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0  ro ś lin a ch  up raw nych .

Niewypowiedzianie szybko pod wpływem 
kultury ludzkiej odmienia się szata roślinna. 
Gęste a nawet nieprzebyte lasy przeobraża
ją  się wnet w bujne łany zbóż, bagniska 
w łąki szmaragdowe. Lecz człowiek potrafi 
nietylko niszczyć dawne zbiorowiska roślin
ne i na ich miejsce tworzyć nowe, nienapoty- 
kane w przyrodzie, wpływ jego sięga daleko 
głębiej, gdyż zdołał on przeniknąć nawet 
tajniki organizacyi roślinnej i wyzyskać je 
na swą korzyść. W rękach bowiem doświad
czonego hodowcy każda roślina staje się jak
by narzędziem posłusznem jego woli, zaspa- 
kajającęm wszelkie jego wymagania. W  ten 
sposób hodowca stworzył nową zupełnie flo
rę roślin uprawnych, odrębną pod wielu 
względami od flory dziko rosnącej. U wielu 
gatunków, oddawna w kulturze pozostają
cych, zaginął nawet typ, od którego wzięły 
swój początek. Za przykład służyć może 
nasza zwyczajna pszenica (Triticum satiyum 
Lam.).

Wszechstronne wyzyskanie właściwości 
roślinnych znakomicie ułatwia człowiekowi 
nadzwyczajna plastyczność organizmu roś
linnego oraz wysoka wrażliwość roślin na

wszelkie zmiany otoczenia. Przykłady ta 
kiej wrażliwości zdarzają się i u dzikich 
roślin, choć warunki, wśród których żyją 
rośliny dzikie, nie ulegają nigdy ani tak na
głym, ani tak różnorodnym zmianom, jak 
u roślin hodowanych. Za dowód służyć mo
gą napotykane u bardzo wielu dzikich ga
tunków t. zw. odmiany lokalne czyli miej
scowe, których powstanie zależy od klimatu, 
gleby, wyniesienia nad poziom morza i t. d. 
Lecz dopiero flora naszych ogrodów i pól 
wskazuje nam, jak wielka jest zdolność roślin 
do tworzenia coraz to nowych postaci, no 
wych odmian. By się przekonać o tem, dość 
przejrzeć katalogi ogrodnicze, wyliczające 
corok całe setki nowych odmian drzew owo
cowych i ozdobnych, kwiatów i jarzyn, lub 
też dość zwiedzić wystawę róż lub tak mod
nych w czasach ostatnich złocieni czyli chry- 
zantemów. Każdy rok przynosi nam tu coś 
nowego, pojawiają się coraz to nowe odmia
ny, niekiedy lepsze od starych, częstokroć 
jednak będące wyrazem jedynie ślepej mody, 
a zarazem spekulacyi. Zmienność roślin 
wydaje się tu w rzeczy samej niewyczerpana.

Przyjrzymy się bliżej całej tej roślinności, 
sztucznie, rzec można, przez człowieka stwo
rzonej. Zaczniemy od drzew owocowych. 
Początek ich sięga bardzo daleko, bo aż 
przedhistorycznych czasów. Suszone jabłka
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oraz pestki wisien znaleziono przecież już 
w budynkach nawodnych Szwajcaryi i Lom- 
bardyi, Teofrast jednak przytacza zaledwie 
pięć odmian jabłek i gruszek, K ato—13, 
u Pliniusza zaś liczba ta dochodzi do 80, 
w czem mieszczą się 42 odmiany gruszek. 
Liczba tych ostatnich w X V I wieku wzrosła 
jednak niepomiernie, jak  to możemy wnosić 
ze słów Camerariusa, który powiada, że „nie
wdzięczną i niepodobną nawet do wykonania 
pracą byłoby opisać szczegółowo każdy ro
dzaj drzew gruszkowych”. Obecnie liczba 
odmian gruszy wynosi około 2 200, jabłek 
zaś więcej niż 600. Co do śliwek, to liczba 
ich odmian jest również znaczna i już rzy
mianie musieli hodować ich mnóstwo, skoro 
Pliniusz mówi o „ingens turba prunorum”.

Może jeszcze większą zmienność wykazują 
zioła i krzewy ozdobne, choć początek ich 
nie sięga tak daleko jak  drzew owocowych. 
Nasze hyacynty (Hyacynthus orientalis)przy- 
były, jak i większość roślin uprawnych, 
z Azyi w X V I wieku. W r. 1557 znano 
wszakże zaledwie jednę białą odmianę. Już 
jednak w r. 1596 znajdujemy w Angli 4 od
miany, w 1629 liczba ta podwaja się, a w 50 
lat później w ogrodzie botanicznym w Ley- 
den hodowano już 35 odmian tej cebulkowej 
rośliny. Od tego czasu zamiłowanie do no
wych hyacyntów zaczęło szybko wzrastać 
i w niespełna lat sto (r. 1768) znajdowało 
się w sprzedaży w Amsterdamie około 200 
odmian. Liczba ich wzmagała się coraz 
bardziej aż do X IX  w., kiedy hyancyty 
przestały być modnemi. To też w r. 1804 
jedna z największych firm w Haarlemie ho
dowała zaledwie 400 odmian tej rośliny. 
W  r. 1874 J . H. Krelage zajął się oblicze
niem wszystkich kiedykolwiek wyproduko
wanych odmian hyacyntów, przyczem okaza
ło się, że około 500 odmian zaginęło bezpo
wrotnie, ponieważ hodowlą ich nikt się nie 
zajmuje więcej. To samo dotyczy i tulipa
nów. Pierwsze tulipany dostaliśmy również 
ze wschodu, t. j. z Turcyi, gdzie zajmowano 
się oddawna hodowlą tych kwiatów, w Euro
pie zaś hodowla tulipanów datuje się dopie
ro od r. 1559. Pierwsze kwitnące tulipany 
otrzymano w Augsburgu, gdzie je  opisał 
Gessner, wskutek czego Linneusz nadał im 
później nazwę Tulipa Gessneriana. Szybko 
bardzo tulipany stały się kwiatem modnym,

szczególniej w Austryi, gdzie hodowlą ich 
zajmowały się pierwsze panie u dworu, 
i w Hollandyi. Tu miasto Haarlem stało 
się głównem ogniskiem handlu temi kwiata
mi. Liczba odmian tulipanów w krótkim 
czasie stała się olbrzymią, zwłaszcza w X V II 
wieku, kiedy nowe i rzadkie odmiany stały 
się przedmiotem hazardu i szalonej speku- 
lacyi.

Niewyczerpaną zdolnością tworzenia no
wych odmian wyróżniają się róże. Według 
Kernera w ogrodach Fingera pod Wiedniem 
hoduje się około 4200 odmian tych krze
wów. Obliczono, źe przeciętnie corok uka
zuje się w handlu 60 nowych odmian róż, 
a 1880 r. liczba ta zwiększyła się do 115. 
Całkowita zaś ilość odmian tych krzewów, 
znajdujących się w handlu, wynosić może 
koło 7 000.

Wielką zmiennością wyróżniają się także 
nasze jarzyny i rośliny zbożowe. Liczbę od
mian pszenicy już w r. 1830 obliczano na 
kilka setek. Jeden zaś z hodowców angiel
skich, według Darwina, hodował 322 odmia
ny tej trawy.

W wyżej przytoczonych przykładach rośli
ny znajdowały się pod wpływem hodowli 
bardzo długi przeciąg czasu, niekiedy całe 
tysiące lat, jeźtli weźmiemy pod uwagę, że 
początek hodowli wielu gatunków sięga cza
sów przedhistorycznych. Nic więc dziwnego, 
że pozostając w ciągu tak długich okresów 
czasu wśród zupełnie różnych i przytem czę
sto zmieniających się warunków, musiały, 
reagując na nie, wytworzyć cały szereg no
wych postaci, zatracając coraz bardziej pier
wotne swe cechy, tak że w końcu odszukanie 
pratypu stało się niepodobieństwem. Lecz 
znamy przykłady, że rzekomo „dobre” ga
tunki botaniczne pod wpływem hodowli roz
padły się w krótkim stosunkowo czasie na 
liczne odmiany. Odnoszą się tu np. georgi- 
nie. Pierwotny typ tej tak pospolitej w każ
dym ogródku rośliny ozdobnej przedstawia 
Dahlia variabilis Dess., mieszkanka Meksy
ku. W ojczyznie swej posiada ona drobne 
promieniste koszyczki kwiatowe o środko
wych kwiatach żółtych, nadbrzeżnych zaś 
różowych, pomarańczowych lub fioletowych^ 
Pierwsze egzemplarzo georginii przywiezione 
były do Madrytu w r. 1784, w dwadzieścia 
lat później otrzymano już odmiany pełne,.
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t. j. o wszystkich kwiateczkach języczkowa- 
tej postaci. W r. 1824 jeden z hodowców 
(Krystyan Deegeu), zachęcony pierwszemi 
próbami otrzymanych nowych odmian geor- 
ginii, poświęcił całe swe życie hodowli tych 
roślin. Skutek przewyższył wszelkie oczeki
wania, albowiem już w ciągu pierwszych 
dziesięciu lat udało mu się otrzymać 200 no
wych odmian. Obecnie liczymy odmian geor- 
ginij całe tysiące. Różnią się one wzajem
nie nietylko kolorem, ale i kształtem oraz 
wielkością swych kwiateczków.

Jeszcze świeższą historyą swej kultury po
siada nasz tak powszechnie lubiony bratek 
ogrodowy. W r. 1812 liczyliśmy zaledwie 
około 20 jego odmian; w kilka lat potem 
wskutek skrzyżowania z dzikim bratkiem 
udało się stworzyć cały szereg nowych zu
pełnie postaci. Pierwszym postępem na tem 
polu było otrzymanie czarnego środkowego 
oczka zamiast podłużnych kresek. Obecnie 
liczba odmian bratka stała się niezliczona 
i prawie niepodobna do ścisłego opisu i ozna
czenia.

