I .

Niektóre grupy roślinne obdarzone są 
przez człowieka niezwykłemi przywilejami. 
Rodzinie palm słusznie nadajemy wyniosłą 
nazwę „principes”, albowiem, wysmukłe 
i pełne gracyi, dziwnie imponują nam swym 
wzrostem i postaciami dumnemi, a tyle dają 
pożytku ludziom, i pożywienia im dostarcza
jąc, i napojów, i materyału budulcowego, 
i włókien do wyrobu odzieży i tyle innych 
wyświadczając usług, że już choćby dla tego 
przez samę wdzięczność tytuł ten mógł się 
im od człowieka należeć.

Potężna pani moda, łamiąca niejednokrot
nie nietylko prawa estetyki, lecz i rozsądku, 
usiłuje, a nawet już wysunęła na plan pierw
szy inną grupę roślinną — storczyki albo 
orchideje. Dystyngowany anglik i uda
jący estetę bussinesista amerykański na
zywają storczyk „the imperyal order”, albo 
„królem królestwa roślinnego” („the kings 
of the vegetable kingdom”), angielski mąż 
stanu nie wystąpi na mównicy parlamentar
nej bez pięknego storczyka w klapie surdu
ta ,—nie mówimy tu już o strojach kobiecych 
w całej Europie, a raczej w całym świecie 
cywilizowanym, o wieńcach, bukietach i ko
szach kwiatowych.

Zresztą, ten kult storczyków nie ogra
nicza się do świata cywilizowanego. Indya- 
nie Ameryki południowej często hodują stor
czyki na dachach swych siedzib, a, tak je 
cenią, źe z wielką trudnością zgadzają się je 
sprzedawać handlarzom europejskim, nie- 
chcąc ich oddawać ani na wymianę za inne 
przedmioty, najbardziej nawet ponętne, ani 
wprost za pieniądze. W niektórych oko
licach, jeszcze przed rozwielmoźnieniem się 
cywilizacyi europejskiej, kwiaty zwłaszcza 
pewnych gatunków storczyków wolno było 
nosić tylko księżniczkom plemion miejsco
wych, a zwykła kobieta, któraby się odwa
żyła ciało swe kwiatami temi przyozdobić, 
podlegała karze surowej. W każdym razie 
zgodzić się musimy, że są to rośliny niezwy
kłe i zasługują na to, aby się im zblizka 
przypatrzeć.

Storczyki rozpowszechnione są na całej 
kuli ziemskiej, jakkolwiek głównem ich sied
liskiem są krainy zwrotnikowe; spotykają się 
one wszędzie, dochodząc do krain podbiegu
nowych tak daleko, dokąd wogóle dochodzi 
jeszcze roślinność jawnokwiatowa, i wspina
jąc się na znaczne wyżyny w krajach gór
skich; tak np. w Himalajach storczyki spoty
kają się na stanowiskach, położonych wyżej, 
niż Montblanc alpejski. Zato z drugiej 
strony unikają one, bez względu na szero
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kość geograficzną,, tych miejscowości, które 
odznaczają się nieznaczną ilością opa
dów atmosferycznych: storczyki muszą mieć 
dużo wilgoci i światła słonecznego; nie
które roztocze, prosperujące na butwieją- 
cych szczątkach organicznych w miej
scach bardzo zacienionych, należą do wy
jątków.

I  w strefach umiarkowanych storczyki 
zajmują stanowiska bardziej wilgotne, na co 
musiał zwrócić uwagę każdy florysta, zbiera
jący storczyki na naszych łąkach mokrych. 
W  krajach nadśródziemnomorskich, posiada
jących roślinność kserofitową, czyli przysto
sowaną do warunków nieznacznej wilgotności, 
rodzinę storczykowatych reprezentuje tylko 
jeden rodzaj Ophrys, zresztą trafiający się 
najliczniej na zboczach górskich, zwróconych 
ku morzu, więc bardziej zasobnych w wil
goć, niż miejscowości, zwrócone w głąb 
lądu.

Najpiękniejszym gatunkom storczyków, 
jak  to zresztą wogóle bywa z roślinami, 
zwykliśmy przypisywać pochodzenie zwrot
nikowe. Jak  człowiek mało wykształcony 
każdej istocie niezwykłej, czy to bardzo 
pięknej, czy też dziwacznej, nadaje miano 
„zamorskiej”, tak ludzie, mający więcej pre- 
tensyi do ścisłości swych określeń, zwykli 
odsyłać wszelkie istoty niezwykłe do strefy 
zwrotnikowej, chcąc przez to zaznaczyć pew
ne właściwości klimatyczne krain, które 
mogły istoty takie wypielęgnować, miano- 
wice : znaczne ilości ciepła, klimat go
rący.

Wszakże w danym razie określenie ojczyz
ny storczyków jest niesłuszne. Jakkolwiek 
liczne ich gatunki pochodzą istotnie np. ze 
zwrotnikowych okolic Ameryki południowej, 
ale te, które dały nam najpiękniejsze odmia
ny hodowane, mają swe stanowiska na ta 
kich wyżynach gór Kordylierskich, że klimat 
ich nie do zwrotnikowych, lecz nawet do 
mniej niż umiarkowanych zaliczyć niekiedy 
wypada. Hodowcy storczyków wiedzą o tem, 
że po większej części, np. gatunki Odonto- 
glossum, udają się najlepiej w miejscach 
chłodnych, wilgotnych, bardzo jasnych i do
brze przewietrzanych. Jeszcze więcej: nie
które gatunki tegoż Odontoglossum oraz 
bardzo misterne Masdevallia trudno jest { 
hodować w naszych warunkach, ponieważ j

podczas lata niepodobna dać im odpowiednio 
nizkiej temperatury.

Wyżej wzmiankowaliśmy już o tem, że 
storczyki, oprócz wilgoci, wymagają też 
obfitego oświetlenia. W gęstych i ciemnych 
lasach zwrotnikowych przedstawiają też one 
przeważnie gatunki epifityczne, osiedlające 
się na gałęziach drzew najwyższych, aby 
mogły się kąpać w bezmiarze światła jas
nego i wciąż świeżych fal powietrza. Nie 
należy wszakże sądzić, źe są to pasorzyty: 
korzenie epifitów oplatają wprawdzie konary 
i gałęzie drzew, na których zamieszkują, ale 
nie zapuszczają w ich ciało swych ssawek, 
jak niektóre gatunki pnączy pasorzytniczych, 
nie żyją ich kosztem, tylko korzystają z tego, 
co się zdoła między splotami własnych ko
rzeni nagromadzić,—no i z tych wolnych 
przestrzeni powietrznych, i z tych promieni 
słonecznych, które w takiej obfitości na nie 
spadają. Pasorzytów niema wcale wśród 
storczyków; niektóre gatunki nie mogą wy
tworzyć sobie, a raczej przerobić dostatecz
nych ilości substancyj organicznych,—wów
czas korzystają ze szczątków innych orga
nizmów, ale są to nie pasorzyty, tylko roz
tocze, saprofity, żyjące na rozkładających się, 
martwych, nigdy zaś na żywych organiz
mach.

Storczyki należą do rodziny storczykowa
tych (Orchidaceae), która jest tak obszerna, 
że pod względem ilości gatunków ustępuje 
chyba tylko rodzinie złożonych (Uompositae), 
zawierającej 10— 12 tysięcy gatunków. Ro
dzina ta  sama stanowi jeden z rzędów klasy 
jednoliściennych, mianowicie t. zw. szyjko- 
nitkowe (Gynandrae). Stosunek rzędu tego 
do innych grup roślinnych nie jest jeszcze 
należycie wyjaśniony. Należy przypuszczać, 
że pierwotne rośliny jednoliścienne posiadały 
nikłe kwiaty wiatropylne; typ taki spotyka
my też dotychczas w tych rzędach, które 
składają się z form najprostszych i najpier
wotniejszych. Formy, stojące już na wyż
szym szczeblu rozwoju, przedstawia rzęd 
liliokwietnych (Liliiflorae), z których przy
puszczalnie rozwinąć się musiały rzędy form 
jeszcze wyższych, jak wonnorośle (Scitami- 
neae) oraz nasze szyjkonitkowe (Gynandrae). 
Rodowód tedy poszczególnych grup roślin 
jednoliściennych możnaby przedstawić w spo
sób następujący:
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/  /  \  Y
Glumiflorae Spadiciflorae Helobiae Liliiflorae
(plewowate) (kolbokwietne) (błotne) (liliokwietne)

Scitam ineae Gynandrae 
(wonnorośle) (szyjkonitkowe)

W każdym jednak razie, niewchodząc 
w szczegóły drzewa genealogicznego klasy 
roślin jednoliściennych, szczegóły, dotychczas 
zbyt mało jeszcze wyjaśnione, możemy za
pewne zgodzić się, że Gynandrae, zawie
rające jedyną rodzinę storczykowatych, sta
nowią jednę z najmłodszych drzewa tego 
gałęzi. Przypuszczeniu temu odpowiada 
prawie zupełny brak śladów kopalnych stor
czyków; jestto wprawdzie tylko fakt na
tury negacyjnej: dowodzi on jedynie, że 
szczątków owych nie odnaleziono, co jeszcze 
nie znaczy, że storczyków kopalnych istotnie 
niema w pokładach z ubiegłych epok geolo
gicznych; ale bądź co bądź, w połączeniu 
z innemi wskazówkami może mieć pewne 
znaczenie, ile że rodzina storczykowatych, 
obok gatunków istotnie bardzo delikatnych 
i do przechowywania pod ziemią się nie- 
nadających, zawiera też formy, wcale nie 
delikatniejsze od wielu innych roślin, których 
ślady zdołały się zachować.

