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Jakób Waga.
(Z pow odu setnej rocznicy urodzin).

Dnia 25 lipca r. b. minęło sto lat od chwili 
urodzin Jakóba Wagi. Korzystając z tej 
rocznicy, chcielibyśmy przypomnieć czytel
nikom postać autora „Flory polskiej”. Aby 
zaś zadanie to tem łatwiej spełnić i nietylko 
dać nieco dat biograficznych, lecz i uwydatnić 
w zarysach najogólniejszych znaczenie nau
kowe Jakóba Wagi, pozwolimy sobie wzmian
kę o nim poprzedzić króciutkim rysem histo
rycznym florystyki polskiej.

Ojcem botaniki nowoczesnej w Polsce jest 
ksiądz Krzysztof Kluk, autor wydanego 
około roku 1780 „Dykcyonarza roślinnego”. 
Ta nowożytność jego polega na wprowadze
niu do polskiej literatury botanicznej podwój
nej nomenklatury Linneuszowskiej, w owym 
czasie rozpowszechnionej już w całym świecie 
naukowym.

Wszystkie tedy nazwy łacińskie gatunków, 
zawartych w „Dykcyonarzu” złożone są 
z dwu wyrazów: rzeczownika, oznaczającego 
rodzaj, oraz z oznaczającego gatunek przy
miotnika. Co zaś dotyczę nazw polskich, 
Kluk posiłkował się często pracami różnych 
swych mniej lub bardziej starożytnych 
doprzedników (głównie „Zielnikiem” Syreniu-

sza); kiedy zachodziły jakieś wątpliwości, 
wówczas zwracał się do języka ludowego 
(podlaskiego) i stamtąd czerpał nazwy roślin 
krajowych. Polskie nazwy gatunków Kluk 
starał się tworzyć nie z dwu wyrazów, lecz 
jednego tylko rzeczownika; w ten sposób każ
da roślina ma zupełnie osobną nazwę i nawet 
gatunki, bardzo do siebie zbliżone i należące 
do jednego rodzaju, nazywają się wręcz 
inaczej.

„Dykcyonarz roślinny” księdza Kluka, 
jakkolwiek, ułożony w porządku alfabetycz
nym, nie uwzględniał wymagań dydaktycz
nych, zdobył sobie znaczną popularność i do
czekał się trzech wydań, z których ostatnie 
wyszło aż w roku 1845. Jeszcze tedy w po
łowie bieżącego stulecia używano do okre
ślania roślin tej książki z końca ubiegłego- 
wieku, książki, która otworzyła drogę nowo
żytnej polskiej nauce botanicznej.

Wkrótce po wydaniu dzieła Kluka, bo 
w roku 1791 ujrzała światło dzienne nowa 
praca florystyczna księdza Stanisława Jun- 
dziłła. Autor, jako profesor historyi natu
ralnej kolegium pijarskiego w Wilnie, bar
dziej miał na myśli względy pedagogiczne 
i dał już nie słownik, lecz prawdziwą „florę”, 
ułożoną według naukowego systemu Linneu- 
sza— „Opisanie roślin Wielkiego Xięztwa 
Litewskiego”.
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W florze swej Jundziłł wprowadza pew
ną ilość nowych rodzajów i gatunków, zatem 
i nazw nowych, ox-az zmienia tu  i owdzie na
zwy Kluka; wszakże gatunki nazywa po pol
sku jeszcze pojedyńczemi rzeczownikami.

W  dwadzieścia lat później, czyli w r. 1811 
ukazuje się nowe wydanie dzieła ks. Ju n 
dziłła. Jestto  raczej nie nowe wydanie, 
lecz wprost nowe dzieło —tak róźoi się dalece 
od postaci pierwotnej. Autor dochodzi do 
wniosku, że używanie do oznaczenia gatun
ków po polsku pojedynczej nomenklatury rze
czownikowej prowadzi do wielu nieporozu
mień; albowiem nazwy te, brane wprost z ję
zyka ludowego, są bardzo zmienne i w róż
nych miejscowościach służą do oznaczania 
różnych roślin.

Wobec tego począł on stosować do nazy
wania gatunków i w języku polskim nomen
klaturę podwójną, składającą się ze wspólnej 
nazwy rzeczownikowej, oznaczającej rodzaj, 
oraz z przymiotnika, cechującego gatunek. 
Reformę tę zaczął przeprowadzać Jundziłł 
w drugiem wydaniu swojej flory litewskiej, 
które stanowi też podwalinę używanej do
tychczas terminologii.

Bratanek księdza Stanisława, Józef J u n 
dziłł wydał w r. 1830 „Florę Litwy, Wołynia 
i Podola”. Już samo rozszerzenie terenu 
wymagało wprowadzenia pewnej liczby nazw 
nowych i zresztą autor zmieniał też wielo
krotnie nazwy, już wprowadzone przez jego 
poprzedników. Cechę indywidualną nadaje ! 
dziełu Józefa Jundziłła zupełne wyrugowa
nie pojedyńczych nazw gatunkowych pol
skich: oznacza je już wszędzie zapomocą
rzeczownika i przymiotnika.

W ten sposób, pisze prof. Rostafiński ; 
w swym „Słowniku polskich imion rodzajów”, j  

„w r. 1830 mieliśmy trzy wybitnie różne słow- ! 
nictwa, jedno Kluka, drugie Jundziłła s ta r
szego i trzecie jego bratanka, a zarazem 
wskazany wzór, żeby nie było żadnej tra- 
dycyi, żadnej powagi pisarskiej i każdy szedł 
swoim dworem”.

W takim stanie była florystyka polska 
wówczas, kiedy ukazała się „Flora polska” 
Jakóba Wagi.

Jakób Waga przyszedł na świat d. 25 lip
ca roku 1800 w Grabowie, w Augustow-

skiem. Nauki szkolne pobierał u pijarów 
w Szczuczynie, w Łomży i w szkole woje
wódzkiej w Warszawie, poczem wstąpił n a  
uniwersytet warszawski, ukończywszy go 
w r. 1824 ze stopniem magistra filozofii.

W roku następnym 1825 został nauczycie
lem u pijarów w Warszawie, a potem po
wołany został na nauczyciela do Radomia. 
Wszakże tęsknota do stron rodzinnych nie 
pozwoliła mu tam długo pozostać; w bardzo 
krótkim czasie przeniósł się też do gimna
zyum łomżyńskiego. W mieście tem pozostał 
już do końca życia. W r. 1854 został 
inspektorem gimnazyum łomżyńskiego, nie 
przestając być profesorom historyi natural
nej, a w r. 1862, wysłużywszy emeryturę, 
usunął się do życia prywatnego,

Około roku 1830 Waga napisał popularną 
książkę, p. n.: „Rodzajowe cechy roślin K ró
lestwa Polskiego, z wyliczeniem gatunków 
w latach 1823—1828 w Polsce znalezionych”. 
Książkę tę przedstawił Towarzystwu do 
ksiąg elementarnych, prosząc o przeznacze
nie jej do użytku szkolnego. Dziełko zawie
rało opisy rodzajów, gatunki zaś były tylko 
w suchy spis ułożone; przeto Towarzystwo 
zażądało od autora uznpelnienia książki do
łączeniem opisu wymienionych w niej gatun
ków.

Waga zabrał się do pracy, począł opisy
wać gatunki roślinne Królestwa Polskiego, 
korzystając tylko z żywych egzemplarzy. 
To uzupełnienie popularnej książeczki zajęło 
mu dziesięć lat czasu, a samo dzieło straciło 
swój charakter elementarny; rękopism tedy, 
przygotowany z takim mozołem i nakładem 
pracy, nie kwalifikował się do wydania.

Przez całych siedem lat pozostawał on 
w ukryciu, w dalszym ciągu wcale już nie 
wzbogacany. Dopiero aż brat autora, zoo
log Antoni Waga, który, w przeciwstawieniu 
do brata swego, żył w świecie i miał rozległe 
stosunki, wynalazł mu mecenasów: hr. Leona 
Łubieńskiego i Aleksandra Kurza, którzy 
zgodzili się wydać własnym nakładem to dzie
ło. W r. 1847 wyszedł tedy tom pierwszy 
a w roku następnym drugi „Flory polskiej” 
Jakóba Wagi.

Dzieło to, które wyszło w tyle lat po napi
saniu, już w chwili ukazania się musiało być 

I przestarzałe, nie zawierało bowiem znalezio
nych w ostatnich latach w Królestwie Pol-
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skiem gatunków. Pomimo tego, oraz po- j  

mimo pewnych wad technicznych „Flora poi- | 
fika” Jakóba Wagi stata się bardzo popular- 
nem, najpopularniejszem ze wszystkich dzieł 
florystycznych polskich.

Rośliny ułożone są we „Florze polskiej” 
według układu Linneusza, co świetnie uła
twia korzystanie z książki. Co do polskich 
nazw gatunkowych, autor trzymał się już za
sad ks. Jundziłła, używając nomenklatury 
podwójnej. Z nazw rodzajowych, idąc śla
dem swoich poprzedników, znów zmienił 
pewną ilośó, wprowadzając do słownictwa 
zbyteczne zamieszanie.

W każdym razie, kto chciał, mógł się 
>dużo z dzieła Wagi nauczyć, mógł się do
brze obeznać z pospolitemi roślinami krajo- J  

wemi; na dziele tem wychowały się całe po
kolenia; słownictwo jego zdobyło sobie naj
większą popularność; „Flora polska” i dziś 
jeszcze nie wyszła z użycia, jakkolwiek, wy- i 
czerpana w handlu księgarskim, trudna jest 
do nabycia.

Jakób Waga, już jako emeryt, przetłuma
czył dzieło Flammariona: „Wielość świa
tów zamieszkiwanych", wydane w roku 1869.
W dwa lata zaś później wyszło znów nowe 

jego tłumaczenie: „Historya roślin” Figuie- 
ra. Było to właściwie nie tłumaczenie, lecz 
dowolna przeróbka; nietknięty pozostał tylko 
dział roślin skrytokwiatowych, stanowiący 
nowość dla siedzącego na głębokim party- 
kularzu Wagi. „Spotkałem się ze staruszkiem 
w Warszawie—opowiada prof. J .  Rostafiń
ski—właśnie po ogłoszeniu książki, a skoro 
mu opowiadałem o odkryciu natury poro
stów bardzo był zaciekawiony i zmartwiony, 
że tego w swej książce już nie może podać”.

Taka była praca naukowa autora „Flory 
polskiej”. „Co dotyczę życia prywatnego 
4. p. Jakóba Wagi,—pisze p. H. Załęski 
w nekrologu, pomieszczonym w czasopiśmie 
„Przyroda i Przemysł” z r. 1872,—to znajo- ; 
mi, współkoledzy i byli uczniowie zmarłego 
jednogłośnie świadczą, że był to człowiek 
prawego charakteru, sprawiedliwy dla ucz- f 
niów, koleżeński dla współpracowników w za- 1 
wodzie nauczycielskim, towarzyski w młod
szych latach, w starości tylko unikał zebrań, 
straciwszy słuch. Pracował ciągle dla ko
rzyści i dobra bliźnich. To też zostawił 
■w sercu swych uczniów, kolegów i znajomych

niezachwiane uczucie wdzięczności i sza
cunku . . . ”.