Nietrudno wszakże zauważyć, że owa nie
ograniczona prawie zmienność roślin upraw
nych nie dotyczy jednocześnie wszystkich 
stron organizacyi roślinnej, lecz przejawia się 
głównie w pewnych tylko organach, gdy tym
czasem pozostałe organy tej samej rośliny 
nie ulegają prawidłowym zmianom. U roś
lin np. ozdobnych (astry, goździki, chryzan
temy, georginie, róże) przeobraża się w naj - | 
rozmaitszy sposób korona kwiatowa, liście 
zaś, pędy i korzenie prawie nie różnią się od 
form dziko rosnących. W innych przypad- | 
kach (pelargonie, koleusy, begonie) zmien
ność ta  wyraża się znowu przeważnie w li
ściach, w ich wielkości, kształcie, zabarwie
niu. To samo stosuje się do naszych drzew 
owocowych i krzewów ozdobnych. Tak np. 
niezliczone odmiany jabłoni i grusz naszych 
różnią się jedynie owocami i trzeba nader 
wielkiej wprawy, by po pędach i liściach roz
poznać choćby kilkadziesiąt ich odmian. 
Otóż jednostronny ten kierunek, w którym 
odbywają się przeobrażenia wśród całej roś- j  

linności uprawnej, znajduje bardzo łatwo 
wyjaśnienie w samej technice hodowli. Jak  
wiadomo, podwalinę tej ostatniej stanowi do- j  

bór, który pozwala nam oddziaływać na or- | 
ganizm roślinny w każdym dowolnym kie- I

r
runku. Środkiem tym człowiek posługiwał 
się od niepamiętnych czasów, choć nie zaw
sze świadomie, stosował on go także i do 
istot, których istnienia nie podejrzewał na
wet. Mamy tu na myśli świadomą hodowlę 
drożdży, jaka od wieków odbywa się w na
szych browarach. Dopiero jednak w ostat
nich czasach z badań E. Chr. Hansena do
wiedzieliśmy się, że przy wyrobie piwa mamy 
zawsze do czynienia z licznemi odmianami 
drożdży, których pod mikroskopem wpraw
dzie odróżnić nie sposób, które jednak przed
stawiają wytworzone drogą doboru przez 
człowieka odmiany, charakteryzujące się 
bardzo wybitnie swemi fizyologicznemi wła
ściwościami, skutkiem których każda odmia
na produkuje inny gatunek piwa o odmien
nym smaku, zapachu i różnej zawartości al
koholu.

Mechanizm doboru jest bardzo prosty. 
Przeznaczając do siewu osobniki najlepsze, 
t. j. te, w których najsilniej uwydatniła się 
pewna pożądana cecha, hodowca pracuje 
tem samem nad wytworzeniem nowej odmia
ny. Bardzo nawet drobne i prawie niedp- 
strzeżone początkowo własności, nagroma
dzając się w szeregu pokoleń, wydają w koń
cu odmianę, znacznie różniącą się od formy 
pierwotnej.

Lecz możnaby się tutaj zapytać, skąd się 
biorą owe drobne indywidualne zboczenia, 
stanowiące punkt wyjścia dla wszelkiej świa
domej swych celów hodowli? Na pytanie to 
dziś jeszcze nauka odpowiedzi stanowczej 
dać nie jest w stanie. Możemy tylko stwier
dzić fakt, że zarówno wśród roślin jak  i zwie
rząt niema dwu osobników pod każdym 
względem identycznych. Różnice mogą tu 
być bardzo drobne, zawsze jednak natyle wy
raźne, że uważny spostrzegacz przy pewnej 
wprawie wykryć je może *). Różnice te zaś 
dotyczą nietylko samych osobników roślin
nych, lecz przejawiają się i w organach tej

') W prawa, do jakiej hodowcy dochodzą 
w rozróżnianiu drobnych cech wśród upraw ia
nych przez siebie roślin, bywa niekiedy zadzi
wiająca. Tak np. jeden z holenderskich ogrod
ników potrafił rozpoznać każdą z 1 200 hodowa
nych przez siebie odmian hyacyntów jedynie po 
cebulce, inny zaś z liści rozpoznawał 150 od
mian kamelii.
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samej rośliny. Niema dwu liści, dwu gałęzi, 
dwu kwiatów nawet na jednej i tej sa
mej roślinie najzupełniej między sobą iden
tycznych. Różnice te, zazwyczaj trudno do
strzeżone, występują niekiedy bardzo wybit
nie. Tak np. często się zdarza, że na krzaku 
leszczyny obok gałęzi o zwykłych liściach 
zjawiają się gałęzie o liściach plamistych 
lub głęboko wcinanych. Tego rodzaju nagłe 
występowanie nowych cech w obrębie osob
nika w jednych przypadkach przedstawia 
atawistyczne, w innych znowu patologiczne 
zjawisko. Stanowi ono jedno z ważniejszych 
źródeł otrzymywania nowych odmian, szcze
gólniej wśród drzew i krzewów dekoracyj
nych.

Charakterystyczną ogólną właściwość wszel
kich zboczeń indywidualnych stanowi ich 
różnorodność. Pod tym względem różnią 
się one wybitnie od cech ustalonych i spotę
gowanych drogą hodowli. Zarówno wśród 
dzikiej jak i wśród uprawnej roślinności 
osobniki, pochodzące z nasienia jednej i tej 
samej rośliny, przedstawiają najrozmaitsze 
zboczenia, dotyczące najróżnorodniejszych 
właściwości ich organizacyi nietylko morfolo
gicznej, lecz i czysto fizyologicznej natury. 
I  dzięki tej właśnie zaiste niewyczerpanej 
rozmaitości, którą się wyróżniają wszystkie 
indywidualne zboczenia, możemy zawsze od
szukać wśród nich te cechy, które najbar
dziej odpowiadają naszym wymaganiom, aby 
następnie wzmocnić je i utrwalić drogą do
boru. Zadanie to staje się tem łatwiejszem 
dla hodowcy, że pod tym względem zachowu
ją  się zupełnie jednakowo zarówno gatunki 
od niepamiętnych czasów pozostające w kul
turze, jak i gatunki świeżo do naszych ogro
dów sprowadzone. Obecnie np. od czasu, 
gdy weszły w modę rośliny dekoracyjne 
liściaste, t. j. o wielkich wspaniale zabarwio
nych liściach, materyału do otrzymywania 
ich dostarczyły nam nietylko oddawna do
brze znane odmiany pelargonij, begonij, 
bluszczu (Hedera Helix), lecz również wiel
ką zmienność w tym właśnie kierunku zupeł
nie niespodzianie wykazały rozmaite świeżo 
sprowadzone gatunki fuksyi i kalceolaryi 
z Andów oraz pelargonii z Przylądka Do
brej Nadziei. Co więcej, nawet nasze naj
pospolitsze drzewa i krzewy (akacye, dęby, 
buki), skoro tylko zwrócono na nie baczną

I uwagę, wydały mnóstwo odmian o liściach 
różnych kształtem i zabarwieniem. Jednem 
słowem, przyglądając się historyi powstawa
nia nowych odmian, zmieniających się wraz 
z potrzebami. chwili lub częstokroć niedo
rzecznej mody, możnaby przypuścić w pań
stwie roślinnem jakąś gotowość spełniania 
wszelkich naszych wymagań, a nawet ka
prysów.

Nie należy jednak przypuszczać, żeby 
wielka zmienność, jaką wykazują wszystkie 
rośliny uprawne, była czemś wyjątkowem, 
niespotykanem wśród dziko rosnącej flory. 
Wprawdzie większość dzikich gatunków za- 

| chowuje swe cechy dość stale, przykłady 
jednak wielkiej zmienności przytrafiają się 

j  i tutaj. Dość przytoczyć jako dowód jeżyny 
(Rubus), jastrzębce (Hieracium), wierzby 
i t. d. Rośliny te brakiem cech stałych 
doprowadzają często do rozpaczy systematy
ków. Częstokroć stałość cech bywa tylko 
pozorną, t. j. gatunki pewne okazują się 
dobrze odgraniczonemi jeden od drugiego, 
ponieważ zostały utworzone jedynie na pod
stawie osobników, zamieszkujących mały sto
sunkowo obszar geograficzny. Lecz skoro 
do naszych badań wciągniemy większe ob
szary, znajdujemy wówczas często cale sze
regi form przejściowych, które zupełnie ści
słe odgraniczenie jednego gatunku od dru
giego uczynią nam niemożliwem *). J e d 
nem słowem, należy uważać zdolność do 
tworzenia nowych odmian pod wpływem 
zmienionych warunków za wrodzoną całemu 
królestwu roślin, roślinność zaś uprawna róż
ni się od dzikiej jedynie większem jej spotę
gowaniem, dochodzącem niekiedy prawie do 
potwornych rozmiarów.

Skąd pochodzi jednak owa wielka zmien
ność roślin uprawnych, dlaczego dziko ros
nące nawet gatunki wydają całe mnóstwo 
odmian, skoro dostaną się w ręce hodowcy? 
Odpowiedź na to pytanie tkwi przedewszyst
kiem w odmiennych warunkach, wśród któ
rych rozwija się roślina uprawna w porówna-

*) Dokładne zbadanie np. modrzewiu na ca
łej przestrzeni Europy i Syberyi wykazało, ż e  

uważane dotąd za odrębne gatunki L arix  euro- 
paea i L. sibirica przedstaw iają tylko odmiany 
geograficzne jednego wspólnego typu L. decidua 
Mili.
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niu z dziką. Obfitość pokarmu mineralnego 
(nawozy), zupełny brak współzawodnictwa 
innych gatunków (pielenie) wpływają dodat
nio na rozwój jej organów wegetacyjnych. 
Do innych czynników, zmieniających w ten 
lub ów sposób naturę rośliny, należy: 
okopywanie i rozsadzanie jarzyn, obcina
nie drzew owocowych i krzewów. To też 
ogromna większość roślin uprawnych zacho
wuje swe cenne przymioty jedynie przy sto
sownej kulturze, pozostawione zaś samym so
bie wszystkie rośliny uprawne giną lub wy
radzają się, czyli innemi słowy zatracają 
wszystkie cechy, wytworzone przez hodowlę. 
Szczególniej łatwo wyradza się nasza mar
chew ogrodowa, której korzeń już po kilku 
pokoleniach staje się cienkim, drzewiastym 
i do użycia nieprzydatnym >).

(Dok. nast.).

J . Trzebiński.

P O W S T A W A N I E  ANTROPOLOGII  
JAKO NAUKI ODRĘBNEJ.

Notatka historyczna.

