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A d r e s  R e d a k c y i:  K R U C Z A  jsfe. 3 2 . T e le fo n u  83-14 .

P O D W Ó J N Y  JU B IL E U S Z  W  N A 
U K A C H  B IO L O G IC Z N Y C H .

(Przemówienie na obchodzie urządzonym przez 
młodzież gimnazyum 8 we Lwowie).

Obfity w jubileusze je s t  bieżący rok 
szkolny. Obchodziliśmy jubileusze przed
stawicieli w ładzy „ziemskiej" i „nadziem
skiej" *), jubileuszowym je s t  ten rok 
w dziejach naszej dzielnicy, gotujemy się 
do uroczystości na cześć twórcy Balla
dyny — ma i św iat naukowy swe ju b i
leusze.

Rok 1809 je s t  epokowy w naukach 
przyrodniczych, w biologii, rzec można 
w całej nauce współczesnej. Rok ten 
zaznacza początek doktryny nowożytne
go ewolucyonizmu, głoszącego, że nic s ta 
łego we wszechświecie, wszystko się 
zmienia, dąży naprzód, doskonali się 
w myśl stałych, nieodmiennych praw 
przyrody. W  tym  roku Jan  Lamarck 
wydaje swe podstawowe dzieło, 12 lute-

‘) W Galicyi w b. r. szk. obchodzono po gi- 
mnazyach jubileusz papieża i cesarza austr.

go tegoż roku przychodzi na świat Ka
rol Darwin. „Słońce praw dy nie zna 
wschodu ni zachodu“ i tak  samo „roz
szerza dzień każdej ojczyźnie", i my win
niśmy cześć tym  szermierzom i aposto
łom prawdy, a gdy cały świat naukowy 
składa hołd tym duchom, co pchnęły 
ludzkość na nowe tory  myśli, i my po
święćmy im parę chwil uroczystszych.

Odmienna je s t  rocznica naukowa od 
innych pamiątek historycznych, j a k  inny 
byt żywot myślicieli, od żywotów boha
terów oręża. Brak aureoli błyskotliwej 
sławy, złocideł i szczęku zbroi, brak j a 
skrawego szkarłatu krwi, bo inna ich 
praca, mniej głośna, chwilowo mniej 
olśniewająca, lecz doniosła, często b a r
dziej doniosła i wzniosła, niż działalność 
wielu „głów koronowanych", „bogów 
w ojny“, i wym agająca trudów i hasła d u 
cha, i obfita nieraz w heroizmy. Bo wśród 
geniuszów najwięksi są ci, w których 
wnętrzu wre wulkaniczny pęd twórczy, 
nienasycony, zapalający wszędzie nowy, 
potężny, zbyt nowy płomień znicza, a t a 
kie właśnie prometejskie umysły, wy
przedzające nieraz o wieki ślimaczą ludz
kość, przechodzą często niezrozumiane, 
nrepoznane, prześladowane lub wyśm ia
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ne, opuszczone za życia i zapomniane na 
długo. Dopiero potomność odgrzebuje 
iskry ich ducha i staw ia im pomniki.

Takim był Lam arck, posępny jego ży
wot, znojna praca.

