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J A S K I N I E .

Jesteśmy na oceanie Indyjskim, na wyspie 
Reunion, największej z Maskareńskich. W za
stygłych potokach lawy znajdują się tam 
liczne groty. Ze stropu długiego przestro- 
nego tunelu zwieszają się tu i owdzie sople 
zastygłej lawy. W miejscowościach wulka
nicznych często spotykać można podobne 
jaskinie w lawie. Słynie z nich Hawaii, Te- 
neryfa, a zwłaszcza Islandya, której Czarna 
Pieczara, w pobliżu Kalmanstunga zyskała 
sobie rozgłośną sławę.

W  jaki sposób powstały tego rodzaju ja 
skinie?

Potoki lawy, spływające ognistemi stru
mieniami po pochyłości terenu, wkrótce za
stygają na swojej powierzchni, okrywają się 
twardą skorupą, w której wnętrzu płynna 
masa porusza się dalej jak w płaskiej rurze. 
Jeżeli potem ilość lawy, wypływającej z wul
kanu, zmaleje, tedy powstają w potoku ja 
miste przestrzenie czyli jaskinie. Do po
wstawania jaskiń w lawie dopomagają jesz
cze rozpierające ją  pary i gazy.

Inny typ jaskiń—brzegowych—zawdzięcza 
swe powstanie morzu. Fale morskie, ude
rzając z gwałtownością o ściany urwiste skal

nych brzegów, odłamują od nich bryły; ze 
wzmagającą się osobliwie podczas burzy po
tęgą bombardują niemi skałę, jakby tara- 

j  nem, wydrążają wreszcie jamiste nisze—gro
ty brzegowe.

Taką posiada wyspa Capri, stanowiąca 
wraz z półwyspem Sorrento południowe obra
mowanie malowniczej zatoki Neapolitańskiej.

I  półwysep, i wyspa sąto właściwie prze
rwane cieśniną morską wapienne odroźa gór 
Apenińskich.

Wkrótce po wyjeździe ze Sorrento ukazu
ją  się naszym oczom strome, wapienne urwi
ska wyspy Capri, umajone szmaragdową zie
lenią łąk. Tu niegdyś osiadł syt krwi i mor
dów Tyberyusz. Statek zatrzymuje się przed 
słynną grotą Lazurową; wejście do niej, do
stępne tylko podczas ciszy morskiej, niewiele 
wystaje ponad powierzchnią fal; wskutek te
go promienie światła tylko przez wodę mogą 
dostawać się do wnętrza groty i oświecają je 
cudownym błękitem.

W archipelagu Hebrydzkim, w prastarej 
dziedzinie natchnionych bardów i ponurych 
druidów, jest wysepka Staffa, a w niej jaski
nia. Bozległą salę sklepi strop, wspierający 
się na sześciograniastych słupach bazaltu, za 
posadzkę zaś są ruchliwe nurty morskie. Gra 
jasnozielonej barwy morza, różowej—wodo
rostów, ciemno-brunatnej—bazaltu, jest efe
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ktowna. Plusk spadającej kroplami ze skle
pienia wody, łagodny podczas ciszy morskiej 
gwar fal zlewają się w rzewną, przeciągłą, 
tajemniczą melodyą; podczas burzy zaś grota 
huczy złowrogo, rozgłośnie na milę naokół.

Innego typu jaskinie zawdzięczają swe po
wstanie niszczącemu działaniu wód podziem
nych.

Jak  wiadomo, woda, spadłszy z atmosfery 
na ziemię, ulega tu trojakiemu losowi: jedna 
jej część,parując, uchodzi napowrót do atmo
sfery lub zostaje wchłaniana przez organiz
my, druga część spływa po powierzchni, da
jąc początek strumieniom, wreszcie trzecia 
przesącza się w głąb ziemi przez przepusz
czalne jej warstwy; przesączanie wody uła
twiają mniej lub więcej szczeliny, znajdujące 
się w warstwach ziemi. Wody podziemne 
bynajmniej nie zachowują się biernie wzglę
dem swego skalnego środowiska; przeciw
nie—ścierają je, wypłókują, drążą . . .

Wskutek tego działania wody powstają 
w skoiupie ziemskiej sklepiste jamy najroz
maitszej formy i wielkości, łączące się często 
ze sobą chodnikami, korytarzami; komory 
jaskiń znajdują się po części na tym samym 
poziomie lub też na rozmaitych piętrach. 
Niekiedy wody, wdzierające się do wnętrza 
podziemi, zlewają się w podziemne strumie
nie, rzeki, tworzą tam jeziora, wodospady 
i t. p. Strumienie te, zwane u nas ponikami, 
nurkują, ukazują się na jaw, by znów znik
nąć i t. d., a to zależnie od układu powierzch
ni danej okolicy.

Rzeka Bonheur w Sewennach jest poni- 
kiem, przepływającym przez jaskinię Bra- 
mabiau. Tworzy ona wiele wodospadów; 
niektóre z nich dochodzą 6 m wysokości.

Przeszkód w zwiedzaniu jaskiń bywa bar
dzo wiele. W  jaskini Padirac w miejscowo- 
wości Lot badacz francuski M artel musiał 
przenosić łódkę przez nacieki wapienne, ma
jące postać progów,—naliczono ich tam 33.

Piękniejsze jeszcze progi naciekowe o ukła
dzie tarasowatym widzimy w jaskini Źródla
nej (Brunnengrotte) Karstu.

Rzeki podziemne jużto rozlewają się sze
roko, jużto płyną w głębokich i wąskich ja 
rach.

W  jaskini Marble Arch w Irlandyi widzi
my zlewające się ze sobą dwie rzeki podziem
ne, tworzące tu jakby rozległe jezioro.

W  innych razach łożysko, jak zapowie
dzieliśmy poprzednio, biegnie zaciśnionym 
jarem, tworząc podziemny kanion. Bywa 
niekiedy, źe łódź, używana w wyprawach 
podziemnych, nie może się tam pomieścić. 
Martel brał w takich razach drabinę, której 
używał jako mostu do przechodzenia z jed
nego brzegu rzeki na drugi. W jaskini 
Brudoux w takiej właśnie chwili drabina ze
ślizgnęła się z kamienia i badacz musiał 
użyć niezbyt miłej kąpieli w wodzie, mającej 
tylko 5° ciepła.

W wapiennych górach Ingleborough, w An
glii, znajduje się poziomy otwór, będący po- 
nikiem rzeki. Rzeka tam spada kaskadą, 
mającą 100 m wysokości (najwyższa w W ar
szawie wieża św. Augustyna na Nowolip-

Fig. 1. Jaskinia Źródlana.

kach ma 80 w). Wielu anglików napróżno 
usiłowało spuścić się w głąb poniku, lecz 
dopiero Martel dokonał tej trudnej wy
prawy. Po drabinie sznurowej z przenoś
nym telefonem, służącym do porozumiewania 
się z ludźmi na powierzchni ziemi, zstępował 
w ciągu 25 minut we wnętrzu kaskady, 
będąc w pozycyi, jak powiada całkiem hydra
ulicznej . . .  Na szczęście, światło dzienne 
przyświecało mu z góry. Zeszedłszy w głąb, 
ujrzał rozległą nawę, z której sklepienia 
otworem spada wodny słup kaskady, roz
iskrzony tęczowemi błyskami, spowity mgli
stym pyłem wodnym,—widok, jakiego pewnie 
nie domyślała się wyobraźnia Dorego, ani 
Juliusza Yernea.
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Tego rodzaju spady jaskiniowych poni- 
ków w niektórych miejscowościach poruszają 
przedsiębiorczym ludziom pierwotne, ale do
wcipnie obmyślone młyny. Widujemy to 
np. w Bośni i Hercogowinie, gd zie Jud  na
zywa je „ponorami”.

Fig. 2. Młyn podziemny.

Jaskinie, powstałe wskutek działalności 
wód podziemnych, bywają w gipsie, jak np. 
w okolicy Buska, lub w Bilczu, między Sere- 
dem a Zbruczem, w Gralicyi; spotykamy je 
również w dolomicie (jestto skała złożona 
z węglanów wapnia i magnezu), najwspa
nialsze wszakże widzimy w wapieniach.

W  wapiennem paśmie jurajskiem między 
Krakowem a Wieluniem znajduje się wiele 
malowniczych jaskiń, jak np. „Smocza jam a” 
na Wawelu, jaskinie Mnikowskie, Ojcowskie, 
Olsztyńskie. Badali je Roemer, Zawisza, 
Ossowski, Koziorowski, Czarnowski i inni.

W  roku ubiegłym odbyliśmy wycieczkę do 
mniej uczęszczanych jaskiń w Olsztynie.

Na wzgórzu wapiennem, porosłem zrzadka 
lasem sosen i buków, ujrzeliśmy niskie wej
ście do jaskini. Mchy, porosty, paprocie 
porastają na wietrzejącem zboczu skały. 
W  wejściu jaskini sklepienie wspiera się na 
krótkiej, lecz grubej kolumnie wapiennej. 
Przedsionek ma przedłużenie w korytarzu, 
rozszerzającym się w parę rozległych sal.

Wewnątrz widzieliśmy nietoperze w zwyk
łej im o tej porze pozycyi, t. j. zawieszone 
głową na dół. Temperatura wnętrza wy
nosiła 6,5° R, podczas kiedy współczesna

| temperatura na zewnątrz jaskiń była równa 
10° R. Wychodząc z jaskini odfotografo- 
waliśmy przedsionek z zewnątrz.

Obfitują w jaskinie zwłaszcza wapienie 
starszych^formacyj: węglowej i jurskiej; wa
pienie te już w najdawniejszych dobach roz
woju skorupy ziemskiej wynurzyły się z pod 
mórz, jakie poprzednio nad niemi falowały. 
Z tej właśnie przyczyny podlegały one dłu
żej, aniżeli młodsze od nich wapienie kre
dowe lub trzeciorzędowe, działaniu czynni
ków atmosferycznych. Żadną miarą zatem 
nie należy mniemać, jakoby jaskinie były 
utworami współczesnemi lub epok względnie 
niedawnych. Oglądane przez nas wyniki 
podziemnej pracy wód byłyby nawet ponad 
siły wód współczesnych: wiele jaskiń piętrzy  
się przecież na zboczach dolin wapiennych, 
na znacznej nieraz wysokości ponad właści
wym parowem rzeki w dolinie,—'Spotykamy 
jaskinie nawet w takich miejscowościach, 
gdzie obecnie nie zachodzi już przesiąkanie.

