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C. D ARESTE : Production des Monstruositśs.

Przeświadczenie o zmienności morfolo
gicznej istot żywych stanowi obecnie punkt 
wyjścia dla olbrzymiej większości badań bio
logicznych. W  oczach dawnych zoologów 
i botaników różne postaci zwierzęce, o ile 
zostały zaliczone do pewnego jednego gatun
ku, uchodziły za najzupełniej do siebie po
dobne, jakby z jednej formy odlane. Od 
czasu klasycznych badań Darwina nad wa
haniami w  budowie odmian zwierząt i roślin 
bądź dzikich, bądź podlegających wpływom 
hodowli, liczne szeregi pracowników rzuciły 
się do poszukiwań w tym kierunku, zarów
no opisowych jak doświadczalnych, i wkrót
ce nauce o życiu przybyło mnóstwo faktów 
cennych, dotyczących zmienności ustrojów, 
tworzenia się odmian i ras nowych, i t. p. 
W  kierunku tym mamy w  okresie po-dar- 
winowskim dużo prac zarówno zoologów 
jak i botaników, przyczem ostatni doszli do 
wyników wprost zdumiewających, że w y
mienimy tu np. badania H. de Vriesa nad 
zjawiskami mutacyi.

Można też bez przesady powiedzieć, że 
obecnie każdy morfolog, opisując jakibądź

gatunek, nietylko uwzględnić musi wszystkie 
jego odmiany, lecz winien też zwracać uwa
gę i na wahania indywidualne budowy, 
w obrębie danego gatunku zauważyć się da
jące. Wahania te posiadają niezmierną do
niosłość tak dla zagadnień o związku uwa
żanego gatunku lub odmiany z innemi mu 
pokrewnemi, jak i dla stwierdzenia, o ile ga
tunek ten znajduje się w fazie tworzenia od
mian nowych, w  fazie „mutacyjnej“ 1).

Wszelako wszystkie prawie dotychczaso
we poszukiwania nad zmiennością ograni
czały się wyłącznie do badań nad postaciami 
dojrzałemi, sprawę zaś zmienności występu
jącej w  rozwoju zarodkowym zwierząt, po
mijano dotąd prawie zupełnie. W  szkicu 
niniejszym zajmiemy się właśnie tą sprawą 
wahań indywidualnych u zarodków zwierzę
cych, które to wahania, zdaniem naszem, za
sługują na daleko szersze uwzględnienie, 
aniżeli to, z jakiem dotychczas były badane.

Rozczytując się w  literaturze embryolo- 
gicznej, tak wspaniale rozwijającej się w dru
giej połowie ubiegłego stulecia, widzimy, że 
wszyscy prawie badacze, podając wyniki

:) Jako signum temporis tego kierunku mo
żemy wskazać powstanie nowego czasopisma 
p. n. „Biometrikaa, poświęconego specyalnie roz
prawom nad stosowaniem metod statystycznych 
(zestawianie oznaczonych liczbowo wahań indywi
dualnych) do poszukiwań biologicznych. (W y 
chodzi w Cambridge od października 1901 r.).
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swych poszukiwań nad rozwojem zarod
kowym zwierząt, opisują zazwyczaj po
stać zewnętrzną oraz zbadaną na przekro
jach budowę wewnętrzną kilku lub kilku
nastu zarodków, mających kolejno przedsta
wiać wciąż postępujące stadya rozwojowe, 
przyczem dla każdego ze stadyów bierze się 
zazwyczaj jeden tylko zarodek, mający, zda
niem autora, najlepiej charakteryzować da
ny okres rozwoju.

W iem y przecież, że każdy sumienny em- 
bryolog, zabierając się do badań nad rozwo
jem  jakiegoś zwierzęcia, zaopatruje się za
zwyczaj w znaczną ilość jego zarodków i na
stępnie z pomiędzy mniej lub więcej obfite
go „materyałuu *) dobiera pewien szereg, 
mający, jego zdaniem, ilustrować bieg po
wolnego różnicowania się i następczość zja
wiania się poszczególnych części zarodka.

Pomijając już okoliczność, że podobna me
toda otwiera szerokie pole do niedokładno
ści, zależnych wprost od subjektywizmu ba
dacza, orzekającego, które mianowicie z po
między licznych badanych zarodków przed
stawiają „typow ą" następczość stadyów, - za
stanowić się musimy nad tem, jakiem i w zglę
dami kierują się różni autorowie w określa
niu, który z mniej lub więcej podobnych do 
siebie zarodków jest najbardziej „typow ym 11, 
„ normalnym u (?!) dla danego okresu rozwo
jowego?

Najczęściej w tej mierze przeważa wzgląd 
na wrażenie ogólne, jakie sprawia wygląd 
jednego z pomiędzy wielu „jednakowych4* 
zarodków, więc przedewszystkiem syme
tryczna (a zatem „normalna11) jego  budowa, 
oraz silny, wyraźny rozwój tych jego  części, 
które autor uważa za najbardziej wogóle ty 
powe dla danego stadyum. Rezultat jest 
ten, że autor opisuje jako „normę rozwojo
wą11 dla danego okresu rozwoju pewnego 
zwierzęcia—jednego (rzadko więcej) zarod
ka, który wydawał mu się najbardziej typo
wym. Wahania indywidualne, jakie zarod
ki wykazują na każdem ze swych stadyów, 
bywają najczęściej pomijane zupełnie. W  ten 
sposób opisany zarodek, „typowo przedsta

1j Mowa tu naturalnie o formach zwierzęcych 
łatwo dostępnych. Czasem bowiem musimy z sa
mej natury rzeczy poprzestawać na mniej licznym 
materyale, o ile dotyczę on postaci rzadkich i nie
dostępnych.

wiający dane stadyum“ , nieraz przechodzi 
następnie do podręczników i pokutuje w nich 
długo, często zbyt długo nawet.

Najważniejszym wszelako względem, ka
żącym uznać za „typowy “ pewnego właśnie 
a nie innego zarodka, jest okoliczność, o ile 
cechy danego zarodka odpowiadają lub nie 
pewnej, najczęściej zgóry powziętej, teoryi 
lub wogóle poglądom autora. Tak miano
wicie rzecz się miała z hi story ą poglądów 
na wczesne stadya rozwoju zarodka kury. 
Przez czas bardzo długi we wszystkich pod
ręcznikach embryologicznych spotykaliśmy 
się z rysunkami Kollera, przedstawiaj ącemi 
rzekomo „ typowy “ rozwój t. zw. smugi 
i brózdy pierwotnej: autor wybrał z pomię
dzy wielu zarodków kilka, przedstawiają
cych rzadkie bardzo wahania indywidualne, 
dotyczące konfiguracyi tych ważnych utwo
rów rozwojowych, lecz ponieważ ta a nie in
na postać owych zarodków zgadzała się z je 
go poglądami teoretycznemi, więc graniczą
cy niemal z potwornością przypadek indy
widualny uważany był przez czas długi za 
„norm ę“ .

Przykładów powyższych możnaby znaleźć 
więcej, a świadczą one w  sposób niezbity, że 
w badaniach embryologicznych niezbędnem 
jest liczenie się z indywidualnością rozwojo
wą zarodków, z niezmiernie licznemi waha
niami. waryacyami, które stwierdzić można 
w rozwoju każdego zwierzęcia, a na które 
dotychczas zbyt mało,zwracano uwagi.

A ż - d o  czasów najnowszych dążenie nie- 
tyle do schematyzacyi procesów rozwojo
wych, ile do przedstawiania budowy kilku 
zarodków jako ,.normy“ powszechnej, roz
w ojow i danego gatunku właściwej, panuje 
w literaturze embryologicznej niepodzielnie. 
W  klasycznych dziełach Duvala ’ ), K e ib la 2), 
a nawet w wychodzącym obecnie olbrzy
mim podręczniku zbiorowym embryologii 
kręgowców, redagowanym przez 0 . Hertwi- 
ga :1), w idzimy tę wadliwą z gruntu metodę, 
stosowaną w jaknaj szerszym zakresie.

J) M. Duval: „Atlas d’Embryologie“ , 1889.
2) Keibel: „Normentafeln zur Entwickelungs- 

geschichte der W irbeltiereL.
:i) „Handbuch der vergleichenden und expe- 

rimentełlen Entwickelungslehre der W irbeltiere‘£. 
Wychodzi zeszytami od r. 1901.
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A  przecież kwestya wahań indywidual
nych w rozwoju zarodków (szczególniej pta
sich) była oddawna podnoszona przez ge
nialnych twórców embryologii nowocze
snej — Harveya, Hallera, K . F. W olffa  i K . E. 
v. Baera; ostatni z wymienionych badaczów 
zwrócił szczególną uwagę na brak stałości j  

w następstwie tworzenia się różnych narzą
dów w  zarodkach kurczęcia, np. na tworze
nie się raz wcześniejsze pewnych okolic I 
mózgu, to znów przewodu pokarmowego J). 
Baer wahań tych nie uważał bynajmniej 
za potwrorności, lecz starał się wytłumaczyć 
je  przez działanie czynników fizyologicz- 
nych; zwróciły one jednak do tego stop
nia jego uwagę, że wahania te uważał za 
prawdziwą plagę, prześladującą obserwa
tora.

Pakty w  rodzaju, że często zarodek star
szy— podług czasu rozwoju— ukazuje orga- 
nizacyę daleko niższą w porównaniu z zarod
kiem znacznie młodszym, oraz że dwa za
rodki jednego wieku wykazują nieraz sto
pień zróżnicowania różnych narządów i oko
lic ciała wysoce niejednakowy— zwracały 
niejednokrotnie uwagę embryologów, lecz j 
zazwyczaj były pomijane, lub uważane za 
objaw „wstrzymania rozwoju11 — objaw po- j 
tworny, który zatem (?) pominięty być 
winien.

Naogół bowiem przypuszczano powszech
nie, że w  t. zw. „normalnym" przebiegu roz
woju, wszystkie osobniki danego gatunku 
winny rozwijać się w sposób identyczny, 
oraz że czas trwania rozwoju wystarcza do 
określenia stadyum rozwojowego. Wreszcie 
wszyscy embryologowie, starając się wciąż 
o wyznaczenie „norm y“ rozwojowej dla każ
dego gatunku, wychodzili z założenia, że 
stopień rozwoju jakiegokolwiek narządu za
rodka określa w sposób decydujący całe da
ne stadyum, albowiem pomiędzy częściami 
składowemi rozwijającego się ustroju zacho
dzić musi ścisła korelacya.

Przeciw  poglądom powyższym, podziela
nym przez cały niemal egół embryologów, 
wystąpił poraź pierwszy w r. 1895 zgasły 
przedwcześnie uczony niemiecki, prof. E.

x) K. C. v. Baer. „Ueber Entwickelungsge- 
ąchichte der Thiere. Beobachtungen und Ręfle- 
xionen“ , 1828, w Królewcu.