Nie sposobił się on na przyrodnika.
Jedenaste  dziecko Piotra  Monet-de-La- 

marcka, pochodzący ze starego  szlachec
kiego, a zubożałego rodu, mały Jan  m a 
rzył o sławie swych przodków, rwał się 
do żołnierki. Lecz ojciec innego był zda
nia. W edług zwyczaju, jak i  wówczas pa
nował we Francyi, przeznaczył najmłod
szego syna do s tanu  duchownego tem- 
bardziej, że skrom ny m ająteczek ziemski 
(Barentin w Pikardyi, gdzie też urodził 
się Jan  Lam arck 1 sierpnia 1744 r.) n a 
kazywał oszczędności licznej rodzinie.
I poszedł posłuszny syn do Jezuitów do 
Amiens, skąd zwolniła go dopiero śmierć 
ojca w 1760 r. N atychm iast 16-letni mło
dzieniec porzuca swych wychowawców, 
a dostawszy jakąś  szkapę, rusza na pole 
sławy do Westfalii, gdzie obozowała ar- i 
mia francuska i tu  za wstawieniem  się ! 
pani de Lameth, mimo wątłej budowy, 
dostaje miejsce i już  w parę dni po przy- 1 
byciu je s t  w ogniu. J a k  wiadomo, są to ' 
czasy wojny siedmioletniej, F rancyą rzą
dzi rozwiązły Ludwik XV, a raczej jego  
ulubienice, których in tryg i  odbija ją  się 
nieszczęśliwie naw et w wojnach. Nie
udolność protegowanych generałów, nę
dza, głód i niesforność wojska sprow a
dzają klęski. I b i tw a  pod Lippstadtem, 
w której Lam arck wziął chrzest ognio
wy, skończyła się fatalnie, bo rozdzielo
nych i niezgodnych marszałków francus
kich, ks. Broglie i ks. Soubise, rozbił w po
jedynkę  generał pruski, ks. Ferdynand 
brunświcki, wódz arinij sprzymierzonych.
Z całej kompanii grenadyerów, do której 
Lam arck  należał, zostało wszystkiego 14 
ludzi, wszyscy oficerowie i podoficerowie 
legli, od dział nieprzyjacielskich. Jak  czę
sto w zamęcie i odwrocie, zapomniano ! 
o resztce bohaterów, a tam  objął kom en
dę ten, kto miał najw iększą energię, J a n  ; 
Lam arck  i miino początkowej opozycyi 
towarzyszów w y trw a ł  ze sw ym  oddzia
łem, aż w parę godzin pułkownik zoczy
wszy brak  jednej kompanii, wysłał ordy-

nansa, k tóry  tajnemi ścieżkami dotarłszy 
do gars tk i  straceńców, uwolnił ich ze 
śmiertelnego posterunku. Na d rag i dzień 
młodziutki ochotnik dostaje oficerskie 
szlify, a wnet potem zostaje poruczni
kiem. Szczęściem dla nauki ten p ie rw 
szy jego tak  udatny występ nie rozstrzy
gnął o jego losach. Zawarto pokój pa
ryski, Lam arck z pułkiem poszedł do Tu- 
lonu i Monaco na odpoczynek. Tu j e 
dnak zachorował, zapalenie gruczołów 
limfatycznych na szyi zmusiło go do po
rzucenia wojska. Po operacyi, znalazłszy 
się bez środków do życia, przyjął posadę 
pomocnika kancelaryjnego u jednego 
z bankierów paryskich. Już w Tulonie 
bogata flora okolicy zwróciła uwagę mło
dego oficera, teraz każdą chwilę wolną 
od zajęć biurowych poświęcał studyom 
przyrodniczym, k tórych  owocem była 
3 tomowa „Florę franęaise" z kluczem 
analitycznym, wydana w roku 1778. 
Dzieło to, do dziś podstawowe, zwróciło 
nań  uwagę świata uczonego. Jako  to 
warzysz syna dyrektora  królewskiego 
ogrodu botanicznego, hr. Buffona, odbywa 
podróż po Holandyi, Niemczech i W ę
grzech, po powrocie uczestniczy w pracy 
encyklopedystów. Ale stosunki mate- 
ryalne ciągle były mniej niż skromne. 
Dopiero rok 1794 przyniósł pewną zmia
nę na lepsze. Republika, entuzyazm, tak  
daleki od naszych szarych czasów, do
kazywały cudów, tworzyły wodzów i m ar
szałków, tworzyły znakomitych uczonych 
tam, gdzie ich było trzeba. Konwent 
stworzył Muzeum historyi naturalnej, 
przy dawnym  ogrodzie botanicznym utw o
rzono szereg katedr, brakło zoologów. 
Katedrę kręgowców dostaje 21 -letni S te 
fan Geoffroy Saint-Hilaire, k tóry  dotąd 
zajmował się mineralogią; całą rzeszę 
bezkręgowców, dotąd nieuporządkowaną, 
nieznaną, prawdziwy chaos objął 50-letni 
Lamarck. I mimo, że dotąd nie praco
wał w tym kierunku, już  po rocznem 
przygotowaniu rozpoczął wykłady  i dał 
podwaliny system atyki bezkręgowców. 
I tu  ten  samouk w yras ta  na potęgę, p rzy 
ćmiewającą głębokością pomysłów współ
czesnych, porywa za sobą młodego kole
gę St. Hilairea.
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Jes t  to najwspanialszy okres jego twór
czości. Rok 1802 przynosi jego „Rozwa
żania nad organizacyą ciał żywych" (Con- 
sideration sur 1’organisation des corps 
vivants), rok 1809 wiekopomną „Filozo
fię zoologiczną" (Philosophie zoologiąue), 
czas od 1816 do 1822—siedm tomów „Hi- 
storyi naturalnej zwierząt bezkręgowych11 
(Histoire naturelle  des animaux sans ver- 
tebres).