Umarł w Łomży d. 23 lutego 1872 roku.
Kilka miesięcy temu, kiedy zbliżała się 

rocznica urodzin Jakóba Wagi, w prasie co
dziennej ukazywały się różne projekty ucz
czenia tej rocznicy. Podawane przez kore
spondentów łomżyńskich, pochodziły właśnie 
z miejsca, gdzie ludzie intelegentni powinni 
byliby istotnie myśleć o przygotowaniach.

Jedni projektowali zebranie funduszu na 
stypendyum dla łomżanina, pragnącego od
dać się w kraju lub zagranicą wyższym stu- 
dyom przyrodniczym; inni znów, nie uznając 
ludzi, organizujących projekt pierwszy, zapo
wiadali, że uczczą rocznicę wmurowaniem 
tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym; 
mówiono także o urządzeniu wystawy dzieł 
i pamiątek po Jakóbie Wadze; były też 
głosy o zebranie pieniędzy na nowe wydanie 
„Flory polskiej”.

Dotychczas, chociaż rocznica już minęła 
trzy miesiące temu, o żadnym z tych projek
tów nic nie słyszeliśmy. Kto wie, czy nie 
spotkał ich zwykły los tych licznych projek
tów, które powstają po to, aby jeden drugie
mu przeszkadzać, i o których urzeczywist
nieniu nikt nie myśli.

„Flora polska” Jakóba Wagi była ostat
nią większą pracą florystyczną, obejmującą 
Królestwo Polskie. I  po jej wyjściu ukazały 
się dzieła cenne i obszerne, lecz dotyczyły 
innych ziem polskich.

Rok 1859 dał nam „Florę okolic K ra
kowa” Feliksa Berdaua, która zresztą dla 
swych zbyt treściwych opisów cech gatunko
wych nie ma charakteru książki popularnej 
do powszedniego użytku. W roku 1869 uka
zała się znów „Flora Ukrainy” Antoniego 
Andrzejowskiego; wszakże dzieło to, ułożone 
w sposób popularny, zostało niedokończone: 
wyszła tylko część pierwsza.

Wreszcie, w r. 1890 wydana została naj
znakomitsza praca florystyczną w literaturze 
polskiej: „Flora Tatr, Pienin i Beskidu za
chodniego” Feliksa Berdaua. Historya dzie
ła tego jest bardzo osobliwa i jeszcze smut
niejsza od historyi „Flory polskiej”. Autor 
wykończył pracę swą już w r. 1867 i otrzy
mawszy zapomogę od hr. Przezdzieckiego,
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druk jej rozpoczął. Gdy było już wydruko
wanych 39 arkuszy, autorowi skradziono 
resztę rękopismu. F ak t ten tak go przygnę- 1 
bił, źe do pracy wziął się ponownie dopiero 
w r, 1886; atoli śmierć mu ją  przerwała. 
Resztę uporządkował p. Franciszek Błoński 
na zasadzie pozostałych notatek i materya
łów i w ten eposób dzieło wyszło z zapomogi 
kasy im. Mianowskiego dopiero w r. 1890.

Nowa flora Królestwa Polskiego czeka 
dopiero na badacza, który się podejmie pracy 
mozolnej i wzbogaci naszę literaturę botanicz
ną rzeczą tak niezbędną i tak wyczekiwaną. 
Ale, jak to widzieliśmy z dwu przykładów 
powyższych, smutne i ciężkie bywają u nas 
niekiedy koleje prac naukowych . . .

Edward Strum pf.

Sposób Monda otrzymywania niklu.

Zpośród wielu ciał chemii mineralnej, 
otrzymanych w ostatnich czasach, szczegól
nością swego składu odznacza się związek ni
klu z tlenkiem węgla, odkryty przez wła
ściciela znanej fabryki sodowej w Winning- 
ton w Anglii, Ludwika Monda, wraz z che
mikiem tejże fabryki, Langerem. Warunki, 
w jakich ten związek powstaje, jego własno
ści i budowa chemiczna tak są odmienne od 
związków ogólnie znanych, że objaśnienie ich 
naukowe przez uczonych jest jak dotąd pra
wie ogólnie pokrywane wygodnem milcze
niem. Nikiel, metal dość oporny na reakcye 
chemiczne i podobnież mało energiczny tle
nek węgla, łączą się bezpośrednio we względ
nie niskiej temperaturze 50° C, dają związek, 
który mimo trudnej topliwości a tembardziej 
lotności niklu wre w 43° G, a już w 150° C 
rozkłada się napowrót na ciała, z których 
powstał, t. j. nikiel i tlenek węgla. Tej 
własności niklu nie posiada żaden z metali 
doń zbliżonych —• nawet bliźniaczy z nim 
kobalt.

Interesujące to zachowanie się niklu za
sługuje na pobieżny opis, tembardziej,że jest 
już spożytkowane przez Monda, który niem 
się posługując, buduje poważną fabrykę w ce
lu otrzymywania niklu metalicznego, wpro
wadzając do metalurgii metodę ogromnie

odskakującą od wszystkich dotychczas uży
wanych.

Ja k  wszystko dotyczące tego związku jest 
ciekawem, tak również i sposób, w jaki on 
został odkryty, jest zajmujący, a także 
uczy nas, jak ścisła obserwacya faktów, 
które się napotyka w zwykłych pracach la
boratoryjnych, może doprowadzić do waż
nych odkryć.

Mond nie myślał wcale o niklu, gdy przed
siębrał przeprowadzić szereg badań w celu 
wydobycia chloru, traconego bezpowrotnie 
w procesie sodowym Solvaya. Wiadomo, źe 
metoda Solvaya polega na wzajemnem dzia— 
łaniu dwutlenku węgla i amoniaku na roz
twór soli kuchennej, na mocy którego po
wstaje węglan kwaśny sodu i chlorek amonu, 
następnie wapnem rozkładany na amoniak 
i chlorek wapnia. Amoniak wraca do na
stępnych procesów, w chlorku wapnia za& 
zostaje uwięziony cały chlor soli kuchennej 
i z powodu trudnych rozkładów tej soli, zo
staje dla fabrykanta stracony. Próbowano 
zastąpić wapno magnezyą, lecz i z otrzyma
nego chlorku magnezu wydzielenie chloru* 
przedstawia także wiele trudności. Mond 
chciał tę kwestyą inaczej rozstrzygnąć. 
Opierając się na własności chlorku amonu 
rozpadania się przy sublimacyi na amoniak 
i kwas solny, przepuszczał parę chlorku 
amonu przez tlenki metaliczne, które zatrzy
mywały kwas solny, uwalniając amoniak. 
Otrzymane chlorki pod działaniem tlenu po
wietrza w temperaturze podwyższonej prze
chodziły napowrót w tlenki z wydzieleniem 
chloru. Z pomiędzy tlenków i soli metalicz
nych najlepiej odpowiadał założonemu celo
wi tlenek niklu, a następnie mieszanina ma- 
gnezyi z pewną ilością chlorku potasu. Ze 
względów finansowych oddał on pierwszeń
stwo tej ostatniej mieszaninie i od kilku la t 
proces ten prowadzony jest na wielką skalę 
w jego fabryce sodowej.

Dla wystudyowania powyższej reakcyi 
Mond zmuszony był badać działanie pary 
chlorku amonu na rozmaite metale dla wy
boru odpowiedniej konstrukcyi aparatu. Ż a
den z metali nie był absolutnie opornym,, 
najlepiej jeszcze zachowywał się nikiel. Zbu
dował więc aparat z żelaza lanego z we-  ̂
wnętrzną powłoką szklistą, dając wentyl dla 
imian strumienia chlorku amonu i powie
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trza z niklu. W aparacie tym, w doświad
czeniach czynionych w pracowni, nikiel za
chowywał się względnie zadawalniająco, w za
stosowaniu jednak na większą skalę wkrót
ce się niszczył, powlekając się czarną skoru
pą, w której przy badaniu pokazał się wę
giel. Skąd się on tu  znalazł? Ponieważ 
wszystkie warunki doświadczenia w pracowni 
i fabryce były jednakowe z tym wyjątkiem, 
że w pracowni przed wprowadzeniem ciepłe
go powietrza dla oddalenia resztek amonia
ku używano czystego dwutlenku węgla, 
a fabryce zaś—gazu z pieca wapiennego, 
zawierającego ślady tlenku węgla. Posta
nowiono więc wystudyować działanie tlenku 
węgla na nikiel, tembardziej, że prawie 
w tymże czasie Langer, chemik fabryki Mon- 
da, zajmował się wyszukaniem metody wy
dzielenia tlenku węgla z gazu wodnego w ce
lu otrzymania wodoru. Przepuszczano więc 
gaz wodny, składający się z mieszaniny wo
doru, tlenku węgla i pewnej ilości pary wod
nej przez nikiel w stanie rozdrobnionym 
w temperaturze około 400° O i przekonano 
się, że cała ilość tlenku węgla zamieniła się 
na dwutlenek węgla. Narazie podjęte za
danie oczyszczenia gazu wodnego zostało 
rozwiązane, lecz to charakterystyczne za
chowanie się niklu skłoniło obu chemików 
do ściślejszego badania oddziaływania tlenku 
węgla na nikiel, już tylko w celach czysto 
naukowych. Przepuszczali więc tlenek wę
gla przez nikiel, otrzymany z redukcyi tlen
ku wodorem, umieszczony w rurze szklanej, 
ogrzewanej do różnych temperatur. Ponie
waż doświadczenie, nie wydając widocznych 
rezultatów, trwało dnie całe, przeto dla unik
nięcia szkodliwego działania tlenku węgla 
spalano go po wyjściu z rurki. Spostrzeżono 
wtedy ze zdziwieniem, że pod koniec prób, 
gdy rurka prawie zupełnie ostygła, płomień 
palącego się tlenku węgla stawał się coraz 
bardziej świecącym w miarę jak temperatu
ra spadała od 100° O do 50° C. Umieszczo
na w tym płomieniu płytka metalowa powle
kała się plamą metaliczną, a gaz ogrzany 
w rurze osadzał podobną plamę na jej ścia
nach. Reakcya podobna do arsenu, lecz 
osadzona plama po jej zbadaniu okazała się 
czystym niklem. Ponieważ na razie nie przy
puszczano, aby nikiel mógł wydać tak łatwo 
ciało lotne, powtarzano doświadczenia z wiel

ką ścisłością. Nikiel był otrzymany przez 
redukcyą czystego tlenku wodorem w możli
wie niskiej temperaturze, tlenek węgla 
możliwie czysty, reakcya przeprowadzona 
w 50° C; gaz otrzymany przepuszczano przez 
chlorek miedzi dla pochłonięcia nadmiaru 
tlenku węgla. Otrzymano tym sposobem 
kilka centymetrów sześciennych gazu, który 
zawierał ślady azotu (z tlenku węgla), 
a przepuszczony przez rurkę ogrzaną, osa
dzał na jej ścianach nikiel czysty, zamienia
jąc się na tlenek węgla o czterokrotnie więk
szej objętości. Nastąpiło więc połączenie 
jednego równoważnika niklu z czterema 
tlenku węgla.