Mehnert ze Strasburga ’). Niezmierną za
sługą tego badacza jest zebranie w jednę ca
łość rozrzuconych przedtem tu i owdzie fa 
któw przemawiających za rozległością wa
hań rozwojowych, oraz poparcie ich przez 
własne, bardzo obfite i skrupulatne badania,

: stwierdzające, że zmienność rozwojowa jest 
zjawiskiem powszechnem, występującem we 
wszystkich niemal stadyach rozwojowych, 

j od okresu gastrulacyjnego aż do tworzenia 
się szkieletu. Tę niezliczoną ilość i rozcią
głość wahań autor stwierdza na zarodkach 
wszystkich kręgowców, zaczynając od mino- 
gów  aż do ssaków i człowieka.

Wykazując serye całe wahań dotyczących 
stopnia rozwoju w  różnych jego okresach, 
asymetrycznego rozwijania się narządów pa
rzystych, i t. d., autor wysnuwa niezmiernie 
doniosły wniosek, że niepodobna doszuki
wać się korelacyi ścisłej w powstawaniu róż
nych części zarodka: każda okolica tworzą
cego się ustroju posiada, podług niego, jak
by pewną autonomię rozwojową.

Czy przeświadczenie o niezmiernej szero
kości skali wahań indywidualnych nie wpro- 

j  wadza do nauki o rozwoju pierwiastku bez
ładu i dowolności, wobec którego każde ba- 

| danie, mające na celu wykrycie praw, rzą
dzących daną kategoryą zjawisk, staje się 
bezsilnem i wprost zbytecznem? Bynaj
mniej. Można bowiem w ykryć w owych 
wahaniach pewną określoną prawidłowość, 
można w wielu bardzo przypadkach wyzna
czyć amplitudę zboczeń oraz wykreślić pew
ne granice zmienności. Tak np. badania 
Fischla 2) nad wczesnemi stadyami rozwoju 
kaczki, ogłoszone w  rok po wymienionej kla
sycznej rozprawie Mehnerta, wykazały, że 
szerokość wahań indywidualnych większa 
jest we wcześniejszych okresach rozwoju, 
niżeli w późniejszych. Zapomocą niezmier
nie ścisłych i skrupulatnie przeprowadzo
nych pomiarów autor udowodnił, że najwi
doczniejszym wahaniom podlega długość 
ciała zarodka, oraz stosunek wzajemny dłu
gości jego części poszczególnych. Tak np.

x) E. Mehnert: „D ie individuelle Yariationen 
d. Wirbelthierembryo“ . Morphol. Arbeiten, 1895.

v) A. Fischel: „Ueber Yariabilitat und Wachs- 
thum des embryonales Kórpersu. Morphol. Jahrb. 
1896.
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z pomiędzy dwu zarodków, mniej więcej 
jednakowo rozwiniętych pod względem stop
nia zróżnicowania się części składowych, je 
den może być dwa razy dłuższy od drugie- ] 
go, lub też zarodek o jednym dopiero odcin
ku mezodermy (,,protovertebra“) może mieć 
długość taką samę jak zarodek inny, posia
dający już aż dwanaście takich odcinków.

Tenże autor zauważył, że szerokość zbo
czeń osobnikowych w  późniejszych okresach 
rozwojowych zmniejsza się i wówczas sto
sunki wzajemne wym iarów różnych części 
zarodka stają się bardziej prawidłowemi: zda
je  się, że w miarę posuwania się rozwoju i spe- 
cyalizacyi narządów zarodka wzrasta zależ
ność pomiędzy jego poszczególnemi częściami 
składowemi, jakby pod działaniem jakichś 
„wpływówregulacyjnych '*, wzmożonego od
działywania wzajemnego tworzących się 
narządów. Niezmiernie doniosłym jest fakt 
stwierdzony przez F i schla, że w  później
szych stadyach najbardziej zmiennemi pozo
stają okolice ogonowe zarodka, t. j. te w ła
śnie części, w  których różnicowanie się po
stępuje najwolniej, i które najdłużej zacho
wują charakter pierwotny.

Badania Fischla, będąc pierwszą próbą 
ujęcia wahań rozwojowych w  określone i da
jące się wyznaczyć ramy, wykazały możli
wość stwierdzenia powolnego ustalania się 
współczynności m iędzy różnemi okolicami 
zarodków, której istnienia Mehnert zaprze
czał zupełnie. Z powyższego wynika, że 
wahania indywidualne w  rozwoju dają się 
badać metodą porównawczą i zestawiać 
w  określone kategorye: zmienność zarod
ków nie jest nieskończoną i dowolną.

*

Gdy rozważamy sprawy wahań rozwojo
wych, nasuwa się nam samo przez się pyta
nie, jaki może być związek pomiędzy wcze
śnie zjawiającem się tem lub owem zbocze
niem budowy zarodka od „typu normalne
go", a mogącym z niego powstać osobnikiem 
wykończonym? Czy „zboczenia" zarodka 
nie doprowadzają do „potworności14 u po
staci dorosłej?

Na pytanie to odpowiedzieć musimy prze
dewszystkiem, że same pojęcia „norm y4 
i „potworności44 są niezmiernie elastyczne

i szerokie. Przeprowadzenie ścisłego roz
graniczenia pomiędzy „normą44 a „zbocze
niem44, „anomalią44 i „potwornością44 nie le
ży zaiste w granicach wiedzy biologicznej. 
Chyba, że zechcielibyśmy zastosować tu raz 
jeszcze stare orzeczenie Riolanusa: „Novum 
est et deforme, itaque monstrosum44 *). 
Brzmi to już jednak obecnie jak Molierow
skie tłumaczenie własności opium...

Zapewne, zboczenie w rodzaju np. braku 
pęcherzy mózgowych u zarodka, doprowa
dzić musi następnie do utworzenia się po
staci wysoce potwornej, lecz ileż jest zbo
czeń bardzo ważnych i wyraźnych na wcze
snych stadyach rozwojowych, które później 
podlegają pewnemu wyrównaniu, w mia
rę wzmagającej się wciąż silniej korelacyi 
w okresach następnych. Każdy, kto miał 
do czynienia ze znaczną ilością zarodków 
zwierzęcych na wczesnych stadyach rozwo
jowych, stwierdzić musiał niezmierną różno
rodność ich wahań osobnikowych i napew- 
no z początku odkładał niektóre z zarodków 
tych na bok, jako wyraźnie potworne i wejść 
nie mogące do seryi „rozwoju normalnego"; 
później jednak, w miarę dalszych badań, 
przekonywał się, że takich „potworów** jest 
bardzo dużo, zadużo jak na zwykłą u dane
go zwierzęcia ilość niewątpliwych potworów 
stwierdzanych w  okresach porozwojowych. 
W obec takich faktów dojść musimy do prze
świadczenia, że nawet znaczne wahania 
i zboczenia we wczesnych stadyach rozwoju 
prowadzą jednakże zazwyczaj do wytworze
nia się „normalnych11 zwierząt.

W  kwestyi tej decydującemi są zajmujące 
spostrzeżenia Eycleshymera 2) nad wczesne- 
mi bardzo okresami rozwojowemi, bo nad 
brózdkowaniem jaj niektórych płazów i ryb 

| (Amblystoma, Petromyzon, Coregonus), gdzie 
niekiedy proces ten odbywa się dziwnie nie
prawidłowo, z wieloma ważnemi, jakby, się 
zdawało, zboczeniami, a przecież z ja j tych, 
brózdkujących „potwornie“ , powstawały na
stępnie zupełnie normalne osobniki: anoma
lie pierwszych stadyów rozwojowych wygła-

J f
*) Riolanus. „D e monstro nato Lutetiae etc.44 

1649.
2) A. C. Eycleshymer: „The Early Develop- 

ment of Amblystoma, with observations on some 
other Yertebrates44. Journ. of Morphol. X .
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dzały się bez śladu, nie odbijając się wcale 
na stadyacb późniejszych.

Oczywiście trudno wymagać, aby każda 
rozprawa embryologiczna musiała być ko
niecznie zaopatrzona w  szerokie rozważania 
teratologiczne, dotyczące wszystkich, cho
ciażby najbardziej ciężkich zboczeń, jakim 
rozwój danego zwierzęcia podlegać może. 
Chodzi nam jednakże o zaznaczenie, że 
uwzględnienie wahań indywidualnych, w y
stępujących w  zarodkach zwierzęcych, stać 
się powinno koniecznie metodą dodatkową 
we wszelkich poszukiwaniach embryologicz- 
nych. Wówczas bowiem jedynie określić 
będziemy w stanie te drogi, jakiemi zarodki 
danego gatunku dochodzą do przeobrażenia 
się w postaci wykończone, a drogi te bywają 
bardzo rozmaite. Wahania rozwojowe do
tyczą różnych części zarodka w sposób nie
jednakowy: jedne okolice rozwijającego się 
ustroju bardziej podlegają zboczeniom, inne 
znów mniej; fakt to bardzo doniosły, dowo
dzi bowiem większej lub mniejszej czułości 
pewnych części zarodka na w pływ y ze
wnętrzne, ich wrażliwości, plastyczności. 
Ta niejednakowość wrażliwości różnych oko
lic zarodków, oraz wogóle objawy indywi
dualności rozwojowej posiadają ogromne zna
czenie dla metod najnowszej, a tak szeroko 
rozwijającej się gałęzi nauki o życiu— dla 
embryologii doświadczalnej.

(D N )

Jan Tur.

C ZY  IS T N IE J E  W  N A T U R Z E  

RU C H  B E ZW ZG LĘ D N Y?

W  zeszycie sierpniowym „Bulletin de la 
Societe astronomiąue de Erance“ znajdujemy 
nadzwyczaj ciekawy artykuł znanego popu
laryzatora wiedzy K . Flammariona p. t. „L e  
mouvement de la terre et la theorie du mou- 
vement absolu“ , stanowiący odpowiedź na 
zarzuty, jakie czyniono ostatniemi czasy co 
do wartości naukowej znanego doświadcze
nia z wahadłem Eoucaulta, szczególnie zaś 
na zarzuty profesora mechaniki niebieskiej 
w  uniwersytecie w  Louyain, p. Ernesta 
Pasąuiera :). Jakkolwiek artykuł powyższy 
ma poniekąd cechy polemiki naukowej, jed 

v) B,evue des Questions Scientifiąues, 1903.

nakże wobec zasadniczego znaczenia poglą
dów, wypowiedzianych przez obu uczonych, 
czujemy się w  obowiązku zapoznać z je 
go treścią czytelników Wszechświata. Bę
dzie to zarazem jednym z wielu przykładów, 
dowodzących, jak często definicya teoretycz
na wpływa przeważnie na zrozumienie istoty 
rzeczy, a nawet doprowadzić może do wnios
ków zgoła paradoksalnych.