Człowiek jako istota należy do dwu 
światów: do jednego, z którego powstał, i do 
drugiego, który sam już, powstawszy, wytwo
rzył. Powstał on wśród stworzeń, które 
przyroda wcześniej niż jego powołała do 
życia, a powstał z jednego szeregu tych stwo
rzeń; wytworzył zaś społeczeństwo ludzkie, 
które stanowi świat osobny na kuli ziemskiej.

Przez wytworzenie owego świata osobnego 
w społeczeństwie własnem zapanował czło
wiek wyłącznie na kuli ziemskiej, na której 
powstał, i całkowicie nad światem stworzeń, 
z których powstał.

Ponieważ owładnął żywiołami, podpatrzył 
tajemnice przyrody, posługuje się siłami jej 
ukrytemi, więc, zapanowawszy na kuli ziem
skiej, człowiek zmienia jej powierzchnię we-

')  Odwrotnie dzika marchew, przeniesiona 
do ogrodu, nader prędko nabiera właściwości 
uprawnej.

| dług swej woli i stosownie do swoich celów. 
I Ponieważ w broni zdobył był to, czego przy- 
j roda, obdarzając inne twory pazurami, kła

mi, rogami lub siłą wyjątkową, jemu odmó
wiła, więc, zapanowawszy nad światem 
stworzeń, wskutek pożądania wciąż nowych 
przestrzeni człowiek tępi ten świat, już to 
swoją jedynie obecnością, już to, wydzierająo 
mu stale ową przestrzeń; tępi—powstałym 
z broni orężem i grozi mu nawet całemu za
gładą z czasem zupełną. Wyjątek mogą sta
nowić te z tego świata okazy, które oszczę
dzać będzie mu się podobało, czy dla swojej 
korzyści i zabawy, czy też dla zadowolenia, 

! przez krzyżowanie ich i rozpładzanie umie
jętne, swej ciekawości naukowej.

Zapanowawszy nad światem, na którym 
i z którego powstał, człowiek jako król 

j  stworzenia, władca przestrzeni na kuli 
ziemskiej, przestał się już obawiać czegokol- 
wiekbądź na niej. Na wszystko bowiem zna
lazł środki, od obrony prowadzące do za
czepki, od zaczepki do zwycięstwa. Śmierć 
pozostaje dlań tylko niepokonaną. Lecz, 
uznawszy w niej to samo prawo przyrody, 
któremu zawdzięcza swoje istnienie, już się 
i jej nie lęka. Śmierć jednostki stała się 

j nawet w oczach jego dźwignią spraw spo- 
I łecznych, warunkiem jedynym ich rozwoju, 

gdyż tylko ona wprowadza w społeczeństwie 
na pole pracy coraz to nowsze siły bez po
gwałcenia biegu naturalnego wypadków, bez 
konieczności uciekania się następców do za
bijania swoich poprzedników. A tembar- 
dziej się jej może nie lękać, że w natural
nych warunkach, to jest w późnej starości, 
nie przynosi ona nawet cierpienia i zlewa się 
niepostrzeżenie z ogólną utratą sił i pamięci; 
a wszakże usunięcie warunków obecnie ist
niejących, które przyśpieszają śmierć, a wpro
wadzenie owych naturalnych —stajesię celem 
zabiegów ludzkich.

Również nie zatrważa człowieka przewidy
wany koniec wytworzonego przez siebie świa
ta, przypuszczalne zniknięcie w przyszłości 
z powierzchni ziemi całego rodzaju t  ludzkie
go. Znalazł bowiem i on granice swojego 
panowania, napotkał kres dla pokonywającej 
wszystko swej działalności.

W przestrzeni wszechświata tylko dla czło
wieka są dostępne, a więc niby doń należą : 
skorupa ziemi w grubości stężałej i ostygłej
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pod nim, nad nim—warstwa atmosfery roz- 
wiewnej. Poza te kresy niżej i wyżej nie 
przedostaje się jego potęga. Tylko umysłem 
przenikać, wyobraźnią, poza nie sięgać on 
może. Otóż w tych niedostępnych dla czło
wieka przestworzach, we wnętrzu ziemi i po
nad ziemią, wiecznie działające siły przyro
dy, przeobrażając się w ciągłym ruchu, wy
tworzyć mogą z czasem warunki bytu, do 
których już człowiek zastosować się zdolnym 
nie będzie. Czeka go więc śmierć. Zginie 
rodzaj ludzki na ziemi. Zniknie z powierzch
ni j ej wytworzony przez człowieka świat 
osobny, panujący obecnie na niej. P rzesta
nie on istnieć, gdy istnieć wskutek zmienio
nych form kosmicznych już nie będzie mógł, 
gdy te same żywioły śmierć mu przyniosą, 
które w dzisiejszych kombinacyach i postaci 
wytworzyły mu na tej ziemi kolebkę. Gro
bem mu będzie cała kula ziemska—w od
miennych tylko warunkach bytu. Lecz zgon 
wytworzonego przez człowieka świata będzie 
również wspaniałym, jak jest wspaniałem pa
nowanie jego obecne. Żadna inna z współczes
nych mu istot świadkiem tego zgonu nie bę
dzie. Nad grobowiskiem nikt z czcicieli poże
gnalnej nie wypowie mowy. Nikt z wrogów 
nie zaśpiewa hymnu zwycięstwa. Jako luź
ne, rozproszone, niczem z sobą niepołączone 
atomy, rodzaj ludzki powróci do tej całości, 
z której jako organizm powstał. I  wszystko 
pójdzie w czasie utartą  koleją. A nowe, mo
że także z czegokolwiek do ludzi zbliżone 
istoty, do nowego porządku rzeczy zastoso
wane, jako z niego wynikłe, pędzić będą no
we życie, nie domyślając się nawet, że ich 
kolebka jest grobem ich poprzedników.

Wytworzywszy sobie osobne stanowisko 
w przyrodzie, człowiek zasługuje na osobną 
O nim naukę. Tą nauką właśnie staje się 
antropologia, nauka o człowieku jako takim.

Ponieważ przedmiot antropologii należy 
do dwu światów, nauka ta  stykać się musi 
z dwiema innemi naukami, traktującemi 
o tych dwu światach. A  więc z jednej stro
ny z zoologią, czyli nauką o tym świecie, 
z którego człowiek powstał. Z  drugiej — 
z socyologią, nauką o świecie, który czło
wiek wytworzył i w którym, a właściwie 
przez który dokonywa swych dzieł.

Wiadomości o tem, co stanowi w czło
wieku jednostkę ludzką, jako osobę i orga

nizm jego; co go łączy z otaczającym go 
światem ludzkim cechami zewnętrznemi lub 
go od niego różni; dalej—jak  te cechy ze
wnętrzne stały się główną podstawą podziału 
ludzi jako osobnej całości, w przeciwstawie
niu tej całości do otaczającego ją  świata 
zwierzęcego, i jaki jest ów podział (typy, 
rasy, szczepy, plemiona, ludy); nakoniec, 
kiedy, gdzie i w jaki sposób powstał czło
wiek na ziemi jako świat osobny,—bierze on 
z zoologii. Socyologią zajmuje się człowie
kiem jako już istotą społeczną, rodzajem 
ludzkim, jako ciałem zbiorowem, stanowią- 
cem społeczeństwo ludzkie. Antropologia 
przeto stanowi ostatni rozdział w zoologii, 
wieńcząc ją, jest niby jej epilogiem. W sto
sunku zaś do socyologii staje się jej pod
stawą, gdyż dostarcza jej zasadniczych pojęć
0 tem, co w tej nauce stanowi jej przedmiot, 
co zrzuciwszy z siebie nazwy antropologicz
ne: typu, rasy, szczepu, plemienia, ludu, 
występuje w niej juź pod społecznemi jako 
rodzina, kasta, naród, państwo, zresztą ludz
kość. Jest więc wstępem do niej, jej niby 
prologiem.

Sądząc ze stanowiska człowieka na ziemi
1 ze starożytności jego, antropologia, jako 
nauka o nim, powinna być jedną ze starszych 
nauk i wśród innych naczelne zajmować s ta 
nowisko. Sokratesowy nakaz: znaj siebie 
samego, rozumiany wszechstronnie i nale
życie zastosowany wynieść ją  mógłby po
nad wszystkie i z niej zrobić początek wszyst
kich. Tak jednakże nie jest.

Nim stworzył naukę o sobie specyalną, to 
jest wyłącznie poświęconą sobie, i wszech
stronną, to jest obejmującą całą jego istotę, 
człowiek wyosobnić się powinien poprzednio 
we własnem swem pojęciu od otaczającego 
go świata, ale zarazem dojść do zrozumie
nia wiążących go z tym światem ogniw i swo
jej od niego zależności. Do tego zaś prowa
dziły go tysiącolecia przypatrywania się so
bie i swoim, a nadto dopomagały mu inne 
nauki, powstałe z cząstkowego badania isto
ty jego lub jej właściwości i ogólnego otacza
jącego go świata.

Antropologia więc, będąc nauką analitycz
ną, jako nauka czysta, ścisła i przedmioto
wa o człowieku, jest zarazem syntetyczną, 
jako wynik wszystkich nauk badających czło
wieka i jego rozwój. Jak  człowiek wyłaniał
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się stopniowo we własnych oczach z przyrody 
i z otaczającego go świata zwierzęcego 
i ludzkiego, tak też i nauka o nim wyłaniała 
się również stopniowo z innych nauk, oraz 
z tego poniekąd chaosu obrazów i pojęć fanta
stycznych, który w rozwoju wiedzy poprze
dzał nauki, a który jest znany pod nazwą 
mytów i podań.

Ponieważ antropologią wytworzyły wieki 
badań powszechnych i szczegółowych, po
wstała ona w rozwoju wiedzy wogóle i wsku
tek jej rozwoju. Ponieważ przedmiot antro
pologii istniał przed powstaniem jej jako 
osobnej nauki, treść przeto jej wyrabiały 
inne nauki, które się rozwijały przed nią 
i które bądź postronnie bądź też bezpośred
nio dotykały jej przedmiotu, to jest czło
wieka. Ponieważ wyosobniła się ona, jak 
jej przedmiot z otaczającego ją  świata, z in
nych nauk, więc te nauki, rozszerzając się 
i specyalizując, przygotowały dla niej grunt 
i podstawy i, nakoniec, dostarczyły samej 
zawartości.