Powtarzanie wielokrotne doświadczenia 
wskazało warunki, w jakich najlepiej się ono 
udaje, tak źe następnie bez trudności można 
było otrzymywać dowolne ilości żądanego 
metalu. Gaz, oziębiany mieszaniną lodu 
i soli, dawał ciecz bezbarwną, która w —25°C 
krzepła w igły krystaliczne, w 43° C zamie
niała się w parę, a ta w 150° C rozpadała 
się na tlenek węgla i nikiel, osadzający się 
w ścisłych warstwach na ścianach naczynia.

Inne metale w tych warunkach nie dają 
związków lotnych, nasuwała się więc myśl 
spożytkowania tej własności w celu otrzyma
nia niklu wolnego od tychże, a zwłaszcza od 
kobaltu, którego oddzielenie przedstawiało 
zawsze pewne trudności, tembardziej, że 
przeprowadzanie samej reakcyi okazało się 
w następstwie wcale nie trudną operacyą. 
Zachęcony rezultatami swoich doświadczeń, 
Mond próbował wykonać je na większą ska
lę—już w fabryce—na surowych hutniczych 
produktach, zawierających nikiel. Nie będę 
tych prób opisywał, streszczają się one bo
wiem w opisie fabryki doświadczalnej, zało
żonej sposobem próby, na zasadach zdoby
tych spostrzeżeń w r. 1892 w Smithwick 
koło Birmingham, która to fabryka wydała 
już około 80 ton czystego niklu z rozmaitych 
inateryałów, zawierających ten metal.

Rudy kanadyjskie, zawierające 2—6% ni
klu i tyleż miedzi, przechodzą zwykłe ope- 
racye początkowe w celu otrzymania t. 7,w. 
„matte”, t. j. prażą się na powietrzu dla 
oddalenia siarki i utlenienia żelaza, topią 
z kwarcem dla wydzielenia żelaza w formie 
topliwego żużla (szlaki), który się łatwo od
dziela. Otrzymany „matte” zawiera już
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15 —20°/o niklu, tyleż miedzi i nieco żelaza, 
wszystko w postaci siarków. Po zbeseme- 
rowaniu zbogaca się do 30—40%  niklu,
40—48% miedzi i 0,3—0,7%  żelaza. Taki 
materyał, otrzymany jużto na miejscu, już 
sprowadzony z Kanady, stanowi punkt wyj
ścia fabryki Monda. Dokładnie na proszek 
zmielony żarzy się w powietrzu dla zamiany 
siarków na tlenki, myje wodą, i otrzymaną 
mieszaninę tlenków niklu i miedzi wytrawia 
w 86° C rozcieńczonym kwasem siarczanym 
w ilości takiej, aby rozpuścić tylko miedź. 
Roztwór zawiera siarczan miedzi, który, po 
odpowiedniem jeszcze oczyszczeniu i osta
tecznej krystalizacyi, z zawartością około 
0,05% niklu i tyleż żelaza, stanowi produkt 
handlowy. Część nierozpuszczona w kwasie 
po odcentryfugowaniu, zawierająca 52,5% 
niklu, 20,6% miedzi i 2,6%  żelaza, prze
rzuca się elewatorem do wieży odtleniającej 
7,5 m wysokiej, podzielonej na 14 piat po
ziomych, po których spada z płyty na płytę 
przy pomocy odpowiednich mieszadeł mecha
nicznych. W wieży tej w temperaturze 
250° C redukuje się tlenek niklu na nikiel 
metaliczny wpływem gazu wodnego, otrzy
manego z antracytu i zawierającego około 
60% wodoru. Gaz z wieży odchodzący za
wiera 5—10% wodoru wraz z parą wodną, 
którą przez oziębienie skrapla się; służy on 
następnie do otrzymywania tlenku węgla, 
i w tym celu przepuszcza się przez rozżarzo
ny węgiel drzewny. Otrzymany 80%  tlenek 
węgla zbiera się w gazometrze i służy do 
ulatniania niklu. Zredukowany nikiel z wie
ży redukcyjnej przechodzi bez zetknięcia 
z powietrzem do podobnej wieży ulatniają- I 
cej, poniżej poprzedniej ustawionej, gdzie 
poddaje się działaniu tlenku węgla w tem
peraturze 50° C. Tworzy się tu związek ni
klu z tlenkiem węgla, lotny w tej temperatu
rze, który przechodzi z nadmiarem tlenku 
węgla do aparatu, zwanego rozkładaczem 
(dysocyatorem), dość skomplikowanej budo
wy, i tam spotyka się z ogrzanemi do 200° C 
ziarnami czystego niklu, utrzymywanemi 
w ciągłym ruchu. Tu lotny związek niklu 
rozpada się. Tlenek węgla uchodzi, nikiel 
wydziela się na ściankach ziarn metalicz
nych, w aparacie znajdujących się, i powięk
sza ich masę, a po dojściu ich do pożądanej 
wielkości, usuwa się je z aparatu, aby zastą

pić nowemi. Gaz z tlenku węgla, powstały" 
z rozkładu, razem z tym, który nie wszedł- 
w reakcyą, przechodzi napowrót do ogólnego 
gazometru aby nadal pełnić swą czynność.

M ateryał pierwotny, z którego się nikiel 
wyciąga, cyrkuluje pomiędzy odtleniaczem 
a ulatniaczem od 8 do 15 dni, poczem po
zbawiony większej części niklu, poddaje się 
nowemu żarzeniu i jak poprzednio traktowa
niu kwasem siarczanym, pjczem wprowadza 
się znowu w powyżej opisany bieg fabryka- 
cyi. Ten drugi produkt po odświeżeniu za
wiera mniej niklu (35%)> lecz więcej miedzi 
(35%) i żelaza (4,5%); odnawiany poraź 
drugi, przed trzecią ekstrakcyą, zawiera jesz- 
cza więcej żelaza, bo do 7,8%. Pierwsza 
operacya wydaje 60%, druga 20% niklu, 
zawartego w materyale pierwotnym. Resz
tę, z której się już nikiel nie opłaci wyciągać' 
tlenkiem węgla, estrahuje się wraz z miedzią 

! zwykłemi metodami. Otrzymany nikiel oka- 
| żuje czystość niedającąsięosięgnąć zwykłemi 
| procesami liutniczemi. W najniekorzystniej

szych warunkach zawiera najwyżej 0,5% że
laza; średnio zaś niklu 99,82—99,93%; żela
za i glinki 0,10—0,43%; siarki 0,068 do 
0,0099%; węgla 0,07—0,087%; materyj nie
rozpuszczalnych maximum 0,073% , pod
czas kiedy najczystszy nikiel handlowy, do- 
tychczasowemi sposobami otrzymany, nie 
przechodził zawartością 98% niklu.

Zachęcony zdobytein doświadczeniem w za
łożonej na małą skalę fabryce w Smithwick, 
Mond postanowił zbudować fabrykę w Cly- 
dach, koło Swansea, wyrabiającą 1 000 ton 
rocznie niklu metalicznego, oprócz 4 500 ton 
siarczanu miedzi, jako produktu pobocznego. 
Fabryka ta, pod firmą „Brunner, Mond and 
C° Nickelworks”, ma mieć jeden odtleniacz 
wielki, osiem odtleniaczy i ulatniaczy skom- 
binowanych i jeden wielki ulatniacz. Dy
rekcją nad nią obejmuje współpracownik 
L. Monda, d-r M. Langer. Podobnych roz
miarów fabryka może mieć poważne znacze
nie w przemyśle metalurgicznym niklu, po
dawana bowiem produkcja całoświatowa 
ostatniemi laty wynosić miała 5 171 ton me
talu, a dane, zebrane z tegorocznej wystawy 
w Paryżu, szacują ją  na przeszło 6 000 ton,

; z czego przypada na Anglią 2 500 ton, na 
Francyą 1 540 ton i na Niemcy 1100 ton.- 
Rozwój tej fabrykaeyi jest znaczny, zwa-



N r 44 WSZECHSWIAT 695

żywszy, że dziesięć lat temu wyrób niklu me
talicznego wynosił wszystkiego 837 ton. Ce
na niklu wynosiła w roku 1874 przeciętnie 
4 200 franków za tonnę, po wprowadzeniu 
zdawkowej monety niklowej podniosła się do 
29500 fr,, w r. 1899 spadła na 5 900 fr., 
a obecnie wynosi około 3 400 fr. za tonnę. 
Zapotrzebowanie na ten metal wzrasta, 
zwłaszcza od czasu wyrabiania stali niklo
wej, która go zawiera od 3% do 20% 
i więcej.

B . Zatorski.

Uwagi o owadach błonkoskrzydłych  
towarzyskich.

Owady błonkoskrzydłe towarzyskie różnią j  

się wybitnie od wszystkich najbliższych krew
niaków zarówno obyczajami jak i całokształ
tem swego życia: ich zdolność do stowarzysza
nia się, wykonywania wspólnemi siłami różnych 
prac, poświęcanie się wreszcie dla dobra, ca
łej gromady— wszystko to stawia je powyżej 
innych owadów i przypomina na małą skalę 
objawy i urządzenia napotykane w społeczeń
stwach ludzkich.

Nie można wprawdzie twierdzić, że zacho
dzi zupełna analogia w urządzeniach i ob
jawach życia społecznego tu i tam, że owady 
te wykonywają wszystkie swe czynności rów
nie świadomie, jak ludzie,—w każdym jednak 
razie dużo podobieństw rzuca się w oczy, 
dużo zjawisk przemawia za stosunkowo wyż- 
szem uzdolnieniem tych owadów. Tem się 
tłumaczy, dlaczego opisy ich życia i obycza
jów bywają powszechnie czytane z tak wiel- 
kiem zajęciem, dlaczego tylu badaczy po
święciło i poświęca czas na poznanie ich stro
ny obyczajowej i dlaczego wreszcie niektórzy 
z nich przypisują im pewną inteligencyą, 
mówią o ich czynnościach psychicznych.

Z drugiej atoli strony niskie stosunkowo 
stanowisko tych stworzeń w układzie państwa 
zwierzęcego i niski względnie rozwój ich 
ośrodków nerwowych pozwalają powątpiewać
0 istnieniu większych zdolności umysłowych 
u nich, każą widzieć we wszystkich objawach 
„psychicznych” jedynie instynkt, chociażby 
miały one najzupełniej pozór świadomego
1 celowego działania.