W ytężająca  praca w późnym wieku 
odbiła się jed n ak  niekorzystnie na jego 
oczach, w roku 1819 stracił zupełnie 
wzrok tak, że ostatnie dwa tomy były 
napisane już pod dyktandem  ociemniałe
go s ta rca  ręką  jednej z córek. I znów 
nędza stanęła u wrót licznej rodziny,— 
z podwójnego małżeństwa miał Lamarck 
7 d z ie c i -b o  rozeszły się nietylko małe 
fundusze odziedziczone, lecz naw et osz
czędności lat dawniejszych, skutkiem  lek
komyślności ludzi, którym łatwowierny 
i prostoduszny uczony zaufał. Po dzie
sięciu jeszcze la tach  smutnego życia 
w wiecznej nocy Lam arck  zmarł 18 g ru 
dnia 1829 roku, mając lat 85. Dla braku 
funduszów na zakupienie grobu pocho
wano go we wspólnym dole na cmenta
rzu Montparnasse, który, zwyczajem fran
cuskim, przekopano po 5 la tach  tak, że 
dziś ślad naw et po nim nie został.

Dwie córki pozostały niezaopatrzone, 
zarabiały n a  życie przyklejając na bia
łych arkuszach rośliny przez ojca zebra
ne i oznaczone. Zapewne, gdyby były 
córkami m inistra  lub generała, zajęłoby 
się ich losem państwo, ale ojciec ich był 
tylko wielkim uczonym, musiały więc 
pójść i poszły w zapomnienie.

To kró tk i rys żywota tego cichego 
a wielkiego pracownika, który wśród 
znoju życia i trosk  codziennych zostawił 
prace wiekopomnej sławy. NWszechstron- 
ny  jego umysł nie zamknął się w jednej 
dziedzinie, on zajmował się fizyką, che
mią, m atem atyką, meteorologią, geologią, 
najdonioślejsze jed n ak  i najgłębsze są j e 
go prace z dziedziny biologii w najszer- 
szem znaczeniu słowa, bo obejmujące sy
s tem atykę, morfologię, fizyologię i biolo
gię ogólną. Jego „Flora F rancy i“ jes t  
podstaw ą florystyki francuskiej, na niej

opierają się wszystkie badania  później
sze, jeszcze donioślejszem — bo wszech
światowego znaczenia i trudniejszem dzie
łem było usystemizowanie bezkręgow
ców, co znalazło wyraz w „Historyi n a 
turalnej". I oto te prace systematyczne, 
już przez współczesnych wysoko cenio
ne, ugruntowały w nim poglą'd ewolu
cyjny wyszydzony i ośmieszony przez 
apodyktycznego Cuviera. Był to pogląd 
zbyt nowy, zbyt prometejski, jego tw ór
ca nie rozporządzał dostateczną ilością 
dowodów, pojmował go nieco jednostron
nie i trzeba było pół wieku, by zasady 
Lamarcka, poparte potężną pracą i eru- 
dycyą Darwina, pogłębione i rozszerzone, 
znalazły pewny i trwały grun t i stały  
się podwaliną wspaniałego system u kie
rującego dziś drogami myśli naukowej.

* **

Pogodniej przedstawia się żywot Ka
rola Darwina. Urodził się on w Shrews- 
bury w Anglii 12 lutego 1809 roku j a 
ko drugi syn cenionego lekarza Roberta 
W aringa Darwina i Zuzanny z Wedgwoo- 
dów.