W minionych epokach opady atmosferycz
ne były daleko obfitsze, niż współcześnie, 
rozkład wód powierzchni nie był jeszcze tak 
ustalony; wnioskować stąd możemy, że drą
żeniu skał przez wody podziemne pomagało 
wtedy ich wielkie ciśnienie; bo nawet dziś, 
w epoce suchszej, niektóre strumienie pod
czas wezbrania wód wypełniają jaskinio aż 
po sam strop, wraz ze wszystkiemi galerya- 
mi i korytarzami.

Fig. 3. Wejście do jaskini Olsztyńskiej.

Dotychczas mówiliśmy o niszczącej pracy 
wód, działającej mechanicznie. Ale dołącza 
się do niej zazwyczaj i działalność wody che
miczna. Mianowicie woda posiada zdolność
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rozpuszczania w sobie czystek wapienia, oso
bliwie jeżeli zawiera jeszcze dwutlenek 
węgla, pobierany przez się z atmosfery, 
a zwłaszcza z próchnicy szaty roślinnej da
nej miejscowości.

Cóż się jednak dziać będzie, jeżeli wody, 
wypełniającej jaskinię, będzie ubywało? Mo
gą przecież zatkać się osypiskami kanały, do
prowadzające wodę; podrugie, wskutek dzia
łania sił drzemiących we wnętrzu ziemi, mo
że ulegać podnoszeniu się poziom lądu w d a 
nej miejscowości, przez ćo wody, wpływające 
poprzednio do jaskini, obiorą sobie inną dro
gę; wreszcie mówiliśmy już, że niewątpliwie 
ilość opadów w poprzednich epokach była 
daleko większa, niż dzisiaj, zatem i wskutek 
tego obniżał się poziom wód w jaskiniach. 
Podczas tego okresu wysychania jaskiń roz
poczęło się przyozdabianie ich naciekami wa- 
piennemi, proces twórczy.

Co poprzednio woda, niszcząc, wydrążyła, 
to teraz twórczo zapełnia. Woda nasycona 
dwutlenkiem węgla rozpuszczała węglan 
wapnia, wymywała go;—teraz krople jej, 
zwieszając się u stropu już nie w wodzie lecz 
w powietrzu, pod wpływem zmniejszonego 
ciśnienia, wyparowują potrochu, tracą część 
dwutlenku węgla i osadzają na stropie wa
pień; drobne te cząstki, gromadzące się 
w tem samem miejscu przez wiele wieków, 
tworzą krople, zwane stalaktytami; utwory 
tegoż samego składu, osadzające się na dnie 
jaskiń, nazywamy stalagmitami. Z  czasem, 
zrastając się z sobą, stalaktyty i stalagmity 
tworzą kolumny, jakich przykład widzieliśmy 
w wejściu do jaskini Olsztyńskiej.

Jeżeli w sklepieniu jaskini znajdują się 
podłużne szczeliny, tedy zaciekają one sta- 
laktytowemi draperyami, niekiedy niezwykle 
malowniczerai.

W r. 1857 spodziewana była wizyta w słyn
nej Jamie Postojnej, bardziej znanej pod 
nazwą jaskini Adelsberskiej. Wbito tedy 
w sklepienie hak do celów oświetlenia. Po 
26-ciu latach tkwienia hak okrył się warstwą 
nacieku wapiennego grubości do 2 mm. 
Wypadałoby zatem, że na utworzenie 1 m 
nacieku potrzeba do 25 000 lat. Zresztą 
prędkość narastania nacieku zależy od wła
ściwości wapienia, ilości i pory opadów, 
a zwłaszcza od przewiewności miejsca.

W Dorpacie np., na starym kamiennym mo
ście, widzieliśmy spore stalaktyty—na mo
stach występują one dość często.

(Dok. nast.).
W. Jezierski.

0 roślinach uprawnych.
(Dokończenie).

Drugi bardzo ważny czynnik w powsta
waniu nowych odmian przedstawia krzyżo
wanie się czyli hybrydyzacya. Proces ten 
zarówno wśród dzikiej jak i uprawnej flory 
odbywa się na wielką skalę. Wśród dzikiej 
roślinności skłonnością do tworzenia mieszań
ców wyróżniają się szczególniej pewne grupy, 
jak np. turzyce, wierzby, jastrzębce, dzie
wanny (V(jrbascum), róże i t. d. Rośliny te 
wyróżniają się jednocześnie i brakiem sta
łych cech gatunkowych. Co dotyczy roślin 
uprawnych, to tutaj krzyżowanie odbywa 
się w jeszcze większychjjrozmiarach niż u roś
lin dzikich, już choćby z tego powodu, źe 
hodujemy częstokroć obok siebie bardzo bli
skie odmiany. Wiadomo zaś, źe zdolność 
hybrydyzacyi bywa tem większa im dane 
osobniki bliżej są między sobą spokrewnione. 
Prócz tego i sami hodowcy przez sztuczne za
pylanie sprowadzają krzyżowanie się upraw
nych gatunków. W tym celu u kwiatów, 
które chcemy zapylić obcym pyłkiem, wyci
namy pręciki jeszcze przed wysypaniem się 
pyłku z tychże, następnie na znamię przeno
simy ostrożnie pędzelkiem pyłek, wzięty z in
nej odmiany czy gatunku. Drogą sztucz
nego zapylania udało się otrzymać wiele cen
nych odmian drzew owocowych, zbóż, róż
nych roślin ozdobnych, a w ostatnich cza
sach róże t. zw. remontanty, t. j. kwitnące 
kilka razy do roku.

Jak  wiadomo, mieszańce przedstawiają po 
większej części typ przeciętny, w którym 
łączą się cechy obu rodziców *). Częstokroć

*) Niekiedy cechy rodziców występują w mie
szańcach obok siebie zupełnie niezależnie. Mie
szańce np. Anagallis phoenicea (z fioletowemi 
kwiatami) i A. coerulea (z niebieskiemi) posia
dają na jednej i tej samej łodyżce kwiaty obu 
kolorów.
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j ednak  w ystępują i cechy zupełnie inne, n ie
k ie d y  o charak terze  atawistycznym . Jed - 
n em  słowem w skutek krzyżow ania otrzym u
jem y zawsze odmiany, różniące się od typów 
rodzicielskich, i jednocześnie wyróżniające 
się skłonnością do tw orzenia nowych m ieszań
ców. Z re sz tą  zdolność ta  nie je s t n ieogra
niczona, ponieważ jednocześnie w ystępuje 
u mieszańców stopniowy zanik organów płcio
wych kosztem rozw ijających się bujnie liści 
i pędów. W  skrajnych przypadkach pręciki 
i słupki zanikają doszczętnie, a raczej prze
ksz ta łca ją  się w płatk i korony. O trzym u
jem y wówczas odmiany pełne, k tóre już  tylko 
d rogą w egetacyjną rozm nażać się mogą.

W  historyi powstania naszych roślin upraw 
nych krzyżowanie miało bardzo doniosłe 
znaczenie. Poszukiw ania nad pochodzeniem 
roślin uprawnych upow ażniają nas do wnios
ku, że praw ie zawsze mamy tu  do czynienia 
nie z czystemi gatunkam i, lecz z produktam i 
skrzyżowania się dwu, niekiedy trzech  lub 
większej liczby gatunków  i ich odmian. 
W ed ług  badań  K . K ocha nasze ogrodowe 
jabłonie, dla których Linneusza P iru s  M alus 
je s t tylko nazw ą zbiorową, d a ją  się spro
wadzić conaj mniej do pięciu ‘), nasze 
zaś grusze (P iru s  communis L inneusza) 
zaw dzięczają swój początek przynajm niej 
trzem  gatunkom  2). To samo dotyczy n a 
szych roślin ozdobnych i jarzyn. Różno
barw ne petunie, zdobiące grządki w naszych 
ogrodach (oznaczane przez ogrodników n a 
zwą zbiorową P e tu n ia  hybrida), pochodzą ze 
skrzyżowania się trzech odrębnych gatunków  
A m eryki południowej 3). B ardzo zajm ującą 
pod tym  względem historyą pow stania na
szych róż ogrodowych daje  nam K . Koch 
w swej dendrologii. „K ażdy z trzech wiel- 
wielkich szczepów ludzkości—pow iada on—  
posiadał od niepam iętnych czasów swój u lu 
biony gatunek róży. Indoeuropejsk ie  n a 

J) A mianowicie: Pirus pumila M ili., P. da- 
syphylla Borkh , P. silvestris Mili., P . prunifolia 
W illd. i P. spectabilis Ait.

2) P irus Achras G arn t.— ojczyzna Chiny, u nas 
tylko zdziczała, P. niyalis Jacq. (dziko rośnie 
w Alpach) i P. eleagnifolia Pall. (Kaukaz, Azya 
Mniejsza).

3) Petunia violacea Lindb, P. nyctaginiflora 
Juss. i P. intermedia Less.

rody ukochały różę francuzkę (R osa g a l- 
lica  L .) oraz je j odmianig centyfolię (R . cen- 
tifolia L ). U lubieńcem  semickiego szczepu 
była  zawsze ró ża  m iesięczna czyli dam a
sceńska, rosnąca i te raz  dziko w Syryi 
(R . dam ascena M ili.), gdy tym czasem  u lu 
dów mongolskich szczególnemi względami 
cieszyła się róża żółta (R . lu tea Mili.). O d
miany, pochodzące ze skrzyżowania trzech 
tych gatunków, napotykam y już  u greków 
i rzym ian. Obecnie s ta ły  się one nab y t
kiem  całego św iata cywilizowanego, przy
czem liczba ich pom nożona została  przez 
włączenie do hodowli kilku jeszcze nowych 
gatunków ” *).

Z a  trzecią w końcu kategoryą czynników, 
powodujących zmienność roślin, możnaby 
uważać przeniesienie ich w inne w arunki 
geograficzne. I  w rzeczy samej najw ażniej
sze nasze rośliny upraw ne nie należą do flory 
europejskiej, lecz zostały przeniesione zA zyi 
lub A m eryki. D oskonały przykład , do ja 
kiego stopnia przeniesienie rośliny z jej oj
czyzny pierw otnej pod obce niebo wzmaga, 
a nawet wywołuje w niej skłonność do w y ra
dzania się w nowe odmiany, przedstaw iają 
ziemniaki. W  ojczyznie swej (Chili) nie tw o
rzą  one wcale odm ian, tym czasem  w E uropie 
odmian ich liczymy tysiące. To sam o doty
czy i akacyi (R obin ia  pseudoacacia), k tó ra  
dopiero po sprowadzeniu je j do E u ropy  wy
d a ła  tu  mnóstwo odmian. W  swej pierw ot
nej ojczyznie zaś, t. j. w A m eryce, drzewo to 
wcale nie wyróżnia się zmiennością, tak  że 
naw et odmiany ozdobne akacyi zostały tam  
dopiero sprowadzone z Europy.