W ten sposób wśród badaczów owadów 
towarzyskich wytworzyły się dwa obozy: 
jedni, zwracając większą uwagę na ich ob
jawy życiowe, przyznają im pewną inteligen
cyą, pewien zasób zdolności umysłowych, 
umiejętność czynienia spostrzeżeń i korzysta
nie z nieb; inni natomiast, opierając się na 
badaniu ośrodków nerwowych, odmawiają im 
tego kategorycznie, uważając wszystkie czyn
ności tych stworzeń za czysto odruchowe, me
chaniczne. Każda strona przytacza poważ
ne argumenty na swą korzyść i spór jest 
wciąż nierozstrzygnięty, ale cała ta sprawa 
jest tembardziej zajmująca. To też, sądzę, 
że nie będą pozbawione zajęcia dla czytel
ników Wszechświata poglądy na nią prof. 
Karola Sajó, które zamierzam podać tutaj 
w streszczeniu.

Profesor Sajó wychodzi z założenia, że 
w przyrodzie ustrojowej wszystkie objawy 
rozwijały się stopniowo, a zatem i życie psy
chiczne musiało przechodzić takie samo stop
niowanie. Trudno jest niezmiernie uchwy
cić jego początek, pierwsze niewyraźne ob
jawy, nie możemy bowiem wskazać ścisłej 
granicy, oddzielającej czynności ośrodków 
nerwowych, które nie mają jeszcze charak
teru „psychicznych” od takich, które go już 
posiadają. Początków życia psychicznego’ 
szukać należy w czynnościach systemu ner
wowego pewnych bardziej uzdolnionych osob
ników wśród niższych zwierząt. Występuje 
ono tam jako niewyraźne przypominanie 
minionych wrażeń, jako niepewne próby sto
sowania ważniejszych doświadczeń do dzisiej
szych wypadków, jako pierwsze niejasne za
stanowienia. Prof. Sajó stara się wykazać, 
że u błonkoskrzydłych towarzyskich objawy 
takie przekroczyły już granicę niewyraźnych 
i niepewnych i że wobec tego możemy pomó
wić o ich życiu psychicznem.

Poglądy jego i dowody może nie są sta
nowczo i bezwzględnie przekonywające, 
zwłaszcza dla stronników przeciwnego obo
zu, w każdym jednak razie są ciekawe i war
te poznania, jak cała ta sprawa wogóle.

I. Błędy, popełniano przez owady i przez 
ludzi.

Zwolennicy przeciwnych poglądów utrzy
mują, że nawet owady błonkoskrzydłe towa
rzyskie pozbawione są zdolności gromadzę-
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nia zasobu nowych doświadczeń życiowych | 
i korzystania z nich, że nie umieją one sto- 1 
sować swych czynności do już przebytych 
wypadków, lecz wykonywają je zawsze sza
blonowo, w ten sam sposób, jak to czynili ich 
przodkowie. W tem ma leżeć właśnie źródło 
omyłek, tak często popełnianych przez nie, 
ilekroć znajdą się one -w niezwykłych wa
runkach.

Nie łatwo jest istotnie wykazać, czy owady 
te są w stanie robienia spostrzeżeń, bo jak 
np. udowodnić, że mrówka wybierająca z róż
nych przedmiotów ten właśnie, który jest 
najodpowiedniejszy w danej chwili do bu
dowli, myśli istotnie i zastanawia się nad 
tem. Nasze własne czynności psychiczne je
steśmy w stanie kontrolować, ale nie możemy 
wniknąć do wnętrza zwojów nerwowych 
owada, odczuć jego wrażenia oraz poznać 
wolę; nie posiadamy przyrządów, zapomocą j  

których moglibyśmy wybadać jego sposób 
myślenia i porównać go z naszym.

Pozostaje nam jedna jedyna droga, a tą 
jest porównywanie jego zewnętrznych obja- I 
wów życiowych z naszemi; i ono nam właś
nie wykaże, • że objawy te posiadają wiele 
cech wspólnych. Nawet omyłki, popełniane 
przez owady, w tem oświetlenia wykazują 
więcej podobieństw, niż różnic, z omyłkami, 
popełnianemi przez ludzi.

Do najpospolitszych omyłek należy błądze
nie i nieumiejętność odnalezienia drogi do 
gniazda, jeżeli umieścimy mrówki w warun
kach, odbiegających od zwykłych, oraz nie- 
poznawanie towarzyszów z tego samego 
mrowiska i branie ich za obcych. Wykony
wano w tym celu wiele ciekawych doświad
czeń, których wyniki mają dowodzić bez
myślności mrówek : przenoszono je ze zwy
kłej uczęszczanej przez nie drogi na zupeł
nie nieznaną; urządzano im mostek z dese
czek, a gdy przyzwyczaiły się do chodzenia 
przezeń, przekręcano pojedyncze deseczki 
i układano tak, że tworzyły one rodzaj za
mkniętego obwodu, po którym mrówki krą
żyły w kółko, nie wiedząc jak przedostać się 
na drugą stronę; wpuszczano do mrowiska 
wzięte z niego przedtem owady, ale napojone 
obcym zapachem, i towarzyszki obchodziły 
się z niemi jak z wrogami, i t. p.

Spróbujmy wyświetlić nieco te omyłki, 
a przedewszystkiem postarajmy się postawić j

w położeniu mrówek. My kierujemy się 
wzrokiem przy poznawaniu właściwej drogi 
oraz znajomych nam osób; u mrówek podob
ne znaczenie ma węch : nie upatrują one na 
drodze żadnych szczególnych znaków, lecz 
węszą na niej, jak psy, ślady własne lub 
swoich towarzyszów; za spotkaniem się z in
ną mrówką nie przyglądają się jej, lecz ob
wąchują ją  różkami, które są organem wę
chu, starając się poznać, czy posiada ona za
pach, właściwy mieszkankom jej mrowiska, 
czy też obcy.

Jestto zapewne odmienny sposób postępo
wania niż u ludzi, ale sam przez się nie sta
nowi on chyba powodu do odmawiania czyn
nościom mrówek charakteru psychicznego; 
pod tym względem jest rzeczą zupełnie obo
jętną, c/y dana istota zdobywa zasób do
świadczenia życiowego zapomocą wzroku czy 
też węchu, byleby umiała z niego korzystać. 
Przecież i ludzie, pozbawieni wzroku, posłu
gują się jedynie słuchem i dotykiem, a mimo 
tego nikt im nie będzie odmawiał uzdolnie
nia psychicznego.

Mając na uwadze tę różnicę w sposobie 
zdobywania doświadczeń, możemy przystąpić 
teraz do rozpatrzenia wzmiankowanych 
przed chwilą omyłek.

Przeciwnicy zdolności psychicznych mró
wek twierdzą, że mieszkanki jednego mro
wiska nie znają się wzajemnie i że dopiero 
zapach właściwy wskazuje im, czy mają do 
czynienia ze swoim, czy też z wrogiem. Z te
go powodu nasyconą jakimciś obcym zapa
chem towarzyszkę traktują nieprzyjaźnia, 
jak obcego przybysza.

Ale ściśle mówiąc i ludzie popełniają te 
same omyłki, z tą jedynie różnicą, że w błąd 
bywają wprowadzani przez wrażenia wzro
kowe, ponieważ w podobnych przypadkach 
rozstrzyga u nich wzrok. Na wojnie po
znajemy nieprzyjaciela jedynie po s tro ju : 
gdyby oddział żołnierzy przebrał się w mun
dury nieprzyjacielskie i następnie zbliżył się 
do własnego obozu, to by go napewno przy
witano wystrzałami. Nawet naszych naj
lepszych znajomych nie jesteśmy w stanie 
poznać, gdy się przebiorą i nałożą maskę.

Dla ludzi przebranie i maskę stanowi 
zmiana w zewnętrznym wyglądzie; dla mró
wek—zmiana zapachu; mrówka, nasycona 
obcym zapachem, jest jakby zamaskowana
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i towarzyszki nie będą mogły jej poznać, 
dopóki nie pozbędzie się go. Zupełnie tak, 
jak mąż na balu maskowym nie może po
znać własnej żony, gdy jest dobrze przebra
na, a nikt przecież nie robi mu z tego pew
nie zarzutu, że nie zna jej wcale.

To samo tłumaczenie należy zastosować 
i do omyłek przy wyszukiwaniu właściwego 
kierunku. Podróżnik, idący przez nieznany 
las, dąży po ścieżce wydeptanej, starając się 
zapamiętać charakter otaczających ją  drzew, 
nierówności gruntu i t. p. szczegóły, aby po
tem kierować się niemi w powrotnej drodze. 
Jeżeli las nie posiada żadnej ścieżki, wów
czas znaczy on swe przejście nacięciami na 
drzewach, ale zawsze wybiera wskazówki 
dostępne dla wzroku.

Mrówka nie potrzebuje żadnych nacięć, 
gdyż ślady jej posiadają swoisty zapach, 
po których pozna oną zawsze drogę; przeby
wając nizko na ziemi, przytem przeważnie 
w zaroślach, nie jest ona w możności ogarnąć 
wzrokiem okolicy, wskutek tego ma ten 
zmysł stosunkowo słabiej rozwinięty i nie 
posługuje się nim do odnajdowania drogi.

Wyżej przytoczony przypadek z mostkiem 
z cienkich deseczek dowodziłby bezmyśl
ności jedynie wtedy, gdyby kierującym zmy
słem był wzrok. Tymczasem mrówki w da
nym razie nie posługują się wrażeniami 
wzrokowemi, lecz węchem odszukują zapa
chu śladów, które pozostawiły na deseczce. 
Nic więc dziwnego, że po ustawieniu tych 
deseczek w kółko, i one ciągle się kręciły, bo 
zrozumiałe dla nich znaki na moście prowa
dziły je właśnie w takim kierunku.

Wyobraźmy sobie następujący czysto teo
retyczny przypadek: Gdyby ktoś znanej 
nam dobrze krętej drodze, prowadzącej przez 
las, nadał podczas naszej nieobecności taki 
kołowy kierunek, a zachował dokładnie jej 
poprzedni charakter, poumieszczał zboku 
ściśle takie same drzewa i zatarł ślad daw
nej, napewno kręcilibyśmy się w kółko przez 
dłuższy czas, nie zdając sobie z tego sprawy; 
takby nam bowiem kazały postępować na
sze wrażenia wzrokowe. W zwykłych wa
runkach ludzie nie popełniają tak łatwo po
dobnych omyłek, ponieważ kierujący nimi 
zmysł—wzrok obejmuje szerszą przestrzeń 
i z tego powodu trudniej może być wprowa
dzony w błąd.

Tak samo nie powinno nas dziwić, że 
pszczoły powracające nie są w stanie zna
leźć wejścia do ula, jeżeli podczas ich nieo
becności obróciliśmy go w taki sposób, że 
otwór znajduje się z przeciwnej strony. Toć 
i my bylibyśmy w nielada kłopocie, gdyby 
podczas naszej nieobecności w domu i bez 
naszej wiedzy ktokolwiek zamurował drzwi 
wchodowe i natomiast przebił inne od tyłu.