Jednem tedy słowem storczyki, nie połą
czone więzy wyraźnemi z innemi grupami, 
„wyrastając niby Pallas z głowy Zeusa”, 
wpadają nam znienacka w harmonijny po
czet form roślinnych. Odrębnemu stano
wisko temu odpowiadają też wielce swoiste 
oznaki budowy tych roślin. Spróbujemy 
im się przyjrzeć.

Korzenie storczyków bywają rozmaite— 
w zależności od warunków życia. U tych, 
które rosną na ziemi, są one takie jak 
u zwykłych roślin; odmiennie zbudowane są 
t. zw. korzenie powietrzne, właściwe gatun
kom epifitycznym, rosnącym na pniach, 
gałęziach i innych przedmiotach. Otoczone 
są one z powierzchni grubą warstwą luźnej 
tkanki, zawierającej chlorofil (zwłaszcza 
w młodszym wiekn) i wchłaniającej parę 
wodną. Oprócz dostarczania pokarmu, peł
nią owe korzenie powietrzne jeszcze inną 
czynność, służąc do umocowania i przytwier
dzania rośliny do podłoża: jako miękkie

i plastyczne, szczelnie przylegają do kory 
pni drzewnych lub konarów, a ich giętkość 
i sprężystość nadaje im znaczną odporność 
na działanie najmocniejszych burz i or
kanów.

Łodygi storczyków już to mają zwykłą 
postać narządów wydłużonych, dochodzących 
niekiedy znacznej długości 3 — 5 m, 
a u wanilii jeszcze większej,—to znów są 
niezwykle skrócone i nabrzmiałe nakształt 
bulwy, z bardzo niewielką ilością lub nawet 
jednym tylko liściem. Częstokroć, jak np. 
u niektórych naszych storczyków, nabrzmiałe 
takie łodygi stają się organami podziemne- 
mi, wypuszczając tylko od czasu do czasu 
nad powierzchnię ziemi pędy pokryte kwia
tami i liśćmi. Niekiedy te szypułki kwia
towe są pozbawione liści (fig. 1).

Kwiaty w zasadzie zbudowane są według 
tegoż samego typu, jak np. u tulipana, hya- 
cynta i t. p. Składają się one z sześciu 
płatków barwnych, ułożonych w dwa okółki 
po trzy, z sześciu pręcików, w taki sam spo
sób ustawionych, i z jeszcze jednego okółka 
trzech owocolistków, zrośniętych w jeden 
słupek. Powiedzieliśmy : w zasadzie, albo
wiem w rzeczywistości kwiaty storczyków 
uległy znacznym modyfikacyom. Przede
wszystkiem, korona jest zbudowana nie pro
mienisto, iak u tulipana lub narcyza, lecz 
jest grzbiecista, czyli posiada tylko jednę 
płaszczyznę symetryi, jak np. kwiat mie
czyka (Gladiolus), należącego do tegoż same
go rzędu liliokwietnych, jak wspomniane 
przed chwilą rośliny. Jeden z płatków okółka 
zewnętrznego częstokroć wydłużony bywa 
w ostrogę; płatki okółka wewnętrznego za
zwyczaj są delikatniejsze, jakkolwiek nie
kiedy sięgają znaczniejszych rozmiarów, niż 
ostatnie, a jeden z nich, stanowiący t. zw. 
warżkę (labellum) jest zwykle różny od resz
ty, większy, pokryty włoskami, gruczolkami 
lub podzielony na działki (p. fig. 1), Pod 
względem budowy części składowych korony 
kwiatowej storczyków istnieje wszakże tak 
ogromna rozmaitość, że niepodobna tu na
wet żadnych typów ogólniejszych wyróżnić; 
nie trzeba nadmieniać, że hodowla sztuczna 
znacznie jeszcze zwiększyła niesłychaną roz
maitość.

Z pręcików, których w zasadzie powinno 
być sześć, rozwija się tylko jeden, lub dwa
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niekiedy; reszta] znika bez śladu, czasami 
jedynie świadczą o nich drobne wypuklenia 
szczątkowe w odpowiednich miejscach kwia
tu. Jedyny pręcik, o bardzo skróconej 
nitce, zrasta się z szyjką słupkową w t. zw. 
szyjkonitkę (gynostemium),—utwór w całem 
państwie roślinnem storczykowatym jedynie j  
właściwy. Od tego organu swoistego cały I 
rzęd, który stanowią rośliny storczykowate, 
otrzymał nazwę szyjkonitkowych (Gynan
drae). Pyłek pręcików nie jest sypki i lotny,

Kwiaty tedy storczyków należą wybitnie 
do typu owadopylnych. Sąto wogóle roś
liny niezwykle aromatyczne; napotykamy 
tu częstokroć już to mocniejszy i wyraźniej
szy, to znów słabszy zapach wanilii, jakkol
wiek z drugiej strony liczne gatunki od
znaczają się wonią najnieprzyjemniejszą, 
najwstrętniejszą. D-r F. Kianzlin opowia
da, że rysownik, który miał zrobić wizerunek 
kwiatu jednego z gatunków storczykowatych 
z Jawy—Bolbophyllum Beccarii, jakkolwiek

Fig. 1. Bartholina pectinata.

jak zwykle u kwiatów, lecz, przeciwnie, 
pozlepiany w t. zw. „maczużki“. Takie 
unieruchomienie pyłku jest, rzecz oczywista, 
w zasadzie bardzo niedogodne, wszakże 
storczyki wyzyskują je w sposób następu
jący: u nasady „raaczużek” pyłkowych i tuż 
nad znamieniem słupka znajdują się wydzie
lające nektar gruczołki; jeżeli owad chce się 
dostać do owego nektaru, musi zawadzić 
o masy pyłku, które nalepiają mu się na 
trąbkę i tak z kwiatu na kwiat wędrują.

pracował przy otwartych oknach, musiał 
! wielokrotnie przerywać swą pracę, aby cboć 

na chwilę umknąć od tej woni straszliwej, 
która stanowi coś pośredniego między za- 

I pachem gnijącego mięsa a ekskrementów 
ludzkich.

Barwność storczyków stała się już przy
słowiowa i podziw budzi powszechny. Lecz 
jeszcze bardziej zadziwiająca jest niezwykła 
zmienność kwiatów, należących nietylko do 
jednego gatunku lecz nawet w jednem gro
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nie zebranych. Jak  niepodobna znaleźć 
na jednem drzewie dwu liści, zupełnie jedna
kowych, tak też próżnobyśmy szukali dwu 
całkowicie podobnych do siebie kwiatów 
storczyków.

Lecz kiedy ze zmienności narządów we
getacyjnych organizmu roślinnego najzupeł
niej zdajemy sobie sprawę, wiedząc o tem, 
że są to części rośliny, najbardziej wrażliwe 
na wptywy zewnętrzne, z kwiatami rzecz się 
ma wręcz inaczej: licząc na znaczną ich 
stałość, w nich właśnie szukamy podwalin 
klasyfikacyi gatunków; chcąc zaś klasyfiko
wać gatunki storczykowatych, musimy stale 
odróżniać specyficzne oznaki gatunkowe od 
cech wyłącznie indywidualnych,—a to na
stręcza niekiedy wiele ważnych trudności.
Istnieją pewne grupy gatunków zarówno
roślinnych, jak i zwierzęcych, które—jedno
cześnie niesłychanie płodne—odznaczają się 
niezwykłą zmiennością swych oznak; lecz 
rodzina storczykowatych daje nam jeden 
z najbardziej rażących przykładów takiej 
zmienności.

Kwiaty storczyków stały się niby symbo
lem, dziwaczności i fantastyczności barw 
i kształtów, nie spotykanych w innych gru
pach państwa roślinnego (fig. 2). Jedne są 
istotnie piękne, inne zwracają na siebie
uwagę tylko swą dziwaczności;], niektóre 
mają znów przypominać jeszcze formy zwie
rzęce : jużto głowę żmii (Yanda Lowii), 
to znów 'motyla (Oncidiuin papilio) i t. p. 
Wypada też nadmienić, że liczne gatunki 
rodziny [storczykowatych mają kwiaty bar
dzo nikłe i niepozorne, a niekiedy tak drob
no, że zaledwie niewielu milimetrów ich
rozmiary dochodzą. Lecz o paryasach 
tych nie wie ani hodowca, wytwarzający 
dziesiątki odmian najdziwniejszych, ani też 
liczne zastępy wyznawców tego kultu : zbyt 
eą one naturalne i zbyt roślinne, jak na 
roślinę,.., którą miałaby uznać moda.

Storczyki stanowią przedmiot handlu, 
który przybiera z każdym rokiem coraz 
szersze rozmiary. Ceny niektórych gatun
ków, dochodzą niesłychanej wysokości: naj
większa kwota—2 000 fantów sterl. zapła
cona była dotychczas za jeden egzemplarz 
pewnego gatunku Cypripedium. D -r Kranz- j

lin opowiada, że zna w Anglii dwie kolekcye 
storczyków (obie w prywatnych rękach), 
których wartość oceniają, każdej zosobna, na 
75 000 funtów szterl.