Antropologia powstała w czasie. Więc, 
chociaż jako nauka osobna jest tak nową, 
ma jednakże swoję historyą. A ta historya 
jej z natury rzeczy rozpoczyna się z chwilą, 
kiedy umysł ludzki sięgnął nie już na pod
stawie faktów i spostrzeżeń naukowych, co 
dopiero nastąpiło za czasów naszych—po
chodzenia i początków istnienia samego jej 
przedmiotu, lecz na drodze dociekań, opar
tych wyłącznie na wyobraźni, przeto nie ma
jących jeszcze wcale czegokolwiekbądź wspól
nego z badaniami ściśle naukowemi; rozpo
czyna się wraz z powstawaniem tych nauk, 
które ją  wytworzyły z czasem lub przyczy
niły się do jej wytworzenia bezpośrednio.

Wszystko, co powstaje i rozwija się w cza
sie, podlega w swym rozwoju pewnym waha
niom się, to jest przyśpieszonemu lub zmniej
szonemu ruchowi w tym rozwoju. Ruch 
przyśpieszony wytwarza główne momenty 
rozwoju, zmniejszony—łączące te momenty 
okresy. I  antropologia, powstając w czasie 
i to powstając z innych nauk, dzielić musi 
losy tychże nauk. Okresy główne rozwoju 
wiedzy ludzkiej stanowią okresy i jej powsta
wania jako nauki oddzielnej i w jej rozwoju 
specyalnym. Okresy więc w historyi antro
pologii odpowiadać ściśle muszą okresom, 
uwydatniającym się w historyi rozwoju wie

dzy ludzkiej wogóle i, jak w tej ostatniej, dla 
całości obrazu żaden pominięty być nie po
winien.

Ta okoliczność, wykazująca ścisły związek 
historyi antropologii z historyą wiedzy ludz
kiej w ogóle, nie stanowi jednakże jeszcze 
wyłącznego znaczenia tej pierwszej.

Ponieważ nic bardziej dokładnie i obrazo
wo nie może przedstawić stanu umysłowości 
ludzkiej w jej rozwoju ciągłym, a również 
i w każdym danym okresie tego rozwoju, jak  
to, co człowiek sam o sobie mniemał i za co 
siebie poczytywał,—więc przy takiem sięgnię
ciu w historyi antropologii jej rzeczywistych 
początków, historya ta nietylko będzie nauką
0 tem, jak antropologia powstawała faktycz
nie, lecz zarazem poniekąd historyą rozwoju 
umysłu ludzkiego, który naukę o człowieku 
stwarzał, zarazem pouczającą i dokładną 
ilustracyą umysłowości ludzkiej wogóle.

W  szeregu odrębnych niewielkich rozpra
wek postaramy się przedstawić czytelnikowi 
Wszechświata rozwój kolejny pojęć, jakie 
człowiek wyrabiał sobie w ciągu wieków, za
stanawiając się nad własnem stanowiskiem 
w przyrodzie.

Czasy przedhistoryczne i starożytne.

Część znaczna nauk, obecnie znanych
1 uprawianych, sięga czasów starożytnych. 
Nauki te bądźto już pod swemi dzisiejszemi 
nazwami, bądź też ukryte pod różnemi inne- 
mi lub połączone z bliskiemi sobie, były już 
znane ludom, które wytworzyły cykl naszej 
cywilizacyi i które nasze dzieje powszech
ne zastają już przy pracy kulturowej. Do

[ liczby tych nauk należy i antropologia.
Lecz antropologia posiada dwojaki począ

tek w czasie. Ten dwojaki jej początek 
dwojakie przedewszystkiem źródła do jej po
czątkowej historyi wykazuje, na dwojakich 
głównie podstawach opierać historyą jej po
czątków zmusza. Pierwszem źródłem będą 
dociekania pierwotne człowieka o pochodze- 

j  niu swojem i o początkowem swojem istnieniu.
Z natury rzeczy pierwotne te dociekania 

odbywać się tylko mogły na drodze, która 
przy ówczesnym stanie umysłu ludzkiego by
ła jedynie dla niego otwartą i na której zna
leść się z konieczności musiał. Na drodze
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tej powstawały myty, z niej pochodzą poda
nia. Pierwotne więc dociekania człowieka 
o pochodzeniu swojem i o początkowem swo- 
jem istnieniu przyoblekły się w postaci my- 
fów, przechowywały się w podaniach.

Chociaż myty właściwie z nauką tylko ty
le mają wspólnego, że je jak i naukę wytwo
rzył umysł ludzki, jednakże, zwłaszcza dla nie
których, większe one nawet i teraz posiadają 
znaczenie, niżby to, wnioskując z takiej ich 
wspólności, należało przypuszczać. Wszak 
myty, rozwiązując w opowieści naiwnej 
pierwsze zagadnienia naukowe i w obrazach 
przedstawiając wyniki wszelakich dociekań, 
poprzedzają właściwą naukę i ją, w czasach 
pierwotnych budzenia się myśli ludzkiej, za
stępują. Wszak nawet w tem, co stanowi na- 
sźę Wiedzę, przebijają się częstokroć nietylko 
W jej początkowych okresach myty; na nich 
niejedna tak zwana obecnie jeszcze nauka 
do dziś dnia się tylko opiera.

Znaczenie wogóle mytów w historyi nauk 
jeszcze inne przybiera rozmiary w historyi 
antropologii. Tu one potężnieją. Rozwią
zanie pytania o pochodzeniu człowieka i o po
czątku jego istnienia w mytach stało się pod
stawą wiedzy o człowieku. Rozszerzające tę 
wiedzę wiadomości o człowieku, poczerpane 
z biegiem czasu z innych nauk, do tej pod
stawy były zastosowywane; z punktu widze
nia przyjętego w mytach były rozważane; 
światłem zeń bijącem zabarwiane, twierdze
niami zeń wypływającemi sprawdzane i sto
sownie do nich przeistaczane lub całkowicie 
odrzucane. Słowem — myt zapanował był 
wszechwładnie w antropologii. Podania oba
lały fakty naukowe, zacierały odkrycia ar
cheologiczne.

i.

Myty o pochodzeniu człowieka.

Porównywanie umysłowości ludzkiej z umy- 
słowością zwierząt wykazuje nam w obu wie
le właściwości wspólnych. Jednakże w ludz
kiej znajdujemy jednę, której napróżno po
szukiwalibyśmy w zwierzęcej. Tą właściwo
ścią jest ciekawość. Tak, owa prosta cieka
wość, potępiana przez całe kasty społeczne, 
jak  tego dowodzi przysłowie : ciekawość jest 
pierwszym stopniem do piekła; co jakby 
echem odbiło się w znanym wierszu poety :

Pierwsza mowa szatana do rodu ludzkiego
Zaczęła się najprościej od słowa: dlaczego?

ciekawość lekceważona, a nadto karcona 
w życiu codziennem, gdyż opanowane przez 
się jednostki czyni wogóle natrętnemi a czę
stokroć nawet szkodliwemi.

Lecz zarazem ta prosta ciekawość jest 
podstawą potęgi ludzkiej. Ciekawość wy
tworzyła wiedzę, wiedza—naukę, nauka siłę 
umysłową człowieka, siła umysłowa stała się 
dźwignią panowania jego na świecie.

Ponieważ ciekawość nie może być dwojaką 
w swej istocie, więc te dwojakie jej znamio
na zależą tylko od kierunku, jaki jej czło
wiek nadaje w sobie. Wybór zaś kierunku—  
od całości władz umysłowych i stopnia ich 
rozwinięcia. Śmiało więc rzec można, zwra
cając się do każdego człowieka : powiedz, co 
pożądasz wiedzieć, a ja  ci odpowiem, kim je
steś i, co więcej, kim będziesz.

Ciekawość, jako właściwość jedynie umy
słu ludzkiego, powstać mogła dopiero wtedy 
w tym umyśle, gdy człowiek stworzył już so
bie swój świat odrębny, społeczeństwo. Cho
ciaż bowiem pożądanie dowiedzenia się cze- 
gokolwiekbądź z natury rzeczy bywa tylko 
aktem indywidualnym, jak każde inne za
chcenie, lecz ponieważ dla zaspokojenia swe
go wymaga już współudziału innych ludzi, 
powstać przeto tylko może w ciele zbioro-1 
wem.

Zaspakaja ciekawość porozumienie się* 
z otoczeniem. Porozumienie odbywa się zapo
mocą mowy. Mowa więc, stając się jedynym 
warunkiem zaspakajania ciekawości, poprze
dzać musi powstanie ciekawości samej. 
Więc ciekawość, jakkolwiek nie przestaje 
być nigdy aktem indywidualnym, dla po
wstania swego wymaga nietylko już istnienia 
społeczeństwa wogóle, lecz społeczeństwa, 
z wyrobioną mową.

Cóż jednakże jest ta ciekawość w swej 
istocie ? Oto potrzeba instynktowa przenie
sienia się myślą poza własny świat indywi
dualny. Przeniósłszy się myślą poza ten 
świat, człowiek spocząć może na różnych, 
otaczających go przedmiotach. Raz spo- 
cząwszy na jakimkolwiekbądź przedmiocie, 
który go potrafił zainteresować bardziej niż 
inne, śledzi on już ów przedmiot w czasie. 
Pamiętając, co się działo lub stało z tym.
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przedmiotem ■wczoraj, Zapragnął wiedzieć, 
co się stanie z nim jutro. W taki sposób 
wzniósł się on już myślą poza chwilę obecną, 
poza czas bieżący, który, przedzielony tą 
chwilą na przeszłość i przyszłość, staje się 
już dlań nieograniczonym. Również mógł 
człowiek śledzić ów przedmiot nietylko, gdy 
ten znajdował się w pobliżu jego, spoczywał 
niby na oczach, lecz nawet, gdy on, będąc 
ruchomym, przeniósł się na inne miejsce. 
Jeżeli zaś przedmiot ten był nieruchomy, to 
człowiek mógł na innem miejscu spotkać 
inny, zupełnie wszakże do niego podobny, 
który mu przypomniał tamten i jak on za
interesowanie się wzbudził. W taki sposób 
człowiek wystąpił wyobraźnią poza kres 
dostępny w każdym pojedyńczym przypadku 
tylko oku jego; przeniósł się na przestworza, 
leżące poza miejscowością swoim obejmo
waną wzrokiem: sięgnął więc myślą poza 
Własny widnokrąg, jakkolwiek obszerny, ale 
zawsze ograniczony; spoczął umysłem w prze
strzeni, która dlań nieograniczoną już, rów
nież jak i czas poprzednio, nadal pozostać 
miała.