Wasmann opisuje swoje doświadczenie, 
w którem umieszczał poczwarki mrówek na 
wysepce oblanej wodą. Mrówki dostawały 
się na nią w taki sposób, że wrzucały do wo
dy ziarnka piasku, aż dopóki nie utworzył 
się z nich rodzaj mostu. Postępowaniu ta
kiemu trudno chyba odmówić świadomości 
i celowości. Ale i dodatkowe sprawdzające 
doświadczenie nie dowodzi bezmyślnego dzia
łania : po wysepce z poczwarkami badacz 
po Isuwał im inną bez poczwarek, a mimo to 
mrówki starały się dostać na nią zupełnie 
w taki sam sposób. Czyż nie można tej 
czynności ich wytłumaczyć tem, że chciały 
one sprawdzić, czy i na tej wyspie nie znajdo
wało się coś równie wartościowego, jak na 

i  tamtej. Przecie i ludzie, którzy znajdą na 
jednej wyspie złoto, obszukują starannie 
wszystkie sąsiednie, chociażby one nie za
wierały nawet najmniejszych śladów tego 
kruszcu.

Omyłki mogą przytrafiać się istotom umie
jącym myśleć najzupełniej prawidłowo oraz 
stosować swe czynności do ściśle określonego 
celu; nie stanowią one zatem jeszcze dowo
du, źe dany ustrój pozbawiony jest zupełnie 
zdolności umysłowych.

II. Zdolności wynalazcze mrówek 
i pszczół.

Obecnie znajmiemy się zdolnościami wy- 
nalazczemi mrówek i pszczół. Wydaje się 
to nieco dziwnem słyszeć o mrówkach lub 
pszczołach, jako o wynalazcach, wprowadza
jących rozmaite ulepszenia i inowacye do 
swych urządzeń; może nam się uda jednakże 
wykazać, że owady te mogą i teraz przepro
wadzać pewne reformy, a jeszcze bardziej 
były zdolne do tego w czasach minionych.

Musimy tylko zastrzedz się, że wynalazki 
i odkrycia nie robią się co chwiła i że nie 
każdy osobnik bywa do nich równie uzdolnio
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ny. Większość ludzi nie byłaby w stanie 
„wynaleść procbu”, chociażby codziennie 
przez całe życie miała do czynienia z wę
glem, siarką i saletrą. Na bardzo proste 
wynalazki ludzkość musiała czekać długie 
wieki. Ileż to razy mówimy : „Ach! jakież 
to proste!”, gdy otrzymamy wyjaśnienie ja
kiego zjawiska lub jakiejś czynności, a jed
nak sami nie byliśmy w stanie wpaść na ten 
„prosty” domysł.

Ta uwaga powinna nas usposobić pobłaż
liwiej dla mrówek i pszczół, a niżej podane 
spostrzeżenia przekonają nas, źe mrówki, 
a w mniejszym stopniu i pszczoły mogą ro 
bić pewne wynalazki. Co dotyczę pierwszych, 
to jest rzeczą wiadomą, że w urządzaniu 
mieszkań nie trzymają się one tak niewolni
czo jednego szablonu, jak pszczoły w budo
waniu plastrów, że wykazują pewną zmien
ność zarówno w obieraniu miejsca na miesz
kanie, jak i w jego urządzeniu. Następujący 
przykład wykazuje to jeszcze dobitniej.

Leopold Badó, właściciel ziemski w Nagy- 
Szelazseny (w komitacie Bars na Węgrzech) 
przechowywał przez pewien czas część archi
wum rodzinnego w skrzyniach, które stały 
w niezamieszkałej części domu. W r. 1888, 
otwierając jednę z takich skrzyń, znalazł on 
przytwierdzone do jej wieka spore gniazdo, 
całkiem wyrobione z papki papierowej, prze
robionej z dokumentów; miało ono 35 cm 
szerokości i 60 cm długości. Ściany jego 
były wielokrotnie i nieprawidłowo powygi
nane i powykręcane, wskutek czego we
wnątrz znajdowało się mnóstwo komór i ko
rytarzy.

Gniazdo to, wówczas już niezamieszkałe, 
p. Badó odfotografował, a następnie ofiaro
wał stacyi entomologicznej w Budapeszcie, 
gdzie między innymi oglądał je i prof. Sajó. 
Staranne poszukiwania i badanie resztek, 
znalezionych w gnieździe, wykazały, że zo
stało ono zbudowane przez gatunek mrówek 
Tetramorium caespitum, bardzo pospolity 
w domach mieszkalnych w tej części Wę- 
gier.

Sam w sobie fakt ten nie przedstawiałby 
nio uderzającego, gdyby nie to, że dany ga
tunek nigdy nie ma zwyczaju budowania 
gniazd z papieru. Prof. Sajó podaje, że 
w jego własnem mieszkaniu te drobne mrów
ki należą do bardzo uciążliwych lokatorów,

napadają na produkty spożywcze, niszczyły 
mu parokrotnie zbiory owadów, umieszczone 
w szafach z książkami, a jednak w ciągu lat 
12 nie wpadły ani razu na pomysł wyrabia
nia gniazd z papieru, chociaż znajdowało się 
tam dość pak z papierem i książkami nie- 
używanemi. Również w literaturze prof. Sa
jó nie znalazł ani jednego opisu takiego 
przypadku.

W czynności, wykonywanej przez mrówki 
w Nagy-Szelazseny, nie możemy zatem wi
dzieć objawu odziedziczonego, lecz przeciw
nie musimy ją uważać za nowość, za odstęp
stwo od zwyczaju, przekazanego przez przod
ków. Można sobie tę sprawę przedstawić 
w taki sposób, źe w danem gnieździe znalaz
ła się jedna albo też kilka bardziej pomysło
wych robotnic, o zdolnościach nowatorskich, 
które przedsięwzięły taką próbę zużytkowa
nia papieru. Innym podobał się ten wyna
lazek, zarzuciły one wrodzony sposób budo
wania, poszły za przykładem śmiałych towa- 
szek, i w taki sposób powstało to niezwykłe 
gniazdo.

Mrówki te nie miały naśladowców i system 
gniazd papierowych ograniczył się tym jed
nym wypadkiem: kolonia, która go zastoso
wała, wymarła, a może tylko wywędrowała 
przekonawszy się np., że takie gniazdo papie
rowe mniej zabezpiecza od zimna, niż zwy
kłe zbudowane z ziemi. Dla nas jest to bar
dzo szczęśliwy traf: gdyby bowiem w dzie
jach mrówek nastał „okres papierowy”, cała 
cywilizacya krajów umiarkowanych znalazła
by się w wielkiem niebezpieczeństwie i mo- 
głyby powstać takie stosunki, jak  w krajach 
zwrotnikowych zamieszkałych przez termity, 
gdzie książki i rękopismy, mające po lat 50, 
należą do rzadkości i gdzie cenniejsze doku
menty oraz dzieła trzeba koniecznie przecho
wywać w puszkach lub skrzynkach blasza
nych.

Prof. Sajó podaje jeszcze inny przykład 
pomysłowości mrówek, opisany przez d-ra 
Ebrarda. Badacz ten obserwował pewnego 
razu naprawy, dokonywane w górnych pię
trach gniazda zwykłej mrówki leśnej (For- 
mica rufa). Mrówki budowały właśnie no
wy korytarz, który już miał obie ściany bocz
ne i był poprzedzielany kilku poprzecznemi 
przegrodami na pojedyńcze komory; brako
wało mu jeszcze tylko dachu. W niektórych
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miejscach były juź wprawdzie porobione 
pewne występy, jako podstawa dla skle
pienia, w każdym jednak razie to ostatnie 
trzeba było przerzucić przez szerokość 2 cm. 
Ze by je zabezpieczyć od zawalenia się w cza
sie budowy, jedne gatunki wznoszą w środku 
galeryi slupy podpierające sufit; inne kładą 
w poprzek kawałki drewienek lub ździebełka 
słomy i dopiero na tych poprzeczkach ukła
dają ziemię; ale mrówki leśne nie używają 
zwykle żadnego z tych sposobów lepiąc za
zwyczaj sklepienie wprost w ziemi.

I  tutaj obserwowana przez d-ra Ebrarda 
robotnica przytwierdzała kawałki wilgotnej 
ziemi do już zrobionych występów, aż otwór 
zmalał do 1 ‘/2 cm szerokości. Dalej jednak 
budować już nie było sposobu, gdyż groziło 
zawaleniem się. Wówczas mrówka zaczęła 
się rozglądać naokoło i, zauważyła w naj- 
bliższem sąsiedztwie jakąś trawę. Wybraw
szy wśród jej długich liści jedeu nachylony 
w stronę gniazda, zaczęła nalepiać na jego 
koniec mokrą ziemię, żeby spowodować zu
pełne jego przechylenie się. Liść jednak 
był tak suchy, że wskutek tego zaczął się 
łamać przy wierzchołku, tam właśnie, gdzie 
była nalepiona ziemia. Mrówka nie straciła 
przytomności, zbiegła szybko na dół i pod
gryzła liść u nasady, wskutek czego pochylił 
się on całkowicie, położył się w poprzek ga
leryi i mógł już być użyty, jako belka po
przeczna na podporę dla sklepienia.

Wypadek ten nie potrzebuje komentarzy. 
Dowodzi on zarówno zdolności do chwytania 
się nowych sposobów budowania, nieużywa
nych w zwykłych warunkach przez dany ga
tunek, jak i sztuki zastanawiania się i kom
binowania.

Możnaby przytoczyć jeszcze niejedno po
dobne spostrzeżenie, wykazujące pomysło
wość mrówek. Z natury rzeczy jednak nie 
mogą one być bardzo częste i pospolite, po
nieważ odkrycia i wynalazki nie przytrafiają 
się codziennie. To też tylko pojedynczym 
obserwatorom i w rzadkich odstępach czasu 
udawało się je stwierdzić. Ta właśnie względ
na rzadkość podobnych spostrzeżeń podaje 
je w wątpliwość i pozwala wyznawcom prze
ciwnych poglądów ogłaszać je za wytwory 
bujnej wyobraźni. Nieraz trzeba długo cze
kać, aż nowe takie samo spostrzeżenie oczy
ści z tego zarzutu badacza.

Pozwolimy sobie przytoczyć tutaj jeden 
przykład. Już starożytni pisarze zarówno 
uczeni (Arystoteles, Pliniusz), jak i poeci 
(Ezop, Wirgiliusz) pisali o mrówkach, zbie
rających ziarna. Najsumienniejsi badacze 
z końcu zeszłego wieku i początku bieżącego, 
a w ich liczbie słynny znawca obyczajów 
mrówek, Piotr Huber, nie znajdując po
twierdzenia tych podań we własnych staran
nych spostrzeżeniach, ogłosili je za bajki. 
I  dopiero w naszych czasach przekonano się, 
że nietylko były dawniej, ale są jeszcze i dzi
siaj mrówki, zbierające i przechowujące za
pasy ziarn. Gatunki te jednak znajdują 
się tylko w klimacie cieplejszym, w którym 
mrówki nie zasypiają w zimie, nie można 
więc ich było znaleźć w Europie środkowej, 
a tam właśnie robili poszukiwania wzmian
kowani uczeni.