Samo się przez się rozumie, że ceny te nie 
są stało i podlegają ciągłym wahaniom, 
zależnie od wielu różnych okoliczności. Tak 
np. gatunek Masdevallia tovarensis należał 
do tak rzadkich, źe przez całe lata płacono 
po 1 f. sterl. za egzemplarz. Roślina ta po
chodzi z Wenezueli. W ostatnich czasach

Fig. 2. Cypripedium caudatum Warscewiczia- 
num, o płatkach okwiatu, dochodzących 50 cm 

długości.

jeden z agentów pewnej firmy wywnioskował 
na zasadzie zauważonych różnych oznak, że 
storczyk ten rośnie właściwie w miejscach 
wyższych, niż te, na których go zbierano 
dotychczas. Jakoż istotnie, po krótkich 
już poszukiwaniach odnalazł znaczne ilości 
Masdevallia, a gdy je przywiózł do Londynu, 
cena storczyka tego spadła w przeciągu ty
godnia z 1 f. sterl. do 1 szylinga za egzem
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plarz. Pomimo tak raptownego spadku ceny, 
firma zrobiła wszakże na tem odkryciu 
świetny interes; padli ofiarą ci, co w przede
dniu porobili zapasy Masdevallia—po da w
nej cenie.

Znaczne rozpowszechnienie storczyków za
chęcało—rzecz oczywista—niejednego przed
siębiorcę do zakładania ich plantacyj, próby 
te jednak nie wydały rezultatów dodatnich. 
Jednę z trudności stanowi już zbyt powolne 
rośnięcie storczyków; gdy się chce u nas wy
hodować storczyk z nasienia, trzeba kilka 
lat czekać na kwiat, a u niektórych gatun
ków okres ten nawet 10 i więcej lat wynosi. 
Sztuczne krzyżowanie storczyków, oczywi
ście, praktykuje się na wielką skalę—nie- 
tylko pojedynczych gatunków jednego rodza
ju, lecz nawet krzyżowanie różnych rodzajów 
pokrewnych. Rzecz ciekawa, że w krzyżo
waniu tem decydujący okazuje się pierwias
tek męzki, ile chodzi o charakter kwiatu 
mieszańca, żeński zaś przeważa w ogólnym 
pokroju (habitus) otrzymanego wskutek 
krzyżowania typu. Przypomina to owego 
niejednokrotnie wzmiankowanego przez D ar
wina hodowcę gołębi, który tworzył nowe 
ich odmiany na obstalunek.

Odmienne stanowisko wśród wszystkich 
przedstawicieli rodziny storczykowatych zaj
muje na rynku wszechświatowym meksy
kański gatunek Vanillia planifolia, którego 
zasuszone, niedojrzałe torebki owocowe zna
ne są powszechnie pod nazwą wanilii. Jest- 
to roślina pnąca się, o podłużnych liściach 
i dość okazałych białawych kwiatach, które 
przystosowane są do zapylania jedynie za 
pośrednictwem pewnych owadów (Melipona). 
Dlatego też wanilia, przeniesiona z Meksyku 
do innych krajów zwrotnikowych, jakkolwiek 
prosperowała i kwitła w najlepsze, nigdy 
wszakże nie wydawała owoców, które ukazy
wać zaczęły się dopiero wówczas, kiedy czło - 
wiek, domyśliwszy się przyczyny tej bezpłod
ności, począł sztucznie zapylać kwiaty. 
Obecnie uprawa wanilii stosowana jest sze
roko w całym pasie zwrotnikowym.

Edward Strum pf.

Igła magnesowa.

Sztabka stalowa ,z końcami śpiczastemi, 
namagnesowana i umieszczona poziomo na 
zaostrzonym czopie tak, źe końce jej znajdu
ją się na linii prostej z punktem podparcia, 
przybiera pewien określony kierunek wzglę
dem okolic świata, i nazywamy ją  wtedy 
igłą magnesową; umieszczona w umyślnej 
okrągłej puszce ze skalą w stopniach stano
wi t. zw. kompas, czyli busolę zboczeń i w ta 
kim stanie jest przyrządem powszechnie zna
nym. Jednak w naszym kraju igła magne
sowa nie wskazuje zupełnie północy i połud
nia, lecz jednym końcem zbacza od kierunku 
północy na zachód o pewien kąt, stanowiący 
kilka stopni; przeciwnym więc końcem zba
cza o taki sam kąt od kierunku południa na 
wschód. Na załączonej mapie, fig. 1, ozna
czone są zboczenia igły magnesowej od kie
runku pólnocno-południowego w rozmaitych 
miejscach powierzchni ziemi. Linie krzywe 
oznaczają tam szeregi miejsc, gdzie zbocze
nie igły magnesowej jest jednakowe, nazy
wamy je  liniami jednakowych zboczeń albo 
izogonicznemi. Liczby zaś, umieszczone na 
nich, oznaczają wielkość zboczenia; przytem 
na obszarze, zajętym przez linie całkowite, 
igła magnesowa zbacza od kierunku północ
nego na zachód, zaś na obszarze, zajętym 
przez linie z kreseczek—na wschód. Na gra
nicy tych obszarów znajdują się szeregi ta
kich miejsc, w których igła magnesowa w wa
runkach prawidłowych niezbacza i wskazuje 
rzeczywiście północ i południe; na mapie 
miejsca te są oznaczone liniami grubszemi 
z napisem o . Nazywany je liniami agonicz- 
nemi, albo agonami; jest ich niewiele, jak 
widać z mapy, dlatego pospolite wyrażenie, 
że igła magnesowa wskazuje północ, jako 
okolicę świata, jest zwykle nie ścisłe, 
a nawet może być zupełnie błędnem; na po
łudniu Grenlandyi igła magnesowa zbacza 
od kierunku północy o 45° na zachód, w za
toce Baffina—o 80° w tym samym kierunku,

| więc wskazuje tam prawie okolicę zachodu.
Na mapie fig. 2 linie, poczynające się na 

północy Ameryki, w miejscu zwanem biegu
nem magnetycznym północnym, oznaczają 
kierunek igły magnesowej, i nazywamy je
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południkami magnetycznemi. Odchylają się 
one od kierunku północno-południowego, 
czyli od południków geograficznych w roz
maitych miejscach o taki kąt właśnie, jaki 
jest oznaczony na mapie fig. 1. Południki 
magnetyczne łączą się na południowej pół
kuli ziemskiej w miejscu, zwanem biegunem 
magnetycznym południowym. Bieguny ma
gnetyczne nie znajdują się zupełnie w prze
ciwległych punktach ziemi, jak bieguny geo
graficzne; jeden z nich bowiem znajduje się 
pod 70°5' szerokości geograficznej północnej, 
a 96°46' długości zachodniej od Greenwich, 
drugi zaś według obliczeń Gaussa powinien 
znajdować się pod 66° szerokości południo-

zań oznaczyć dokładnie okolic świata, trzeba 
też wiedzieć kierunek i wielkość zboczenia 
w danych miejscowościach. Dlatego nie jest 
łatwo zostać np. podróżnikiem, niekorzysta- 
jącym z traktów pocztowych i torów kolejo
wych, a jednak znającym kierunek swojej 
drogi. Posiadanie jedynie busoli zboczeń 
nie wystarczy do tego celu. Żeglarz ko
rzysta z igły magnesowej, ale nie kieruje się 
wprost według jej wskazań; musi on umieć 

1 przedewszystkiem oznaczyć sposobem astro
nomicznym miejsce, gdzie się znajduje, mia
nowicie szerokość i długość geograficzną we
dług gwiazd, słońca lub księżyca przy po
mocy kalendarza żeglarskiego. Dopiero po-

Fig. 1. Mapa izogoniczna.

wej, a 146° długości wschodniej; na mapie 
fig. 2 nie jest on oznaczony ‘).

Na biegunach magnetycznych igła ma
gnesowa jest przyciągana do ziemi jednym 
końcem pionowo, nie przyjmuje więc tam 
wcale żadnego kierunku względem okolic 
świata i nie może służyć do oryentowania 
się; z tego zaś powodu, że w innych miej
scach globu przybiera kierunki rozmaite, 
niemożna nigdzie jedynie według jej wska-

’) Odkryto też miejscowy biegun magnetycz
ny w Eossyi —por. Wszechświat z d. 5 czerwca 
1898 r.

tem według wielkości zboczenia, oznaczonej 
w owem miejscu na mapie magnetycznej, 
może oryentować się, w którą stronę ma 
płynąć;—wtedy tylko igła magnesowa będzie 
dla niego przyrządem cennym i niezawodnym.

Masy żelaza okrętowego wywołują też 
pewne zboczenie igły magnesowej na okrę
cie. O tem żeglarz powinien także wiedzieć 
i umieć oznaczyć wielkość owego zboczenia. 
Do tego celu istnieje sposób, obmyślony 
przez fizyka i matematyka Barlowa.

Mapy magnetyczne, raz sporządzone, nie 
wystarczają na zawsze; trzeba je od czasu 
do czasu zmieniać, gdyż wielkość zboczenia
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igły magnesowej w rozmaitych miejscach 
powierzchni ziemi zmienia się wciąż, powoli 
wprawdzie, ale w ciągu ' dłuższego czasu 
różnica w zboczeniach okazuje się znaczną. 
Tak np. w 1492 roku agona przecinała wyspy 
Azorskie, w 1673 r.—Berlin, a na załączonej 
mapie fig. 1, wyobrażającej nam rozkład 
zboczeń prawie w stanie obecnym, mianowi
cie na początku 1885 roku, linią ową widzi
my w pobliżu Petersburga i Batumu, na po
łudniowo-wschodnim brzegu morza Czarnego.