T rzy więc główne czynniki wywołują ową, 
zaiste podziwienia godną zmienność roślin 
upraw nych : hodowla, hybrydyzacya i p rze
niesienie w inne w arunki klimatyczne. Z by
teczna prawie dodawać, że nie są one jedy- 
nem i czynnikami, decydującem i w tak  zawi
łym  procesie, ja k  powstawanie nowych po
staci roślinnych i że działanie ich praw ie 
zawsze zachodzi równocześnie, wskutek cze

*) A mianowicie róży chińskiej (Rosa chinen- 
sis Jacq.) i róży herbacianej (R. fragrans Red.). 
Z gatunków tych (obecnie napotykanych już ty l
ko w stanie zdziczałym) przez skrzyżowanie ich 
z różą miesięczną, i centyfolią powstały najpięk
niejsze odmiany naszych róż ogrodowych.
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go dokładne określenie przyczyn w każdym 
poszczególnym przypadku staje się niepodo
bieństwem. Dla hodowcy zaś owa zmienność 
jest nabytkiem wielce pożądanym, dostarcza 
mu bowiem wciąż świeżego materyału do 
otrzymywania nowych odmian drogą do
boru.

Dalsze zabiegi hodowcy po otrzymaniu no
wej odmiany polegają na ustaleniu pożytecz
nych cech tej ostatniej, usunięciu zaś wszyst
kich mniej pożądanych lub szkodliwych. 
I  tutaj dobór znowu przychodzi nam z po
mocą : przeznaczamy bowiem na nasienie je 
dynie najlepsze osobniki. Droga ta  jednak 
łatwa do wykonania, gdy mamy do czynienia 
z gatunkami o krótkim okresie rozwoju 
(roczne i kilkoletnie zioła, np. kwiaty, jarzy
ny) staje się niemożebną do wykonania, gdy 
idzie np. o drzewa owocowe, zakwitające do
piero po latach kilkunastu. Tutaj więc dla 
wyrobienia i utrwalenia jednej odmiany po- 
trzebaby pracy bardzo wielu pokoleń ludz
kich i gdybyśmy nie mieli innej drogi, owo- 
carstwo nasze stałoby zapewne na bardzo 
niskim stopniu rozwoju. Na szczęście sama 
natura przychodzi nam tu z pomocą, ucząc, 
że wszelkie zboczenia indywidualne możemy 
przechować w całej ich czystości, skoro ży
cie osobnika obdarzonego niemi przedłużymy 
do nieskończoności, a to dzieląc go na części 
i umożliwiając każdej z nich dalszy rozwój. 
Proces ten stanowi istotę t. zw. bezpłciowego 
czyli wegetacyjnego sposobu rozmnażania się 
roślin. Odbywa się zaś w praktyce dwiema 
drogam i: 1) drogą odkładów i sadzonek 
i 2) zapomocą szczepienia.

Rozmnażając zapomocą odkładów, gałąź, 
przeznaczoną na wytworzenie nowego osob
nika, pozostawiamy na czas pewien w połą
czeniu z rośliną macierzystą. W  tym celu 
przyginamy gałąź do ziemi, miejsce zaś zgię
cia, po uprzedniem nacięciu lub nadłamaniu 
przysypujemy ziemią. W  miejcu tem póź
niej wyrastają korzenie. Mnożenie przez od
kłady stosuje się dosyć rzadko, najpowszed- 
niejszym zaś sposobem wegetacyjnego roz
mnażania jest sadzonkowanie. Jako sadzon
ki mogą służyć najrozmaitsze części roślin, 
np. liście u begonij, oczka u winorośli, niekie
dy korzenie, najczęściej jednak pędy. Części 
te, umieszczone w gruncie, przy odpowiedniej 
temperaturze i wilgotności zakorzeniają się

bardzo łatwo, przeobrażając się w ten spo
sób w samodzielne rośliny.

Obadwa sposoby rozmnażania napotykają 
się i w naturze. Za przykład mogą służyć 
rzęsy (Lemna), Elodea, topole i wiele innych. 
U roślin tych rozmnażanie wegetacyjne za
stąpiło z czasem rozradzanie się drogą płcio
wą. Z wysokiem prawdopodobieństwem 
można się domyślać, źe pokładające się i wy
puszczające w miejscu zetknięcia się z zie
mią pędy j eżyn nauczyły pierwotnego czło
wieka stosować odkłady, zakorzeniające się 
zaś odłamane gałęzie wielu drzew wskazały 
mu drogę do sadzonkowania. U wielu roślin 
dzikich napotykamy prócz tego specyalne or
gany, przeznaczone wyłącznie do celów bez
płciowego rozmnażania i posiadające zazwy
czaj rozmaitą wartość morfologiczną. Sąto 
bulwy i cebulki, zapomocą których mnoży
my również wiele naszych roślin uprawnych 
(ziemniaki, kwiaty cebulkowe i t. d.). We 
wszystkich podobnych przypadkach nowy 
osobnik będzie jaknajwierniejszem odbiciem 
macierzystego. Przedstawia on przecież in
tegralną część tego ostatniego i cały dalszy 
rozwój, który przebiega np. sadzonka lub 
bulwa, sprowadza się właściwie do odtworze
nia brakujących organów.

Inny sposób bezpłciowego rozmnażania 
przedstawia szczepienie. Sama czynność po
lega na tem, że pęd (t. zw. zraz) lub oczko 
(oczkowanie) rośliny szlachetnej wprowa
dzamy w połączenie z rośliną o własnościach 
mniej cennych (podkładka), której jedynem 
zadaniem jest zaopatrywanie zaszczepionej 
rośliny, czyli tak zwanego szczepka, w sole 
mineralne *). Między szczepkiem a podkład
ką wytwarza się po ich zrośnięciu ścisły sym- 
biotyczny stosunek, czyli innemi słowy za

*) Sposobów szczepienia w praktyce ogrod
niczej wyrobiło się bardzo wiele. Różnią się 
one wszakże tylko w podrzędnych szczegółach. 
Najbardziej używane rodzaje szczepień są: łącze- 
czenie czyli kopulizacya, jeżeli podkładka i szcze- 
pek m ają jednaką, grubość, oraz szczepienie 
w szparę i za korę (kożuchowanie), gdy cienki 
pęd szczepimy na grubym pniu. Szczepienie 
oczek zwie się oczkowaniem lub okulizacyą. 
O ablaktowaniu zaś mówimy wtedy, gdy szcze- 
pek pozostaje do czasu w połączeniu z rośliną 
m acierzystą, gdy np. sprowadzamy zrośnięcie się 
gałęzi tego samego lub sąsiednich drzewek.
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chodzi między niemi zobopólna wymiana 
usług. Szczepek, rozrastając się, asymiluje, 
kwitnie, wydaje owoce, podkładka zaś, którą 
umyślnie pozbawia się gałęzi, zaopatruje 
w pokarm mineralny szczepek, sama zaś ko
rzysta z wytworzonych przez szczepek pro
duktów asymilacyi. Cała więc różnica mię
dzy szczepieniem a odkładaniem lub sadzon
kowaniem polega na tem, źe sadzonka lub 
odkład musi sam odtworzyć brakujące orga
ny (korzenie), gdy tymczasem szczepek ko
rzysta z organów cudzych, t. j. z korzeni 
podkładki. Szczepek zaś i podkładka razem 
wzięte przedstawiają jednę fizyologiczną ca
łość, jeden jakoby organizm. Jedność ta 
uwydatnia się również i we wzajemnem od
działywaniu, jakie wywierają na siebie szcze
pek i podkładka. Oddziaływanie to dotyczy 
jednak przeważnie własności fizyologicznych, 
poza tem zaś każdy z symbiontów zachowuje 
ściśle swe cechy morfologiczne, co widać bar
dzo dobrze, jeżeli dozwolimy i podkładce 
asymilować i kwitnąć *). Rozumie się, źe 
w przypadku tym wpływ podkładki na szcze
pek będzie daleko znaczniejszy. To też 
chcąc go zredukować do minimum pozbawia
my podkładkę gałęzi, a nawet samo szcze
pienie wykonywamy przy samym korzeniu.

W innych znowu razach wpływ podkładki 
na niektóre fizyologiczne właściwości szczep- 
ka może być wielce pożądany. Tak np. 
dla otrzymania obdarzonych silnym „wzro
stem odmian w postaci nizkorosłych krzewów 
(t. zw. sznury, palmety, stożki,) szczepimy je 
na podkładce, wyróżniającej się słabym wzro
stem. Dla gruszek używa się w tym celu 
pigwy (Cydonia japonica), jabłonie zaś szcze
pimy na jabłku rajskiem (Pirus Malus var. 
paradisiaca) lub na odmianie tego ‘ostat
niego, słodce (doucin). Zaszczepione na 
tych podkładkach wszystkie odmiany gruszy 
i jabłoni przybierają postać niewysokiego 
krzewu, przynoszą owoce bardzo wcześnie, 
już w 3-cim roku, oraz wyróżniają się płod
nością. Żyją zato znacznie krócej, niż za
szczepione na dziczku, t. j. osobniku wyho
dowanym z nasienia zwykłej jabłoni lub 
gruszy. Od podkładki zależy również wy-

*) Pomijamy tu  wyjątkowo trafiające się i nie 
dość ściśle zbadane zjawisko mieszańców przez 
szczepienie (np. sławny Cytisus Adami).

trzymałość szczepka na mrozy i pasorzyty. 
U nas np. dobrze jest szczepić delikatne 
odmiany jabłek i gruszek na odmianach ros- 
syjskich. Amerykańskie gatunki winorośli 
mniej cierpią od filoksery niż europejskie, to 
też z bardzo pomyślnym skutkiem większość 
winnic we Francyi przeszczepiono na te 
ostatnie.

Posiadamy więc w szczepieniu nietylko 
znakomity środek rozmnażania cennej od
miany, lecz pozwala nam ono zwiększyć jesz
cze przymioty tej ostatniej przez wybór 
stosownej podkładki. Inne znowu zastoso
wanie szczepienia polega na zastępowaniu 
chorych lub obumarłych części przez zdrowe 
i na zmuszeniu całego drzewka lub niektó
rych gałęzi ,do owocowania przez wszczepie
nie pędów owocowych ł).