Tak samo mogą jeszcze z czasem znaloźć 
potwierdzenie różne dawniejsze opowiadania 
o wynalazczości mrówek, podawane w wąt
pliwość przez wielu dzisiejszych badaczów.

Ze się komuś nie uda sprawdzić czyjegoś 
spostrzeżenia, to nie jest jeszcze dowodem, 
źe jest ono fałszywe. Prof. Sajó podaje 
przykład z własnej praktyki, jak w swych 
studenckich czasach chciał koniecznie spraw
dzić, czy pszczoły istotnie pokrywają wo
skiem trupy myszy i ślimaków, które się do
stały do ula i tam zostały zabite. Fakt ten, 
opisywany przez tylu wiarogodnych bada
czów, nie może ulegać najmniejszej wątpli
wości. A jednak profesorowi Sajó nie udało 
się zobaczyć ani razu : podrzucał on kilka
krotnie na dno ula martwe myszy lub ślima
ki, ale nie widział ani razu, aby pszczoły 
oblepiały je woskiem, chociaż zwierzęta owe 
zaczynały się psuć, tak, że prof. Sajó musiał 
je sam usuwać.

Gdyby pokrywanie woskiem trupów było 
skutkiem odziedziczonego odruchu, toby 
wszystkie pszczoły i wszędzie robiły to bez 
wyjątku, i takie przypadki, jak podany przed 
chwilą, nie mogłyby się zdarzać. Widoczną 
więc jest rzeczą, że nie wszystkie wiedzą 

i o tem, a w takim razie odrazu nasuwa się 
i wniosek, że tam, gdzie się to odbywa, muszą 
| się znajdować wśród robotnic takie, które 
| same wpadają na ten pomysł i zaczynają go 

wykonywać, inne, zachęcone ich przykładem,
! pomagają im i w ten sposób cel zostaje
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osięgnięty wspólnemi siłami. Prof. Sajó 
przyznaje i pszczołom pewną wynalazczość, 
ale w słabym stopniu : stoją one znacznie 
niżej od mrówek pod tym względem i mniej 
są zdolne do wprowadzania inowacyj do 
swych urządzeń.

(Dok. nast.)
W edług artykułu prof. K. Sajó, drukowanego 

w czasopiśmie „Prom etheus” , n-ry 486— 489.

streścił B . Dyakowski.

SPRAWOZDANIE.

—  Józef Rostafiński: Średniowieczna histo
rya naturalna. System atyczne zestawienie ro
ślin, zwierząt, minerałów oraz wszystkich innego 
rodzaju leków prostych, używanych w Polsce od 
X II do XVI w. (Symbola ad Historiam N atura- 
lem medii aevi). Nakładem Uniwersytetu Jag ie l
lońskiego. Kraków, 1900. (Część I. S tr. XXI 
-f- G05 -|- 4 tablice fac-simile. Część II. M a- 
teryały źródłowe do słownictwa przyrodniczego, 
str. 352).

Sprawozdanie odczytane na posiedzeniu Ko
misyi przyrodniczej T. O. W. dnia 20 września 
r. b. (ob. W szechświat n r  39, s tr . 623).

Tytuł dzieła nie odpowiada treści. Zamiast 
wykładu przyrodoznawstwa średniowiecznego, 
mamy tu  właściwie do czynienia z pracą, doty
czącą słownictwa przyrodniczego, — ruytłumacze- 
nia nazwisk  roślin, zwierząt i minerałów, z a 
wartych w średniowiecznych pomnikach naszej 
literatury. Znajdujemy tam wykaz nazwisk 
średniowiecznych przyrodniczych, ułożony po 
rządkiem  rodzin i rodzajów.

Dzieło składa się z dwu części. Pierwsza 
obejmuje systematyczne zestawienie nazwisk 
średniowiecznych w oznaczeniu au*ora, druga 
obejmuje m ateryał podstawowy, t. j .  cały zasób 
nazwisk, poddanych badaniu w postaci oryginal
nej i bez wyjaśnień, je s t więc tylko aneksem 
pracy głównej. Poprzedzają dzieło dwie przed
mowy (polska i łacińska) i wstęp, zamykają zaś 
trzy  rejestry.

Z przedmowy dowiadujemy się, że „jest to 
pierwsza podobna praca na świecie” (str. VII) . . .  
„Są w niej pierwszy raz złożone podwaliny, na 
których podstawie można będzie mówić o zn a jo 
mości przedmiotów historyi naturalnej nietylko 
u nas, ale porównawczo w całej slowiańszczyź- 
nie” (s tr . XI).

Przedm iot, jak  już  zaznaczyliśmy, stanowią 
wyrazy polskie i łacińskie, dochowane w pomni
kach, pochodzących z wieku XV i XVI. Z XIV 
stulecia je s t tylko dziewięć wyrazów, znalezio

nych w rękopiśmie, odkrytym przez prof. A. 
Brucknera. Z wieku zaś X III i X II niema ani 
jednego, niewiadomo tedy dla jakiej racyi w ty 
tule dzieła figuruje okres od X II do XVI wieków.

Co do sposobu przedstawienia wyników pracy, 
to je s 1 on wysoce niepraktyczny. Tekst właści
wego dzieła składa się tu  z długich szeregów na
zwisk, osobno łacińskich osobno polskich, tudzież 
szeregu cyfr przy jednych i drugich. Np. cały 
wykład o soczewicy, Ervum  Lens Ł., zawiera 
się w następujących cytatach : „Fassiolus 3492 
lens 181, 1316, 2135, 2584, 2697, 4413, 5825, 
6193, 6975, 7251, 8092; 8279, 8912 Lenti- 
cula 3530. Soczewica 169, 2667, 3198, 3948, 
3086, 4826, 6669, 8058, 8561, 8563, 10101, 
10 748. Soczewica 7183, 8562. Soczewiczka 
3916. Tarna 1954”.

Liczby odsyłają nas do odpowiednich pozycyj 
tomu drugiego, inaczej mówiąc— do oryginałów 
gloss, o które chodzi. Chcąc wiedzieć co liczby 
mówią, trzeba liczba po liczbie, szukać w to 
mie II nazwisk osobno łacińskich, osobno pol
skich. Poświęciwszy dopiero na wertowanie 
tych kilku wierszy pół godziny, wypisujemy so
bie długi szereg cytat, z których, po sprowadze
niu podobnych do siebie razem, otrzymamy wy
kaz mówiący to, czego z szeregu oderwanych 
wyrazów z towarzyszeniem liczb nie mogliśmy 
się dowiedzieć. Z niego dopiero można będzie 
wiedzieć, ja k  wyglądają w średniowiecznem ze
stawieniu synonimy, ; k tóre autor odniósł do dzi
siejszego Ervutn Lens, oraz które źródła wspo
minają o soczewicy.

Pochodzenie więc i zawiązek pierwotny syno
nimów, różna ich wartość i to  wszystko, co czy
telnik powinien mieć przed oczyma, je s t zasło
nięte i podane pod postacią cyfrowanych cytat. 
Możemy wprawdzie dowiedzieć się, co one mó
wią, ale w tym celu trzeba szukać każdej pozy- 
cyi oddzielnie i notować. Tego rodzaju robota 
kosztuje zbyt dużo czasu i mozołu. Gdybyż 
choć należące do siebie nazwy łacińskie i pol
skie były opatrzone w „M ateryałach” jednako
wym numerem bieżącym, ku czemu nie było żad 
nych przeszkód, dałoby się przynajmniej wyśle
dzić jakotako ich związek bez szperania w t ó 
rnie drugim, ale to niemożliwe, bo numeracya 
obu szeregów nazw, biegnie niezależnie od sie
bie. Do czego to było potrzebne?—trudno zro
zum ieć;—stworzyło to najdotkliwszą niedogod
ność, podobnie jak  pomysł użycia wielocyfrowych 
liczb zamiast innych, dogodniejszych i więcej 
mówiących skróceń. Śmiało można powiedzieć, 
że pierwotna, jasna i zrozumiała dla każdego 
całość, została przez takie zredagowanie rozbita 
na atomy bez związku.

W takich warunkach tom II gi posiada małą 
wartość praktyczną; je s t on przecież tylko p rze
drukiem danych, które i poza dziełem prof. R. 
są do?tępne w oryginałach lub przedrukach, do 
konanych przez innych badaczów. Wiedział 
o tem autor, gdyż wydrukował tomu Ii-go, któ
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ry  jest kluczem do zrozumienia całości, 
znacznie mniej egzemplarzy, o czem wspomina 
na stronicy 32.

Cóż w takim razie warte są owe roje liczb dla 
nieposiadających tomu Ii-go? Będą one zupeł
nie bezużytecznym balastem, jak  są poniekąd 
i dla posiadaczów kompletu.

Czy tak powinno być zredagowane dzieło, in 
terpretujące oryginalnie i na wielką skalę pom
niki języka i kultury?

Badacz, który rozumie zawiłość swego zada
nia oraz wagę rozwiązania, powinien wiedzieć, 
że w możliwie jasnem przedstawieniu wyników, 
które publikuje, spoczywa główna wartość jego | 
dzieła. Mógł on także dziełem swojem znako- J  

micie ułatwić uciążliwe dociekania przyszłym 
badaczom nowoodkrytych pomników, tymczasem 
i na tym  punkcie zawód zupełny. Autor zasło
nił drogi, po których przeszedł przez labirynt 
wątpliwości i błędów i nic nie zostawił, prócz 
ostatecznych rezultatów, zredagowanych w spo
sób, utrudniający dobre ich rozumienie, a prze- 
dewszystkiem kontrolę. Że układ taki nie jest 
dziełem przypadku, na to mamy dowód w wy
znaniach au to ra : „Opowiadanie, jak ą  drogą d o 
chodziłem do oznaczeń, byłoby nierozsądną 
gruntownością” (j str. 85). „W  pracy tego ro - | 
dzaju jak  moja, ostateczny rezultat zależy tylko j 
od sumienności i ścisłości, posuniętej do osta- ' 
tnich granic rozsądnej gruntowności" (str. 82). 
Niedosyć tego; pan R. oświadcza, że wszystkie 
dotychczasowe prace na tem polu nic albo nie
wiele są warte. rZpoprzednikami ?iie pole
mizuję (tak pisze na str. 53). Gdzie istnieją 
różnice między nami, bądź w odczytywaniu, 
bądź w tłumaczeniu nazw, tam obstaję przy  
własnej luersyi”. Jestto postawienie się ponad 
wszelką krytyką.

Utrudniwszy proste choćby rozpoznanie wła
snej interpretacyi i zapewniwszy nas o bezwar- 
tościowości dotychczasowych komentarzów, za
strzegłszy sobie, że niczyjej kompetencyi nie 
uznaje , autor zamknął się tem samem, jak  
w dobrze obwarowanej twierdzy. W takich wa
runkach nie łatwo już przekonać autora, że tu  
lub ówdzie się myli, bo każdy odmienny rezultat 
oznaczeń, odmienne dowodzenia, skazane są 
zgóry na miano błędnych.