Zdaniem profesora Pasąuiera, powiada 
Flammarion, z którem zresztą zgadza się 
większość dzisiejszych matematyków, wszel
ki ruch może być rozumiany tylko, jako zja
wisko względne, a więc mówić o „ruchu bez- 
względnym -', nie wymieniając w każdym 
poszczególnym przypadku tych ciał, wzglę
dem których ruch ów rozważamy, znaczy 
tyle, co wygłaszać nonsens naukowy.

Przypuszczam jednak, że w celu wyjaśnie
nia kwestyi należałoby przedewszystkiem 
dojść do pewnego porozumienia co do w ła
ściwego znaczenia samych definicyj i nie 
wzniecać płonnej polemiki, opartej wyłącz
nie na szermierce wyrazów. Że człowiek wo
bec swojej organizacyi fizycznej i umysło
wej może oceniać wszelki ruch (i nietylko 
ruch, ale równie też przestrzeń, czas, wymia
ry wogóle i t. d.) tylko względnie, jest to 
prawda, nie ulegająca dziś najmniejszej wąt
pliwości. Już przed czerdziestu laty (1862) 
w  pracy p. t. „Mnogość światów zamieszka
łych “ Elammarion kładł wyraźny nacisk na 
niezmierną wagę takiego mianowicie zapa
trywania się na wszechświat, a więc pod 
tym względem i dziś tembardziej uznajemy 
zupełną słuszność argumentacyi p. Pasąuie
ra. Jednakże pomiędzy powyższem twier- 

j dzeniem a śmiałym wnioskiem szanownego 
| profesora, który stara się udowodnić, że ba- 
| danie ruchów względnych nie może dać żad- 
j  nych wyników ściśle realnych, a wreszcie 
j  dochodzi do przekonania, że „ruch bezwględ- 
j n y “ w  naturze nie istnieje wcale, leży cała 
1 przepaść.

Posłuchajmy tedy autora.
„Zgadzam się najzupełniej, mówi p. Pas- 

ąuier, ze zdaniem tych uczonych-sceptyków,
I którzy twierdzą, że doświadczenie z waha- 
j dłem Eoucaulta nie dowodzi wcale tego, co 
i  miało jakoby udowodnić i przekonanie to 

opieram na ściśle matematycznem określeniu 
i  ruchu wogóle.
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„D la  należytego zrozumienia i krytycznej 
oceny doświadczeń, dokonanych w  Panteo
nie paryskim, doświadczeń do pewnego stop
nia urzędowych, ponieważ brał w nich 
udział i przemawiał oficyalnie p. minister 
oświaty, mam zamiar powoływać się tu 
również na źródła ściśle urzędowe, albo też 
na prace specyalistów matematyków, po
siadających obecnie największe uznanie 
w  nauce.

„Przedewszystkiem więc postaram się 
udowodnić, że wszelkie rozumowania, doty
czące ruchu, bez wskazania tych ciał, w zglę
dem których ruch ów ma być uważany, sta
nowią eo ipso nonsens naukowy.

„D la poparcia tego zasadniczego tw ierdze
nia zwracam się naprzód do tekstu urzędo
wego zatwierdzonych niedawno programów 
mechaniki dla francuskich zakładów nauko
wych z dnia 31 maja 1902 1). Znajdujem y j  

tu na str. 116 pomiędzy innemi twierdzenia
mi elementarnemi mechaniki twierdzenie na
stępujące: „Ruch i jego względność11. Te 
cztery wyrazy mówią jednak wiele, dowodzą 
bowiem, że autor w  kwestyi względności 
każdego ruchu podziela tylko zdanie więk
szości dzisiejszych uczonych.

„Chcąc się jednak przekonać, że tak mia
nowicie, a nie inaczej rozumieć należy po
wyższe w yrazy „Ruch i jego  względność 
bierzemy do ręki inne dzieło, jeszcze nowsze, 
a mianowicie podręcznik mechaniki, ułożo
ny specyalnie w zastosowaniu do wymagań 
szkolnych. Mam tu na myśli ostatnią pra
cę p. Appella, członka Instytutu i profe
sora mechaniki w  uniwersytecie paryskim, 
i p. Chappuis, doktora nauk ścisłych i pro
fesora fizyki w  Szkole Centralnej -). A żeby 
zaś nie zmienić ani na jotę myśli autorów 
co do zajmującej nas kwestyi, przytaczam 
dosłownie §§ 30, 32 i 33 pomienionego
dzieła.

„Ruch i jego  względność.— K iedy  powia
damy, że pewne ciało pozostaje „w  spoczyn- 
ku“ , albo też, że jest „w  ruchu“ , to zawsze

x) Plan d’etudes et Programmes d’enseigne- 
ment dans les łycees et les colleges des garcons. 
Paryż, 1902.

2) Leęons de mecaniąue elementaire a 1’usage 
des classes de premiere, conformement aus pro
grammes du 31 mai 1902. Paryż 1903.

domyślnie rozumiemy przytem, że ów spo
czynek, albo ów ruch winniśmy rozważać 
w  stosunku do jakiegeś innego ciała, stano
wiącego układ nieruchomy. Jeżeli, np., 
twierdzimy, że kula bilardowa pozostaje 
w  danej chwili bez ruchu, to znaczy tylko, 
że odległości każdego z jej punktów w’ sto
sunku do różnych punktów bilardu nie ule
gają zmianom. I  odwrotnie, kiedy kula 
jest w  ruchu, to odległości te zmieniają się 
z każdą chwilą. Bilard pozostaje w  stanie 
spoczynku w stosunku do domu, w  którym 
się znajduje, a dom w stosunku do ziemi; 
ale ziemia posiada pewien ruch w  stosunku 
do gwiazd.

„Pociąg kolejowy pozostaje w  ruchu 
w  stosunku do ziemi i do domów, ponieważ 
odległości jego od różnych punktów ziemi 
i domów ulegają ustawicznym zmianom.

„Przypuśćmy, że podróżny, znajdując się 
w  pociągu, siedzi nieruchomo na swojem 
miejscu; w takich warunkach powiadamy, 
że j)ozostaje on w  spoczynku w stosunku do 
wagonu, który zajmuje, ale zarazem jest 
w  ruchu w  stosunku do ziemi, do domów,

! drzew i t. d. Grdy jednak tenże podróżny 
zmienia miejsce w samym wagonie, w takim 
razie jest w ruchu nie tylko w stosunku do 
ziemi, ale i w  stosunku do wagonu.

„Drzewa i pola, położone z obu stron ko
lei i sam jej tor pozostają w  spoczynku 
w  stosunku jedne względem drugich, a tak
że w  stosunku do ziemi, ale są w  ruchu 
w  stosunku do pociągu, podróżny bowiem, 
siedząc w  wagonie, doznaje wyraźnie takie
go wrażenia, jakby pociąg pozostawał na 
miejscu, a cały krajobraz umykał gdzieś 
w dal; a więc obserwuje ruch krajobrazu 
w  stosunku do pociągu.

„Liczne przykłady zdarzeń, kiedy dane 
ciało możemy rozważać, jako pozostające 
w  ruchu, albo też w  spoczynku zależnie od 
tego, od jakiego punktu obliczamy jego od
ległości, dają się dostrzegać na każdym nie
mal kroku. Przytaczamy tu jeszcze nastę
pujące:

„K toś stoi na ruchomym chodniku; jak
kolwiek nieruchomy względem samego chod
nika, pozostaje on jednak w ruchu w sto
sunku do ziemi. Skoro jednak ów człowiek 
zacznie przechadzać się po takim chodniku, 
będzie on wówczas w  ruchu w  stosunku do
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chodnika i w stosunku do ziemi. Jeżeli 
wreszcie wciąż idąc po chodniku w kierun
ku przeciwnym jego ruchowi, oprze rękę na 
gałęzi drzewa, obok którego przesuwa się 
chodnik, to owa ręka i cała górna część cia
ła pozostaną w spoczynku w stosunku do 
ziemi, jakkolwiek będą zarazem w  ruchu 
w  stosunku do chodnika.

„Ziemia pozostaje w ustawicznym ruchu 
w stosunku do słońca, księżyca i planet; cia
ła te są również w ruchu w  stosunku jedne 
względem drugich.

Z  tego, cośmy powiedzieli wyżej, wynika 
wniosek, że wszelkie pojęcie ruchu jest za
sadniczo względnem, stosunkowem i wyma
ga współistnienia przynajmniej dwu ciał 
w przestrzeni. Jeżeli w ięc powiadamy, że 
pewne ciało pozostaje w ruchu, albo w spo
czynku, to twierdzenie takie nie posiada 
żadnego istotnego znaczenia, o ile nie wska
żemy zarazem tego ciała, albo tych ciał in
nych, w  stosunku do których rozważamy ów 
ruch lub spoczynek.

„Sprawdzian ruchu czyli układ porów
nawczy. —  Sprawdzianem ruchu, albo ukła
dem porównawczym zowiemy pewien układ 
stały, względem którego rozważamy ruch 
danego ciała. A  zatem, jeżeli powiadamy, 
że podróżny w wagonie pozostaje w ruchu, 
albo w spoczynku, to wagon uważamy w  da
nym razie, jako układ porównawczy. Jeżeli 
twierdzimy, że pociąg kolejowy pozostaje 
w  ruchu, że kamień, puszczony swobodnie 
spada w kierunku linii pionowej, że słońce 
wschodzi i zachodzi, to we wszystkich tych 
przypadkach jako układ porównawczy służy 
nam ziemia, uważana za bryłę nieruchomą. 
W  zagadnieniach astronomii i mechaniki 
niebieskiej badamy ruchy ziemi, planet 
i słońca w  stosunku do układu gwiazd, zwa
nych z określenia stałemi. A  więc układem 
porównawczym jest w  tym razie układ 
gwiazd stały ch14.