W 8 roku życia odumarła go matka, 
i w tymże roku  oddano go do szkół, zra
zu do miejscowej szkółki parafialnej, po 
paru miesiącach do szkoły D. Buttlera, 
gdzie przebywał la t  7, do 16 roku życia, 
mieszkając zwyczajem angielskim w in
ternacie. Szkuła to była czysto filologi
czna, prócz języków klasycznych uczono 
geografii i historyi starożytnej. Darwin, 
nie odznaczający się wcale zamiłowaniem 
do tych  przedmiotów, „tracił czas“ na 
zbieranie roślin, minerałów, monet i t. d., 
więc oczywiście nie mógł się prze
pchać przez szkołę i niedokończywszy 
jej, udał się na uniw ersy te t do E dynbur
ga,—w Anglii to możliwe—by tam — po
dobnie, jak  jego b ra t  s ta rszy  Erazm — 
poświęcić się s tudyom  lekarskim. Poka
zało się jednak, że zawód to dlań niemo
żliwy: nie mógł znosić widoku krwi, w y
kłady anatomii były bardzo nudne, więc 
zamiast do prosektoryów i klinik chodził 
na wykłady geologii i zoologii, g rom a
dził dalej zbiory i obserwacye, k tórych
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wynikiem  było naw et parę drobniejszych 
rozprawek. Po dwu latach „bezowocne- 
go“ pobytu w Edynburgu  ojciec, nie wie
dząc, co z tym  nieukiem zrobić, postano
wił oddać go na księdza. Ulegając ży
czeniu ojca, Karol Darwin zapisał się na 
un iw ersy te t  w Cambridge, znów jednak  
nie uczęszczał na swoje fachowe w ykła
dy teologiczne, lecz jedyn ie  prawie s łu 
chał wykładów botaniki prof. Henslowa. 
Nie przeciążał się pracą, dopiero w roku 
1831 otrzymał ty tu ł  bakałarza. Do 20 
roku życia — ja k  sam p o w ia d a —więcej 
próżnował, a, jeśli  oddawał się naukom 
przyrodniczym, to raczej z amatorstwa. 
Dopiero rok 1831 wpłynął decydująco. 
Oto zapragnął zobaczyć świat, a nada
rzała się sposobność, bo właśnie rząd 
przygotowywał w ypraw ę naukową nao
koło świata. Naczelnik tej ekspedycyi, 
kapitan  Fitz-Roy, poszukiwał przyrodnika 
ofiarowując mu część swej ka ju ty , całko
wite u trzym anie i wszelkie wygody. Zdo
bywszy miejsce, Darwin wziął się ener
gicznie do roboty, chcąc uzupełnić do
tychczasowe swe braki. Okręt „Beagle4* 
wyruszył 27 grudnia  1831 roku z Dawen- 
porth, opłynął w ciągu 5 blizko lat zie
mię, badając zwłaszcza południowe cyple 
Ameryki i pewne p u n k ty  morza południo
wego, tak  w celach naukowych, jak  
i praktycznych, wreszcie 2 października 
1836 r. szczęśliwie zawinął z powrotem 
do brzegów Anglii i wylądował w Fal- 
mouth. Dla Darwina podróż ta  stanowi 
epokę w życiu. W  tym  czasie zgrom a
dził nie tylko nader  bogate i cenne zbio
ry, ale poczynił ogromną ilość spostrze
żeń naukowych, k tóre  stały się podwali
ną późniejszych jego poglądów. Więc 
też tak  lis ty  do profesora Henslowa, ja k  
i sprawozdania urzędowe z podróży przed
s taw iają  nader cenny m aterya ł  faktycz
ny. Uporządkowanie zbiorów tych i uzy 
skanie stopni akademickich (Master of 
Arts) zajm uje parę  la t  następnych, kiedy 
bawi w Shrewsbury, a potem w Cambridge 
i Londynie. W  roku 1839 poślubił swą 
kuzynkę pannę Wedgwood, z k tórą miał 
5 synów i dwie córki. W  trzy  lata pó
źniej usunął się w zacisze wiejskie do 
miejscowości Down pod Londynem, gdzie

w cichem ustroniu bez trosk materyal- 
nych—odziedziczony bowiem po ojcu ma
ją tek  zapewniał mu dostateczny zasób 
środków do wygodnego i spokojnego ży
cia—żył, oddany rodzinie i nauce. Od cza
su do czasu tylko przyjeżdżał do Londy
nu, gdzie utrzym ywał przyjacielskie s to
sunki z gronem uczonych, j a k  Huxley, 
Lyell, Hooker.