Z powodu takich zmian w rozkładzie zbo
czeń różnica kierunku igły magnesowej 
w pewnem jakiemś miejscu w ciągu dłuższe
go czasu może stanowić kilkadziesiąt stopni.

rzy wielkości zboczenia igły od południka. 
Prawdopodobnie zboczenie igły magnesowej 
w Warszawie stanowi teraz nie wiele więcej, 
niż 6°; można to zmiarkować z mapy fig. 1 
i poniżej zamieszczonej tablicy, w której są 
wykazane zboczenia z początku 1894 roku 
na obszarze naszego kraju.

D ługość Północna szerokość geograficzna
wschodnia ■ „  _

od
Greenwich 49J 50° 51° 52° 53u 51° 55°

18° 7°53' 7°53' 7°49' 7°48' 7°45' 7°41' 7°37'
20° 6°56' 6°53' 6n49' 6C46' 6C40' 6°38' G°38'
22° 5°56' 5°57' 5°48' 5"42' 5°37' 5°33' 5°31'

Zmiany zboczeń, oznaczane na mapach 
magnetycznych, nazywamy wiekowemi; w Eu-

Fig. 2. Mapa południków magnetycznych.

Naprzykład w Londynie w 1580 roku igła 
magnesowa zbaczała od kierunku północy 
na wschód przecięciowo o 11°17', w 1657 r. 
wskazywała tam północ, zaś w 1816 r. 
zbaczała na zachód o 24°30', więc w ciągu { 
236 lat różnica jej kierunków stanowiła | 
35°47'. W Paryżu w ciągu 234 lat kierunek j  

igły magnesowej zmienił się o 34°4', miano
wicie ze zboczenia wschodniego 11°30' w ro 
ku 1580 na zachodnie 22°34' w r. 1814.

O zboczeniach igły magnesowej w W ar
szawie nie mamy dokładnych wiadomości; 
stacya magnetyczna warszawska nie czyni I 
absolutnych pomiarów, to znaczy nie mie- |

ropie środkowej stanowią one zwykle kilka 
minut na rok i okazują pewną prawidłowość, 
tak że nowe mapy można wykreślać, nie- 
sprawdzając zboczeń na całej powierzchni 
ziemi, lecz tylko w niewielu stosunkowo 
punktach, można je już wykreślać na wiele 
lat naprzód. W tym celu istnieją odpowied
nie wskazówki w teoryi magnetyzmu, poda
nej w 1838 r. przez matematyka Gaussa. 
Oprócz tych zboczeń prawidłowych, wskazy
wanych na mapach magnetycznych, istnieją 
pewne zboczenia miejscowe, zależne prawdo
podobnie od budowy geologicznej danej oko
licy, t. j. od rodzaju skał, tworzących tam
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skorupę ziemską *). Nadto zdarzają się 
nagłe, krótkotrwałe zmiany zboczeń, stano
wiące niekiedy kąt 2°; sąto t. zw. burze ma
gnetyczne; zdarzają się one w czasie zorzy 
północnej. W ciągu doby igła magnesowa 
odbywa też pewne stałe wahania w grani
cach zwykle kilku lub kilkunastu minut, 
mianowicie u nas i wogóle w Europie środ
kowej rano około godz. 8 zwraca się północ
nym końcem ku zachodowi, a od godz. 1 — 2 
po południu cofa się zwykle do godz. 10 wie
czorem, w nocy zaś bywa prawie w spoczyn
ku; przytem w zimie (w grudniu, styczniu) 
wahania te są mniejsze, niż w lecie (w kwiet
niu, maju, sierpniu). Podczas trzęsień ziemi 
igła magnesowa zbacza o kąt, stanowiący 
niekiedy 0,5°. Zmiany w zboczeniu igły 
magnesowej towarzyszą też ukazywaniu się 
plam na słońcu, protuberancyom, pozostają 
w związku z 26-dniowym okresem obrotu 
słońca naokoło osi.

Z powodu tych wszystkich zmian w zbo
czeniu igła magnesowa nie może służyć do 
ścisłego oznaczenia okolic świata; znajdująca 
się przy przyrządach niwelacyjnych busola 
zboczeń nie może też służyć za kątomiar 
w dokładnych pracach technika. Położenie 
zaś gotowego już planu miejscowości wzglę
dem okolic świata może być oznaczone nie
trudno bez igły magnesowej sposobem astro
nomicznym : gnomonem lub nawet zwykłym 
pionem w chwili południa prawdziwego, któ
re można oznaczyć według zegarka i tablicy 
równania czasu, zawierającej różnicę między 
południem prawdziwem, a średniem czyli cy- 
wilnem.

FeliJcs Piotrowski.

O HYPOTEZACH NAUKOWYCH.
Odczyt w  Sekcyi filozoficznej T ow arzystw a przyrodników 

im. Kopernika w  Krakowie.

(Dokończenie).

Zanim przystąpię do wysnucia pewnych 
wniosków ogólnych o hypotezach, przytoczę 
jeszcze jeden przykład w celu wykazania, jak

') Por. Anomalie magnetyczne, Wszechświat 
1891 r.

dalece hypotezy z zakresem ograniczonym 
wspomagają pracę eksperymentalną. Sok, 
wyciśnięty z drożdży, traci zdolność fermen
tacyjną po dodaniu do niego większej ilości 
ługu lub kwasu. Małe jednak ilości ługu 
nie wpływają ujemnie, przyczem odczyn nie 
staje się alkalicznym. Dlaczego? Przypusz
czenie : Alkalia i kwasy niszczą czynniki, 
powodujące fermentacyą, małe ilości ługu 
zostają zobojętnione zanim szkodę wyrządzą. 
Ponieważ pierwotny odczyn soku jest po
dwójny, powstaje przypuszczenie, że zobo
jętniającym czynnikiem są tu fosforany, 
skądinąd bowiem wiadomo, że w soku znaj
dują się fosforany. Sole kwasu fosfornego, 
H3PO4, mogą być trojakiego rodzaju : jedno, 
dwu i trój zasado we, NaHjPO*, Na2E P 0 4 
iN a 3P 0 4, sole pierwszego typu mają od
działywanie kwaśne, drugiego i trzeciego 
alkaliczne. Jeżeli sole pierwszego i drugie
go typu jednocześnie w roztworze się znaj
dują, to roztwór taki posiada oddziaływanie 
podwójne, kwaśne i alkaliczne jednocześnie. 
Otóż przypuszczenie, wypowiedziane powy
żej, prowadzi do następnego porównawczego 
eksperymentu : sok, pomieszany 7. cukrem 
i wodą—fermentuje dobrze, po dodaniu roz
tworu fosforanów, oddziaływającego podwój
nie—fermentuje dobrze, po dodaniu pewnych 
ilości ługu lub kwasu—nie fermentuje, po 
dodaniu fosforanów i tychże ilości ługu lub 
kwasu— fermentuje dobrze. Eksperyment 
przemawia na korzyść przypuszczenia. Z te
go eksperymentu wyrasta nieco szersza hy
poteza. Fosforany, zawarte w soku i w ko
mórkach drożdżowych, służą jako ochrona 
czynników chemicznych, związanych ze zja
wiskami życia od ewentualnego działania za
sad lub kwasów. Może powstać jeszcze ogól
niejsza hypoteza, podług której rola fosfora
nów, spotykanych wszędzie w komórkach 
żywych, polega na spełnianiu prócz innych 
ważniejszych zadań, jeszcze i funkcyi ochro
ny, na zabezpieczaniu czynników, związa
nych ze zjawiskami życia, od ewentualnego 
działania zasad lub kwasów, wytwarzają
cych się w tych komórkach lub przedostają
cych się do nich zzewnątrz. Niezwracając 
uwagi na to, czy i o ile hypoteza się spraw
dzi, dobrą jest ona już z tego względu, że 
daje pochop do badań dalszych. Lecz dopó
ki eksperyment hypotezy tej nie sprawdzi,
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nie możemy snuć dalej nici przypuszczeń, 
bo już one nie miałyby cech hypotez nau
kowych.

Z przytoczonych przykładów hypotez wi
dzimy, że mogą one być fantastyczne, a na
wet dla logicznego myślenia nieprawdopo
dobne, a jednak mogą być pomimo to płod
ne w następstwa, mogą służyć za podwalinę 
całych gałęzi nauki. Te rozmaite pojęcia 
atomu, sześciokąta benzolowego, zapewne, że 
nie przedstawiają prawdziwego stanu rzeczy, 
lecz sama ich użyteczność wskazuje, źe sym
bolizują go one ze znaczną dozą prawdy 
w zastosowaniu do naszych pojęć. Niemo- 
gąc istoty rzeczy zgłębić, niemogąc poznać 
świata jakim jest, ponieważ jest dla nas 
w większej części niezrozumiałym, tłumaczy
my mowę przyrody na nasz język ubogi, do 
pojęć naszych zastosowany i stwarzamy 
w hypotezach naszych—symbole rzeczy ist
niejących. Chodzi o to, aby symbole owe 
były jaknajwierniejszem odbiciem rzeczy
wistości i aby łatwo było operować niemi.