Na tem ograniczamy się w dalszem przy
taczaniu argumentacyi Appella i Chappuisa, 
sądzimy bowiem, że wobec tego, cośmy już 
powiedzieli wyżej, pierwsze nasze twierdze
nie zostało dostatecznie uzasadnione. Non
sensem byłoby mówić o ruchu ziemi, nie 
wskazując zarazem układu porównawczego, 
względem którego ruch ten ma być rozwa
żany; to też najczęściej rozumiemy tu ruch

| jej w stosunku do gwiazd stałych. Zapatru
jąc się z tego punktu widzenia, nikt dziś nie 
wątpi, że glob nasz posiada ruch w irowy 
i dlatego, ażeby tę prawdę udowodnić, miesz
kańcom ziemi wystarcza zupełnie zjawisko 
dziennego obrotu sfery gwiaździstej, albo
wiem jedno z zasadniczych praw cynematy- 
ki ') twierdzi, że jeżeli pewne ciało wiruje 
dokoła własnej osi w stosunku do innego 

| ciała, to zarazem i to ostatnie krąży z tą sa- 
j  mą szybkością kątową dokoła tejże osi, ale 

w  kierunku odwrotnym. Innemi słowy, 
z punktu widzenia zjawiskowego, a to jest 
jedynie logiczny punkt widzenia w  dziedzi- 

j  nie astronomii i mechaniki niebieskiej, nie 
| popełniamy wcale błędu, mówiąc, że gw iaz

dy krążą dokoła ziemi, albo też że ziemia 
wiruje w  stosunku do gwiazd. I  jedno i dru
gie twierdzenie w danych warunkach uwa
żać należy jako zupełnie prawidłowe. Oba 
są słuszne nietylko z punktu widzenia zja
wiskowego, ale nawet i ściśle matematycz- 

j nego. Zresztą poza temi dwiema hypoteza- 
j  mi (ruch w irowy ziemi i dzienny obrót sfery 
j  gwiaździstej) możemy znaleźć jeszcze cały 
j szereg hypotez innych, tłumaczących równie 

dobrze ten sam fakt, albowiem znane twier
dzenie Poincarego dowodzi, że jeżeli dane 
zjawisko daje się w pewien sposób wytłu
maczyć mechanicznie, to eo ipso dopuszcza 
ono nieskończoną ilość tłumaczeń innych *).

| Należy jednak nadmienić, że w  szeregu ta
kich hypotez bywa zwykle jedna, bardziej 
prosta, bardziej dogodna i płodniejsza w  na
stępstwa, aniżeli inne, i takie właśnie tłu
maczenie najdogodniejsze uważać zwykliśmy 
za istotną przyczynę zjawiska, podnosząc 
w ten sposób do znaczenia prawdy nauko
wej zupełnie dowolną hypotezę, która stano
w i jego podstawę.

„Przestrzeń bezwzględna—powiada Poin
care :')— to jest ten układ porównawczy, do 
którego powinnibyśmy stosować się, chcąc 
się przekonać, czy ziemia realnie posiada

*) E. Pasąuier. Cours de mecaniąue unalyti- 
que, JMa 170; C. Koenigs. Leęons de cinemati- 
que, 42 str. 127.

2) Poincare. Electricite et optique. Introduc- 
tion.

3) Poincare. La Science et l ’Hypothese. 1902. 
Str. 141. — Poincare. Sur les principes de la 
Mecanique. Str. 480.
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ruch wirowy, przedmiotowo nie istnieje. ] 
A  zatem i samo twierdzenie: „ziem ia wiru
je "  nie posiada najmniejszego znaczenia, po
nieważ w żaden sposób nie da się ono stwier- j  

dzić doświadczalnie, a to z tego powodu, że 
odpowiedniego doświadczenia nie mógłby 
nietylko urzeczywistnić, ale nawet wyzna
czyć najodważniejszy Juliusz Yerne, i w ogó
le nie jesteśmy zdolni chociażby pomyśleć 
o niem, nie wpadając odrazu w cały szereg 
sprzeczności. A  więc zamiast kategorycz
nego twierdzenia: „ziemia posiada ruch w i
row y", powinniśmy raczej mówić: „najodpo- 
wiedniej byłoby przypuścić, że ziemia po
siada ruch w irow y1'. W  istocie rzeczy oba 
te zdania są zupełnie jednoznaczne i pierw
sze z nich nie mówi wcale więcej, aniżeli 
drugie.

Otóż na podstawie powyższych dowodzeń 
Appella, Chappuisa i Poincarego, co do któ
rych kompetencyi naukowej wątpliwości 
być nie może, wynika oczywisty wniosek, 
że przekonanie, jakoby doświadczenie z wa
hadłem Foucaulta miało stanowić namacal
ny dowód bezwzględności ruchu wirowego 
ziemi, nie wytrzym uje ścisłej krytyk i nau
kowej, gdyż, jak to już udowodniliśmy w y
żej, skoro się mówi ogólnikowo, że pewne 
ciało pozostaje w ruchu, albo w spoczynku, 
to zdanie to nie posiada żadnego znaczenia, 
o ile nie wskazujemy innych ciał, które sta
nowić mają w danym razie układ porów
nawczy.

(D N )

Paweł Trzciński.

Z K R A IN  P O L A R N Y C H .

P O D R Ó Ż  N A  W Y S P Y  N O W O S Y B E R Y J S K I E .

Odczyt publiczny wypowiedziany w  Krakowie 23 marca r. b.

(Dokończen ie).

Lato na wyspach jest krótkie. Po cie
płych dniach pierwszej połowy lipca, kiedy 
lody ruszyły, nastąpiło nadzwyczaj silne pa
rowanie wody, zapanowały m gły i tempera
tura spadła. M gły te dochodziły czasem do 
wielkiej gęstości i przepajały wszystko wil- i 
gocią. B y ły  one tem przykrzejsze, że były 
słone i, skraplając się na wąsach, sprawia
ły  niesmak wody morskiej. Pow ietrze by- |

ło przejmujące. Zimno dokuczało najbar
dziej w początkach sierpnia. W  nocy, oczy
wiście słonecznej, temperatura spadała niżej 
zera.

Dopiero w  końcu sierpnia m gły poczęły 
słabnąć, powietrze stawało się coraz suchsze 
i cieplejsze. W e wrześniu, miesiącu najcie
plejszym, temperatura w  cieniu (w budce 
meteorologicznej) dochodziła po południu 
do +  5° C, ale w  słońcu, na otwartem powie
trzu było znacznie cieplej, niekiedy nawet 
przypiekało. W  nocy termometr przestał 
spadać niżej zera, lecz dochodził prawie do 
zera, co zresztą nie dawało się nam odczu
wać. Kudłate psy nasze leżały, dysząc, 
z powywieszanemi językami.

Jednego dnia, w niedzielę 8 września, lato 
zrobiło sobie wprost święto. W  powietrzu 
zapanowała niewypowiedziana cisza i spo
kój: nie było najmniejszego ruchu, na niebie 
ani jednej chmurki, na morzu, tym razem 
bez kry, najlżejszej zmarszczki. Morze sta
ło się wprost niewidzialne, a błękit nieba 
odbijało tak doskonale, że w  dali, nieznacz
nie rozproszonym blaskiem zamglonej i w y 
syłającej promienie ukośnie, znikła zupełnie 
dla oka linia widnokręgowa morza. Spoczy
wająca gdzieś na morzu samotna tafla lodo
wa, niknąca w blasku, zdawała się wisieć 
w powietrzu w  górze, ponad domniemanym 
poziomem morza. Stojąc na brzegu miało 
się złudzenie, że się unosi w otwartej ze 
wszystkich stron przestrzeni. Temperatura 
dnia tego w budce meteorologicznej doszła 
do wyjątkowej wysokości -f-10uC. Słońce 

j  w tym dniu już zachodziło i przed wieczo
rem, zniżywszy się do widnokręgu, wywoła- 

! ło czarujące, nie dające się oddać zabarwie
nie całego otoczenia.

Na Syberyi w wielu miejscach, nad B aj
kałem zarówno jak w kraju jakutów*, wscho- 

I dowi i zachodowi słońca towarzyszy, w  dzień 
pogodny zabarwienie całego horyzontu. Ody 

| słońce przed zachodem poczyna zbliżać się 
do poziomu, nad całym widnokręgiem z w y
jątkiem  samego miejsca zachodu, gdzie tw o
rzy się zwykła tarcza barwna, na tle błękitu 
nieba, występuje zlekka jaśniejszy pas siwa- 
wy, który w  dalszym ciągu od dołu poczyna 
przybierać barwę różową. Ody słońce do
tyka do widnokręgu brzegiem swej tarczy, 
cały ten pas powyżej staje się różowym

1
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a siwienie sklepienia posuwa się w górę. 
W  miarę dalszego spuszczania się słońca pod 
poziom, różowy pas ten unosi się, a gdy 
wreszcie słońce chowa się, nad widnokrę
giem występuje pas ciemno-szafirowy, z po
czątku wyraźnie odcięty, aczkolwiek bez 
ścisłej granicy; następnie pas ten poczyna 
wznosić się w górę, najprędzej po stronie 
przeciwległej słońcu, stopniowo przechodząc 
w siwy błękit sklepienia ku zachodowi. Bez
przykładna czystość barw nadaje nie wysło
wiony urok temu zjawisku. W  zimie, gdy 
śnieżna przestrzeń jest otwarta, barwy te 
można dostrzedz nawet na śniegu, odbite co
kolwiek od jego powierzchni; wobec letnie
go wyglądu jasnego nieba, cały krajobraz 
zdaje się wówczas zatracać swój wygląd zi
mowy. Po zajściu słońca przygasa i ciem
nieje stopniowo całe sklepienie i brylantowe 
gwiazdy zapalają się jedna po drugiej.

Tego wieczora nad morzem wszystkie bar
wy występowały podwójnie,, rozchodząc się 
w obie strony od widnokręgu, który się 
przez to zaznaczył i znów wyżej, niżby się 
spodziewało. Na moment na zachodzie ze
tknęły się dwa zupełnie jednakowe słońca, 
przyczem całe morze pokryło się blaskiem 
złotawym o niezmiernej lekkości tonu; na
stępnie dało się widzieć jedno słońce, które 
wreszcie wskutek chowania się za linię wid
nokręgu rzeczywistej jego górnej połowy, 
ściągnęło się do jednego punktu i znikło. 
Lecz tarcza różowa zachodu nie znikła, pas 
szafirowy nie rozszedł się po niebie, które 
zachowało swój błękit, bo słońce, zaszłe 
ukośnie, nie głęboko schowało się pod po
ziom. N ie pozapalały się gwiazdy, lecz nad 
szafirowym pasem na wschodzie wyłoniła się 
z błękitu olbrzymia tarcza księżyca, jasno-żół- 
ta, lśniąca, z bajecznie wyraźnym rysunkiem 
mapy księżyca, białym, jakby kredą mister
nie odrobionym.

W krótce jednak po tym dniu chwały lata 
rozpoczęły się przymrozki nocne. Niespo
dziewanie woda zaczęła zamarzać w  nocy 
w  naczyniach. Tundra rankami bielała, bo 
woda, zamarzła w  jej porach, przestawała ją 
czernić. Stopniowo słońce coraz słabiej od
rabiało tę robotę nocy, aż wreszcie w y
gląd przymrozkowy poranków pozostał na 
stałe. Zima prędzej wchodziła w  swe pra
wa, niż lato. Cząsteczki wody, na wiosnę

przez powietrze wessane, poczęły się krysta
lizować z powietrza, wszystkie przedmioty 
pokrywając osadem lodowatym. Ziemia 
pobielała od szronu, którego narastało wciąż 
więcej i więcej; wiatr zwiewał go z przed
miotów, tworząc obłoki, na ziemi zaś zmia
tał go z kępek do rowków, przez co ziemia 
białą pokryła się kratką, w  dalszym ciągu 
ziemia pokryła się szronem, jak śniegiem, 
a niebo nie przestało być jasnem, błękitnem. 
Słońce ukazywało się coraz niżej i na coraz 
krócej; wreszcie po 70 dniach przecinania 
poziomu, 26 października w  południe stanę
ło tylko na widnokręgu południa w ceglanej 
jakiejś szacie, w  aureoli czerwonej i stoczyło 
się pod poziom na dni 113.