Przechodząc z bliższego przedmiotu na 
dalszy, z chwili obecnej na przeszłą i przy
szłą, pożądając wciąż wiadomości o coraz to 
innych przedmiotach, nieobjętych już określo
nym czasem lub ograniczoną przestrzenią, 
człowiek mógł nakoniec zapytać się sam sie
bie i innych, skąd się on sam wziął na zie
mi? Jakim on był, kiedy na niej po
wstawał?

To pytanie dało początek antropologii. 
I  nie był to początek tylko formalny, niby 
teoretyczny. Zważywszy znaczenie mytów 
w jej historyi, bacząc na ową jakąś dziwną 
apatyą czy też pewną niemoc umysłową, 
która rozwiązaniem pytania o pochodzeniu 
człowieka przez myty na lat tysiące się za
dowoliła, był to początek, przyznać należy, 
rzeczywisty.

Owo atoli dyabelskie „skąd” i „dlaczego”, 
raz poszepnięte w ucho człowiekowi, ścigać go 
już nigdy nie przestaje i brzmi mu w uszach 
bez końca i wszędzie. Otóż robi swoje ono 
i w tym przypadku. Tylko co naprowadzo
na myśl na fakt zapytania przez człowieka 
w przeszłości, zkąd on się wziął, podsuwa 
już inne: w jaki to sposób doszło do nas, co 
mogli owocześni ludzie opowiadać sobie, roz

strzygając to pytanie? Kiedy to zadawanie 
pytań nastąpić mogło?

Wszystkie wiadomości z czasów przeszłych 
dochodzą do nas tylko przez ich zapisanie. 
By zapisać dany fakt należy nietylko posia
dać sztukę pisarską, lecz przeżyć już moment 
dziejowy stawania się rzeczy, o której się 
pisze. Tylko skrystalizowane w akcyi za
kończonej stawanie staje się faktem. Tylko 
nieujęta ilość faktów codziennych wytwarza 
fakt dziejowy. Tylko fakt dziejowy podlega 
zapisaniu. Tak więc, co nazywamy faktem 
dziejowym było w czasie stawania się jego 
samem życiem płynącem żywiołowo, wrącem 
w płynięciu. To, co się stawało, wynikało 
z przeszłości tak koniecznie, źe już nikogo, 
gdy się stało, nie zadziwiało i przechodziło 
jako rzecz za nieodzowną uznana nawet nie
postrzeżenie. Wszyscy brali udział stosow
nie do swego uzdolnienia umysłowego w wy
padkach. Kto nie przyjmował udziału, był 
wykluczony z akcyi. Obojętność na spra
wy ogólne nawet mu widzem być nie dozwa
lała. Nie dorósł do tej roli. Nie było prze
to widzów. A tylko wśród widzów powstać 
mogą zapisywacze. Protokuły wszelkie są 
rzeczą administracyi, spoważniałej przez 
wieki istnienia, zrutynowanej przez ciągłą 
praktykę.

Gdy ludzie, zapytując wzajemnie siebie, 
skąd się wziął człowiek, wzajemnie sobie na 
te pytania odpowiadać zaczęli, odpowiedzi 
te ich z natury rzeczy pozostawały tylko 
w słowach. Z pojedyńczych takich odpo
wiedzi przez narastanie jednych na drugie, 
łączenie się z sobą i zlewanie powstawały 
z czasem opowiadania, czyli z greckiego 
myty, o pochodzeniu człowieka. Nie będąc 
zapisywane, przechodziły one z ust do ust 
w mowie żywej i w taki sposób, podawane 
sobie przez jedno pokolenie drugiemu, sta
wały się „podaniami”, z łacińskiego „trady- 
cyami”.

I  byłyby te tradycye przebrzmiały w cza
sie, jak przebrzmiewa echo, i wraz z temi 
ludami, które się niemi interesowały i dla 
których one z powodu języka były zrozumia
łe, znikły z przestrzeni, jak rozwiały się 
dźwięki ich mowy, gdyby nakoniec nie zo
stały zapisane.

Zapisanie to wszakże nastąpiło w czasach 
historycznych, a raczej było samą akcyą^
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znamionującą właśnie nastąpienie tych cza
sów. Czem bowiem są w swej istocie czasy 
historyczne? czem się one różnią od przedhi
storycznych?

W życiu społeczeństw nie nastąpiła pomię
dzy jednemi a drugiemi żadna widoczna 
zmiana. Żaden przełom zewnętrzny w jed
nej chwili stanowczej czasów historycznych 
nie wytworzył, ani dorywczym ciosem nie od
dzielił ich wyraźnie od przedhistorycznych. 
Jeżeli można powiedzieć, źe mowa ludzka 
wytworzyła społeczeństwo ludzkie, to sztuka 
pisarska, nadając trwanie mowie ludzkiej 
i przechowując ją  w brzmiących dźwiękach, 
wytworzyła dzieje. Powstawały one przeto 
tak długo, jak długo ta sztuka sama powsta
wała.

(Dok. nast.).
I .  Radliński.

STULECIE CHEMII FRANCUSKIE! 

na Wystawie w Paryżu.

W pałacu na polu Marsowera, obok od
działu przemysłu chemicznego, ministeryum 
oświaty francuskie urządziło histoi-yczną 
wystawę chemii wyłącznie francuskiej od 
Xiavoisiera do naszych czasów.

N a wystawie, która zgromadziła najlepsze 
okazy wytwórczości świata, wzrok prędko 
oswaja się z przepychem i zbłąkany w po
wodzi najrozmaitszych przedmiotów pada na 
te, które pociągają go czemkolwiek. Dla
tego w oddziale chemii historycznej pusto 
i cicho. Zardzewiałe przyrządy, słoiki z zżół- 
.kłemi od starości etykietami, potłuczone na
czynia porcelanowe, przepalone rury żelazne, 
kilka książek—to wszystko ustawione w nie
pozornych szafach i witrynach nie wabi oka. 
Po obejrzeniu oddziału przemysłu chemicz
nego, imponującego rozmaitością i ilością 
okazów, wspaniałem urządzeniem i obszarem, 
publiczność zagląda do skromnej wystawy 
historycznej i nie zatrzymując się odchodzi 
i nie domyśla się, że na wystawionej tam 
wadze Lavoisiera, budzącej w chemiku religij
ną cześć, ważyły się losy chemii ogólnej i cał
kowicie zależnej od niej technicznej, że roz
kazy do fabryk szły stąd, że tutaj kolebka

! przemysłu chemicznego i idącego za nim 
dobrobytu, którego stopień zależności od 
pierwszego dla takich krajów jak Francya, 
Anglia, Niemcy nie da się dzisiaj zmierzyć.

W  końcu przeszłego stulecia i pierwszej 
połowie naszego chemia była przeważnie 
nauką francuską. Lavoisier nietylko roz
począł okres badań ilościowych, ale i wogóle 
okres chemii jako nauki, którą zastosowa
niem metod fizycznych podniósł do godności 
rodzonej siostry fizyki. Następcy Lavoisiera 
z gotowym planem dążyli do wyraźnie ozna- 

! czonego celu, robili odkrycia, wypracowywali 
i metody badania, z których wiele posiada 
| taką samę wartość dzisiaj jak przed stu laty 

i wspólną pracą założyli fundamenty wszyst- 
! kich działów chemii. Po Lavoisierze zaczę- 
| to dopiero pracować ze świadomością, a sumy 

prawd naukowych i danych faktycznych, zdo- 
| bytych w ciągu ostatniego stulecia, niepodob

na porównać z całą wiedzą chemiczną, zgro
madzoną przez tysiącolecia przed Lavoisie- 
rem, kiedy doświadczenia robiono omackiem 
i wygłaszano teorye, zdumiewające przez 
swoję naiwność.

Wystawa nie odzwierciedla rozwoju che
mii we Francyi w historycznym przebiegu, 
ale uwidocznia prace i zasługi pojedyńczych 
uczonych. Obok symbolu nowoczesnej che
mii—wagi Lavoisiera, umieszczono rozmaite 
przyrządy, używane przez twórcę chemii: 
barometr, kalorymetr, termometr z dziesięt- 
nemi podziałkami stopnia, maski do doświad
czeń niebezpiecznych, aparat do syntezy 
wody i zrobioną zapomocą niego wodę. La- 
yoisier był doskonałym fizykiem, własności 
fizyczne ciał badał ściśle, a położenie nacisku 
na stosunki wagowe doprowadziło go do 
przewrotu w chemii. Od Lavoisiera włas
ności fizyczne stały się niezbędnemi do cha
rakterystyki związków chemicznych. Syn
teza i analiza wody, dokonane wspólnie 
z Fourcroy i Vauquelinem, znacznie przy
czyniły się do ugruntowania pojęcia o cia
łach prostych i złożonych, do zrozumie
nia znaczenia tlenu w reakcyach, utrwale
nia teoryi utleniania i stosunków wagowych 
w związkach chemicznych. Wodę uważano 
za ciało proste, znano ją  w kilku postaciach 
jako taką; pojęcia tego rodzaju nie łatwo 
znikają, potrzeba było badań bardzo ści
słych i dowodów niezbitych, ażeby wykazać,
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że woda składa się z ciał jeszcze prostszych. 
U łatw ił to Layoisierowi Priestley odkryciem 
tlenu w r. 1774 i Cavendish syntezą wody 
przez spalanie wodoru w tlenie. Doświad
czenie Cayendisha pozostało jednak odosob
nione bez wpływu na rozwój teoryi. Spala
jąc wodor w tlenie, Lavoisier otrzymał wo
dę i określił stosunek wagowy części składo
wych; analizy wody dokonał, przepuszczając 
parę wodną przez rozpaloną rurkę porcela
nową, wypełnioną kawałkami żelaza : pod 
wpływem wysokiej temperatury woda roz
dzieliła się na tlen i wodor, tlen połączył się 
z żelazem, a wodor zebrano w cylindrze. Dla 
wielu innych ciał, uważanych przez flogisty- 
ków za proste, jak kwas siarczany, fosforny, 
Lavoisier dowiódł złożoności, inne natomiast, 
jak metale, siarkę, fosfor, uznał za pier
wiastki. Dzisiejsze pojęcie pierwiastku da
tuje się od Lavoisiera : on pierwszy określił 
pierwiastek jako ciało, którego nie można 
rozłożyć; do tego określenia dotąd nic nie 
dodano.