Chcąc bliżej poznać rolę hypotezy w nau
ce, przypatrzmy się obrazowi pracy nauko
wej, jaki się przed nami roztacza. Oto wi
dzimy całe zastępy badaczy, zajętych zgłę
bieniem tajników przyrody. Mozolna ich 
praca polega na gromadzeniu nowych fak
tów, na obserwowaniu zjawisk. Praca ich 
posiada charakter walki, posuwanie się ich 
na swej drodze naprzód jestto zdobywczy 
pochód nauki. Możemy sobie przedstawić, 
że to, co istnieje, co stanowi świat cały, skła
da się z nieskończonej mnogości faktów, zja
wisk. Badacze starali się i starają ciągle 
poznawać te zjawiska, coraz bardziej roz
szerzać obszary poznane, zdobywać z dzie
dzin nieznanych coraz to nowe i nowe poste
runki. Oni prowadzą walkę zdobywczą na 
całej linii granicznej pomiędzy tem, co już 
zostało poznane, a pomiędzy tajemnicą okry- 
temi przestworzami niezbadanych zjawisk, 
granicę tę przesuwają coraz dalej, posuwają 
się coraz szybciej. Nie możemy sobie wy
obrazić, aby kiedyś nastał czas, gdy poznają 
wszystko, gdy zdobędą wszystkie tajemnice 
świata. Niewspominając już o niedoskona
łości naszych zmysłów i władz umysłowych, 
pamiętajmy, że człowiek jest istotą skończo
ną, poznanie więc swoje może rozszerzać 
w granicach skończonych i choćby się naj

szybciej posuwał w swym zaborczym pocho
dzie, to nigdy nie obejmie nieskończoności. 
Obszar przez niego poznany będzie miał 
zawsze granice. Zawsze więc będą istnieć 
rozgraniczone od siebie dwie dziedziny: 
dziedzina poznana i nieznana. I  nietylko 
o tem przeświadczeni jesteśmy, że tajemnic 
świata nie zgłębimy, lecz że wiedza nasza 
jest maluczką i pozostanie zawsze maluczką 
w porównaniu z całością bytu.

Weźmy dla przykładu jakąś drobną kwe
styą. Oto wspominałem o fermentacyi alko
holowej. Co wiemy o tej fermentacyi? W ie
my, że drożdże ją  powodują, znamy niektóre 
warunki życia drożdży, znamy pewne pro
dukty, jakie się przez fermentacyą wytwa
rzają, znamy wpływ niektórych czynników 
fizycznych i chemicznych na przebieg fer
mentacyi i niewiele więcej ponad to. A  cze
go w tej kwestyi nie wiemy? Nie wiemy, co 
powoduje tę fermentacyą, jakie części skła
dowe komórek mają w niej udział. Nie wie
my jak jest zbudowana komórka drożdżowa, 
nie wiemy, jak  się ona odżywia, jak  materyą 
wymienia, nie wiemy prawie nic o budowie 
protoplazmy, o przyczynach jej kurczliwości,
0 umiejscowieniu rozmaitych substancyj 
w protoplazmie, o tem, jak się tam tworzą
1 znikają rozmaite związki chemiczne. Wszak 
komórka, to wciąż funkcjonująca fabryka 
chemiczna o bardzo wielorakiem i subtelnem 
działaniu. Wszystko to trzeba poznać dla 
wyjaśnienia działania drożdży na cukier 
podczas fermentacyi. A cóż wiemy o roz
mnażaniu się komórek, o mechanizmie pącz
kowania, o sprawie dziedziczności, dlaczego 
pewna rasa drożdży tylko tejże rasy potom
stwo wytwarza. Jak  w skupieniu ograni
czonej ilości molekuł materyi przechowują 
się własności i cechy całych niezliczonych 
następnych pokoleń? Co wiemy o konglo
meratach cząsteczek, tworzących rozmaite 
organy morfologiczne protoplazmy, a co wie
my o cząsteczkach ciał proteinowych, gliko- 
genu i innych części składowych drożdży, co 
wiemy o atomach te cząsteczki składających, 
co wiemy o budowie tych atomów?.. .  To 
są tylko niektóre z pytań, jakie się tu nasu
wają, a wieleż ich można podać, wiele ich 
jeszcze z biegiem czasu powstać może, a wie
le mogłoby powstać?.. . Widzimy więc, że 
wiadomości nasze w tym przedmiocie, cho-
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ćiaż dla nas tak ważne, znikome są jednak 
w porównaniu z tem, co pozostaje do zbada
nia. Im więcej zdobywamy wiadomości, tem 
większa ilość pytań, pozostających bez odpo
wiedzi, roi się przed nami, tem wyraźniej wy
stępują nietylkojuż owe ruchome granice 
poznania, ale i cały skromny zakres wiedzy.

Nawiązując wątek pierwotny, wróćmy do 
wyjaśnienia sobie celów nauki. Celem nauki, 
celem pracy naukowej jest poznanie jaknaj- 
większej mnogości zjawisk i związku, jaki 
pomiędzy niemi istnieje. Jednem słowem 
jaknajobszerniejsze poznanie tego, co istnie
je. Skarbnicą wiedzy są fakty. Ludzie nauki 
gromadzą te fakty, lecz do ich walki od
krywczej potrzeba środków, potrzeba metod 
badania, planów strategicznych, narzędzi, 
maszyn drogę torujących. Zadanie tych na
rzędzi spełniają właśnie hypotezy, one u łat
wiają walkę, one dają pomoc. Innego zna
czenia hypotezy nie posiadają. Hypotezy 
bezpłodne, niedające wskazówek do dalszych 
badań, mające zaś służyć tylko do uśpienia 
k r y t y c y z m u  badacza, mają w nauce takie 
znaczenie, jak dla wystawy pomyślane ma
szyny nic nie produkujące, jak wiatraczki 
przez dzieci stawiane, w których się nic nie 
miele. Miernikiem wartości hypotezy jest 
jej użyteczność. Gdy korzyści, jakie ona 
dać może, wyczerpią się, gdy się nagroma
dzą nowe spostrzeżenia, którym hypoteza 
nie odpowiada, to się ją  odrzuca i obmyśla 
nową, odpowiedniejszą. I  tak przemijają 
jedna za drugą, żadna nie jest stałą, bo opie
ra  się tylko na ograniczonej ilości zjawisk, 
a z biegiem czasu nietylko poznajemy nowe 
zjawiska, lecz odkrywają się przed nami 
i coraz nowe horyzonty, wchodzimy na coraz 
nowe i coraz wyższe szczyty—punkty widze
nia, z których i te, już poznane zjawiska, 
w inny sposób uszeregować się dadzą. Lecz 
przestarzałe hypotezy przyniosły swą ko
rzyść, dały materyał, z którego ułożono no
we, służą za podwaliny dla nowych, lub zo
stały tylko przekształcone.

Czeinże jest wobec tego nauka? Nauka 
obejmuje fakty poznane, metody badań oraz 
hypotezy. Wyrażając się obrazowo, nauka 
jest zbiorem wszystkich wspominanych wy
żej narzędzi, maszyn, fabryk, środków pro
dukcyi i walki, a zarazem i magazynów, 
przechowujących zdobycze naukowe. N aj

ogólniejsze systemy, prawa, teorye i hypote
zy pewnej gałęzi nauki stanowią jej filozofią. 
Z tych oddzielnych filozofij tworzy się i na 
ich tle się układa ogólna filozofia nauk. Czy 
nie tem właśnie jest właściwa filozofia? Czy 
to, co zwykle filozofią nazywamy, jest czemś 
innem, jak filozofią psychologii z jednej, 
a metafizyką z drugiej strony?

Była już mowa o tem, że dążymy do od
krycia, do poznania tajemnic, ale prócz tego 
dążymy do odczucia, do odgadnięcia tajem
nic. Pewnej właściwości ducha ludzkiego 
odpowiada dziedzina rojeń, marzeń, wierzeń. 
To dążenie zniewala człowieka do rzucania 
w nieskończoność pytań, na które otrzymuje 
odpowiedzi intuicyjne. Jestto jakgdyby ob
cowanie z nieskończonością. Wydaje się 
jakgdyby mu wtedy objawiała się prawda 
sama przez się, i trzeba przyznać, że nie ma
my żadnych danych na to, aby zaręczać, źe 
prawda na tej drodze objawić się nie może. 
Tych daleko sięgających pytań i odpowiedzi 
intuicyjnie dawanych na nie, tych marzeń 
o dziedzinach nieznanych, tych wierzeń na
szych co do nieznanego nam istnienia, do 
nauki zaliczyć nie możemy, za hypotezy nau
kowe przyjąć ich nie możemy i filozofia, jako 
do obszaru nauk należąca, nic z niemi wspól
nego nie ma. Obszary poznane obejmuje 
nauka. Wszystko zaś, co poza znanem leży, 
obejmuje wiara i (proszę wybaczyć narzuca
jący się termin) „metanauka”. Ta metanauka 
jest dla nas konieczną i może być uważana 
jako od nauki w pewnem znaczeniu wyższa, 
alć nauką nie jest.