X I.

W  samym początku tych objawów zbliża
jącej się zimy, 22 września przed wieczorem 
przybył z zatoki Foczej od Wołłosowicza w y 
słaniec z wiadomością o przybyciu głównej 
wyprawy. Czas swojej uwięzi na Tajmyrze 
wyprawa spędziła w trudach ciągłych w y
cieczek, trwających po dni 40. Najcięższa 
wycieczka przypadła tam w udziale kapita
nowi Kołom iejcewowi z kozakiem Roztor- 
gujewem, którzy 18 kwietnia udali się pieszo 
z nartami do ujścia Jeniseju, odległego 
o 1000 km, dla urządzenia tam stacyi węglo
wej. Stamtąd powrócili do Petersburga.

Na statek na Tajmyrze z ostatniej w y
cieczki powrócono 24 sierpnia, a 25-go lody 
niespodziewanie ruszyły i uniosły statek. 
Z początku spotykano w lodach przeszkody, 
wkrótce jednak wybrnięto na otwarte morze. 
Następnie nie spotykano już przeszkody 
w lodach. Skierowano się ku domniemanej 
wyspie Ziem i Sannikowa i stwierdzono, że 
wyspa ta nie istnieje, zajeżdżano następnie 
ne wyspę Benetta, dokąd wszakże lody nie 
przepuściły statku, i 16 września zarzucono 
kotwicę w  zatoce Foczej. Zatoka ta okaza
ła się bardzo dobrym portem zimowym, 
obfitującem w drzewo, zasłoniętym od mo
rza. Chciano jeszcze wyruszyć na wyspę 
Benetta, lecz 24 września woda poczęła za
marzać i trzeba było pozostać.

W  nas wszystkich wraz z nastaniem zimy 
zbudziły się jakby nowe siły życiowe. Zima 
pod biegunem, usypiając przyrodę, budzi
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ludzi. Lato tam trzyma ludzi w  niewoli, bo 
nie daje poruszać się swobodnie, nie daje po 
ptasiemu przelatywać olbrzymich przestrze
ni, co jest niemal potrzebą natury krajow- 
ćów i czego potrzebę czują nawet przybysze. 
K to  miał wracać, zrozumiał, że skończył się 
termin jego odcięcia od świata, poczuł jakby 
skrzydła do lotu. Rozpoczęły się przygoto
wania do drogi.

Niezmiernie bacznie studyowano morze, 
które mieliśmy przebywać. Tworzący się 
lód pokrywa warstwa soli, która ogromnie 
potęguje tarcie, tak że sanie nawet lekkie po
suwają się z wielkim oporem. Prócz tego lód 
po pierwszem zamarznięciu grubieje powoli, 
a cienki lód łamie się pod ciśnieniem wiatru. 
Chodziło więc o to, aby w iatr jaknaj więcej 
lód łamał, sól zmiatał, w  jednem miejscu 
zbijał kawałki lodu, w  drugiem odsłaniał 
wodę dla nowego marznięcia. Wszelka 
przerwa na lodzie nam uwidoczniała się zda
ła przez czarne kłęby pary. Para ta zasła
niała nieraz czarnym murem cały widnokręg 
morski.

Dnie zimowe, pomimo schowania się słoń
ca były pozornie prawie tak jasne, jak daw
niej, gdyż wskutek silnej refrakcyi w  mroź- 
nem a czystem powietrzu padało dosyć pro
mieni od słońca. Doba w równych częściach 
dzieliła się na noc i dzień bezsłoneczny. 
O 6-ej rano codziennie powstawała łuna 
czerwona na wschodzie, znacząc miejsce po
bytu słońca pod poziomem, przesuwała się 
w  ciągu dnia przez pół widnokręgu i o 6 -ej 
po poł. ginęła na zachodzie.

Podczas pełni noce północne silnie są 
oświetlone przez księżyc, prawie zawsze oto
czony wielkiem kołem, w  dolnej części scho- 
wanem pod poziom, często z księżycami 
bocznemi. Cała ta figura, świecąc na lśnią- 
com tle nieba, majestatycznie, jakby coś ma- 
teryalnegó sunie się po widnokręgu, tajem
niczo oświetlając odległe mroczne kształty.

Bezksiężycowe noce rzęsiście ozdobione są 
gwiazdami, które jednak posyłają mało świa
tła na ziemię. Zorze północne występują 
prawie co noc, nie widziałem jednak kształ
tów  tak wspaniałych, jakie przedstawiają 
rysunki. Najczęściej barwna pofałdowana 
wstęga przecinała sklepienie, zwolna zmie
niając kształty i barwy. Przez barwne pasy 
tej wstęgi, miejscami rozpościerającej się

szeroko, przebijały gw iazdy jak przez lekką 
gazę.

18 listopada, pożegnawszy się z członkami 
głównej wyprawy i z Wołłosowiczem, który 
pozostawał,-—Brusniow, 6-iu krajowców i ja 
z 3-ma nartami opuściliśmy wyspę Kotelną. 
Podróż nasza po pokrytym warstwą soli lo
dzie była ciężka; gdzie lód był drobno po
łamany, narty po sterczących kantach jak 
po śliskim bruku ślizgały się lekko, tak że 
psy biegły. Szczególne wrażenie sprawiała 
podróż po cieniutkiej blaszce lodu, po t. zw. 
„naliedi“ . Jesto zjawisko bardzo częste na 
Syberyi. Podczas silnych mrozów woda 
występuje na lód na rzekach, na błotach, 
wreszcie wprost na ziemi, gdzie są wody 
podskórne. Tłumaczy się to dotąd prowi
zorycznie zwiększeniem objętości masy g łę
boko zamarzającej wody, przez co część wo
dy zostaje na wierzch wyciśnięta. Na mo
rzu spotykaliśmy zawsze przestrzenie, po 
kilka kilometrów, miejscami przerywanej 
„naliedi". Dziwnem wydawało mi się nie- 
łamanie się pod ciężarem nart tak cienkiej 
blaszki lodu, przez którą widać wzbudzone 
w wodzie fale i kule powietrzne, pośpiesznie 
uciekające z pod płóz na boki. N ie wiedzia
łem nawet, że to nalied' i nie mogłem so
bie zdać sprawy z tak śmiałego, jak mi się 
zdawało, pędzenia na oślep po tak wątłej 
podstawie. Lód  na naliedi był śliski. M y
ślałem, że na prędkości polega sekret prze
jeżdżania przez takie miejsca i dziwiła mnie 
możność przebywania miejsc takich. Spo
tkaliśmy w drodze i otwartą szczelinę na 
jakie 30 m szeroką. W  dalszym swym cią
gu była ona pokryta słabym kożuchem lo
dowym. Przeraziłem się, gdy jakut śmiało 
na ten kożuch wstąpił, przebił go lekkiem 
uderzeniem noża i oświadczył, że można się 
przeprawiać. Przeprawialiśmy się pieszo 
w odległości kilkunastu kroków jeden od 
drugiego. Narty przepuszczano bez ludzi, 
zaprzęgając podwójną liczbę psów, żeby 
przeciągały prędko. Z tego powodu ludzie 
musieli przechodzić szczelinę po kilkakroć, 
odprowadzając psy z powrotem. Psy ma
niono w  ten sposób, że ludzie po przeciwnej 
stronie przewracali koziołki i rzucali czapki 
w górę, co pobudzało ciekawość psów. Tym 
czasem, szczególniej po drugiej stronie lód 
był tak cienki, że falował jak woda: z pod
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zupełnie nieśliski, a warstwa zamoczonej soli 
czyniła go zupełnie nieprzezroczystym i na
dawała mu pozór nie jednolitej masy, lecz 
warstwy oddzielnych okruchów, na wzór 
spoczywającej na powierzchni wody w ar
stwy trocin drzewnych naprzykład. Fa lo 
wanie potęgowało to złudzenie. Podczas 
przechodzenia jeden z nas przerwał ten ko
żuch, nacisnąwszy zbyt silnie palcami nogi 
i natychmiast przebił go w  drugiem miejscu 
całą stopą drugiej nogi, chcąc na niej po
śpiesznie się oprzeć. Uratował się, momen
talnie oparłszy się na kolanach i rękach. 
Rozłożywszy w  ten sposób ciężar swój na 
większej powierzchni, przeszedł na czwora
kach, pobujawszy się z początku na miejscu, 
jak mu się przynajmniej zdawało. Pozostali 
spokojnie patrzeć musieli na tę scenę. Na 
noclegi trzeba było obierać miejsca w  toro- 
sach, jako najmocniejsze.

28 listopada przed wieczorem przybyliśmy 
do Kazaczje, przesiadłszy się zaraz po przy
byciu na ląd, w Adżergajdachu, pod przy
lądkiem Świętym na renifery, które na nas 
tam czekały, i które 400 Jem do tego sioła, 
czyli połowę drogi od Kotelnej przebyły 
w niecałe dwie doby. Jechaliśmy łukiem 
w kierunkach od południowego do zachod
niego, zajeżdżając do jurt, ażeby uniknąć dłu
gich stokilometrowych przejazdów przez za
toki. Wszędzie przyjmowano nas przyjaź
nie, życzliw ie i z radością, rozpytywano
0 Tolla, znanego tam powszechnie z poprzed
nich wypraw i bardzo lubionego. To ll po- 
przesyłał szczegółowe ukłony wszystkim 
swym znajomym krajowcom, z których wie
lu służyło mu w  poprzednich wyprawach. 
Ukłony te przyjmowano z radością i zado
woleniem. W ypytywano o pozostałych na 
wyspach przy głównej wyprawie współbraci
1 podziwiano to, co nasi towarzysze opowia
dali o statku i o wszystkiem, co widzieli.

X I I .

W  tundrze przed naszym przyj azdem roz
poczęło się już życie zimowe. Krajowcy 
popowracali do domów ze swych letnich 
wycieczek i rozpoczęli myśliwskie prace zi
mowe: zastawianie sideł na lisy, a specyal- 
nie na lisy białe. Polowanie to trwa do póź

nej wiosny, dopóki futro jest dobre. Białe 
lisy na lato tracą swą sierść śnieżno-białą, 
a dostają krótkiej szarej.