A więc rozmnażanie zapomocą sadzonek, 
odkładów i szczepienia przedstawia, podob
nie jak i systematycznie stosowany dobór, 
niezawodny środek przechowania szlachet
nych odmian w całej ich czystości. Między 
obudwiema metodami wszakże zachodzi głę
boka zasadnicza różnica. Gdy stosujemy 
dobór i rozmnażanie płciowe otrzymuje
my rzeczywiste odmiany, których cechy prze
noszą się z pokolenia na pokolenie. Roz
mnażanie zaś bezpłciowe sprowadza się 
w gruncie rzeczy do przedłużenia życia osob
nika, obdarzonego cennemi dla nas przy
miotami. To też np. odmiany naszych drzew 
owocowych, właściwie mówiąc, nie są żad- 
nemi odmianami, lecz przedstawiają jedy
nie przedłużenie i zwielokrotnienie jed
nego i tego samego praosobnika. Okolicz
ność ta tłumaczy nam poniekąd wymieranie 
wielu bardzo cennych odmian drzew i krze
wów oraz malejącą wciąż oporność niektó
rych z nich na wpływy szkodliwe. Śmierć 
bowiem jest prawem powszechnem natury, 
a więc i w danym przypadku, dzieląc osob
nika na części, przedłużamy jego istnienie, 
lecz oczywiście Lnie możemy tego czynić 
do nieskończoności. Wymieranie więc od
mian przedstawia zjawisko śmierci natural
nej, zmniejszona zaś oporność na wpływy

*) Z braku miejsca przytoczyliśmy tu  tylko 
niektóre najważniejsze zastosowania szczepienia 
z pominięciem teoretycznej strony przedmiotu, 
k tóra stanowić będzie treść osobnego artykułu.



584 WSZECHŚWIAT N r 37

Bzkodliwe — symptomy starzenia się przed
śmiertnego.

N a tem kończymy nasz szkic. Pozostaje 
nam jeszcze tylko do zaznaczenia, źe ani wy
soki stopień zmienności roślin uprawnych 
ani skłonności ich do tworzenia wciąż no
wych mieszańców nie przedstawiają jeszcze 
nic wyjątkowego, nie napotykanego wśród 
dziko rosnącej flory. Cala różnica jest tu 
raczej ilościowej natury. Charakterystyczną 
za to właściwość wszystkich roślin uprawnych 
stanowi brak w nich tego ścisłego dostoso
wania się do warunków otoczenia, które po
dziwiać musimy u każdej dzikiej rośliny. 
Wyhodowane pod ręką człowieka rośliny 
uprawne, podobnie jak i zwierzęta domowe, 
obok cech pożytecznych dla zachowania ga
tunku, wykazują cały szereg właściwości naj
zupełniej obojętnych, a nawet wprost szkod
liwych. Nasze kwiaty pełne, nasze jabłka 
i gruszki z potwornie rozwiniętą tkanką so
czystą a pozbawione za to zupełnie nasion 
lub też z niedokształconemi w nich zarodka
mi są tego jaskrawym przykładem. To też 
wszystkie rośliny uprawne nietylko początek 
swój, lecz i dalszą egzystencyą zawdzięczają 
opiece człowieka. Pozbawione zaś jej giną 
one w krótkim czasie w walce o byt ze swy
mi dzikorosnącymi sąsiadami, o ile nie zdo
łają  przystosować się do nowych warunków 
bytu. Mówimy wówczas o zdziczeniu rośliny 
uprawnej.

J . Trzebiński.

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

Notatka historyczna.

I.

Myty o pochodzeniu człowieka.
(Dokończenie).

Na obszarach, objętych cyklem naszych 
dziejów, w dwu tylko ogniskach pierwotnej 
kultury, wskutek jej większego tam niechyb
nie niż gdzieindziej rozwoju, powstały nie
zależnie od siebie dwa odrębne, chociaż na 
jednakowych podstawach oparte, systematy

pisma. Tam przeto wcześniej niż gdziein
dziej zetknęły się z sobą czasy przedhisto
ryczne z historycznemi. Do powstałego tam 
piśmiennictwa zwrócić się przedewszystkiem 
w naszem musimy zadaniu.

Wzmiankowane dwa ogniska kultury znaj
dowały się w dolinach dwu rzek: Nilu, i po
łączonego z Tygrem Eufratu. Dwuma zaś 
owemi systematami pisma były: hieroglify 
i pismo klinowe.

Jak  imiona a przytem rodowody władców, 
którzy wznosili gmachy, jak czyny wielkich 
wojowników i opowiadania o zwycięskich 
pochodach, jak niektóre rozporządzenia rzą
dowe, umowy państwowe i prywatne, zaklęcia 
przygód szkodliwych i chorób różnych, a nad
to, pieśni uwielbienia dla panujących na ziemi 
królów a na niebie bogów, słowem, jak 
wszystko, co będąc zapisane stanowi do
kumenty, od których pojawienia się rozpoczy
nają się czasy historyczne,—tak też i opowia
dania o pochodzeniu człowieka były współ
cześnie zapisane. Ale, gdy wszystko inne, co 
budziło bezpośredni interes w królach i lu
dziach możnych w kraju, co wzmacniało zna
czenie kapłanów i ich karmicieli bogów 
przeróżnych, zapisywane na bryłach kamieni, 
ryte po ścianach pałaców i świątyń, prze- 

j  trwało jak sam materyał, na którym było 
zapisanem, wieki i doszło do nas w pierwot
nej formie; opowiadania o pochodzeniu czło
wieka, jak również i wiele innych utworów, 
osobiście nie dotyczących i nie interesujących 
nikogo z możnych i wielkich, już to, źe były1 
zapisywane na mniej trwałych materyałach,. 
np. cegiełkach, jak w dolinie Eufratu, lub 
papirusach, jak nad Nilem, już to, że, będąc 
mieszczone w zbiorach ogólnych, odpowia
dających naszym bibliotekom, mniej staran
nie były tam utrzymywane, z biegiem wieków 
uległy zniszczeniu przez sam czas i ludzi. 
Do nas przeto z tych rękopismów bezpośred
nio doszły tylko szczątki i strzępy. Z toku 
zawartych w nich opowiadań tylko urywki 
się przechowały, lub oderwane zdania i wy
razy, z których zaledwie wnioskować cokol
wiek bądź o ich treści się daje.

Lecz między nami a narodami z nad Nilu 
i z Mezopotamii stają jako pośrednicy grecy. 
Piśmiennictwo greckie, nie bacząc już na to 
co w nie weszło z piśmiennictwa tych na
rodów jako treść, wsiąkło jako wiadomości
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i nauka, wiąże nasze czasy z początkami 
historycznych, ponieważ, przez samo już je
dynie zawarcie w sobie mytów owych staro- 
żjtniejszych od swojego narodów, stało się 
niby echem tamtych czasów. I  chociaż w wie
ku ubiegającym dotarliśmy bezpośrednio do 
źródeł egipskich, babilońskich i asyryjskich, 
chociaż nie wszyscy pisarze greccy, którzy 
pisali o Egipcie i Mezopotamii doszli do nas 
i nie wszystko, co napisali, przechowało się 
w całości,—jednakże tego, co znajdujemy
0 tych krajach w dziełach greckich, bądź prze
chowanych w całości, bądź też w urywkach, 
pominąć, gdy rzecz idzie o czasy pierwot
ne wogóle, a zwłaszcza myty i to wyjąt
kowo egipskie, niema sposobu. Żądni bo
wiem wiedzy grecy w mytach ową wiedzę 
upatrywali i jako wiadomości rzeczywiste, 
zewsząd je zbierali. Z tego wynikła nawet ta 
okoliczność, źe w piśmiennictwie greckiem 
znajdujemy myty o pochodzeniu człowieka 
nawet tych narodów, które swego istnienia 
w piśmiennictwie własnem nie uwieczniły, np. 
fenicyan.

Tak więc, łącząc urywki opowiadań o po
chodzeniu człowieka, bezpośrednio docho
dzących do nas na szczątkach cegiełek
1 w strzępach papirusów, z tem, co z tych 
opowiadań przechowali pisarze greccy, i jed
ne uzupełniając drugiemi, możemy nietylko 
odpowiedzieć poniekąd na pytanie, co sobie 
w głównych zarysach opowiadali ludzie pier
wotni o pochodzeniu swojem? ale nawet wy
śledzić pewien rozwój pojęć w tych ich opo
wiadaniach, wykazać niejakie stopniowanie 
w wzmacnianiu się i rozwijaniu samej myśli.

W  większej niż gdzieindziej ilości prze
chowały się podania w Egipcie i o Egipcie 
pod tym względem więcej niż o innych kra
jach znajdujemy u pisarzy greckich. I  tak : 
Diodor Sycylijski podaje, że egipcyanie, 
utrzymujący, że są najstarsi z ludzi i autoch
toni, opowiadali, źe powstali z błota nadni- 
lowego, gdy ono, promieniami słonecznemi 
ogrzane,. poczęło z siebie wydawać wszelkie 
zwierzęta. Obok tego podania utrzymywało 
się i inne, zapisane w papirusach, że bóg Ra, 
zobaczywszy ziemię pustą i nagą, spuścił na 
nią swe promienie, niby potok łez z oczu 
swoich, a wszystko, co tylko żyje, rośliny, 
zwierzęta i ludzie, w tych promieniach, czy 
też łzach, z pod jego powiek na ziemię spad

ły. W  innych opowiadaniach to bóg Ptah 
własnemi rękami ulepił ludzi; to znowu ten 
czyn był przypisywany bogowi Kmu. Chęć 
wyróżnienia się wśród innych ludów jeszcze 
inne wytworzyła opowiadanie, a raczej uzu
pełniła poprzednie : Kmu, niby garncarz na 
odpowiednim warsztacie garnek, ulepił tylko 
egipcyan; azyatyckie i północne ludy—bogini 
Soket, H ar zaś—negrów.

Wśród cegiełek, pokrytych pismem kliho- 
wem, które w ilości kilkunastu tysięcy two
rzyły w Assyryi bibliotekę króla Assur-bani- 
pala, kilka mieści na sobie opowiadanie 
o pochodzeniu bogów i wszystkiego co żyje; 
następnie innych już kilkanaście—opowiada
nie o pierwotnych dziejach bogów i ludzi na 
ziemi.