Wobec takich zapatrywań na naukę i hy
potezy, jakiż jest kierunek badań doby obec
nej? Zdaje mi się, źe zapatrywania przy
rodników są pod tym względem zgodne. 
Wytycznemi tego kierunku s ą : ekspery
ment hypoteza i krytyka. Charakteryzuje

')  O eksperym encie mówimy wówczas, gdy 
badacz k ieru je  przebiegiem  zjaw isk, w prow adza
ją c  nowe w arunki lub usuw ając inne i obserw uje, 
o ile i w ja k i sposób przeb ieg  zjaw iska p rzy  o d 
miennych w arunkach  się zm ieni, w ten sposób 
w ypróbow uje on wpływ tych w arunków  i sp raw 
dza pow zięte zgóry  przypuszczenia. W n in ie j
szym arty k u le  używ am  tego  pojęcia w nieco od- 
m iennem najobszern iejszem  jego  znaczeniu. Z ja 
wiska mogą i bez udziału  badacze odbywać się 
w ten  sposób, że pewne w arunki zo stają  przez
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go względność i użyteczność hypotez. Nale
ży spostrzegać, obserwować, eksperymento
wać, posiłkując się nieustannie najfozmait- 
szemi przyjęteini w nauce hypotezami, w r a 
zie potrzeby uzbrajać się w nowe hypotezy 
pomocnicze, abyśmy w poznawaniu przyczyn 
spostrzeganych zjawisk mogli sięgać jaknaj- 
glębiej. Zapomocą tych środków pomocni
czych należy przechodzić od jednej katego- 
ryi zjawisk do innej, uogólniać wnioski obser - 
wacyi, ale należy każdą hypotezę sprawdzać 
eksperymentalnie i na zasadzie doświadcze
nia ją  modyfikować. Należy być przeświad
czonym o tem, że się do istoty rzeczy nie 
dotrze nigdy, żo istnieją granice poznania, 
lecz że ponieważ granice te dają się przesu
wać, nie mogą więc one powstrzymać nauki 
w pochodzie. Badacz powinien być czujnym 
i nieustannie pamiętać o tem, źe przed jego 
oczami mogą się każdej chwili otworzyć no
we pola zjawisk, obejmujące zupełnie nowe
horyzonty. ±  W M m s M .

P olak—odkryw ca Am eryki.

Z powodu artykułu p. W. Jezierskiego 
pod powyższym tytułem, pozwalam sobie 
przesłać Szanownej Redakcyi następujących 
kilka uwag.

W roku zeszłym miałem sposobność spot
kać kilkakrotnie wzmiankę o t. zw. Jan ie 
z Kolna z powodu poszukiwań, które pro-

bieg  w ypadków  z nich w ykluczone lu b  też  do 
n ich  w prow adzone, k ierow ać przeb ieg iem  z ja 
w iska m ogą rozm aite  n iezależne od badacza  oko
liczności. C zynność badacza  ogran icza się wów
czas do obserw ow ania p rzeb ieg u  zjaw iska  i no 
tow ania zm ian , w  niem  zachodzących, w za leż
ności od zm iany w arunków , najw ażniejsza jeg o  
czynność polega tu  n a  w yborze z jaw isk  do ob- 
serw acyi. P roces tego  ro d za ju  bardzo  niew iele 
i n ieisto tn ie różni się od zw ykłego eksperym entu . 
M ożem y więc mówić o eksperym encie, k tórego 
p rzeb ieg  nie zależy od b adacza . Zupełnie to  
coś innego, niż opis z jaw iska, niż zw ykła obser- 
wacya. W tem  znaczeniu  m ożna mówić n iety lko 
o eksperym encie w dziedzinie nauk  p rzy ro d n i
czych, lecz i w dziedzin ie  po lityk i, h is to ry i, so- 
cyologii, t. j .  w tych  gałęziach  w iedzy, gdzie  k ie 
row anie przebiegiem  zjaw iska  w celach czysto 
naukow ych je s t  p raw ie niem ożebne.

wadziłem w British Museum, a które do
tyczyły również wczesnych odkryć geogra
ficznych w Ameryce. Nieporobiwszy jednak 
notatek, odnoszących się do tego odkrywcy, 
mogę jedynie zaznaczyć z pamięci, że, wedle 
nowszych badań, wogóle fakt odkrycia L a
bradoru przez tego żeglarza jest problema
tyczny, podobnie jak i podróże braci Miko
łaja  i Antoniego Zenich, o których Wytfliet 
mówi w cytacie, przytoczonej przez p. J e 
zierskiego. Co zaś dotyczy narodowości je 
go, to niema żadnych współczesnych dowo
dów, jakoby on był polakiem; owszem, jest 
wszelkie prawdopodobieństwo, że był pocho
dzenia skandynawskiego. Nawet nazwisko 
jego nie jest pewne, gdyż oczywiście forma 
„z Kolna” wobec zwykło w dawnych dzie
łach spotykanej „Scolnus" lub tej podob
nych, jest tylko hypotezą Lelewela, której 
nie można przypisywać zupełnej pewności. 
Szczegóły bliższe łatwo będzie znaleść w dzie
łach nowszych, których, jak się zdaje, p. J e 
zierski nie miał pod ręką z powodu ich 
względnej rzadkości; tak np. mało która 
biblioteka posiada następujące bardzo kosz
towne dzieła, konieczne do tych poszukiwań 
(Biblioteka Jagiellońska ich nie posiada):

Kretschmer K . : Die Entdeckung Ame- 
rika’s in ihrer Bedeutung fur die Geschichte 
des Weltbildes, mit Atlas. Festschrift der 
Greographischen Gresellschaft zur 400 jahr. 
Jubilaeum derEntdeckung Am. Berlin 1892.

Harrisse H . : The discoyery of North 
America ...with an essay on the early carto- 
graphy of the New World. Paryż i Londyn 
1892.

Harrisse H . : Bibliotheca Americana ve- 
tustissima. Nowy York 1866.

Harrisse H. : Christophe Colomb. Paryż 
1884.

Winsor J. : Narrative and critical history 
of America. Osiem dużych tomów, z bar
dzo licznemi ilustracyami i faksymiliami, 
oraz mapami. Londyn 1886—1889. Dzieło 
zbiorowe wielu uczonych, wydane pod redak
c ją  Winsora.

„The Magazine of American history”. 
Miesięcznik, wychodzący w Nowym Yorku 
od r. 1877.

D-r Tael. Estreicher
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W yjaśnienie chronologiczne.

W pierwszym numerze tegorocznym pisma 
naszego, w artykule „Na rozgraniczu stule
ci” wspomniano, źe astronomowie rok pierw
szy przed narodzeniem Chrystusa oznaczają, 
zerem, wbrew zasadzie, przyjętej w historyi, 
która bezpośrednio od szeregu lat po Chry
stusie przechodzi do lat przed nar. Chr. 
z pominięciem roku „zero”. Jakkolwiek zro
zumienie tej rzeczy winno być rzeczą, prostą, 
dla każdego, co jest z rachunkiem liczb 
ujemnych obeznany, otrzymaliśmy kilka 
w rzeczy tej zapytań, drobne więc wyjaśnie
nie nie będzie zbyteczne.

Różnica ta  tłumaczy się dostatecznie już 
przez proste zestawienie znanej każdemu 
skali termometrycznej, która posiada stopnie 
powyżej i poniżej zera, ze skalą chronolo
giczną ery chrześciańskiej, liczącej rów
nież lata w obie strony epoki, za początek 
obranej.

Skala 
term om etry czn a

5 --
A
3 -- 
2 
1 -- 
0 -- 

— 1 
—2 
—3 
—4 -- 
—5

Skala
chronologiczna

5 -- 
4 -
3 -- 
2 -- 
1 -- 

— 1 -- 
_ 2  --
— 3 -- 
—4 --
— 5 --
— 6 --

Widzimy tu, źe w skali termometrycznej 
pomiędzy liczbami —4 i 3 przypada 7 od
stępów; jeżeli więc temperatura pewnego 
dnia wynosiła 4 stopnie „zimna”, dnia zaś 
następnego 3 stopnie „ciepła”, termometr 
podniósł się o 7 stopni, a podwyższenie to 
znajdujemy wprost przez dodanie 4 +  3 = 7 ,  
albo raczej przez odjęcie 4—(—3), podobnie 
jak przy dochodzeniu różnicy między 10 a 3 
stopniami ciepła odejmujemy 10—3. Przy 
rozpatrywaniu zatem skali termometrycznej 
nie potrzebujemy żadnych dodatkowych re
guł rachunkowych, ogólne zasady rachunku 
stosują się do całego szeregu liczb, po obu 
stronach zera rozłożonych.

W skali natomiast chronologicznej pomię
dzy liczbami —4 i 3 jest 6 odstępów, od ro

ku zatem 4 przed Chr. do roku 3 po Chr. 
ubiegło lat tylko sześć; gdybyśmy więc sto
sować tu chcieli ogólne zasady rachunku 
i obliczać tę różnicę przez dodanie 3 +  4 po
pełnilibyśmy omyłkę o rok jeden. Na wzgląd 
ten przeto trzeba zwracać uwagę przy obli
czaniu czasu ubiegłego między dwiema epo
kami przed i po narodzeniu Chrystusa, wy
trącając rok jeden z otrzymanej sumy; tak 
od roku 327 przed Chr. do roku 156 po Chr. 
upłynęło lat 327 +  156 — 1, t. j. 482. T e 
go właśnie zawikłania unikają astronomo
wie, którzy rok 1 przed Chr. oznaczają licz
bą 0, dla których przeto rok 327 przed Chr. 
jest rokiem —326.