Tam, na wsi poświęcał wiele czasu i p ra 
cy hodowli roślin i zwierząt, obserwacyi 
zmienności form istot żywych w sztucz- 
nem środowisku, śledzeniu obyczajów 
i biologii roślin i zwierząt. Zdobyte spo
strzeżenia dostarczyły mu olbrzymiego 
m ateryału  do szeregu dzieł, stanowiących 
całość organiczną, będącą rozwinięciem 
jednej myśli przewodniej, mianowicie te- 
oryi rozwoju istot żywych, w myśl na
turalnych, przyrodzonych praw i zasad. 
I tu w tej cichej pracy przedstawia się 
on nam  nie tylko jako głęboki myśliciel 
i ścisły, bezstronny badacz, ale także j a 
ko człowiek i jako  charak te r  je s t  jedną  
z najbardziej świetlanych osobistości 
w dziejach nauki. Skromny do przesa
dy, najsurowszy k ry tyk  własnych poglą
dów, ujmował wszystkich słodyczą cha
rakteru , delikatnością w obejściu. Zmarł 
19 kwietnia 1882 roku, pochowany w ka
tedrze W estm instersk ie j— angielski W a
wel z królewskiemi prochami—obok gro
bu Newtona.

** *

Żadne zdaje się dzieło naukowe XIX 
stulecia, nie wywołało takiego ferm entu 
w sferach przyrodniczych, a nawet wo- 
góle w wykształconych, jak  dzieło D ar
wina o powstawaniu gatunków. Ogółem 
przyjęto te poglądy jako  nowość rew o
lucyjną, do tego stopnia tradycya nauko
wa poszła w niepamięć. W  kołach fa
chowych jedna część gwałtownie przeciw 
nim wystąpiła, druga zajęła stanowisko 
przychylne, lecz nieco sceptyczne i w y
czekujące. Tylko szczupła gars tka  s ta 
nęła odrazu w zupełności pod sz tanda
rem angielskiego myśliciela. W  Anglii 
widzimy wśród nich jedynie  przyjaciół 
au to ra  jak  Hoocker Huxley, Wallace,
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Lyell, Romanes, z badaczów niemieckich 
znaleźli się w tym obozie F ryderyk  Muller, 
Vogt, Buchner, Weismann, pod pewnemi 
względami M. W agner  i Szwajcar Nae- 
geli, a przedewszystkiem  E rnest  Haeckel. 
Później darwinizm dotarł do Francyi, 
a u nas dopiero we 20 lat prawie zajęto 
się Darwinem (pierwsze tłumaczenie D ar
wina, mianowicie dzieło o pochodzeniu 
człowieka, wydał Masłowski w r. 1873,
0 powstawaniu gatunków dopiero w r. 
1884, zaznajomili nasz ogół J. Nusbaum
1 S. Dickstein). I nie dziw, wszakże to 
era  największego ucisku narodowościo
wego po roku 63. A i dziś wielu in te
ligentnych  ludzi uważa Darwina za he
retyka  lub liberała przynajmniej, który 
powiedział, że człowiek pochodzi od mał
py, ale nad tem nawet poważniej zasta
nawiać się nie warto, bo to są rzeczy 
właściwie na niczem nie oparte — tylko, 
j a k  to zawsze, każdy uczony ma swoje 
dziwactwa. Nie dziwota, jeśli się w gi- 
m nazyum  na tych naszych godzinach 
przyrody bębniło tylko wyliczanie nazw, 
ilości zębów czy listków, lub co częściej, 
odpisywało zadania domowe i preparacye. 
A przecie dziś w zasadzie cały świat m y
ślący pogodził się z tym liberałem, przy
jęli  go naw et  w zasadzie Jezuici. Prawda, 
trzeba było na to lat  i walki i trudów, 
ale tem  św ietniejszy je s t  tryumf. W alka 
ta  zawrzała odrazu, od chwili wydania 
zasadniczego dzieła Darwina.