Początek tego opowiadania daje pojęcie
0 kosmogonii pierwotnych ludów z nad Eu
fratu i Tygru l) : „Onego czasu, gdy to, co 
na górze, niebem nie było jeszcze nazwane
1 to, co jest ziemią, pozostawało jeszcze bez 
nazwy, otchłań bezgraniczna była ich po
czątkiem, chaos i morze je razem zrodziły. 
Wody ich zlewały się w jedno, żadne stado 
zwierząt nie było zebrane, żadna, nie rosła 
roślina”. Lub, jak odczytują inni: „Ciemność 
panowała bez promieni światła, burza bez 
żadnego uspokojenia”. I  dalej: „Wówczas 
bogowie jeszcze nie byli zrodzeni, żadne imię 
wymówione, przeznaczenie ustalone. Bogo
wie Lumu i Lahamu powstali pierwsi. I  wiel
ka ilość lat przeszła, aż się zwiększyła ich 
liczba. Bóg Assur i K i-A ssur. . . ” Po prze
rwie niedającej się odczytać następuje: „On 
wskazał mieszkania, siedem, dla wielkich 
bogów, oznaczył gwiazdy na mieszkanie dla 
siedmiu. . .  ustanowił długość roku i zakreślił 
jego granice. Dla każdego z dwunastu mie
sięcy trzy gwiazdy . .  . Otworzył wielkie 
wrota do nieba . . .  Rozkazał świecić księ
życowi, na noc go przeznaczając, i jemu 
oznaczył nocne zmiany i kształty w nich je 
go ta rczy ...” 2).

*) Nie podaję kosmogonii ludów z nad Nilu 
wskutek braku właściwie zredagowanego i uję
tego w jednę całość opowiadania. Zainteresowa
ni tą  kwestyą znajdą odpowiednie wiadomości 
w dziele J. Maspero : H istoire ancienne des peu- 
ples de l’orient classiąue, t. I.

a) George Smith : The chaldean Account of 
Genezis, containing the description of the crea-
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Przypadek zdarzył, że właśnie tej ce
giełki, na której mógł się znajdować, jak to 
wnosimy z ogólnego toku opowiadania, ustęp
0 pochodzeniu człowieka brak wt tej całości, 
czy też stan jej uszkodzony nie pozwala od
czytać, co się na niej znajdowało. Uzupeł
nić wszelako opowiadanie o pochodzeniu ludzi 
możemy z historyka asyryjskiego, a również 
babilońskiego Berozusa, który żył w IV-tym 
wieku przed erą naszą i napisał w języku 
greckim, w trzech książkach, dzieje kraju oj
czystego. Dzieło Berozusa zaginęło. Lecz 
z pozostałych licznych (do dwudziestu pięciu) 
urywków u licznych ') historyków greckich, 
czy też piszących po grecku z czasów póź
niejszych i nawet pisarzów rzymskich 2) po* 
wziąć możemy pojęcie o całości i ustęp, do
tyczący naszego zadania, przytoczyć.

„Był niegdyś czas, kiedy świat cały po
krywały ciemności, zalewała woda. Istniały 
wtedy zwierzęta, z których jedne same z sie
bie powstawały, postać zaś miały zrodzonych 
przez żyjące. Istnieli też ludzie, jedni obda
rzeni dwuma skrzydłami, drudzy—czterema
1 dwuma obliczami; inni zaś na jeduem ciele 
dwie mieli głowy, mianowicie męską i kobie
cą, a przytem dwojakie członki rozrodcze, 
męskie i żeńskie. Byli jeszcze i inni to z ro
gami koziemi, głową rogatą, to znowu z no
gami końskiemi, nakoniec—w dolnej połowie 
konie, w górnej —ludzie, jakiemi są obecnie 
hipocentaury. Były też woły z ludzkiemi 
głowami i psy o czterech ciałach i ogonie

tion, the fali of man, the deluge, the tower of 
Babel, the times of the patriarcha and Nimrod; 
babylonian fables and legends of the gods; from 
the  cunciform inscriptions. Londyn, 1876. —  
Franęois L en o rm an t: Les originea de 1’hiatoire 
d ’apres ła bibie et les traditiona dea peuples 
O rientaux, tom 1-szy, 1880.—  E , Ledrain : Hi- 
stoire d’larael. Appendice, tom  1-szy, 1879.

J) Głównie Józefa Flaw iusza (Żydowina), 
Klemensa Aleksandryjskiego, Euzebiusza, Syn- 
cellusa, z których prawdopodobnie żaden już  
dzieła Berozusa na oczy swe nie widział. O sta t
ni b rał z przedostatniego, lub ja k  on z Afryka
nina, Afrykanin —  z A leksandra Polihistora, 
z którego również czerpał Józef Flawiusz. 
Klemens zaś Alekaandryjaki —  z Juby M aury- 
tanina, który mógł ju ż , ja k  się zdaje, bezpośred
nio poznać Berozusa.

2) Głównie trzech : Vitruviusa, Seneki i P li
niusza starszego.

rybim, z pośladków wystającym, konie 
z psiemi głowami, jak również i ludzie; 
zwierzęta z głowami końskiemi na ludzkiem 
ciele i z ogonami rybiemi; a przytem inne 
liczne zwierzęta postać miały smoków; na
koniec ryby podobne do syren, i plaży, i wę
że, i różne twory dziwną różniące się jedne 
od drugich rozmaitością w postaci, których 
obrazy dokładnie namalowane w świątyni 
Bela zobaczyć można. Nad niemi wszyst- 
kiemi władzę sprawowała niejaka kobieta, 
imieniem Margaja (u innego autora kobieta 
ta zwie się Homoroka), w języku chaldej
skim zwą ją  Thagattha (u innego autora 
Thalattha, co po grecku będzie „thalassa” 
=  morze).

„Kiedy tak wszystko było pomieszane Bel 
nadszedł i kobietę ową przeciął pośrodku; 
z jednej jej połowy ziemię, z drugiej niebo 
uczynił, zniszczywszy poprzednio przez zabi
cie wszystkie, które były w niej (?) zwie
rzęta . . . ”

Autor, z którego czerpię to opowiadanie 
(Euzebiusz, cytujący Polihistora), następny 
wykład jego czyli objaśnienie podaje, atoli 
również powołując się na Berozusa : „Ponie
waż w owe czasy wilgoć i woda wszystko po
chłaniały i nic oprócz potwornych zwierząt 
nie istniało, bóg ten głowę swoję przeciął, 
inni zaś bogowie, krew z niej spływającą 
z ziemią zmieszawszy, ludzi stworzyli: ci 
przeto rozumem są obdarzeni i boskiego du
cha cząstkę posiadają”. Obok tego wszakże 
wykładu jeszcze i inny znajdujemy : „W ta 
ki sposób, jak mówią, Bel, którego greccy 
tłumacze zwą Zeusem, rozdzieliwszy ciem
ności, ziemię od nieba odłączył i świat upo
rządkował, a wszystkie zwierzęta, które nie 
mogły znosić światła, zginęły. Wtedy Bel, 
widząc kraj pusty, a jednak żyzny, jednemu 
z bogów rozkazał, by krew, która popłynie 
z odciętej jemu głowy, z ziemią zmieszał 
i ludzi uczynił z innemi razem zwierzętami, 
któreby to powietrze znosić już mogły. W te
dy Bel gwiazdy i słońce, i księżyc, i pięć 
błąkających się gwiazd ustanowił. . . ” *)•

Co Berozus uczynił dla mytów babiloń
skich i asyryjskich, dokonał tego dla feni-

>) Fragm enta Historicorum graecorum— edi- 
to re  Ambrosio Firm in Didot, vol. sec. s tr. 496

i i 497.
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ckich fenicyanin Sanchoniaton. Jego „Hi
storya Fenicyi”, w której te myty zebrał, 
zaginęła; lecz poprzednio wcielił je do 
swej pracy, a może nawet tylko poprostu 
przetłumaczył, Philon z Biblos, historyk 
grecki. Lecz i dzieła tego Philona zaginęły. 
Przechował tylko niektóre z nich wyjątki 
Euzebius Cezaryjski. Do niego więc, chcąc 
poznać co opowiadali o pochodzeniu człowie
ka fenicyanie, zwrócić się należy.

„On (Sanchoniaton) jako pierwszy począ
tek wszystkiego na świecie podaje powietrze 
czarne i powiewanie wiatru wzburzone, czyli 
wianie i dmuchanie ciemnego powietrza, 
chaos wirujący, otoczony mrokiem głębo
kim. I  to było nieskończonem i przez dłu
gie szeregi wieków kresu temu nie było. 
Lecz kiedy następnie powiew począł pałać 
miłością do własnych swych początków, 
z czego był złożony, zaszło zmieszanie .. . 
I  z tego zmieszania powstał Mot, pod czem 
niekiedy rozumieją błoto albo gnicie cząstek 
wodnych. A z tego błota wyszło nasienie 
wszystkiego i utworzenie się -wszystkich rze
czy istniejących. Powstały istoty żywe, lecz 
pozbawione czucia, z nich zaś zrodziły się 
istoty rozumne i były nazwane Zofasemin, 
to jest rozpatrujące niebo, a miały one po
stać jaj. Wtedy zaś Mot zabłyszczał słoń
cem, księżycem, gwiazdami i innemi wielkie- 
mi światłami”. Czy te Zofaseminy, pomi
mo swej postaci, były już ludźmi, pozosta
wało i dla samego zbieracza mytów i dla 
jego tłumaczów niepewnem, skoro tuż znaj
dujemy inne jeszcze opowiadanie : „Z wiatru 
Kolpias i z jego żony Baau, którą grecy na
zywali nikta (== noc) porodzili się Aeon 
i Protogonos (=  pierworodny), ludzie śmier
telni oboje. Aeon nauczyła karmić się owo
cami drzewa. Ci, którzy z nich się porodzili, 
nazwani Genos i Genea, zamieszkali w Fe- 
nicyi. . . ”

Jakkolwiek pochodzenie etniczne egipcyan 
pozostaje dla nauki jeszcze zagadką, przy
mieszka jednakże tak zwanych pierwiastków 
semickich jest w liich widoczną; zwłaszcza 
dowodzi tego język. Babilończycy, asyryj- 
czycy, fenicyanie—sąto narody semickie. Po
przedzając aryów na polu dziejowem, wy-

*) Eusebius Caesariensis, Praeparationes Evan- 
gelicae, I, 10.