Lavoi8ier utrwalił w nauce pojęcia zasad
nicze, ale faktów przysporzył jej niewiele. 
Tem ostatniem odznaczył się jego sąsiad na 
wystawie—Gay-Lussac. To, co wystawiono, 
jest drobną cząstką, jego zasług. Model wie
ży, poraź pierwszy użytej przez Gay-Lussa- 
ca przy wyrobie kwasu siarczanego w celu 
zatrzymania tlenków azotu, przepuszczonych 
przez komory, i ponownego skierowania ich 
do komór—przypomina o zasługach Gay- 
Lussaca dla wielkiego przemysłu chemiczne
go; dopiero przez użycie wieży fabrykacya 
kwasu siarczanego stała się racyonalną. Jest 
na wystawie przyrząd, w którym Gay-Lus
sac otrzymał potas i sód z ich wodanów. 
Pierwiastki te, poraź pierwszy wydzielone 
przez Davyego prądem elektrycznym, były 
zbadane i uprzystępnione przez Gay-Lussa- 
ca. Wprowadzenie do analizy ciał organicz
nych sposobu spalania z chloranem potasu, 
a później z tlennikiem miedzi, w wysokim 
stopniu przyczyniło się do znajomości tych 
związków. Analiza objętościowa, zapocząt
kowana przez Gay-Lussaca, oddaje nieoce
nione usługi chemii naukowej i technicznej 
wszędzie, gdzie chodzi o analizę ścisłą a po
spieszną. Odkrycie boru, zbadanie chloru 
i sposobów jego otrzymywania, wzbogaciło 
chemią o wiele nowych ciał. Odkrycie cya-

| nu i podpatrzenie jego analogii z haloidami 
[ w reakcyach stało się kamieniem węgielnym 
j teoryi rodników, naszkicowanej przez Gay- 

Lussaca, a potem wspaniale rozwiniętej 
przez Berzeliusa i Liebiga. Prawo Gay- 
Lussaca o stosunku objętości łączących się 
gazów sięgnęło w głąb materyi; wykryta 
przez niego prawidłowość, dająca się wyra- 

j  zić liczbami, rozszerzyła panowanie człowie
ka nad materyą, a zarazem wiele przyczyni- 

| ła się do ugruntowania teoryi atomistycznej 
Daltona, względem której zresztą na począt- 

; ku Gay-Lussac zachowywał się krytycznie.
Prace wielu znakomitych chemików fran- 

I cuskich w czasie ich ogłaszania nie posiadały 
tego znaczenia, jakie przypisujemy im dzi
siaj, kiedy wyjaśniła się ich doniosłość dla 
nauki, dlatego wiele ciekawych przyrządów,

! które posłużyły do wykrycia najważniejszych 
praw chemii, zaginęło, wielu preparatów che
micznych, ważnych dla historyi nauki, użyto 

| jako materyału chemicznego. Żeby jednak 
stuletnie muzeum chemiczne zrobić bardziej 

j kompletnem, poradzono sobie na wystawie 
w ten sposób, że obok imienia uczonego 

| spisano na kartce jego najważniejsze bada
nia. Kartki przypominają o odkryciu wody 
utlenionej przez Thenarda, o badaniach Che- 
vreula nad tłuszczami, uznanemi przez niego 
za etery gliceryny, o ustaleniu przez Berthol- 
leta składu amoniaku, przed nim uważanego 
za związek zawierający tlen, o pracach Ber- 
tholleta nad solami chloru i ich zastosowaniu 
do bielenia tkanin, o płodnej w następstwa 
jego teoryi powinowactwa chemicznego.

Teorya powinowactwa przechodziła roz
maite koleje; na początku wywołała głośny 
spór, walczono z nią zawzięcie, później zu
pełnie zapomniano: był to bowiem czas 
narodziu mnóstwa różnorodnych teoryj che
micznych, uwaga uczonych nie mogła długo 
zatrzymywać się nad jedną. Dopiero w osta
tnich trzydziestu latach teorya powinowa
ctwa odżyła w zmienionej postaci. Z nią 
jest zespolone pytanie ogromnej wagi: dla
czego dwa ciała łączą się ze sobą, dwa zaś 
inne nie? dlaczego siarka łączy się z tlenem, 
i metalami, a złoto posiada małą zdolność 
tworzenia związków. Siłę, pobudzającą pier
wiastki do łączenia się i tworzenia związków 
chemicznych, nazwano powinowactwem jesz
cze w czasie panowania teoryi flogistonu.
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Nazwa dzisiaj jest dla nas również mistycz
ną, jak była dla fiogistyków. Szukając isto
ty powinowactwa utożsamiano ją  z ciążeniem 
powszechnem, z elektrycznością, ciepłem— 
niema bodaj siły, z którą powinowactwa nie 
utożsamiano. W te bezowocne usiłowania 
wyjaśnienia nieznanego przez nieznane Ber- 
tbollet wprowadził czynnik, dający się zmie
rzyć, mianowicie masę, i ogłosił popartą 
doświadczeniem teoryą zależności proporcyo- 
nalnej pomiędzy masą ciał a ich zdolnością 
do tworzenia związków. Myśli, wypowiedzia
ne przez Bertholleta, wywarły narazie wra
żenie, ale wkrótce poszły w zapomnienie. 
Odżyły przed trzydziestu laty w pracach 
Guldberga i Waagego a następnie Thom
sona, Berthelota, Ostwalda i in. Zauważo
no wpływ rozmaitych ilości wody na roz
kład ciał, zależność między zdolnością do 
łączenia się i przewodnictwem elektrycznem, 
wpływ temperatury na tworzenie się estrów 
z kwasów i alkoholów w rozmaitych warun
kach; zaczęto wyrażać stosunek powinowa
ctwa liczbami i przez to znacznie posunięto 
chemią tam, dokąd zmierza, t. j. w kierunku 
wyjaśnienia jej praw zapomocą zasad mecha
niki, co fizyka wcześniej zrobiła.

Kiedy Lavoisier dowiódł złożoności wielu 
ciał i ustalił pojęcie ciał prostych, zaczęto 
gorliwie szukać nowych pierwiastków. Licz
ba ich nieustannie zwiększała się w miarę 
doskonalenia metod analitycznych. W pod
ręczniku chemii Layoisier mógł przytoczyć 
zaledwie 23 pierwiastki, dzisiaj liczba ich 
sięga 80. AYystawa poucza o zasługach uczo
nych francuskich w tym kierunku. Chrom, 
odkryty w r. 1797 Yauąuelina, iryd w r. 1803 
przez Collet-Descotila, jod znaleziony w po
piele wodorostów morskich przez Courtois 
w r. 1811, brom w wodzie morskiej w r. 1826 
przez Balarda, uran w r. 1842 przez Peli- 
gota, samar w r. 1879 przez Lecoq de Bois- 
baudrana, fluor w r. 1886 przez Moissana. 
Wreszcie p. Skłodowska Curie w ubiegłym 
roku powiększyła liczbę pierwiastków o po
lon i rad.

W ystawa z czasów do nas zbliżonych obfi
tuje w okazy; sąto prace niedawno zmarłych 
chemików lub współczesnych. Wyliczanie 
wszystkich byłoby zbyt drobiazgowem, po
przestaniemy na ważniejszych. Jest w che
mii rozdział, którego rozwój powołał do ży

cia nowe nauki i wywarł głęboki wpływ na 
pojęcia filozoficzne. Jestto synteza mineral
na i organiczna, stworzona niemal wyłącznie 
przez chemików francuskich; prace w tym 
kierunku nazwano „szkołą francuską” synte
zy. Mineralogia stała się nauką, kiedy mi
nerały, napotykane w przyrodzie, zaczęto ro
bić w laboratoryach. Wiele procesów, za
chodzących w skorupie ziemskiej, przez to 
wyjaśniono i zapewne niedługo znajdzie się 
klucz do odczytania dotąd niezrozumiałych 
„hieroglifów petrograficznych”, jakiemi są 
dla nas skały, tworzące pierwotną skorupę 
ziemi: gnejsy, łupki krystaliczne. Sainte- 
Claire Deville, Fouąue, Becquerel, Fremy 
wielce przysłużyli się syntezie wypracowaniem 
sposobów przygotowania minerałów. Wi
dzimy na wystawie cyrkon i apatyt Deyillea, 
sztuczne rubiny Fremyego, zeolity Becąue- 
rela, sztuczne dyamenty Moissana i t. d.
0  wszechstronnej działalności S. C. Derillea 
świadczą przyrządy do ustalenia teoryi dy- 
socyacyi czyli zależności przebiegu reakcyi 
od temperatury i ciśnienia, preparaty glinu, 
dla którego Deville wypracował nowe sposo
by otrzymywania i w r. 1855 urządził pierw
szą fabrykę wówczas bardzo rzadkiego i dro
giego metalu.

Preparaty syntezy organicznej Berthelota 
zapełniają całą szafę : są tam węglowodory, 
alkohole, aldehydy, kwasy — najrozmaitsze 
ciała organiczne, znajdowane w naturze
1 przyrządzone przez Berthelota w labora- 
toryum. Nazwisko Berthelota znajduje się 
na każdej stronicy chemii organicznej; w ro
ku 1857 on otrzymał acetylen wprost z pier
wiastków : węgla i wodoru; przyrząd, użyty 
do tego, jest na wystawie. Po syntezie mocz
nika przez Wohlera w r. 1828 byłto jeden 
z najważniejszych faktów w historyi syntezy. 
Siła żywotna, przez którą tłumaczono two
rzenie się związków w organizmach, stała się 
zbyteczną, skoro te związki zaczęto robić 
w laboratoryach.

Wpływ badań teoretycznych na rozwój 
przemysłu chemicznego zbyt jest oczywisty, 
żeby trzeba było jego dowodzić. Przemysł 
chemiczny istniał w odległej starożytności, 
kiedy o badaniach teoretycznych nie mogło 
być mowy. To też wówczas najbłahszą zdo
bycz uważano za wielki tryumf: materya była 
wszechmocną. Kiedy zaś poznano prawa rzą-
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<łzące nią, kiedy zaczęto badać nietylko skład 
związków chemicznych, ale ich misterną bu
dowę wewnętrzną i przekonano się, że ilość 
tych związków jest nieskończoną w dosłow- 
nem znaczeniu wyrazu,—materya stała się 
posłuszną człowiekowi. Z kilku pierwiast
ków chemik może zrobić niezliczone mnóstwo 
ciał o najrozmaitszych własnościach fizycz
nych.