Sidła na lisy, stanowiące jakgdyby nie
ruchome majątki krajowców, przechodzące 
z ojca na syna, składają się z kozłów drew
nianych i pni, sztucznie podpartych, z zało
żoną przynętą. Do jednego łowcy należy 
nieraz kilkaset sideł, ustawionych na prze
strzeni paruset kilometrów linii łamanej, prze
ważnie przy brzegu morskim, gdzie jest 
drzewo. Łowca objeżdża swe sidła co mie
siąc, aby poprawić obsunięte, odkopać zasy
pane śniegiem, wreszcie wydobyć lisy złapa
ne. Częste objeżdżanie sideł jest konieczne, 
gdyż lisy złapane bywają zjadane przez 
ży we.

Po drodze wszędzie w  jurtach widzieliśmy 
białe lisy, pozatykane za belki, żeby pood- 
marzały dla łatwiejszego zdzierania skórek. 
Za skórkę białego lisa kupiec Sannikow pła
cił po 5 rubli, pomimo, że w Moskwie cena 
na nie spadła i Sannikow miał parfcye z dwu 
lat, jeszcze nie wyprawione do Jakucka. 
Spodziewał się przetrzymać kryzys i z zado
woleniem widział wyższość swoje pod tym 
względem nad innymi kupcami, którzy nie 
mogli więzić w skórkach tak znacznych ka
pitałów, Dowiedzieliśmy się nawet, że 
miejscowy duchowny „już wyjechał na zbiór 
świeżych skórek1', wyprzedzając w tem San- 
nikowa. W obec cen Sannikowa człowiek 
ten był jedynym jego konkurentem, gdyż 
nic nie płacił za skórki, lecz brał je  za obsłu
g i religijne. Krajowcy opowiadali o du
chownym, że jeździ z wielką skrzynią z przy- 
borami obrzędowemi, która wciąż wyłania 
z siebie spirytus, a pochłania skórki. Jak 
widzimy, ludność miejscowa nie przez oku
lary zapatruje się na swego przewodnika 
duchowego i jego objazdy dla celów relig ij
nych, jednak ulega mu tak samo jak policyi 
i z tych samych pobudek.

Oprócz lisów białych łapią się w  sidła 
i na samostrzały lisy żółte, „czerwone11 i bru
natne rozmaitych odcieni, aż do czarnych. 
Te ostatnie stanowią wielką rzadkość i skór
ki ich sprzedają się w  Jakucku po 2— 3 ty 
sięcy rubli za sztukę. Najmniejsza ilość 
włosków, niezupełnie czarnych, czarnych 
z srebrnawym połyskiem, które nazywają si- 
wemi lub wprost białemi, znacznie obniża
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wartość takiej skórki. Odwrotnie, długość 
i miękkość sierści bardzo dodatnio wpływa 
na cenę. Jedwabna sierść dobrej skórki, 
trzymanej za ogon, opada łukami ku głowie. 
Sannikow pokazywał nam skórkę, za którą 
dawano mu na miejscu 2500 rubli, on zaś 
chciał za nią 3000. Tunguzowi, który lisa j  

złapał, dał za nią 700 rubli gotówką, „bez j  

targuc<, jak mówił z dumą. L is złapał się | 
na samostrzał. Tunguz zauważył go gdzieś i 
i nic nikomu nie mówiąc, jeździł za nim 
przez 2 tygodnie, pilnie go śledząc i zasta- 
wiajając mu na drodze samostrzały.

Sannikow z przejęciem opowiada szczegó
ły  nabycia tej skórki. Tunguz przyjechał 
do niego niby w odwiedziny. Sannikow 
odrazu poznał, że coś się śwrięci. P rzy ją ł 
tunguza herbatą i wódką z przekąską. Na
stępnie tunguz oświadczył, że ma coś ważne
go. Sannikow pozamykał drzwi na klucz 
i zapytał na żarty: „może masz lisa czarno- 
brunatnego?“ — „Coś jeszcze lepszego", od
powiedział tunguz. Sannikow nie przypusz
czał, że to może być lis czarny i nawet gdy 
go zobaczył na chustce jedwabnej, to jeszcze 
z początku nie w ierzył oczom.

Tajemniczość wszystkich takich operacyj 
szczęśliwych wynika z obawy, żeby kto nie 
urzekł. Sannikow nikomu nie pokazuje tej 
skórki bez potrzeby. Nam pokazywał w za
mkniętym pokoju wskutek specyalnego zau
fania.

Ze sprzedażą tej skórki Sannikow się nie 
śpieszy. Przyszła właśnie wiadomość, że 
skórka sprzedana przed paru laty przez inne
go kupca za 2500 rubli w  Jakucku, zosta
ła przez nabywcę jakuckiego sprzedana za 
5000 rubli. Sannikow postanowił osobiście 
wybrać się do Petersburga i lubił marzyć 
na ten temat.— „Przynajm niej przestanę być 
niedźwiedziem północnym, świat zobaczę 
może. Lisa sprzedam za 5000 rubli, to już 
to samo podróż w części opłaci".

Drugą kwestyą na czasie był ukończony 
właśnie jesienny połów ryb, od którego zale
ży, czy na wiosnę ma być głód, czy nie. Co 
rok na wiosną jest głód w  którejś gminie. 
Sprawa ofiar na głodnych jest tam niemal 
stale na porządku dziennym, uchwala je  ze
branie gminne, żąda ich policya.

Nowalią sezonu z jesiennego połowu była 
t. zw. „stroganina1'. Na stroganinę używa

się duża tłusta ryba, najlepiej sterlet, wydo
byta z pod lodu w  temperaturze jakichś 
— 30" C i tuż żywcem zamrożona. Tak za
mrożona i tak zimna po oskrobaniu z łuski 
kraje się na wióry. Tłuste biało-różowe 
mięso daje się krajać łatwo, zwijając się 
w kółka. W ióry  te macza się w soli, o ile 
ta jest, i zjada. Mięso rozpływa się w ustach 
tak, jakgdyby wcale nie składało się z włó
kien, i ziębi błonę śluzową ust nie więcej, 
niż nasze lody, pomimo że ma temperaturę 
znacznie niższą. W  temperaturze wyższej, 
w  blizkości zera, stroganina jest niesmaczna; 
włóknista budowa mięsa występuje na jaw. 
Żołądka stroganina nie oziębia, lecz grzeje; 
zaspakaja ona głód i pokrzepia siły. W  dro
dze, po odkopaniu schroniska i rozpaleniu 
ognia, zanim lód na herbatę się stopi, można 

i zapomocą stroganiny się rozgrzać i potem 
już cierpliwie na herbatę czekać, grzejąc się 
z rozkoszą przed ogniem.

To grzanie się jest całą długą operacyą: 
z rozkoszą zsuwa się sople lodu po włosach 
wąsów i brody, wyciera twarz, zawsze mo
krą i swędzącą, a ręce wkłada prawie do 
ognia. Przed ogniem rozwiesza się też odzież, 
włączając w to czapkę, obuwie zewnętrzne 
i wewnętrzne futrzane pończochy. Suchość 
tego wszystkiego jest warunkiem trzymania 
się ciepła; ponieważ zaś wszystko po prze
niesieniu z zimna do ciepła staje się mokre, 
w ięc przebieranie się w schronisku, i to dość 
gruntowne, jest niezbędne. Dzięki jednak 
zachowaniu tych wszystkich wym ogów do
skonałości odzieży zimowej, wreszcie sucho
ści mroźnego powietrza, tamtejsze mrozy, 
dochodzące w  tundrze do — 50° C, a w okoli
cach Wierchojańska, gdzie przytem niema 
wiatru, przechodzące dobrze — 60° C, znoszą 
się względnie łatwo.

X I I I .

4 -go grudnia, ucałowawszy się z naszymi 
towarzyszami podróży i pożegnawszy San- 
nikowa, B rusn iow ija  opuściliśmy Kazaczje.

\

X IV .

Dalszy ciąg głównej wyprawy, pozostałej 
na wyspach, nie poszedł podług planów, 
pierwotnie zamierzonych. Przedewszystkiem
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3-go stycznia r. z. na chorobę serca zmarł 
nagle dr. Walter. Wołłosowicz, który miał 
powrócić w  kwietniu, wyjechał z wyspy 
Kotelnej dnia 28-go stycznia zdobyć dla 
wyprawy innego lekarza z Jakucka. Na 
wiosnę, jak i w  roku poprzednim na Taj my - 
rze, ekspedycya podzieliła się na partye, któ
re porozchodziły się po różnych wyspach. 
W  październiku r. z. przyszedł z Jakucka 
telegram od kapitana „Z orzy11, Matisena, 
z wiadomością, że 14 maja zoolog Birula- 
Białynicki z 3-ma krajowcami wyruszył 
na wyspę Nową Syberyę na lato; 5 czerw
ca To ll z astronomem Zebergiem i dwuma 
krajowcami udali się na lato przez Nową 
Syberyę na wyspę Benetta. „Zorza" po pusz
czeniu lodów miała z tych wysp zabrać obie 
partye. Tymczasem lody stanęły na prze
szkodzie temu. Do 21 sierpnia „Zorza 11 
z powodu lodów nie mogła się oddalić od za
chodniego brzegu wyspy Kotelnej, następ
nie, nie mogąc iść na północ, obeszła wyspy 
z południa, lecz nie mogła dotrzeć ani do 
cieśniny Błagowieszczeńskiej, zajętej przez 
lody, ani do wyspy Benetta, wskutek czego 
nie mogła zabrać partyj. 8 września, pozo
stawiwszy partye na wyspach, „Zorza“ przy
biła do ujścia Leny, gdzie 23 września umarł 
palacz Nosow. Dla ratowania partyj, pozo
stałych na wyspach, zorganizowano oddzia
ły  krajowców, którzy mieli po lodzie wyru
szyć na wyspy.

W  początkach lutego r. b. przyszedł z Ja
kucka drugi telegram, od Biruli, z wiado 
mością, że Birula 4-go grudnia wyruszył | 
z Nowej Syberyi, 28 grudnia przybył do sio- j  

ła Kazaćzje, a 4 lutego do Jakucka. To ll | 
w drodze na wyspę Benetta przybył na Nową 
Syberyę 27 czerwca, w  pierwszych dniach | 
lipca wyruszył dalej, a 5 lipca ruszyły lody. 
W  końcu września na Nową Syberyę przy- | 
szedł pies z partyi Tolla.

Są to ostatnie wiadomości o Tollu i jego 
partyi.

Jak widzimy, wskutek zaszłych nieszczę
śliwych wypadków, wyprawa Tolla nie zo- j  

stała doprowadzona do zamierzonego końca | 
i dotychczas pozostaje niewiadomym los 
4-ch uczestników wyprawy: samego Tolla, 
astronoma Zeberga i 2-ch krajowców, jaku- 
ta Bazylego Gorochowa i łomuta Mikołaja 
Protod j akonowa.