| przedzili ich również semici w zapisywaniu, 
j  a następnie w pewnem, że tak powiem, upo

rządkowaniu, usystematyzowaniu opowiadań
0 pochodzeniu człowieka. Dokonali tego 

j  ostatniego żydzi.
W zbiorze zabytków starożytnego piśmien

nictwa hebrajskiego znajdujemy dwa opo
wiadania o pochodzeniu człowieka. Pierw
sze w ogólnym toku rzeczy przypomina przy
taczane : „W dniu, którego uczynił Jahwe 
Elohim ziemię i niebo, żadnej różdżki polnej 
nie było jeszcze na ziemi, żadne ziele polne 
nie było jeszcze zeszło, albowiem Jahwe Elo
him nie spuścił był jeszcze deszczu na zie- 

| mię, i człowieka nie było, któryby uprawiał 
ziemię, ale para wychodziła z ziemi, która 
odwilżała wszystek wierzch ziemi. Stworzył 
tedy Jahwe Elohim człowieka z prochu zie- 

! mi, natchnął w oblicze jego dech żywota, 
i I  stał się człowiek duszą żyjącą. Nasadził 

też był Jahwe Elohim sad w Eden . . .  i wy
wiódł z ziemi wszelkie drzewo wdzięczne na 

I wejrzenie i smaczne ku jedzeniu i drzewo 
I żywota w pośrodku sadu i drzewo wiadomo

ści dobrego i złego. . .  i wziął człowieka
1 postawił go w sadzie Eden, aby go upra
wiał i aby go strzegł. I  rozkazał człowie
kowi : Z każdego drzewa jeść będziesz, ale 
z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść 
nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść 
będziesz z niego, śmiercią umrzesz. Rzekł 
też Jahwe Elohim : Niedobrze być człowie
kowi samemu; uczynię mu ; pomoc, któraby 
była przy nim. A gdy stworzył z ziemi wszel
ki zwierz polny i wszelkie ptastwo niebieskie, 
tedy je przywiódł do Adama (takie miał no
sić imię człowiek pierwotny), aby obaczył, 
jak je nazwać mi a ł . . .  Tedy dał Adam 
imiona wszystkiemu bydłu i ptastwu nie
bieskiemu i wszelkiemu zwierzowi polne
mu . . .  lecz Adamowi nie była znaleziona 
pomoc, któraby przy nim była. Tedy przy
puścił Jahwe Elohim twardy sen na Adama 
i zasnął on; i wyjął jedno żebro jego i napeł
nił ciałem miasto jego. I  zbudował z żebra 
onego niewiastę i przywiódł ją  do Adama...” 
(Genezis, II, 4—22).

W  drugim są podane sposoby stworze
nia : zaklęcia, więcej szczegółów i usyste
matyzowanie dokładniejsze następstwa, ale 
już w innym niż w poprzednim porządku; 
nadto sam stworzyciel staje się krytykiem
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swojego dzieła i, jakby niedowierzając sobie, 
przypatruje się badawczo, jakiem to się sta
ło, co chciał, by się stało : „Ziemia była nie
kształtna i próżna i ciemność była nad prze
paścią . . .  i rzekł E lohim : Niech będzie 
światłość, i stała się światłość. I  widział 
Elohim światłość, źe była dobra. . .  Potem 
rzekł E lohim : Niech będzie rozpostarcie 
w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
I  uczynił Elohim rozpostarcie. . .  I  rzekł 
Elohim : Niech się zbiorą wody, które są 
pod niebem na jedno miejsce, a niech się 
okaże miejsce suche; i stało się tak. I  wi
dział, że to było dobre. Potem rzekł Elo
him : Niech ziemia zrodzi trawę, ziele, wy
dające nasienie, i drzewo rodzajne, czyniące 
owoc. . .  i stało się ta k .. .  i widział, że to 
było dobre... I  rzekł Elohim : Niech będą 
światła na rozpostarciu niebieskiem... I  uczy
nił dwa światła (słońce i księżyc)... i wi
dział, że to było dobre. I rzekł Elohim : 
Niech hojnie wywiodą wody płaz, a ptastwo 
niech lata nad ziemią. . .  I  widział, źe to 
było dobre... Rzeki teź Elohim : Niech wy
da ziem ia... bydło i p łaz . . .  i widział, że to | 
było dobre. Zatem rzekł Elohim : Uczyńmy 
człowieka na wyobrażenie nasze..  . Stworzył 
tedy Elohim człowieka na wyobrażenie swo
j e . . .  mężczyznę i niewiastę stworzył je . . .  I 
I  widział wszystko co uczynił, a oto było 
bardzo dobre” (Genezis, I).

Czasu na to Elohim użył dni sześć.
Wspaniały zaiste jestto obraz potęgi i mo

cy. I  niechybnie, kunsztowna a prosta za
razem i jasna forma jego niemało się przy
czyniła do rozpowszechnienia tego opowiada
nia i jakoby odsunięcia przez nie innych na 
stronę.

Gdy z bezimiennych kuli ziemskiej miesz
kańców przedhistorycznych wyłaniać się 
w dalszym ciągu zaczęły szczepy i narody 
dzisiejsze, po semitach wystąpili aryowie: 
persy, grecy, rzymianie. I te ludy, zdobyw
szy sztukę pisarską, zapisywać mogły nie
chybnie swoje opowiadania o pochodzeniu 
człowieka. Lecz już te ich opowiadania, 
nawet zapisane, innym uległy losoim

Dotychczas w tej pierwotnej formie, w ja 
kiej doszły semickie, czy to na strzępach pa
pirusów, czy też odłamkach cegiełek, tych 
opowiadań nie odnaleziono. I  nie przedsta- 
ją  się nawet żadne widoki, by je zwaliska

jakich gmachów zasypanych ziemią, jak tam
te ukrywać mogły. Zresztą inna aryów niż 
semitów oczekiwała przyszłość, z odmien
nych wypadków złożyły się ich dzieje.

Gdy z ludów przedhistorycznych wyszły, 
niby z łona natury, semickie narody, sam fakt 
owego wyjścia dowodził wyższości ich kul
tury nad kulturą otaczających je ludów. 
Łatwo więc nad niemi zapanować mogły. 
Gdy zkolei rzeczy wystąpiły narody aryjskie, 
świat dziejowy należał już do semitów. Mogły 
one przeto ten świat tylko zdobywać. Naj
dalej na wschód posunięci persowie (o aryach 
osiedlających się w Indyach już nie mó
wię), jakkolwiek zwycięzcy czasami, w tej 
walce utracili geniusz rasowy i wsiękli 
w obce żywioły etniczne. Wówczas, gdy ży
dzi podaniom ogólnie semickim o pochodze
niu człowieka nadawali ostateczną formę, 
grecy już na innej drodze innemi sposobami 
dociekali istoty człowieka, a rzymianie wy
twarzali ową potęgę państwową, którą osta
tecznie pokonali owoczesny świat dziejowy 
i nim władali, aż w dalszym jeszcze ciągu, 
z również J bezimiennych ludów przedhisto
rycznych, nowe wystąpiły, choć pokrewne, 
żywioły i koniec położyły temu ich wła
daniu.

Persowie całą swą działalność piśmienni
czą w dwojakim rodzaju utworów zawarli: 
w Aweście, księdze religijnej, i w napisach 

| pamiątkowych swoich królów z dynastyi 
Achemenów. W Aweście, która zresztą 
jest tylko głównie zbiorem modlitw i przepi
sów rytuałowych, niema żadnych dociekań
0 pochodzeniu człowieka. W napisach pa
miątkowych, które były jedynie naśladowa
niem takich napisów egipskich, asyryjskich
1 babilońskich, bóg ich narodowy Ahurun- 
mazda (Ormuzd), jest już stale nazywamy 
stworzycielem nieba i ziemi oraz wszystkie-

! go, co tylko na niej istnieje. Istnienie więc 
człowieka przyjmuje się przez persów jako 
fakt, bez żadnego tłumaczenia, skąd się on 
wziął.

W mytach greckich, które, będąc roz
wijane i obrabiane przez poetów i tragików, 
weszły do wszechświatowego piśmiennictwa, 
znajdujemy opowiadania o początkowych 

j  czterech dobach życia pierwotnej ludzkości, 
tak zwanych wiekach: złotym, srebnym, mie
dzianym i żelaznym, lecz na tem koniec.
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0  samem powstawaniu człowieka mowy 
w nich niema.

Rzymianie w życiu swem umyslowem byli 
tylko uczniami, a stali się naśladowcami gre
ków. Przejęli ich podania. Odtwarzali ich 
arcydzieła w piśmiennictwie. W opartym 
na mytach greckich poemacie rzymskiego 
poety Owidyusza, noszącym tytuł „Przemia
ny”, w którym autor, rozpocząwszy od pier
wotnego chaosu, opowiada o powstaniu ciał 
niebieskich i ziemi, a następnie, przechodząc 
do ludzi, przebiega ich dzieje i dochodzi do 
czasów współczesnych sobie, oto co czytamy, 
gdy mu z porządku rzeczy wypadało dotknąć 
pytania o pochodzeniu człowieka : „By żad
na część wszechświata nie pozostawała bez 
odpowiednich sobie mieszkańców, gwiazdy
1 bogów postaci owładnęły przestworzami 
niebios; fale wód przyjęły ryby lśniące, lądy 
posiadły zwierzęta, ruchome powietrze — 
ptastwo. Lecz brakło wśród tych stworzeń 
jeszcze jednego, wyższego nad nie pochodze
niem, zdolniejszego od nich umysłem lot
nym, by nad niemi mogło zapanować. Po
wstał więc człowiek. Czy go stwórca wszech
rzeczy, początek świata lepszego, ukształto
wał z boskich pierwiastków—pyta autor— 
czy też ziemia świeża, odłączona niedawno 
od górnego eteru, przechowała w sobie są
siedniego nieba zarodki, z których następnie 
potomek Jafeta (Prometeusz), połączywszy 
je  z nurtami rzeki, ulepił człowieka na po
dobieństwo władców wszystkiego, bogów?” 
Lecz te pytania pozostawia bez odpowiedzi. 
Sam wszakże sposób ich sformułowania po
zwala przypuszczać treść odpowiedzi.

Z Owidyuszem dobiegliśmy do końca cza
sów starożytnych.

Poznawszy w głównych zarysach opowia
dania o pochodzeniu człowieka, powstałe 
w czasach przedhistorycznych i utrzymujące 
się w starożytnych, możemy nakoniec przejść 
do zapowiedzianego rozwoju pojęć w tych 
opowiadaniach, dociekać w nich śladu stop
niowego wzmacniania się i rozwijania samej 
myśli, która je z siebie wysnuła, W tym 
celu wszystkie myty, czy to wzmiankowane 
tylko, czy też przytoczone w całości, podzie
limy na trzy grupy.