W  sposobie wyrażania się o stopniach 
ciepła i o latach zachodzi wprawdzie pewna 
różnica, stopnie bowiem nazywamy liczbami: 
dziesięć, dwanaście, a gdy zwracamy uwagę 
na szczyt słupa rtęci pomiędzy dwiema kres
kami, dodajemy ułamek i mówimy, źe mamy 
IÓ '/,0, nie opowiadając, że to jest stopień je 
denasty; gdybyśmy liczyli natomiast lata, bieg 
czasu silniej nas uderza, nie mówimy, że 
w obecnej chwili jest lat skończonych 1899, 
ale rok bieżący nazywamy rokiem 1900-nym. 
Na wzgląd ten wszakże zwracano już uwagę 
naszą w początkowej nauce arytmetyki, w ra
chunku liczb wielorakich, gdy szło o ozna
czenie odstępu czasu między dwiema da
tami.

Brak zera w skali chronologicznej sprowa
dza zawikłania jedynie w latach przed nar. 
Chr., gdy bowiem idzie nam tylko o lata po 
nar. Chr. rozpoczynamy je liczyć od punktu 
oznaczonego na naszej skali przez —1, który 
po odrzuceniu niższej części podziałki staje 
się istotnym początkiem szeregu liczb, bieg
nących w górę, jest więc w tym razie wła
ściwie zerem, które jest naturalnym i ko
niecznym początkiem szeregu liczb. Rok, 
ciągnący się od 0 do 1, jest rokiem pierw
szym, rok od 1 do 2 rokiem drugim po Chr. 
Według tej jasnej nomenklatury rok przed 
Chr., ciągnący się od — 1 do — 2 jest już 
rokiem drugim przed Chr.; pominięcie więc 
zera sprawia tę osobliwość, że rok tuż przed 
nar. Chr. przypadający, jako ciągnący się 
od liczb — 1 do —2, trzeba nazywać rokiem 
drugim przed Chr., a stulecie pierwsze przed 
Chr. sięga, nie do roku 100, ale do roku 
101 włącznie.
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Po Chrystusie, natomiast, wiek pierwszy 
upłynął z końcem roku 100, rzeczą jest więc 
wprost widoczną, źe 19 stulecie upływa 
z końcem roku 1900, a kto chce tego dowo
dzić, sili się tylko ua wyłamywanie drzwi 
otwartych. Spór, jaki się toczy obecnie o to, 
czy żyjemy jeszcze w wieku dziewiętnastym, 
czy wkroczyliśmy już w wiek dwudziesty, nie 
jest zgoła pytaniem naukowem, idzie tu tyl
ko o zapatrywanie dowolne, wiek bowiem 
nie jest bynajmniej jednostką czasu natu 
ralną czy też urzędową, jak rok, nie obcho
dzimy bowiem święta „nowego wieku”, jak 
mamy „nowy rok”, a pojęcie wieku jest jedy
nie wynikiem przyjętego dziesiętnego syste
mu liczenia. Kto chce ściśle trzymać się ra 
chunku arytmetycznego, zaliczy rok bieżący 
jeszcze do upływającego wieku dziewiętna
stego. Najwybitniejszą wszakże cechą da
nego wieku są dwie pierwsze cyfry w liczbie 
roku; gdy mówimy o wieku szesnastym lub 
siedemnastym, nie rozumujemy, że tu idzie 
o lata, ciągnące się od r. 1501 do 1600, lub 
od 1601 do 1700 włącznie, ale stają nam na 
myśli lata, zaczynające się od 15 lub 16, 
a podobnież i rok 1900 ma już tęź samę ce
chę wieku dwudziestego; prócz zastąpienia 
18 przez 19 w liczbie roku, innych widocz
nych zmian w następstwie stuleci już nie j 
będzie.

Spór o numer stulecia w roku bieżącym 
dlatego właśnie tak roznamiętnia ludzi i pis- i 
ma, że jest rzeczą poglądu tylko, dowodze
nia zaś naukowe mają tu znaczenie bardzo 
podrzędne. Używając ulubionego dziś w sztu
kach pięknych wyrażenia, możnaby powie
dzieć, że spór toczy się między poglądem 
arytmetycznym, a impresyonistycznym.

S. K .

Spostrzeżenia naukowe.
P rz y c z y n e k  do zn a jo m o śc i u k ład u  n aczy n io w eg o  

i lim fatycznego  u  k a ra lu c h a  (P e r ip la n e ta  o rien ta lis ) .

{Z posiedzenia Sekeyi P rzyrodn iczej T. O. W., z dnia 9 
listopada 1899 r.).

U kład  krw ionośny i lim fatyczny  owadów nie- 
dość dokładnie jeszcze  je s t  zbadany . P odług 
najbardzie j rozpow szechnionego opisu główne

naczynie krw ionośne stanow i serce, położo
ne w zdłuż górnej s trony  odwłoku i sk łada
jące  się z szeregu kom ór, odpow iadających 
pierścieniom  odw łoka, oraz ao rta , prow adząca 
k rew  od serca p rzez  tułów  do głow y. P rz e d 
m iotem moich badań był właśnie tułowiowy o d 
dział uk ładu  naczyniowego kara lucha  czyli tak  
zw ana a o rta  innych owadów oraz uk ład  lim fa 
tyczny, tow arzyszący tem u oddziałow i. Obok 
badań  anatom icznych jednocześnie prow adziłem  
i dośw iadczenia fizyologiczne.

N a k ilku  seryacb przekro jów  m ikroskopow ych 
poprzecznych i podłużnych przez  trzy  pierścienie 
tułow ia kara lucha  znalazłem , że w tułow iu tego 
ow ada zn a jd u ją  się tak ie  sam e trz y  kom ory ja k  
i w sercu  leżącem  w odw łoku.

Kom ory te  są  w ten  sam sposób zbudow ane 
ja k  i kom ory serca w odw łoku. M ianowicie p o 
siadają  one szpary  boczne z zastaw kam i o raz  
zastaw ki pom iędzy każd ą  z kom ór. Z  dolnej 
strony  kom ory op ierają  się na przeponie  tk an - 
kolącznej (d iafragm a), w poprzek k tó re j leżą 
trz y  pary  m ięśni „sk rzy d la ty ch ’’. Boczne śc ia 
ny kom ór związane są z przeponą i m ięśniam i 
Bkrzydlatem i specyalną s ia tk ą  w łóknistą, pom ię
dzy splotam i k tó re j, ja k  na rusztow aniu  osadzo
ne są tak  zw ane kom órki osierdzia (cellulae peri- 
cardiales). Są to  duże kom órki, zaw ierające 
po większej części dw a lub k ilka ją d e r . K om ór
k i te , odk ry te  u  owadów najp ierw  przez  
A. K owalewskiego, były przedm iotem  badań 
fizyologicznych wielu uczonych. C harak te ry sty cz 
n ą  je s t d la  tych kom órek zdolność absorbow ania 
ze krwi różnych w prowadzonych do ciała ow a
dów płynów. K orzystając z te j ich zdolności, 
w prow adzano do ja m y  ciała  różne roztw ory  
barw ników , k tó re  będąc wchłonięte p rzez  te  
kom órki, d a ją  możność łatw ego odnalezienia ich 
pośród  w szelkich innych tkanek . Robiono do
św iadczenia z n asłępującem i b a rw n ik am i: k a r 
m in am oniakalny, lakm us, hem oglobina, fuksyna 
kw aśna, tropeo lina, zieleń m etylow a, kongo O., 
w ezuwina i inne. N ajlep iej je s t  do badań  tego 
ro d za ju  używ ać karm inu  am oniakalnego, k tó ry  
w raz ie  konserw ow ania tkanek  jak im kolw iek  
odczynnikiem  kw aśnym  (kwas octowy) zostaje 
um iejscowiony w kom órkach w kszta łc ie  p roszku  
karm inu  i  nie rozpuszcza się zupełnie w tych  cie
czach, p rzez  k tó re  trz eb a  przeprow adzać p re p a 
ra ty  w celu barw ienia i konserw ow ania (sp iry tus, 
kw asy, ksylol i t . p .). L akm us, w chłonięty przez 
te  kom órki, zabarw ia je  na ko lo r czerw ony; 
dow odzi to  kwaśnego ich odczynu. Badacze, 
k tó rzy  się zajm ow ali fizyologią tych  kom órek 
(K ow alew ski, M etalnikoff, C uenot) za licza ją  je  
do rzędu  organów  w ydzielniczych. Ze je d n a k  
1) kom órki te  nie m a ją  żadnego bądź to  b ez 
pośredniego bądź  też pośredniego zw iązku ze 
środow iskiem  zew nętrznem , 2) n ik t, o ile mi 
w iadom o, n ie  obserwował żeby kom órk i te  raz  
pochłonięte substancye płynne w ydzielały z siebie 
w stanie niezm ienionym  nazew nątrz  i 3 ) liczne
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dośw iadczenia przekonały  nas, że wchłonięte 
substancye u legają  w tych kom órkach p rz e is to 
czeniom chemicznym — skłonny je s tem  odmówić 
tym  pierw iastkom  zdolności w ydzielniczej, a n a 
tom iast uw ażać je  za organ dopełniający system  
lim fatyczny, k tóry , ja k  w iadomo, m iędzy innem i 
m a za zadanie wybierać ze krw i i przetraw iać 
w szelkie obce ciała sta łe  (np . bak terye).