Cała chemia organiczna, która w drugiej 
połowie naszego stulecia wystąpiła na pierw
szy plan, jest nieprzerwanym dowodem pa
nowania człowieka nad materyą, a wypraco
wana na związkach organicznych teorya 
budowy ciał należy do wiekopomnych zdoby
czy naszego stulecia.

Wacław JacuńsTci.

Spostrzeżenia naukowe.

O szybkości tworzenia się estrów z chlorku 
benzoilu i alkoholów tłuszczowych, przez L ud
wika Brunera i Stanisława Tolloczko. Rozprawy 
Akademii Umiejętności w Krakowie. 1900.

Reakcya tworzenia się estrów, jak  wiado
mo, je s t jedną z tych, które badano pod wzglę
dem dynamicznym stosunkowo bardzo wcześnie, 
a  rezultaty tych badań były podstawą ustalenia 
zasad kinetyki i statyki chemicznej. Począw
szy od Berthelota i Pean de St. Gillesa (1862), 
których prace w tym względzie były punktem 
wyjścia dla dalszych badań, zajmowali się nią 
W arder, Reicher, Ostwald, Arrhenius, Spohr, 
Petersen i Menszutkin, a w ostatnich czasach
H. Goldschmidt. Zwykle w pracach tych uwzględ
niano tworzenie się estrów drogą bezpośredniego 
działania na alkohole kwasów organicznych lub 
bezwodników tych kwasów, reakcya zaś między 
alkoholem a chlorkiem rodnika kwasowego nie 
była badana. Nadaje się ona jednak również 
dobrze do badania dynamicznego, wyraża się 
bowiem prostem równaniem :

CgH5COC1 +  R . O H  =  C6H5C 00R  +  HC1,

a  więc je st pozornie reakcyą przebiegającą w je d 
nej fazie, podobnie jak  i reakcya tworzenia się 
estru  przy użyciu wolnego kwasu lub bezwod
nika kwasowego. Wobec tego przebieg je j 
i w tym przypadku winien odpowiadać wzorowi 
reakcyi jednocząsteczkowej:

dx
dt

=  K(A —  x) ,

jeżeli ilość alkoholu w stosunku do kwasu, albo 
chlorku rodnika kwasowego, je s t znacznie więk
sza, a więc jego stężenie w miarę postępu r e 
akcyi nie ulega widocznej zmianie. Jednak już  
E. Petersen (Zeit. f. Ph. Ch. XVI, 385), badając 
tworzenie się estru metylowego z różnych kw a
sów, zauważył, że ilości kwasu, które znikają dla 
utworzenia estru, nie odpowiadają teoryi, innemi 
słowy wartość liczebna K przestaje być stałą 
i, mianowicie, w miarę zbliżania się reakcyi ku 
końcowi ulega stałemu obniżaniu. Na tę  sarnę 
okoliczność zwrócił ponownie uwagę H. Gold
schmidt (Ber. der deut. chem. Gesel. XXIX, 
str. 2 208, r. 1896), który przy badaniu tw orze
nia się trójchlorooctanu etylu w roztworach alko
holowych, a więc w warunkach reakcyi jedno
cząsteczkowej, znalazł zównież, że stała

K =  —j - l  -r——----  ,t A — x
t. j .  całka powyższego równania różniczkowego, 
zmniejsza się systematycznie. Nieprawidłowość 
tę  starał się on objaśnić wpływem autokatalitycz- 
nym kwasu trójchlorooctowego, przekonał się 
bowiem, że jony wodoru wpływają przyśpiesza
jąco  na estryfikacyą, w danym więc przypadku 

dcc
szybkość reakcyi ma być proporcyonalua

nietylko do ilości kwasu trójchlorooctowego 
A —  x, lecz także i do ilości jonów tegoż kwa
su, co przy znacznych rozcieńczeniach odpowia
da również wartości A—x, słowem ma się wyra
żać wzorem reakcyi dwucząsteczkowej, t. j .  rów 
naniem :

J  =  v  A - a ) »

skąd przez całkowanie oblicza się wartość K2

K . J  A__
2 t (A — a?)A

W rzeczy samej, przy stosowaniu do obliczeń te 
go ostatniego wzoru otrzymane liczby wykazały 
dalej idącą zgodność, mimo to jednak szereg 
wartości K2 wykazywał widoczny spadek w m ia
rę postępu reakcyi.

Wobec powyższych faktów tembardziej in te- 
resującem było dokładne zbadanie przebiegu 
esteryfikacyi w przypadku działania alkoholów 
na chlorki rodników kwasowych. Pracę tę pod
ję li pp. L. Bruner i St. Tolloczko poddając ba
daniu działanie chlorku benzoilu na alkohole 
tłuszczowe w tem peraturach T =  0° i T  =  25° C, 
a rezultaty liczbowe obliczali według wzoru je d 
no i dwu-cząsteczkowego, jakkolwiek w badanym 
przypadku przypuszczenie autoka‘alizy nie było 
zbyt prawdopodobnem, ze względu na to, że 
C6LLC00C1 nie je s t elektrolitem. Podobnie 
jak  i Goldschmidt znaleźli oni, że wzór jeduo- 
cząsteczkowy nie odpowiada reakcyi, mimo, że 
alkohol liczbą swych cząsteczek przewyższał
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przeszło 100 razy liczbę równoznaczną chlorku 
benzoilu. Zjawisko to  było ogólnem i stw ier
dzone zostało we wszystkich badanych przypad
kach, chociaż nie wszędzie w tym samym stop
niu, a spadek wartości K dochodził niekiedy J/ 5 
wartości początkowej. W  przypuszczeniu, że 
tworzący się podczas reakcyi kwas solny lub 
ester benzoesowy działają ka'alitycznie, a miano
wicie ham ująco - autorowie wykonali próbne do
świadczenia z alkoholem etylowym, dodając 
znaczniejszą ilość kwasu HC1 lub estru  przed 
rozpoczęciem reakcyi, a to w celu usunięcia 
znaczniejszej zmiany stężenia tych ciał w środo
wisku reakcyi. Mimo to jednak  wartość K nie 
wypadła stałą , co tłum aczy przyczynę dlaczego 
rachunek według wzoru dwucząsteczkowego rów 
nież nie wykazał zgodności liczb K2. —  Pozostaje 
więc przypuszczenie, że mechanizm reakcyi este- 
ryfikacyi w powyższych przypadkach je s t b ar
dziej złożony, lub też głównej reakcyi tow arzy
szą reakcye uboczne, ja k  to i w innych napozór 
prostych przypadkach zostało stwierdzone. J a 
kiego rodzaju  komplikacye m ają tu  miejsce, na 
to otrzymane liczby odpowiedzi oczywiście nie 
dają.

Porównywając wartości K pod względem ste- 
chiometrycznym stwierdzono, że podobnie ja k  
w innych wielokrotnie zbadanych przypadkach 
szybkość reakcyi w miarę powiększania się czą
steczki ciał reagujących zm niejsza się stale. 
Uwzględniając tylko wartości K pod koniec re 
akcyi, kiedy spadek je s t znacznie powolniejszy, 
znaleziono dla :

CH3OH T = 0 ° :  0 ,0120  T ° = 2 5 ° : 0 ,100
C2H5 . OH 0 ,0030  0 ,015
C3H, . OH 0 ,0014  0 ,014
C4H9 . OH(izo) 0 ,0012  0,006
C5H10 . OH(izo) 0 ,0015  0,006
C,H15 . OH —  0,0005

Wpływ tem peratury , ja k  zwykle, objawia się 
i tu  w bardzo znacznem przyśpieszeniu reakcyi.

S. T.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Zastosowanie fotografii do archeologii.
W  ostatnich czasach archeologia zdobyła sobie 
w fotografii ważną metodę pomocniczą przy ba
daniu starych rękopismów, papyrusów, perga
minów i t. p. W czasach średniowiecznych 
pisano na jednym i tymsaniym materyale zazwy
czaj po kilka razy, przyczem piex-wotne napisy 
zmywano lub zeskrobywano; zwykle jednak  po
przedni tekst nie znikał doszczętnie, lecz pozo
stawiał po sobie mniej lub więcej widoczne ślady.

Bliższe zbadanie podobnych rękopismów często 
okazywało, że rzeczone ślady są szczątkami nie
jednokrotnie bardzo cennych utworów greckiej 
lub rzymskiej literatury , przeto świat naukowy 
bardzo interesował się możnością odczytywania 
podobnego prawie już  zupełnie niewidzialnego 
tekstu. Dotychczas używano w tym celu nie
których chemicznych reaktywów, któreby łączyły 
się ze śladami żelaza pozostałemi od płynów 
używanych dawniej do pisania i tym sposobem 
sprawiały to, aby oddzielne litery czytelnie wy
stępowały. Sposób ten, w zasadzie najzupeł
niej racyonalny, ma atoli tę ważną niedogod
ność, że używane w tym celu reaktywy chemicz
nie psuły jednocześnie pergamin i w ten sposób 
zniszczono nawet wiele cennych rękopismów, 
ja k  np. papyrus Gaja w Weronie i pergamin 
P lanta w Medyolanie. Powyższa okoliczność 
zniewoliła, rzecz naturalna, do szukania innych 
sposobów badania starych rękopismów, a wśród 
tych nowych sposobów najpierwsze bezpośrednie 
miejsce zajmuje fotografia, która też pozwoliła 
dojść w tej dziedzinie do doskonałych rezu l
tatów.