Możnaby się zgodzić i na tak dalece samo
dzielny charakter pracy reformatorskiej od pod
staw, ale wyjątkowe stanotcisko tembardziej 
narzucało obowiązek przejrzystego zredago
wania wyników, abyśmy nietylko widzieli, ale 
i rozumieli.

Dalej godzi się zwrócić uwagę na tę okolicz
ność, że przy  podobnem zredagowaniu pracy, 
w numeracye musiało się wkraść sporo omyłek 
druku i ukryła się niejedna nieścisłość. I  jedno 
i  drugie można odkryć jedynie poszukując 
czegoś w źródłach, t. j .  przywracając pier
wotną zrozumiałość cytat. Weźmy np. cytaty 
dla Gladiolus im bricatus L. (str. 130 ):

„ireos 1350; irers 3541; spacula fetida 3268; 
spatula fetida 5225, 6290, 8042; spatula foeti- 
da 1568; spatula felida 4170; czyrwony kosa
ciec 5845; kosanki 5560; kosatki 124, 3716, 
4565, 7301, 9903; borowy mieczyk 123; m ie
czy kowie borowe 3932; borowe mieczykowie 
3940”.

Chcąc podstawić pod cyfry ich znaczenie, na
leży robić poszukiwania pokolei w „Materya- 
łach” i co chwila natrafiać na przeszkody. Przy 
pierwszej zaraz pozycyi podana liczba 1350 pro
wadzi do diptamnus, co je s t oczywistą omyłką. 
Szukamy „ireoB” już  bez odsyłacza i przekony
wamy się, żo tu  powinna figurować liczba 3510, 
ale nie 1350. Druga liczba 3541 znowu jest 
błędem. Prowadzi do : aristologia longa. Szu
kamy bez przewodnika wyrazu irers i znajduje
my pod n-rem 3521. Spatulae foetidae niema 
wcale pod wskazanym n-rem 1568. Powinno 
być 1586. Jeszcze dalej pod n rem 5845 z a 
miast czyrwonego kosaćca, figuruje kokornek. 
W yraz właściwy znajduje się pod n rem 5815.

Cztery więc omyłki w pięciu wierszach. Ileż 
ich może być w calem dziele, posiadającem liczb 
takich 20000?

Liczby te wypełniają przecież trzecią część 
tekstu.

Wielką je s t dalej dowolność w pomijaniu, lub 
przytaczaniu wyrazów, uznanych przez pana R. 
za błędne. Nie trzyma się autor w tym wzglę
dzie żadnej, nawet własnej zasady, jasno sfor
mułowanej na str. 83 ej.

W jednych więc miejscach błędny synonim 
przytacza z ostrzeżeniem, np. ; pod Taxu» 
baccata (str. 103) pisze : „źle! edera arborea 
2469”, w innych takie same omyłki zamieszcza 
bez 08'rzeżenia, jeszcze w innych pomija je  zu
pełnie.

Niejednakowy sposób przytaczania synonimów 
łacińskich oraz polskich stworzył inną znowu 
niedogodność. Polskie wyrazy średniowieczne 
autor wprowadza do tekstu w postaci nowoczes
nej, łacińskie zaś w postaci oryginalnej i to do 
tego stopnia, że nawet najoczywistsze omyłki pi
sarza lub bezsensowe przekręcenia figurują tutaj, 
niby oddzielne synonimy, np. : „irers" zamiast 
ireos, „gemiana” zam. genciana, „eleberus” 
zam. eleborus i setki podobnych.

Następstwem tej dwojakiej miary w traktow a
niu szczegółów jednowartościowych je s t to, że 
we wszystkich trudniejszych przypadkach czy
telnik nie je s t w możności dowiedzieć się, jak  
autor wyjaśnił ten lub ów wyraz polski lub ł a 
ciński. Skorowidze bowiem nie oddają właściwej 
usługi przy dwojakim systemie przepisywania 
wyrazów, zastosowanym przez autora. Skoro
widz łaciński je s t mocno niezupełny, polski zaś, 
zredagowany w pisowni nowoczesnej, do źródeł 
służyć nie może. Jestto wielka niedogodność 
i nowa zapora, utrudniająca sprawdzanie źródło
we oznaczeń pana Rostafińskiego.
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O'o główniejsze strony ujemne, zauważone 
w układzie dzieła.

Przechodząc do rozbioru rzeczy najważniej
szej,— oznaczania wyrazów, zauważymy, że 
w tej ważnej czynności prof. 11. zajął stanowisko 
bardzo arbitralne, nie krępując się żadnemi 
względami. Bezwzględność taka graniczy o mie
dzę z narzucaniem wyrazom sensu, którego m o
że nigdy nie miały. Ż<? nie na wszystkie ozna
czenia prof. R. można się zgodzić, da się to wy
kazać na wielu przykładach, które tylko dla b ra 
ku miejsca pomijamy.

Jalovyecz 2266 solscąuium żadną miarą 
nie powinien być utożsamiany z jałowcem - ju -  
niperus■ Jestto  Helianthemum vułgare, ro sn ą
ca na pastwiskachj i pagórkach jałowych, skąd 
właśnie wynika racya nazwy. Sam nawet syno
nim solseąuium 1614 i drugi polski, szlonecz- 
nyk 2965, stojące w zabytkach obok tam tej, po
winny były pana R. od błędu uchronić.

To samo dotyczę w yrazów : wisz, ostrysz 
wodny i m iątlicza. Ile tu  zresztą  spornych 
i niepewnych oznaczeń, o tera botanik łatwo się 
przekona, rozpa tru jąc  się w nazwach gatunków 
Allium, porównywając synonimy Polygonum 
Bistorta  z Calla palustris i t. p. Następnie, 
pomijając wpadanie w sprzeczności z samym so
bą (np. w zakwalifikowaniu nazwy „psi oset j 
9 6 2 2 ” , patrz str. 73, 309 i 282), należy zauwa
żyć, że nawet pisownia wyrazów nie zawsze je s t j  
wiernie oddana. Z „parchaw ki” pomników zrobiła 
się w tekście parcliewka, z „kichanycza” 4799—  | 
kichaczka. W ynikają stąd  powikłania, ja k  to | 
widać na wyrazie „czyes” 9833 (cis), k tóry 1 
autor uznał za jeż, gdy to  je s t  cis, pod cisem | 
zaś znajdujemy glossę riż, 9618, należącą do j 
Oryza sativa; ta  sama glossa znalazła się zresztą 
i  na właściwem miejscu, raz więc je s t cisem, 
drugi raz ryżem. Znajdujemy także i tego ro- | 
dzaju omyłki : Nazwa ostróżki 9594 została po- j  
dana za synonim Melilotus officinalis, gdy na- 
leży do Delphinium consolida. Pod Rysia | 
dostały się trzy  wyrazy zgoła rysiowi obce: j
pard , parad  i leopard. Pod Wilkiem został 
umieszczony synonim łaciński 8290, należący 
do szczupaka, choć stojąca przy nim polska glo- j  

sa „szczuka” mogłaby od błędu uchronić. Jest 
rzecz jeszcze gorsza : „szczuczkę 10 111” , t. j .  
młodego szczupaka, au to r umieścił także pod i  

wilkiem i to w osobnej rubryce jako samicę 
wilka.

Ze nawet w odczytywaniu i przepisywaniu wy
razów, zawartych w rękopis mach, nie zawsze ! 
■można autorowi ufać, niech to  objaśni parę przy- i 
kładów. Weźmy wyraz capia przędza ( =  koźla 
przędza) między nazwami Kanianki. Takiej na
zwy niema w żadnym języku. Skąd się wzięła 
w polszczyźnie? Otóż polega ona na mylnem 
przeczytaniu IPery n  jako  p. W rękopiśmie j  

bibl. Jag . n-r 774 je s t „Canyn p rzyadza” 2033 
=  „cuscuta 1380” . Przez nieuważne lub nie- ] 
krytyczne odczytanie zrobiła się z „kania przę- j

dza” „capia przędza” , a przecież takie same 
„canya przadza 2569 i 34 9 3 ” z dwu innych rę- 
kopismów p R  odczytał właściwie, „kania 
przędza” .

Pod n rera 3373 widzimy w „MateryBłach” 
„sczyeheuky*, które na str. 336 autor odczytu
je  jako „szczygiełki” . Tymczasem, według me
go odczytania, w rękopiśmie najwyraźniej je s t 
sczyethenki. Z uwagi na po3tać rośliny, oraz 
na inną nazwę, szczotarz, 1067 (Centaurea cya- 

| nus), nie może być nawet sporu, że tu  są szcze- 
tenki, a nie jakieś nigdzie nie istniejące „szczy
giełki”.

Tak samo wyraz „Capinos” , niezbyt wyraźny 
w rękopiśmie, autor przepisuje „lapinosz” , 
a z tego urabia nieistniejącą nazwę „łapinos” 
(str. 217 n -r 3323). Mogłyby od takiego błędu 
uchronić inne glossy, tu ta j, do geranium należą
ce, jak  : „czapy noss 4 2 4 ”, „czapynosz 7250” 
oraz „czapye uossky 1177” . Ale p. R. nie do- 
słrzega ich poprawności, bo przepisuje „capie” , 
a przy „czapie noski 1177” robi uwagę: „Capie 
bez sensu, zapewne czaplo, bo czapla ma długi 
dziób” (str. 218). Otóż „czapie” ma sens—

! i to  dobry, tylko nie trzeba tu  czytać „capie”, 
bo to wyraz zapożyczony z czeskiego; „czap” 
zaś po czesku znaczy „bocian” .

Pomijając inne niedokładności, których w tego 
rodzaju pracach prawie niepodobna uniknąć, 
największą ujmę dzieła prof. R. stanowi układ 
w wysokim słopniu niedogodny dla użytkujących, 
układ, który z pracy tej zrobił istną łamigłów
kę. Dla materyałów językowych jedyną, do
godną pod każdym względem postacią je s t słow
nik. Gdyby wyniki pracy ujęte były w ramy 
słownika, wtedy część systematyczna, na którą 
autor wielki położył nacisk, mogłaby być znacz
nie treściwsza, nie tracąc nic na swej wartości 
wewnętrznej, a zyskując wiele na jasności,

Erazm  Majewski.

SEK CTA CHEMICZNA.