Wyjeżdżając na wyspę Benetta, To ll zo
stawił na Kotelnej list do Brusniowa, który 
z polecenia Tolla znajdował się w  zatoce 
Tiksi u ujścia Leny, z prośbą, ażeby Bru- 
sniow wyjechał psami na Nową Syberyę po 
obie partye na wypadek, gdyby „Zorzac< nie 
zdołała ich zabrać. Do Nowej Syberyi Toll 
ze swoją partyą miał w  takim razie do
stać się na czółnach. Tymczasem To ll nie 
przybył na Nową Syberyę z Benetta. Ocze
kiwanie na Nowej Syberyi na Brusniowa 
z jego psami, wypływało z założenia, że nie 
uda się wykarmić przez lato psów; na w y
spie Benetta przypuszczalnie niema renife
rów. W  notatkach De-Longa jest wzmian
ka o znalezieniu jednego reniferowego rogu 
na tej wyspie, a więc dowód, że samych re
niferów De-Long tam nie widział. Psy mia
ły  być nawet zaraz po przyjściu na Benetta 
pozabijane; dwu ludzi, którzy byli z Tollem 
i Zebergiem, nie mogliby przy innych zaję
ciach wykarmić dwu nart psów, nawet 
gdyby były renifery. Zwyczaj miejscowy 
wymaga jednak trzymania przy sobie za- 

l wsze jednego,albo paru psów już nie dla po- 
j ciągu, ale jako stróża lub stróży. Pies, który 

przybył z partyi Tolla m ógł być właśnie ta
kim pozostawionym przy życiu.

Na Nowej Syberyi w partyi Biruli, do któ
rej należało 3-ch krajowców, wykarmiono 

J  obie narty psów i dzięki obfitości reniferów 
j  pozostawiono nawet zapasy mięsa. Skut- 
J  kiem tego Birula nie potrzebował czekać na 

Brusniowa. Gdyby party a Tolla nie mogła 
była przeprawić się na czółnach, pozostawa
ło jej przejście po lodzie. Mogli nie zdążyć 
do 4-go grudnia. W  każdym razie ucieczka 
psa jest bardzo zagadkowa.

W  lutym Brusniow miał wyruszyć na 
Nową Syberyę.

Józef Ciąglińsla.

K O R E SPO N D E N C YA  W S Z E C H Ś W IA T A .

Kw itnięcie jesienne i powtórne niektórych  
roślin wiosennych.

Do szeregu wzmianek, zamieszczonych w nu
merach 37, 39 i 44 Wszechświata, o powrotnem 
kwitnięciu niektórych roślin wiosennych, mogę 
dołączyć jeszcze jednę, odnoszącą się do tegoż
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objawu, który w okolicach Międzyrzeca, od ro
ku 1897 czyli od czasu ostatnich długotrwałych 
jesieni i bardziej łagodnych zim, nie należy wca
le do fenomenalnych. Z powyższego jednak 
okresu dla braku notatek, nie jestem w możności 
dostarczyć dokładnych spostrzeżeń dotyczących 
rzeczonego zjawiska, przeto pomijam niepewne 
szczegóły zachowane w pamięci z tych lat ubie
głych, ograniczając się tylko na przytoczeniu ro
ślin, które w bieżącej jesieni miałem sposobność 
zauważyć. Do kategoryi tych ostatnich należy 
w poprzednich już wzmiankach wspomniany ka- 
czyniec błotny, Caltha palustris L., obficie kwit
nący na wiosnę i dosyć często w małej ilości 
w jesieni. Te późniejsze jego kwiaty ukazują 
się albo na osobnikach z wiosny wyrosłych, albo 
też w ciągu lata; pierwsze słusznie noszą miano 
powtórnych, drugie należałoby nazywać jesien- 
nemi, gdjrż w jrstępują na indywiduach, które 
przedtem jeszcze nie kwitły. Okazy ostatniego 
rodzaju odznaczające się mniejszym wzrostem 
i liśćmi jasno-zielonemi, spotykałem od początku 
września do połowy listopada, lub nawet nieco 
później, zwłaszcza na łąkach podleśnych lub 
w głębi lasu położonych Kwiaty miały zawsze 
normalnie wykształcone, niczem się od wiosen
nych nie różniące; ostatnie widziałem 18 listopada, 
świeże i nieuszkodzone, pomimo kilku nocnych 
przymrozków i dwurazowego śniegu, gdy okazy 
wiosenne, kwitnące mniej więcej w tym samym 
czasie, miały liście zczerniate a wybujałe łodygi, 
nadpsute i opadające. Że powtórne kwitnięcie 
nie zawsze jest powtórnem w ścisłem znaczeniu, 
dowodzą tego jeszcze widoczniej kwiaty jesienne 
zawilca niestrętka, Anemone nemorosa L. Poje- 
dyńcza bowiem jego łodyga nadziemna po wyda
niu jedynego swego kwiatu wkrótce obumiera, 
nie może zatem powtórnie zakwitnąć. Niestrę- 
tek posiada jednak łodygę podziemną trwałą, 
która w pewnych sprzyjających warunkach za
miast na przyszłą wiosnę może w ciągu lata wjr- 
dać nowy osobnik zdolny do zakwitnięcia w je
sieni. Od lat kilku widuję podobne okazy nie
strętka, ukazujące się stosunkowo dosyć często 
w poblizkich lasach, od połowy września nieled- 
wie do chwili obecnej, ponieważ opadłe liście 
drzew i krzewów zabezpieczają je  dostatecznie 
od większych chłodów. Spora wiązanka jego de
likatnych kwiatów zebranych na początku listo
pada budziła ogólny podziw w przededniu zbliża
jącej się zimy.

Kwitnięcie jesienne obserwowałem jeszcze 
u następujących roślin: Na dzięglu zwyczajnym, 
Angelica silvestris L., na pięciu jego okazach na
potkanych 19 listopada w lasku Żabieckim, ce
chujących się małym wzrostem, drobnemi liśćmi, 
baldaszkami i kwiatami chociaż prawidłowo 
ukształconemi. Obok stojące łodygi tej rośliDy 
wyrosłe z wiosny były bez porównania wyższe 
i grubsze, ale już uschłe. Na letnich okazach 
jaskra jadowitego, Ranunculus sceleratus L., 
i przętacznika bobowniczka, Yeronica Anagalis L.,

zebranych 20 listopada w dawniejszej żwirowni, 
na gruncie gliniastym, zalanym wodą. Tamże 
na ziemi piaszczystej, u podnóża wysokiego nasy
pu na dwu osobnikach nietoty gałęzistej, Steno- 
phragma Thalianum Celk., i na kilkunastu oka
zach głodka wiosennego, Erophila verna E.Mey., 
z kwiatami w rozmaitym stopniu rozwoju i zielo- 
nemi łuszczynkami. Ostatni widziałem powtór
nie 23 listopada na polach miejskich, zwłaszcza 
obficie na t. z w. tutaj „kartof liskachu czyli zago
nach pozostałych po wykopanych tegorocznie 
ziemniakach. Zagony te skutkiem niedawno po
ruszanej na nich ziemi okryły się miejscami jasną 
zielenią młodocianych roślin, pomiędzy któremi 
znajdowały się często letnie okazy dziebrenoska 
pospolitego, Erodium cicutarium L ’Herit., jedne 
z licznemi liśćmi i kwiatami na krótkich łody
gach, drugie późniejsze, mające dopiero na przy
szłą wiosnę zakwitnąć, opatrzone były tylko po- 
jedyńczym szeregiem promienisto rozłożonych 
liści. Wreszcie na dość licznych okazach chrosz- 
cza nierównopłatkowego, Teesdalea nudicaułis 
R. Br., z kwiatkami mniej lub więcej rozwinięte- 
mi, na łodyżkach dochodzących niekiedy do 3 cm 
wysokości, zebranych 24 listopada na polu piasz- 
czystem, pod lasem Jaźwiny. Roślina ta nie jest 
objęta'moim spisem roślin jawnopłciowych i t. d., 
ogłoszonym w I I I  tomie Pam. Fizyogr., gdyż 
ukazała się w tych stronach dopiero od lat kilku 
na dwu znanych mi stanowiskach, gdzie corocz
nie kwitnie w maju.

Kwiaty zaś powtórne widziałem oprócz kaczy li
ca jeszcze na czterech innych gatunkach roślin, 
a mianowicie na bagnie pospolitem, Ledum palu- 
stre L., w d. 16 listopada, w lesie Jaźwiny wy
rastały w liczbie od 3— 7 z pomiędzy zmar
niałych torebek wiosennych baldaszkogronów.

| Na szczodrzenicy leżącej, Cytisus ratisbonensis 
Schaeff., w lesie Stołpno 20 listop., w dwu jedy
nie okazach niezupełnie rozwiniętych, wyrosłych 
poniżej wierzchołka jednej z łodyg tego krzewu, 
pozbawionego już zupełnie liści. Na podbiale 

\ pospolitym, Tussilago Farfara L., w  żwirowni,, 
także 20 listop., właściwie tylko pęki kwiatowe 
z których jeden na wierzchołku nieco roztwarty 
cokolwiek się żółcił. I  wreszcie na kilkunastu 

i okazach poziomki zwyczajnej, Fragaria vesca L., 
znalezionych pomiędzy krzakami tarniny przy 
szosie prowadzącej do Białej. Były tam kwiaty 
powtórne i jesienne; pierwsze na prawidłowych 
szypułkach i łodygach miały drobne płatki koro- 

| nowe, a słupki i pręciki zczerniałe, drugie bezło- 
; dygowe, zresztą normalnie wykształcone, zale- 
] dwie się wychylały z otaczających je liści.

Pozostaje mi jeszcze wymienić chaber bława
tek, Oentaurea Cyanus L., bliżej pod względem 
jakości kwiatów nie rozpatrywany, kwitnący 
przeszłej i bieżącej jesieni na niezoranych rży
skach od września do połowy listopada, tudzież 

j gnidosz błotny, Pedicularis palustris L ., którego 
jeden kwitnący okaz widziałem w końcu sierpnia 
na bagnie zwanem Byczycha, nie starając się
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wcale z powodu błota i wody o jego posia
danie.