W jaki sposób należy stosować tu  metodę 
; fotograficzną do odczytywania t. zw. palimpse- 

stów, t. j .  użytych po kilka razy do pisania per- 
; gaminów, to  zależne je s t od okoliczności. W nie

których przypadkach bardzo pożądane wyniki 
otrzym uje się przez stosowanie płytek ortochro
matycznych, specyalnie uczulanych na żółte p ro 
mienie; w innych razach dobrze działa wzmocnie
nie negatywu w celu zwiększenia kontrastów. 
Bardzo dobrym choć złożonym je st sposób, opra
cowany przez prof. Pringsheima i Gradenwitza 
i noszący nazwę „sposobu dodawania” (photo- 

] graphische Additionsverfahren). W edług tej m e- 
| tody robi się ze starożytnego rękopismu dwa 

zdjęcia negatywne tegoż samego przedm iotu, 
j  różniące się tylko w sile. Jeden z nich powi

nien dawać bardzo slaby obraz wcześniejszego 
tekstu, a zaś możliwie ostry i wyraźny później
szego, drugi zaś negatyw uwidocznia zarówno 
jasno jedno i drugie. Aby to osięgnąć, używa 
się do otrzymywania pierwszego negatywu płytki 
ortochromatycznej i czas naświetlania znacznie 
się powiększa, do drugiego zaś negatywu używa
ne są zwykłe płytki i wywołuje się go, zwracając 
baczną uwagą na zwiększenie kontrastów. N a
stępnie otrzym uje się z tego ostatniego diapozy- 

j tyw, na k tóry  kładzie się pierwszy negatyw. 
Jeżeli wtedy dwie te razem złożone płytki roz
patrywać będziemy pod światło, to w sprzy- 

j jających warunkach oświetlenia (zwłaszcza w r a 
zie prostopadle padających promieni) można od
różnić tylko dawniejsze pismo, występujące 
ciemniej na jaśniejszem tle.

Sposób ten był wypróbowany w bibliotece k ró 
lewskiej w Berlinie na niektórych starożytnych 
rękopismach, w których nowszy tekst wystąpił 
zupełnie czarno, gdy dawne pismo okazywało 
slaby odcień żółtawy.
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Na ostatnim  zjeździe archeologów niemieckich 
w Dreźnie kwestyą stosowania fotografii do a r
cheologii była przedmiotem ożywionych rozpraw. 
Postanowiono po dłuższej dyskusyi wprowadzić 
powyżej opisaną fotograficzną metodę badania 
w powszechne użycie, starego zaś sposobu, jako 
niszczącego pergamin, o ile możności unikać.

(Phot. Centralblat). g.

—  Zabarwienie wątłusza. W gatunku wą
tłusza (Gadus morrhua) rozróżniano, według za 
barwienia tej ryby, dwie odmiany, wątłusza sza
rego i czerwonego. P. H jorth wszakże, naczel
nik wyprawy norweskiej do badań głębi m or
skich, przekonał się, że wyróżnianie to je s t nie
uzasadnione, zabarwienie bowiem stanowi tu  ob
jaw  zupełnie okolicznościowy. W ątłusza czer
wonego, mianowicie, obserwował jedynie na wo
dach, których dno porosłe je s t morszczynami 
czerwonemi i brunatnemi, gdy szary przekłada 
dna piaszczyste, pokryte wodorostami jasnobru- 
natnemi. Wniósł stąd, że różne to zabarwienie 
nie je s t cechą odrębnych odmian, ale stosuje się 
w każdym razie do zabarwienia dna morskiego 
i je s t przystosowaniem ochronnem, gdyż rybę 
zabarwioną jednostajnie z otoczeniem nieprzy
jaciel trudniej dostrzega. Domysł ten potwier
dzono doświadczalnie w duńskim instytucie 
biologicznym. W ątłusz czerwony z B d tu  wiel
kiego umieszczony został w akwaryum o ciemnem 
dnie i ciemnych ścianach, a już  po upływie doby 
stał się szarym. Podobne zabarwienia ochronne 
najczęściej właśnie występują u zwierząt m or
skich.

T. R .

ROZMAITOŚCI.

—  Eutelka lejdejska, jako wskaźnik pogody.
Znana butelka lejdejska może w pewnych warun
kach służyć do przepowiedni pogody, a możli
wość je j zastosowania w tym względzie opiera 
się na jednej własności tego przyrządu, która nie 
je s t jeszcze dostatecznie wyjaśniona. Gdy mia
nowicie umieścimy butelkę lejdejską na jednym 
talerzyku wagi, a drugi zrównoważymy, kładąc 
odpowiednią ilość ciężarków, to równowaga ta  
narusza się, gdy udzielimy wtedy butelce ła 
dunku elektrycznego. Ścisłe poszukiwania w tym 
względzie wykazały, że to zwiększenie się cię
żaru butelki dochodzić może nawet do jednego 
grama. Dotychczasowo objaśniano to w ten 
sposób, że ładunek wywołuje zmiany w polu 
elektrycznem i powoduje natężenia w k ierun
ku od góry  ku dołowi. Obecnie zaś francuz

p. Duela zrobił spostrzeżenie, że te zmiany 
w wadze butelki lejdejskiej przy ładowaniu znaj
dują się w ścisłym związku ze stanem pogody 
i że zmiana ta  je s t najmniejszą, gdy ma deszcz 
nastąpić. Zjawisko to może być dość łatwo 
stwierdzone i przeto służyć jako dogodny 
wskaźnik zmiany pogody. Co zaś dotyczy przy
czyny tego zjawiska, to  p. Duela sądzi, że po
wietrze zawarte w butelce lejdejskiej uwydatnia 
zmiany atmosfery co do je j stanu ciśnienia, 
tem peratury, wilgoci i t. p., to zaś wpływa na 
stan elektryczny butelki i wywołuje zmiany na
tężenia. Z tego wszystkiego okazuje się więc, 
że w zależności od następnego stanu pogody 
waga naładowanej jednakowo hutelki lejdejskiej 
będzie nieco różną. D -r Duela ułożył nawet 
systematyczne tablice, które przedstaw iają zmia
ny w wadze butelki w zależności od stanu atmo
sfery i pozwalają przeto poniekąd sądzić, jaka 
będzie najbliższa pogoda.

9-

N e k r o lo g ia .

Ś. p. Brunon Abakanowicz zmarł d . 28-go 
sierpnia w Paryżu. O życiu jego i zasłu
gach naukowych podamy wkrótce obszerniejszą 
wzmiankę.

OBJAW Y ASTRONOMICZNE 

w m. wrześniu,

W  bieżącym miesiącu będą widzialne planety 
Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, z których pierw
sza świeci nader silnie przed wschodem słońca; 
planety pozostałe posiadają blask znacznie słab 
szy i przez krótki przeciąg czasu mogą być 
oglądane.

Dnia 13-go M arkury znajduje się w złączeniu 
górnem ze słońcem, znajduje się zatem w odleg
łości największej od ziemi i przez czas długi nie 
będzie widzialny z powodu bliskiego sąsiedztwa 
ze słońcem.

W enus wschodzi przed godziną 2-gą w nocy 
i jako  gwiazda poranna je st upiększeniem wschod
niej części nieba; średnica pozorna wynosi około 
20", przez lunetę widać połowę tarczy planety, 
oświetlonej przez słońce.

Około północy wschodzi Mars, nie dość łatwo 
dający się wyszukać, gdyż z powodu znacznej.
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odległości posiada małą średnicę, nie przenoszą
cą 6"; w połowie miesiąca M ars przechodzi pod 
Kastorem i Polluksem (w gwiazdozbiorze B liź
niąt), następnie znajdujem y go w gwiazdozbiorze 
Raka wysoko nad poziomem z powodu znacznego 
( +  23°) zboczenia północnogo. Z końcem roku 
warunki oglądania planety stawać się będą coraz 
korzystniejsze.

Z nastaniem zm roku łatwo wynaleźć Jowisza 
nizko nad poziomem południowo-zachodnim, 
gdzie świeci prawie przez 2 godziny silnym blas
kiem w gwiazdozbiorze Niedźwiadka. W pobli
żu świeci U ran dla gołego oka niedostępny. 
W  1 '/2 godziny po Jowiszu zachodzi Saturn, 
świecący blisko drogi mlecznej w gwiazdozbiorze 
Strzelca. Dnia 3 -go nastąpiło powtórne w r . b. 
zakrycie Saturna przez księżyc.

Dnia 23 go słońce znajduje się na równiku 
w przejściu z półkuli północnej na południową, 
wschodzi w znaku W ag, który znajduje się

w gwiazdozbiorze Panny; oznacza to początek 
jesieni astronomicznej, k tóra na naszej półkuli 
trw ać będzie 89 dni i 19 godzin (wiosna—92 dni 
21 g., lato 93 d. 14 g., zima 89 d. 0 g.)

Długość dnia maleje we wrześniu od 1 3 -godz. 
37 min. do 11 godz. 39 m., skutkiem czego 
w końcu września dzień staje się krótszym  
o 5 godzin aniżeli w dniu letniego przesilenia 
dnia z nocą.

Odmiany księżyca: d. 2-go pierwsza kwadra 
o godz 9 m. 20 r., d. 9-go pełnia o godz. 6 min. 
30 r., d. 15-go ostatnia kwadra o godz. 10 m. 
21 w., d. 23-nów o godz. 9 m. 21 wiecz.

6. Tołwiński.

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. 29 sierpnia do 4 września 1900 r.

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

•a
•S

B a ro m e tr  
700 mm 4 - T  e m p e ra tu r i  w st. C.

U'03
•l-H

K ieru n ek  w ia tru  
Szybkość w metrach

Sum a

opadu
U w a g i

O 7 r. I p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. Najw. Najn. £

29  s. 54,6
-

55,3 56,8 12 ,3 16,8 13.8 17,^ 1 1 ,6 56 N 5 N E 10,N3 „ S  w  południe
3oC . 59,5 59,6 58,9 10,2

14,3
•7,7 16,0 18,8 9,3 5o NE3,NE3,SJ —

3 1  P. 58,5 57,7 56,o 2o ‘2 15,2 22,0 1 1 ,2 47 SW 3,SW 3,SW* —
1 S. r>4,7 53,3 5 1,0 M,9 21,0 *7,7 21,6 12,1 48 SW 3,W 3,S *V4 —
2 N. 47,3 46,1 4%2 17,7 22,8

13,3
16 ,1
l i ,5

24 0 M.4 58 SW 5,SW 5,SW4 0.3 •  p. 111. kilkakr.
3 P. 50,5 4^,5 52,6 1 4,o 16 , 1 1 1,5 74 W \\ 7W \S K 5 4.4 •  kilkakrotnie
4  W. 54,9 54,^ 55.9 9,7 15,1 13,3 I M 1,1

,
63 W 5,W 5,SW 5

Średnie 5?,7 1 5,3 57 4,7
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