B ardzo  pouczający obraz można otrzym ać 
w prow adzając do jam y  ciała ow ada m ieszaninę 
roztw oru  karm inu  amonialnego z tuszem . Ju ż  
po upływ ie k ilku  godzin otw orzyw szy ow ada 
spostrzegam y, że obadw a barw niki zebrały się 
w zdłuż serca : karm in am oniakalny w kom órkach 
osierdzia , k tó re  się w skutek tego zabarw iły  na 
czerwono, a tu sz  -  w w ęzłach lim fatycznych tuż 
obok skupień  kom órek osierdzia . W ęzły te  
rów nież ja k  i kom órki osierdzia można zauw ażyć 
we w szystkich pierścieniach owada w odwłoku 
i w tu łow iu i tw orzą się ty lko w tedy, jeże li we 
krw i ow ada zn a jd u ją  się jak iebądź ciała obce 
s t a łe : tu sz , bak terye  i  t. p . M ianowicie z p o 
czątku  tu sz  lub  bak terye  zb iera ją  się w okoli
cach szpar, prow adzących do kom ór serca lub 
pod przeponę osierdzia , a to w skutek tego, że 
tu  p rą d  krw i, zdąża jący  do serca, zw alnia swój 
b ieg , p rzesączając  się p rzez  splo ty  kom órek 
osierdzia  i pod trzym ującej je  sia tk i; nagrom a
dzający  się tu  tu sz  w ypełnia wolne m iejsca, z a 
głębienia pom iędzy tkankam i i tu  zostaje otoczo
ny przez  fagocytowe kom órki k rw i, k tó re  z a 
trzym ując  się koło ciała  obcego w coraz to  więk
szej ilości, o taczają  je  ze w szystkich stron , 
w ciskają się do jego  w nętrza i tw orzą o lb rzy 
mie plasm odyum , w yw ierające pod m ikroskopem  
w rażenie sta łego  o rganu  fagocytarnego. Że je d 
nak  nie są  to  s ta łe  organy  lim fatyczne, dowodzi 
tego  b ra k  sia tk i tkankolącznej, stanow iącej, ja k  
w iadomo, podstaw ę w szelkiego organu  lim fatycz- 
nego. W spom niane czasowe skupienia fagocy- 
tów  p o siada ją  ta k ą  sam ę zdolność p rze traw ia ją 
cą, ja k  i organy lim fatyczne sta łe  u innych ow a
dów p rostosk rzyd łych  (A cridiidae, G ryllidae, 
F o rf ic u lid a e ): nietylko p rze traw ia ją  bakterye, 
lecz naw et w pewnym stopn iu  rozpuszcza ją  p ro 
szek  karm inu.

Kazimierz Kulwieć.

SftKCIA CHEMICZNA.

Posiedzenie z d . 13 stycznia 19 0 0  r.
Z pow odu nieobecności sek re ta rza  odczytanie 

p ro to k u lu  odłożono do następnego posiedzenia.
D -r H . M aj mon p rzed staw ił z kolei refera t 

swój „O o trzym yw aniu  kw. tłuszczowych z wód 
odpływowych p rzem ysłu  w ełnianego”. — Z azna
czywszy na w stępie, że  re fe ra t n iniejszy je s t

| poniekąd uzupełnieniem  odczytu p. F . B rattroa- 
na „O oczyszczaniu wód odpływowych fab rycz
nych” , wygłoszonego na  jednem  z poprzednich 
posiedzeń sekcyi, re fe ren t opisał sposób o trzy 
mywania kw. tłuszczowych z wód mydlanych, 
w ypływających z fabryk sukna.

W  Bernie m orawskiem , gdzie p rzem ysł ten 
| wysoko je s t  rozw inięty, w każdej fabryce sukna 

wody odpływowe zb ie ra ją  się do specyalnego 
basenu, skąd  w ędrują do drew nianej kadzi, 
gdzie podlegają  rozkładow i zapom ocą kw. s ia r
czonego. Kwasy tłuszczow e w ten sposób o trzy 
m ane, zb iera ją  się na pow ierzchni w postaci 
ciemnego rzadkiego bio ta, stanowiącego m ate- 
ryał surowy do dalszego przerobu . M ateryał ten  
zostaje  przew ieziony do centralnej fabryki, 
gdzie go p ra su ją  w prasach ogrzewanych a n 
gielskich, przyczem  kw. tłuszczow e w ydzielają 
się, a w prasie  pozostają  w ytłoki, zaw ierające 
jeszcze około 1 5 %  kw. tłuszczowych. Wytło* 
ki te  podlegają  jeszcze  ekstrakcy i zapom ocą 
benzyny. O trzym any w tak i sposób p ro d u k t 
po oczyszczeniu należytem , przez przem ywanie, 
klarow anie i t. d ., bywa chętnie kupow any przez  
fabryki sukna, posiadając zaletę taniości wobec 
zwykłej oleiny handlow ej. R eferen t w yraził 
zdziwienie, że w Łodzi i B iałym stoku nie p o 
myślano dotychczas o w yzyskiw aniu tych od
padków  fabrycznych, zw łaszcza, że fabryka spe- 
cyalna, k tó re j koszt w yniósłby około 60 00 0  rb . 
według obliczeń re fe ren ta  przynosić może do 
30°/o czystego zysku .— W  dyskusyi p. Sędziuk 
zauw ażył, że sposób opisany przez  referenda daje 
może dodatn ie  rezu lta ty  zagran icą, gdzie p rz e 
m ysł używ a m ydeł czystych, doskonale  w arzo
nych, i gdzie wody odpływowe nie są z a b a r
wione rozm aitem i barw nikam i. N atom iast p ró 
by tego ro d za ju  p rzedsiębrane w Moskwie, wy
dały ujem ne rezu lta ty , ponieważ przem ysł su 
kienny tam tejszy  używ a m ydeł żywicznych, oraz 
olejów m ineralnych narów ni z m ydłam i tłuszczo- 
wemi, wody zaś odpływowe w skutek zabarw ienia 
dają  po rozłożen iu  ich p ro d u k t nieczysty , k tó 
rego stosow anie ponowne ujem nie wpływa na  
całość m aszyn i jakość produkow anego w yrobu.

N astępnie p . H enryk K arpiński mówił „ 0  m e
todach oznaczania garbn ików ” . W obec tego, 
że przem ysł garbarsk i w ostatn ich  czasach p o 
sługiwać się zaczął egzotycznem i m ateryałam i 
garbnikowem i, k tó re  posiadają  na jrozm aitszą  
w artość i jakość, ja k  rów nież wobec rozpo
wszechnionego użycia ekstraktów  garbnikow ych, 
daje się coraz bardziej uczuwać po trzeba  dok ład 
nej m etody analitycznej, pozw alającej oznaczać 
zaw artość ciał garbujących w danym  m ate- 
ryale  i w edług tego oryentow ać się p rzy  ich za 
kupie oraz p rzeb iegu  fabrykacyi. Ponieważ 
kw. garbnikow e nie d a ją  związków o składzie 
stałym  i dostatecznie nierozpuszczalnych, 
wagowe oznaczenie tychże je s t  niem ożliwem . 
M etody m iarow e, polegające na u tlen ian iu  kw. 
garbnikow ych nadm anganianem  po tasu , nie z u 
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pełn ie  są, pewne z pow odu trudnośc i uchw ycenia 
końca reakcyi. W obec tego stacya  dośw iadczal
na w iedeńska w ypracow ała m etodę pośrednią, 
po legającą na tem , że odpow iednio p rzygo tow a
ny wyciąg wodny g arbn ika  odparow any do su 
chości, suszy się i waży, następnie ta k ą  sarnę ilość 
wyciągu f iltru je s ię  p rzez  p /oszek  skórny specyal- 
nie p rzygotow any , i po s trącen iu  nim w szyst 
kicli cial garbu jących , odparow yw a do suchości 
i waży. R ó ’nica pom iędzy w agą jednego  e k 
s tra k tu  i d rugiego daje  nam  wagę ciał g a rb u ją 
cych, zaw artych  w danym  wyciągu.

P . W ł. L ep p e rt zaproponow ał, ażeby rocznicę 
założenia sekcyi chem icznej członkow ie obcbo 
dzili w spólną w ieczerzą, na co zgrom adzenie 
chętnie się zgodziło; obchód ten  odbędzie się 
d. 17. lu tego  po posiedzeniu .— N ieobecnego se 
k re ta rz a  zastępow ał p . H . K arp ińsk i.

Ksążki nadesłane do redakcyi.

—  Karol Appe!. Psychologia mowy. (Od 
b itk a  z „ P rzeg lądu  filozoficznego” ). W arszaw a
1899. S tr. 14.

—  W ł. M. Kozłowski. Psychologiczne źród ła  
n iek 'ó rych  zasadniczych praw  przyrody. (O d 
b itka  z „P rzeg lądu  filozoficznego” ). W arszaw a 
1899 S tr. G9.

—  Erazm Majewski. S taroży tn i słowianie na 
ziem iac’i d 'is ie jsze j G erm annii. W arszaw a. K się
garn ia  E  W endego 1899 . S tr. 58.

—  Kazimierz Rogóyski. O deni+ryfikacyi 
i o ro zk ładz ie  odchodów zw ierzęcych w ziemi. 
(B ulletin  in+ernational de 1’academ ie des sciences 
de C racovie.) L ipiec. 1899.

—  W isła . Zeszyt IX  i X . W rzesień  i p a ź 
dziern ik . 1899.

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 d. 10 do 16 stycznia 1900 r .

(Za spostrzeżeń na  s tacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie)
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