Wszystkie powyższe gatunki roślin, których 
liczbę możnaby jeszcze zwiększyć dokładniejszem 
ich poszukiwaniem nawet w porze tak mało od
powiedniej jak obecna, zawdzięczają swą prze
dłużoną żywotność i późne kwitnięcie głównie 
łagodnej jesieni b. r., a w pewnym stopniu odpo
wiednim miejscowościom i ich położeniu, wiado
mo bowiem, że na gruntach osłoniętych, wysta
wionych zwłaszcza na południe, roślinność wcze
śniej budzi się do życia i dłużej je zachowuje. 
Właśnie połowa przynajmniej przytoczonych ro
ślin pochodziła ze stanowisk, znajdujących się 
w podobnych warunkach, o które w okolicach 
Międzyrzeca nie trudno z powodu różnorodnych 
figur wielu zadrzewionych przestrzeni. Jesień 
obecna, przeplatana częstemi dżdżami, pomimo 
że dobiega do końca, zaznaczyła się dotychczas 
w naszych stronach jako pora przedzimowa za
ledwie kilkoma nocnemi przymrozkami i dwu— 
razowym śniegiem, który w ciągu dóby znikł bez 
śladu, przeto słusznie uchodzić może za łagodną. 
Umiarkowaną swą temperaturą przypomina wiel
ce pięć poprzednich z rzędu jesieni, które w cią
gu ostatniego pięciolecia poprzedzały zawsze zi
my mniej mroźne i mniej śnieżne. Bardzo więc 
być może, że i teraźniejsza tak podobna do po
przednich jest zapowiedzią lekkiej zimy. Czy 
wniosek ten, wyprowadzony na podstawie analo
gii, sprawdzi się?— przyszłość to w niedalekim
czasie okaże. ,

B. Łicluer.

Wobec różnych wiadomości o powtórnem kwit
nięciu niektórych roślin w tym roku, przesyłam 
i moję: 20 września znalazłam kilka okazów
kwitnących Caltha palustris L. w Weleśnicy, nie
daleko brzegu Jasiołdy, w miejscu zalanem wo
dą wskutek deszczów Jetnich, z którego woda
pod jesień ustąpiła. , ,

Marya Twardowska.

Miałem sposobność widzieć 12 listopada r. b. 
kwitnącą akacyę białą ( Robinią Pseudoacacia) 
w ogrodzie we wsi Mohylnej na Podolu. Ubie
głe lato na Podolu było niezwykle suche i gorą
ce tak, że trawa i wogóle zioła były wówczas już 
zupełnie wyschłe, a liście -z drzew opadały 
w ogromnych ilościach. „  _  ,

B. Dyakowski.

X-ty ZJAZD L E K A R Z Y  1 PR ZYR O D N IK Ó W  

PO LSK IC H  W E L W O W IE  W  R. 1904.

X -ty Zjazd lekarzy i przyrodników polskich 
w połączeniu z wystawą przyrodniczo-lekarską od
będzie się, jak to już było dawniej ogłoszone, we

Lwowie w roku 1904 w dniach od 20 — 24 lipca. 
Wydział gospodarczym X-ty Zjazdu zwraca się do 
wszystkich lekarzy i przyrodników polskich z go
rącem zaproszeniem do wzięcia udziału w przy
szłorocznym Zjeździe i nie wątpi, że na wezwa
nie to pośpieszy każdy, o ile mu tylko nie staną 
na drodze nieprzezwyciężone przeszkody.

Szczegółowy program Zjazdu ogłoszony będzie 
później, gdy po uwzględnieniu życzeń kolegów 
wybierających się na Zjazd zostanie w zupełności 
ustalony.

Samodzielne wykłady i demonstracye zapowia
dać należy pod adresem poniżej wymienionych 
gospodarzy odpowiednich sekcyj, z dołączeniem 
krótkiego streszczenia zamierzonego wykładu, 
które pomieści się w „Dzienniku Zjazdu“ . Osta
teczny termin zapowiedzi wykładów upływa 
1 czerwca 1904 r.

Wszelkie pisma odnoszące się do połączonej ze 
Zjazdem wystawy adresować należy do przewo
dniczącego komitetu wystawowego d-ra Kaliksta 
Krzyżanowskiego (Lwów, c. k. Namiestnictwo). 
Wszelkie inne pisma (nieodnoszące się do wy
kładów w sekcyach i wystawy) przesyłać należyr 
do głównego sekretarza wydziału gospodarczego 
X  Zjazdu, prof. d-ra W . Sieradzkiego (Lwów, 
Czarnieckiego, 3). Tutaj więc przedewszystkiem 
na\eży nadsyłać wkładki uczestnictwa Zjazdu, 
które wynoszą 20 koron =  8 rubli =  18 marek 
=  20 franków =  4 dolary od członka Zjazdu 
(połowę tej kwoty płaci każda towarzysząca 
uczestnikowi Zjazdu osoba, np. panie chcące wziąć 
udział w Zjeździe i korzystać ze wszystkich praw 
i dogodności członkom przyznanych).

Każdy uczestnik Zjazdu otrzyma pamiętnik 
wraz z przewodnikiem po Lwowie, oraz dziennik 
Zjazdu, który, oprócz działu informacyjnego, po
mieści streszczenia wszystkich wykładów i prze
mówień.

Wydział gospodarczy poczyni kroki, by uzyskać 
dla uczestników Zjazdu zniżenie cen jazdy kole
jami galicyjskiemi, a wogóle dołoży wszelkich 
starań, by członkom Zjazdu pobyt we Lwowie 
ułatwić i uprzyjemnić.

Podajemy spis sekcyj, bliżej obchodzących 
czytelników naszego pisma i gospodarzy miejsco
wych. Niezadługo podać będziemy mogli nazwi
ska osób, które wezmą na siebie załatwienie spraw 
odnoszących się do Zjazdu dla, przyszłych jego 
uczestników zamieszkatych w Warszawie i wogóle 
pod panowaniem rossjgskiem.

I  Sekcya matematyczno-fizyczna (łącznie z astro
nomią). Gospodarze: prof. dr. Placyd Dziwiński 
(Politechnika), prof. dr. Maryan Smoluchowski 
(Supińskiego, 24).

I I  Sekcya chemiczna. Gospodarz: prof. dr. Bro
nisław Radziszewski (Długosza, 6).

I I I  Sekcya mineralogii, geologii, palentologii, 
geografii fizycznej i meteorologii. Gospodarze: 
prof. dr. Julian Niedźwiedzki (Politechnika) 
i prof. dr. Emil Dunikowski (Tańskiej^ 1).
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IV  Sekcya anatomiczno-zoologiczna (anatomia, I 
histologia, embryologia, antropologia, anatomia 
porównawcza i zoologia). Gospodarze: prof. dr. 
Henryk Kadyi (Zielona, 51) i prof. dr. Józef 
iSTussbaum (Ścieżkowa, 20).

V  Sekcya botaniczna. Gospodarze: prof. dr. 
Teofil Ciesielski (Łyczakowska, 93) i prof. dr. Eu
stachy Wołoszczak (Politechnika).

V I Sekcya przyrodniczo-rolnicza. Gospodarz: 
prof. dr. Kazimierz Miczyński (Dublany pod 
Lwowem).

V I I  Sekcya techniczna (mechanika, inżynie- 
rya, budownictwo, technologia chemiczna i elek
trotechnika). Gospodarze: Karol 'Edward Epler 
6m. inż. kolei państw, (plac Akademicki, 1 )  i Ro
man Ingarden c. k. nadradca budownictwa (plac 
Dąbrowskiego. 5).

V I I I  Sekcya farmaceutyczna. Gospodarz: mg. 
W alery Włodzimirski (Jagiellońska, 18).

IX  Sekcya filozoficzna. Gospodarz: prof. dr. 
Kazimierz Twardowski (Gołębia, 10).

X  Sekcya fizyologiczna (fizyologia, chemia 
fizyologiczna, farmakologia i patologia doświad
czalna). Gospodarz: prof. dr. Adolf Beck (Pań
ska, 13).

X I  Sekcya wychowania fizycznego. Gospo
darz: dr. Eugeniusz Piasecki (Trzeciego Ma
ja, 3)-

A ) Posiedzenie zbiorowe wszystkich sekcyj 
poświęcone sprawie gruźlicy. Gospodarz: prof. 
dr. Antoni Gluziński (Piekarska, 14).

B) Posiedzenie zbiorowe wszystkich sekcyj 
poświęcone sprawie alkoholizmu. Gospodarz: prof. 
dr. Stanisław Bądzyński (Gosiewskiego, 4).

Upraszamy pisma polskie, zwłaszcza fachowe, 
o powtórzenie powyższej wiadomości.

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. 25 listopada do d. 1 grudnia 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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25 ś. 51,6 50,5 47.7 0,8 3,6 1,7 5,6 0,7 1 85 W ^ ^ W 3 0,1 >oo£•

26 c. 44,2 42,7 40,8 2,0 4,0 1,2 4.8 0,6 86 S2W 5S W r 3,9 *  530— 7:10 p . 730— 815 p.
27 p . 42,1 44,6 47,0 1,0 -1 ,0 — 5,2 1,7 -5 ,2 92 s w ' n e 9n e * 2,5 8 h. a.— 3 h. p. fi w  nocy
28 s. 41,7 36,8 33,1 — 3,0 — 0,8 1,4 1,4 — 6,0 87 s ‘ s 5s 5 0.3 *  12 h . - 4  h. p.
29 n . 30,3 29,4 31,2 1,0 3,6 2,3 3,7 0,5 80 SrSrS W 5 1,7 •  -)f 5 - 7  li. p.
30 p. 33,8 29,9 31,5 0,6 3,8 i 4,4 5.0 0,6 90 s e 3s 5s e ‘ 6.6 9  10 —12 h a . i w  nocy

1 w. 27,6 29,3 37,7 1 6,6 9,0 I 2-1 10,0 2,0 86 8E3S W 9S W 3 2,1 •  7 a. — 11 h. a.

Średnie 38,3 1,7 87 17,2

Objaśnienie znaków. •  deszcz; śnieg; a  krupy; a  grad; =  m gła; -a. rosa- u  szron; g  burza  
T odległa burza; 4* zaw ieja; V1 błyskaw ice bez grzm otów; % wicher; ®  koło w ielk ie białe naokoło 
słońca; ®  wieniec naokoło słońca; koło w ielk ie białe naokoło księżyca; £ wieniec naokoło księżyca; 
g ]  oznacza, że przynajm niej po łow a powierzchni gruntu, otaczającego stacyę, jest pokryta śniegiem. — 
G-łoska a. (lub a. m . ) dopisana do liczby, oznacza godziny  od 12 w  nocy do 12 w  południe; głoska p. 
(łub p. m.) oznacza godziny od 12 w  południe do 12 w  nocy. Np. 9 a. łub 9 a. m. oznacza godzinę 
9-tą zrana; 7 p .— godzinę 7 -ą wieczorem.

TREŚĆ. Indywidualność rozwojowa. (Uwagi krytyczne nad metodyką, embryologii), przez J. Tura.—  
Czy istnieje w naturze ruch bezwzględny? przez P. Trzcińskiego. — Z krain polarnych. Podróż na 
wyspy Nowosyberyjskie. Odczyt; przez J. Ciąglińskiego (dokończenie). —  Korespondencya Wszech
świata. —  X -ty Zjazd lekarzy i przyrodników polskich we Lwowie w r. 1904. —  Buletyn meteo

rologiczny.
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