Grupę pierwszą stanowić będą te, w któ
rych człowiek sam, wskutek aktu samorod- 
czego, z ziemi bezpośrednio powstawał. D ru

gą—w których człowieka tworzą już żywioły 
lub siły same przyrody. Nakoniec trzecią-- 
w których siły czy też żywioły przyrody z po
przedniej grupy są już zastąpione przez ich 
uosobienie lub autropomorfizacyą w bogach 
różnych.

Na wytworzenie pierwszej grupy mytów 
naprowadziło człowieka przypatrywanie się 
prostemu wyłażeniu z ziemi stworzeń ziem
nych lub wyrastaniu roślin. By wytworzyć 
drugą—człowiek musiał poprzednio dojść do 
poznania niektórych już zjawisk przyrody, 
jak wiatr, powiew, ciemność, jasność; do po
chwycenia stanu pewnego tych zjawisk i ich 
naprężenia; wreszcie do odróżniania w nich 
jednych żywiołów od drugich, stałych ciał 
od ciekłych. Nakoniec, przed wytworzeniem 
trzeciej grupy mytów człowiek powinien już 
był przejść cały proces myślowy, nazwany 
animizmem, wytworzyć sobie pojęcie bogów, 
i z własnej praktyki życiowej poznaną twór
czość mechaniczną przenieść na tych bogów 
w przypisywanej im akcyi tworzenia świata 
i ludzi, Przytem hołdował już on ich po
tędze, którą był ich sam obdarzył; wielbił 
w ich czynie celowość, którą odnajdował 
urzeczywistnianą w swych czynach lub spo
czywającą w swych zamiarach. Celowość 
zaś upatrywał i w ich postępkach, by sobie 
samemu wytłumaczyć i przed sobą uspra
wiedliwić przypisywane im tworzenie.

Wykazane podstawy ugrupowania mytów 
uwydatniają się tylko w mytach pojedyń
czych, dochodzących do nas bezpośrednio 
z czasów przedhistorycznych. Inaczej się 
rzecz przedstawia już w opracowanych, co 
możemy dostrzedz u Berozusa lub Sancho- 
niatona. Różnorodne, według naszego po
działu, i różnoczasowe, w stosunku do swego 
pochodzenia, są tam przez nich zlane w jed- 
nę całość i tworzą niby jeden ciąg, przedsta
wiający dziejowy obraz powstawania czło
wieka na tle ogólnem powstawania świata. 
Ci zbieracze, czy też ostatni redaktorowie, 
bardziej pierwotne myty uzupełniają póż- 
niejszemi. Tak naprzykład: powstałe aktem 
samotwórczym potwory, złożone z kształ
tów ludzkich i zwierzęcych, są nakoniec, jak 
u Berozusa, zastąpione przez ludzi, wytwo
rzonych akcyą pojedyńczych bogów.

Tylko rozłożone na grupy myty przedsta
wiają pewein postęp w rozwoju myśli, ja 
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ko narzędzia, podległego doskonaleniu się. 
I  chociaż w całej czynności umysłowej czło
wieka, przy tw orzeniu mytów, p rzebija  się 
tylko jeden  sposób dzia łan ia  myśli, analogia, 
to  je s t zastosowywanie znanego zjaw iska czy 
też procesu do nieznanego i tłum aczenie 
owego nieznanego zapom ocą znanego,—lecz 
ju ż  i analogia  stanowi p racę um ysłową, d o 
wodzi pewnej spostrzegaw czości, wykazuje 
sztukę wnioskowania.

M yty ze swej istoty i pochodzenia są pło
dem pracy umysłowej zbiorowej. W ykazany 
w nich postęp myśli dochodzi tylko do pew
nego stopnia jej doskonalenia, k tó ry  p rze
ścignąć już  nie je s t  zdolny. Czego dowie
dzieliśmy się z mytów o pochodzeniu czło
wieka, je s t  ostatn iem  słowem dociekania 
zbiorowego ludzi. D alszy rozwój an tropo lo 
gii, jak  i wszystkich nauk , wytw arzających 
wiedzę ludzką, je s t  wynikiem pracy indywi
dualnej. Lecz w historyi wiedzy ludzkiej 
nie znajdujem y żadnego pracow nika na polu 
akcyi um ysłowej, k tóryby  wygłosił pytanie 
o pochodzeniu człowieka i, sam odzielnie na 
drodze naukowej je  rozw iązując, d a ł począ
tek  antropologii. Zw rócić się przeto  m usi
my do nauk , z k tórych  ona z czasem  po
w stała. Z w raca jąc  się zaś do tych  nauk, 
zatrzym yw ać się będziem y pokolei na  tych  
jednostkach , k tóre  je  w ytw arzały.

Pierw szem i tem i jednostkam i będą  p ierw 
si filozofowie greccy.

I .  Radliński.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polsk ich .

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W  SEKCYACH.

II. Sekcya chemiczna.

Posiedzenie II d. 22 lipca. Początek o godz. 
10 min. 15.

Osób obecnych 55.
Gospodarz zagaja posiedzenie zapraszając na 

przewodniczącego p. W. L epperta  (W arszawa), 
na sekretarza p. Peszkego (Piotrków ).

Przewodniczący otwiera porządek dzienny z a 
praszając p. Znatowicza do zabrania głosu 
„W  sprawie polskiego słownictwa chemicznego” .

P . Znatowicz podnosi, że lite ra tu ra  term ino
logii chemicznej je s t u nas bardzo obszerna 
w porównaniu z ogólną lite ra tu rą  chemiczną.

Sprawa ta  ju ż  oddawna, gdyż od 100 lat, je s t 
przedmiotem sporów między chemikami. Refe
ren t przedstawia pokrótce historyą rozwoju no
menklatury chemicznej naszej, mówiąc nieco ob
szerniej o powstaniu w roku 1853 projektu do 
słownictwa chemicznego, utworzonego głównie 
pod przewodnictwem Tytusa Chałubińskiego. 
P rojekt ten, który został sformułowany z wielkim 
pośpiechem, pod presyą okoliczności, nie wszedł 
właściwie w życie w całej rozciągłości; pierwsza 
bowiem książka, wydana niby na podstawie tej 
nomenklatury, to je s t Kurs chemii Cahoursa, 
różni się w pewnych punktach, pod względem no
menklatury, od „Projektu” . Szkoła Główna 
przyjęła z konieczności tę  nomenklaturę, choć 
nie była ona zupełnie zadowalająca; uczniowie 
Szkoły Głównej widzieli wprawdzie niepopraw- 
ność niektórych form, ja k  np. kwas azotny, 
chromny, krzemny, lecz nie czuli się w prawie 
zmieniać samowolnie słownictwo oficyalne. Były 
próby zmienienia go; nawet przedstawiano Aka
demii propozycye w tej mierze, lecz Akademia 
się wstrzymała od decyzyi, może słusznie. T e
raz jednak rzecz, zdaje się, dojrzała do decyzyi, 
tem bardziej, że zamierzono cały szereg wydaw
nictw naukowych chemicznych, oraz że przemysł 
chemiczny rozwija się w nadzwyczaj szybkiem 

' tempie, wymagając jednolitego słownictwa, które 
mogłoby wsiąknąć w codzienną mowę. Różnice 

j  jednak  między sJownictwami : warszawskiem
| a galicyjskiem są takie, że ludzie znający tylko 

jedno słownictwo, muszą się porozumiewać ze 
j  znającemi tylko drugie, często zapomocą wyra- 
| zów niemieckich, Rozwój zaś przemysłu czyni 

sprawę regulacyi terminologii rzeczą naglącą, 
k tó ra  musi się doczekać rozwiązania w jaknaj- 
krótszym czasie. Możnaby wprawdzie w W ar
szawie przyjąć gotową już terminologią, używa
ną w Galicyi, lecz zawiera ona wiele wyrazów 

I źle brzmiących i błędnie utworzonych, których 
nie przyjmie ogół, opierający się na duchu języka. 
Dlatego warszawscy chemicy przybywają na 
zjazd krakowski prawie z błaganiem, prosząc 
o porozumienie się; odstępują oni prawie od 
wszystkich wyrażeń Szkoły Głównej, ja k  o teru 
świadczy pro jek t poniższy:

„Ostateczne uchwały Sekcyi chemicznej w W ar
szawie”. Chemicy, reprezentowani przez w ar
szawską Sekcyą Chemiczną, po wszechstronnem 
przedyskutowaniu referatu  p. A. Grabowskiego 
„O terminologii naszej chemicznej” i po zasięg
nięciu o nim opinii wybitnych naszych języko
znawców, uznają wywody i wnioski referenta za 
zupełnie słuszne i godząc się na nie, polecają j e  
Sekcyi Chemicznej IX  Zjazdu lekarzy i p rzy 
rodników oraz Akademii Umiejętności w formie 
następującej:

W celu zjednoczenia a jednocześnie i udosko
nalenia terminologii naszej chemicznej przyjm u
jem y:

1. Nazwy pierwiastków: bar, german, lit^ 
magnez i wapień (pozostałe bez zmiany).
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2. Odróżnianie tlenków, tlenników, chlorków, 
chlorników i t. d. zachowujemy obok stopniowa
nia przymiotnikowego.

3. Międzynarodową końcówkę „ic” , stosowaną 
w nazwach zasad, kwasów i soli, oddajemy po 
polsku zapomocą zwykłej naturalnej formy przy
miotnikowej danego pierwiastku, używanej w ję 
zyku ogólnym. Zachowujemy więc w tym  celu 
przym iotniki: miedziany, ołowiany, siarczany, 
srebrny, złoty, żelazny, obok wszystkich innych 
kończących się na „owy” .

4. Międzynarodową końcówkę „os” , używaną 
w nazwach zasad, kwasów i soli, dla uwydatnia
nia stosunkowo większej zawartości pierwiastku 
nadającego nazwę tym związkom, oddajemy przez 
polską równoznaczną „isty” , zamiast dotychcza
sowej błędnej „awy” , dającej łatwy powód do 
nieporozumień, wobec jej dźwiękowego i graficz
nego podobieństwa do końcówki przymiotniko
wej „owy” .

5. Końcówki międzynarodowe „a t” i „ it” , 
tworząc nazwy soli, oddajemy przez „an” i „ in” , 
miękczące poprzedzającą spółgłoskę.