Posiedzenie d. 27 października, 13-te w r. b., 
odbyło się pod przewodnictwem p. St. Natanso- 
na, wiceprzewodniczącego Sekcyi.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu, zebrani, 
na wniosek sekretarza, zatwierdzają prze3zło- 
roczną listę czasopism chemicznych, prenum ero
wanych dla czytelni Oddziału, a mianowicie : 
1) Chemiker Zeitung; 2) die Chemische Indu 
strie; 3) Zeitschrift fur analytische Chemie; 4) 
Z. f. angawandte Cliemie; 5) Z. f  physikalische 
Chemie; 6) J . Liebig’s Anualen d. Chemie; 7) 
Chem.-techn. Repertorium; 8) Z. f. anorganhehe 
Chemie; 9) Moniteur Scienłifique; 10) Bulletin 
de la soc. chim. de Paris; 11) Kosmos; 12) Naf
ta; 13) Gorzelnik; 14) Żurnał rus. chim. fizyez. 
obszczestwa.
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Następnie p. Wacław Mutermilch w dopełnie
niu referatu  z posiedzenia poprzedniego demon
strował doświadczenie Lippmana, polegające ua 
tem, że kropla rtęci, umieszczona w rozcieńczo
nym kw. siarczanym, zawierającym nieznaczną 
ilość dwuchromianu potasu, wprawiona zostaje 
w prawidłowy ruch, polegający na kolejnem 
kurczeniu się i rozszerzaniu w razie dotknięcia 
rtęci drutem żelaznym Ruch ten, trwający bez 
przerwy całe godziny, przypomina kurczenie 
i rozszerzanie się serca. Wyjaśniwszy następnie 
wyniki badań Lippmana i Helmholtza nad tego 
rodzaju zjawiskami, będącemi objawem zależno
ści, jaka istnieje pomiędzy napięciem powierzch- 
niowern rtęci a różnicą potencyału między rtęcią 
a elektrolitem, p. M. opisał t. zw. elektrodę kropli 
rtęci (Tropfelektrode). W elektrodzie tej (jak 
wyjaśnił Helmholtz) niema różnicy potencyału 
między rtęcią a elektrolitem; skutkiem tego za 
je j pomocą możemy mierzyć oddzielne napięcia 
pomiędzy metalami a elektrolitam i (Ostwald).

Referent podał następnie liczby napięcia dla 
niektórych metali i wykazał, że ze wzoru N ern
sta  (siły elektrobodźczej) dają się wyliczyć pręż
ności roztworowe różnych metali. Nakoniec 
p. M. scharakteryzował t. zw. szereg elektrycz
nych napięć metali i w nim stanowisko wodoru.

Następnie p. St. Natanson mówił o stosowaniu 
z dobrym skutkiem kw. pikrynowego jako środ
k a  przeciw wszelkim oparzeniom, który nietylko 
leczy nawet bardzo znaczne oparzenia, lecz tak 
że i znosi ból. (Tak np robołnik z oparzoną 
czw artą częścią powierzchni ciała po 8 dniach 
zupełnie wyzdrowiał). Należy używać roztworu 
nasyconego, oparzenia odrazu nacierać watą 
zmoczoną w nim i to powtarzać aż do chwili, 
kiedy ból, który us aje po natarciu na czas p e 
wien, nie ponowi się znowu. W razie uformo
wania się bąbla, należy go wprzódy przeciąć.

Następnie p. N mówił o ciekawym przypadku 
zatrucia w fabryce, prawdopodobnie arseniakiem, 
który się tworzył w organizmie w kilka godzin 
dopiero po zajęciu pracującego nad utlenianiem 
zapomocą kw. arsenawego i następnie oddycha
niem parą metyloaniliny.

Zkolei p. Br. Znatowicz wygłosił wspomnienie 
o J. S. Zdzitowieckim, które zostanie pomiesz 
czone w jednym z następnych numerów pisma 
niniejszego w postaci autoreferatu.

Po odczycie p. Zn. sekretarz Sekcyi odczytał 
nadesłane z Akademii Umiejętności wezwanie do 
wyboru delegata Sekcyi do ankiety w sprawie 
ustalenia słownictwa chemicznego, o czem w dro
dze prywatnej przewodniczący komunikował na 
poprzedniem posiedzeniu. Ponieważ p. A. G ra
bowski prosił o zwolnienie go od mandatu po 
wierzonego mu na posiedzeniu poprzedniem, 
p. Znatowicz proponuje p. N. Milicera na dele
g a ta  Sekcyi do ankiety. Sekcya z uznaniem apro- 
fcuje wybór, p. Milicer zaś przyjm uje mandat.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Zależność między ciśnieniem atmosfery 
a obiegiem księżyca. Na podstawie wskazówek 
barografu w Berlinie podczas okresu 1884—  
1898 Bornstein wykrył ścisłą zależność mię
dzy powyższemi zjawiskami. Obserwacye stacyj 
w Magdeburgu i Poczdamie stwierdziły wyniki 
berlińskie, w innych a foli miejscowościach mniej
sza była prawidłowość wahań miesięcznych ciś
nienia i mniejsza ich amplituda. Bornstein roz- 

I szerzył zakres swoich badań, rozciągając je  do 
liczniejszych stacyj i uwzględniając obserwacye 
z przed roku 1884. Pokazało się, mianowicie, 
że obserwacye, dokonane 3 razy dziennie (o 8 ej — 
2 — 8) dają taką samę krzywą miesięczną jak  
notatki barografn. Bornstein więc zużytkować 
mógł dane co do ciśnienia atmosfery od roku 
1824. Wyniki badań były następujące: praw i
dłowość ograniczała się do Berlina, Magdeburga 
i Poczdamu. Im dawniejsze lata badano, tem 
bardziej znikała prawidłowość dostrzegana w la 
tic h  1 8 8 4 —1898, która nie jest przeto zjawi
skiem ogólnem. Jeżeli wyobrazimy zapomocą 
krzywych wyniki poszczególnych okresów obser- 
wacyj, to krzywa za czas 1824— 1848 je st po
dobna do krzywej z okresu 1848— 1884 i maxi- 
ma ciśnienia w 17 i 10 dni miesiąca księżyco
wego, minima po tych datach i pomiędzy niemi. 
Krzywe z okresów 1884 — 1891 i 1891— 1898 
podobne są do siebie, ale różnią się znacznie od 
krzywych z okresów poprzednich. Tak tedy nie 
możemy dotychczas nic powiedzieć o stałej zależ
ności między ciśnieniem a obiegiem księżyca. 
Jeżeli zależność taka istnieje, to zmienia się ona 

! w okresie, którego wykryć niepodobna jeszcze 
I w liczącym 75 la t szeregu obserwacyj.

X

ROZMAITOŚCI.

—  Palenie się magnezu w parze wodnej 
i bezwodniku węglanym. Znane nader efektow
ne i pouczające doświadczenia lekcyjne z pale
niem się magnezu w parzo wodnej, lub w atmo
sferze bezwodnika węglauego, dają się według 
St. Rebensdorffa wykonać z łatwością w nastę
pujący sposób. Zagotowujemy wodę w dość 
dużej zlewce szklanej ( ‘/ 2 litra) i przykrywamy 
kawałkiem blachy miedzianej. Przez otwór 
w tejże, 2 cm szeroki, wprowadzamy zapa
loną wstążkę magnezu. W parze gotującej 
się wody magnez spala się dalej, pozornie 
nawet bez zmniejszenia natężenia światła, mi
mo że rozkład wody wymaga znacznego na
kładu energii. Uchodzący wodór sam się za
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pala przed otworem blachy, lecz płomień jego 
nie je s t zbyt wyraźny i może być przez siu- ; 
chaczy nie spostrzeżony. Doświadczenie nale
ży więc powtórzyć raz jeszcze, a nad otworem j  

zawiesić zwinięty spiralnie cienki drucik p laty
nowy, lub kawałek siatki auerowskiej, które [ 
w płomieniu wodoru natychm iast się rozżarzą.

Trudniej przebiega reakcya w bezwodniku j  

węglanym, a niekiedy tow arzyszą je j małe eks- 
plozye, które gaszą płonącą wstążkę magne- j 
zową. By ich uniknąć, należy w celu wzmocnie
nia reakcyi dodać trochę psry  wodnej, co się 
uskutecznia wlaniem do zlewki paru  kropel wody 
gorącej. Następnie zlewkę wypełnia się bezwod
nikiem węglanym i przez otwór wprowadza się 
ja k  poprzednio płonącą wstążkę Mg. Ilość 
węgla, wydzielonego w postaci sadzy, je s t dość 
znaczna i odrazu widoczna.

St. T.

—  Nową metodę tępienia chwastów podał
Heinrich, kierownik stacyi doświadczalnej rolni
czej w Rostock. Oddawna wiadomo, że nader

liczne chwaBty pól owsa i żyta można było usu
nąć, polewając je  roztworem siarczanu żelaza, 
nieszkodliwym dla zboża. Według Heinricha 
można osięgnąć takie same rezultaty, używając 
zamiast siarczanu żelaza roztworów niektórych 
nawozów sztucznych, jako  to saletry, chlorku 
potasu i siarczanu amonu. Heinrich zastosował 
15 do 40°/0 roztwory tych soli, skrapiając niemi 
zachwaszczone pola. Na hektar wychodzi od 
200 do 400 litrów cieczy. Przy odpowiedniej 
pogodzie po dwu godzinach wpływ polewania 
staje się widocznym. Liście chwastów więdną 
i usychają, temu samemu losowi ulegają nieco 
później i łodygi. Nawóz zużyty na polewanie 
pola nie ginie, przeciwnie, pomyślnie działa na 
rozwój zboża. Gdy pole je s t nazbyt ubogie 
w potas, polewamy je  chlorkiem potasu, powięk
szając w ten sposób jego płodność, wytępienie 
zaś chwastów je s t dobrodziejstwem dodatkowem. 
Rośliny strąkowe marnieją, polane roztworami 
sztucznych nawozów, tu ta j przeto metoda Hein
richa je s t bezsilną.

X

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. 24 do d. 30 października 1900 r.

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

aa sekundę

Sum a

opadu
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7 r . 1  p. 9  w. 7 r. 1  p. 9 w. | N ajw . Naju.

24 s. 45,2 45,9 48,2 4,6 5.6 3,7 6.9 3,1 85 W3,W 7,N W 3 3,7 •  kilkakr.
25 C. 5 l,o 51,2 5 o ,9 3,2 5 , ł 6,6 6,6 2,4 88 SW3,NW3,SW J
26 P. 49,1 47,9 46,5 2,5 8,3 4,1 8,5 1,3 80 SW 2,Sł,SEJ —
27 S. 43,2 42,5 43,8 2,3 9,1 7,4 9,5 1,3 80 SE5,S7,SE 4, 0,2 u ;  •  w iecioręm
28 N. 46,0 47,3 49.6 5,7 10 ,2 6,5 10,6 5,2 75 SW 5.SW5,SW5 2,2 •  w  nocy
29 P. 5o,6 4»,7 44,9 4,1 9,8 8,6 9,9 3,5 76 SW 5,SW 1J,E 10 1 , 1 •  kilkakr.; S  w  południe
3oW . 45.6 45,7 4^,1 7 3 9,9 8,1 lo ,l 7,o 86 SW 7,SW3,SWW l.* •  od g. 315 p . m. kilkakr.

Średnia 47,1 6,4 81 8,4

T R E Ś Ć .  Jakób W aga, przez E . Strum pfa. —  Sposób Monda otrzymywania niklu, przez B. Z a to r
skiego. —  Uwagi o owadach błonkoskrzydłych towarzyskich. W edług prof. K. Sajó, streścił B. Dya
kowski. —  Sprawozdanie. —  Sekcya chemiczna. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn

meteorologiczny.

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