6. M etal, zastępujący wodór, w nazwach soli 
oddajemy w formie dopełniacza (przypadku 2-go) 
lub przymiotnikowo, z odpowiednią końcówką.

U w a g a .  P unkty powyższe ilustruje obszer
nie Słownik Chemiczny, opracowany w myśl 
uchwał warszawskiej Sekcyi chemicznej a do
łączony do broszury p. Grabowskiego, rozdawa
nej członkom Zjazdu.

Odczytując wnioski, przedłożone Zjazdowi 
przez Sekcyą chemiczną warszawską, motywuje 
je  p. Znatowicz, objaśniając powody, dlaczego 
chemicy warszawscy do takich doszli wniosków.

Prof. Radziszewski odpowiada na wywody 
p. Znatowicza. Czyni to  z pewną przykrością 
i obawą, gdyż musi wystąpić przeciw propozy- 
cyom swych przyjaciół i kolegów warszawskich, 
które to propozycye z calem uznaniem ich dobrej 
woli przyjm uje. A obawia się, by taka dy- 
skusya, ja k a  się wywiązać musi, nie wywołała 
pewnego rozdźwięku tembardziej, że musi być 
otwartym i szczerym, jak  na przyrodnika przy
stało, i dotykać rzeczy bez rękawiczek, co może 
być niekoniecznie miłe, choć mówca je st z całym 
szacunkiem dla prac [słowniczych kolegów war
szawskich. Tylko musi wyrazić żal, że prowa
dząc te wstępne prace nie uważali za stosowne 
porozumieć się z nami w Galicyi, że wprzód 
udali się po sankcyą dla swych idei do filologów, 
niekompetentnych w tej mierze, nim sprawa zo
stała załatwiona w gronie fachowców. Rozgła
szano przez dzienniki polityczne, codzienne, że 
nauka polska dotąd nie ma ustalonego słowni
ctwa chemicznego, co się przecież nie zgadza 
z tem, że od kilkudziesięciu la t prowadzi się 
u nas wykłady w tym języku; przedstawiano, j a 
koby mowa polska była tu taj szpecona umyślnie, 
a przecież mowa polska je s t nam tu ta j równie 
droga, ja k  w Królestwie. To ciężyło mówcy na 
sercu, i to  musiał wypowiedzieć, jakkolwiek

z przykrością. Co zaś dotyczy samej sprawy, to  
zgóry trzeba zaznaczyć, że wszelka reforma je s t 
pożądana, jeżeli je j potrzeba je st powszechnie 
odczuwana. Czy ta  reform a je s t rzeczywiście 
powszechnie odczuwana? Na to mogą przede- 
wszystkiem odpowiedzieć ci, którzy uczą i któ
rzy  się uczą. My tu  mamy cały szereg szkół 
wyższych i średnich, w których udziela się nauki 
chemii; ba, nawet obecnie wprowadzono tę nau
kę do programu szkół wydziałowych. A prze
cież dotąd nie dał się nigdy i nikomu odczuć 
brak jakiegoś wyrażenia, jak iś niedostatek w sło
wnictwie, nie pozwalający określić czy to  jak ie
goś nowego związku, czy pojęcia. Zresztą na
wet oba słownictwa nie różnią się tak dalece, 
jakby się zdawało z przemowy p. Znatowicza. 
Nie może być mowy o wzajemnem nierozu- 
mieniu się dwu chemików; to może się zdarzyć 
tylko między chemikiem a laikiem, który skutki 
swej nieświadomości będzie przypisywał słowni
ctwu. Dobitny przykład mieliśmy na w czoraj- 
szem posiedzeniu: przedstawiono kilka prac, 
niewątpliwie przynoszących chlubę naszej nauce : 
przemawiał p. Zaleski, wychowaniec szkół war
szawskich, przebywający w Petersburgu, p. March
lewski, który do niedawna stale przebywał w Man
chester, nawet sam p. Znatowicz, wszyscy uży
wali słownictwa niegalicyjskiego, co nam, gali* 
cyanom, bynajmniej nie przeszkadzało słuchać 
z przyjemnością i pożytkiem tych wykładów, 
gdyż wszyscyśmy te  wykłady doskonale rozu
mieli. Gdyby zresztą nam W arszawa zapropo
nowała nie przyjęcie przez nią naszej terminolo
gii, lecz naodwrót, zaprowadzenie u nas war
szawskiej, to propozycya ta  byłaby dla nas nie
równie łatwiejsza do przyjęcia i nierównie racyo- 
nałniejsza, niż proponowanie zaprowadzenia no
wej, trzeciej, gdyż to  wprowadziłoby tylko za
mieszanie i przyniosłoby nieobliczone szkody 
dla rozwoju nauki; na to więc się nigdy nie mo
żemy zgodzić. Tyle co do zasadniczego stano
wiska naszego. Przechodząc zaś do szczegóło
wych różnic, to w nazrwach pierwiastków różnice 
są niewielkie. Np. wapień i wapń. Mówca sam 
uważa formę „wapień” analogicznie do „lipień, 
sierpień” za lepszą, ale u nas wyraz ten ma inne 
znaczenie : mamy np. wapień lwowski, wapień 
węglowy i t. d., będący skalą, złożoną z CaC03. 
Czy zaś mamy wapień, czy wapń, to różnica tak 
minimalna, że jej nie warto podnosić do znacze
nia pierwszorzędnego, bo o nią chyba nie może 
chodzić. Podobnie co do magnu i m agnezu: 
jeżeli powiem, że magnez pali się, wydzielając 
jasne światło, to ktoś może to  zupełnie błędnie 
interpretować, sądząc, że tu  mowa o magnesie. 
Te więc różnice, które my w nazwach powyż
szych pierwiastków zatrzymujemy, są wynikiem 
potrzeby nie zaś pogoni za oryginalnością; gdyby 
bowiem nie było dwuznaczności, to nie mieli
byśmy nic przeciw jakiejś zmianie nazwy, np. 
zmianie „wapń” na— powiedzmy— „wapin” lub 
coś podobnego. Podobnie i co do końcówki'
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„awy” nie powoduje nami chęć odróżnienia się, 
lecz przekonanie, że je s t  ona odpowiednią. P ro 
je k t warszawski chce na je j miejsce zaprowadzić 
końcówkę „isty” , wychodząc z założenia, że od
powiada ona większej obfitości, że więc należy ją  
stosować do związków, zawierających znaczniej
szą ilość procentową pierw iastku, dającego na
zwę. Ale przecie wiemy, że o charakterze che
micznym nie decyduje procentowy skład che
miczny, lecz budowa drobiny; inaczej musiałyby 
benzol i tiofen być zupełnie do siebie niepodob
ne, gdyż ich skład jakościowo-ilościowy jest 
zupełnie odmienny; jednak  analogiczna budowa 
wewnętrzna czyni z nich zupełnie podobne ciała. 
D la uwydatnienia zaś ewolucyi w połączeniach 
końcówka „aw y” je s t bardzo przydatna; prof. 
Radziszewski ilustru je to na przykładzie kwasu 
azotawego, zawierającego azot trójwartościowy, 
który jeszcze nie dosięgną! najwyższego stopnia 
wartościowości; w połączeniach nitrowych zaś nie 
zmienia się skład procentowy, ale zato azot zysku
je  jeszcze dwie wartościowości, dochodząc maxi- 
mura, jako azot pięciowartościowy. Ten w za
jem ny stosnnek azotu trój - i pięciowartościowego 
doskonale uzmysławia końcówka potępiona obec
nie przez projekt warszawski. Nasz język je s t tak

giętki, że się da dostosować do tych potrzeb: 
zresztą  słusznem jest, i tak być powinno, aby się 
język naginał do potrzeb nauki, nie nauka do 
języka. Jeżeli więc odrzucamy projekt warszaw
ski, to  dzieje się to  nie dla tego, żebyśmy zesko- 
rupieli i skostnieli w przestarzałych formach, 
lecz dlatego, że nasza terminologia je s t zupełnie 
wydoskonalona, odpowiada wszelkim wymaga
niom, jakie je j nauka może stawiać, a potrzeby 
je j zrefermowania n ikt nie odczuwa. Lepiej zaś 
je s t poprzestać na tem, co już jest, i co dobrze 
swe funkcye spełnia, niż sięgać po niekonieczne, 
a mogące sprowadzić wielkie niebezpieczeństwo 
dla nauki. Dlatego więc przeciwny je s t mówca 
rozstrzyganiu tutaj tej sprawy, a pragnąłby 
odesłania jej do Akademii, gdzieby obie strony 
mogły z zupelaem równouprawnieniem przem a
wiać i mieć głos w sprawie uregulowania słow
nictwa. „  ,(Dok. nast.).

Zawiadomienie.
Nr 5 Dziennika Zjazdu IX  lekarzy i p rzy ro d 

ników polskich opuścił prasę i niezadługo będzie 
dostarczony uczestnikom Zjazdu za pośredni
ctwem księgarni p. f. E . W ende i S ka.

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. 5 do 11 września 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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16 .6  
13,4
12 .6  
13,2
14.7 
1 1 , 1
13.8

13.1 
12,8
9,1

1 1 ,0
lo ,a
1 1 . 2  
1 2 ‘8

17.5
15.5
13.5
16.0 
15,2 
12 ,8
15.1

■
1 1 ,0  
1 1 ,2  
9,1
4.9
5,4
7,3
8.9

66
87
70
57
49
82
71

W 3,W I3,SW 5
w 5,w 9,sw i°

NW 7,NW 9,W*
NW3NW 3.MW 1

SE3,SE6,E 3
SE*,SS,WJ

NW 3,N5,N W 2’

0,2
1,3
1.7

1 .8
o,3

0  kilkakr.; /  w  południe 
0  prawie cały dzień z przer. 
9  cały dzień z przerwami;

w  południe
f

9  kilkakrotnie 
•  kilfcak-. od południa

Ś re d n ie 5o,4 1 1 ,6 69 5 , 1

T R E Ś Ć .  Jaskinie, przez W. Jezierskiego. —  O roślinach uprawnych, przez J . Trzebińskiego (do
kończenie). —  Powstawanie antropologii jako nauki odrębnej, notatka historyczna, przez I. Radliń
skiego (dokończenie). —  Sprawozdanie z obrad naukowych Zjazdu IX  lekarzy i przyrodników w K ra

kowie. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca W. Wróblewski. R edaktor Br. Znatowicz.

£njBo.ieH o IJeHjypoio. BapmaBa 1 ceHTafipa 1900 r o ją . D ruk W arsz. Tow. Akc. Artystyczno-W ydawniczego.