Nie było to jed n ak  pierwsze starcie.
Z k ry ty k ą  Lam arck spotkał się w roku , 
1830, w tym  roku rewolucyi odbyła się 
w akademii paryskiej sławna dysputa  
naukowa, k tórą  wieszczy Goethe, podów
czas m inister spraw zagranicznych W. j  

Ks. W eimarskiego, uważał za fakt waż
niejszy, niż równoczesne wydalenie Bur- 
bonów. Starł się tam mł(^dy ewolucyo- 
nizm reprezentowany przez Stefana Geof- 
froy St. Hilairea z konserw atyw ną po
w agą Cuviera—i poniósł zupełną klęskę 
na szereg lat. Nie dziw, Jerzy  Cuvier 
był zbyt potężny, zbyt wielkim rozpo
rządzał m ateryałem  faktów, a teorye La- 
m arcka i St. Hilairea były raczej świe
tnym  pomysłem, niż ugruntow anym  na 
szeregu doświadczeń i obserwacyj sys te 

i mem. Nie brakło też rażących błędów 
i to zasadniczych, mimo słuszności po
jęcia  naczelnego.

Lam arck sądził, że organizmy powstały 
drogą naturalną przez samorództwo jako  
nader pierwotne formy, a z nich rozwi
nęły się stopniowo w niezmierzonym cza
sie rozliczne gatunki, k tóre dziś zalu
dniają ziemię. Za główny czynnik, po
wodujący zmienność, uważał używanie 
i nieużywanie. Każdy może zauważyć, 
że organy pracujące rosną, nieużywane 
zanikają, że g im nastyka rozwija mięśnie, 
a zmuszające do bezczynności zabanda
żowanie osłabia j e —a ponieważ czynno
ści zależą pośrednio lub bezpośrednio od 
zewnętrznych warunków, przeto te osta
tnie są właściwym czynnikiem ksz ta łtu 
jącym  i one były powodem wytworzenia 
się tych różnych odmian zwierzęcych i ro
ślinnych, a w dalszym ciągu gatunków. 
Myśl ta, chociaż nie znalazła zrozumienia 
i uznania u współczesnych, okazała się 
jednak  nader płodną w rezu lta ty—napro
wadziła późniejszych na szereg doświad
czeń i odkryć, rzuciła wiele światła na 
rozliczne ciekawe kwestye. To pomniko
we dzieło Lam arcka i to dotrwało do 
dziś w całej pełni. Nie utrzymał jsię na
tomiast inny jego pogląd—choć i on ma 
zwolenników, jak  np. Pauly, że k ieru ją 
cym czynnikiem zmienności są u zwie
rząt wyższych pewne pragnienia i wogóle 
stany umysłowe. Znany j e s t  jego przy
kład, że bydło w ten  sposób uzyskało 
rogi, że, walcząc na łby, na  te miejsca 
kierowało swą uwagę, co pociągnęło za 
sobą rozwój odpowiednich tkanek. Oczy
wiście łatwo było ten jak  i inne niefor
tunne przykłady ośmieszyć i pogrzebać 
nawet to, co miało wartość. Jeszcze dru
gi błąd zasadniczy: Lamarck, St. Hilaire, 
j a k  inni współcześni, uważali całość pań
s tw a zwierzęcego raczej jako jeden sze
reg, jako  „drabinę rozwojową '4 z drobne- 
mi chyba odnogami. Łatwo więc było 
potężnemu Cuvierowi obalić ten pogląd 
przez wykazanie, że św iat zwierząt sk ła
da się z typów równorzędnych.

W ięc ewolucyonizm chwilowo musiał 
się cofnąć i trzeba było szeregu lat i sze
regu badań i prac wstępnych, by utoro
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wać drogę wielkiemu dziełu Darwina. 
Lyell wykazuje kolejny rozwój geologi
czny i obala Cuvierowską teoryę kata- I 
klizmów, pod wpływem badań  Schwanna, 
Schleidena i innych rozwija się nauka 
o komórce i tkankach, rozszerzają się 
wiadomości z zakresu paleontologii, g e 
ografii roślin i zwierząt,—w czem poważ
na cząstka przypada w udziale zdoby
czom Darwina z jego  podróży,—u sta la ją  
się k ierunki nowszej fizyologii i embryo- 
logii. Potrzeba było teraz potężnego 
umysłu, k tóryby z tych  faktów wypro
wadził wnioski, stworzył syntezę. Tym 
był Darwin.

Szeregiem tysiącznych faktów, zdoby
tych bądź własną obserwacyą, bądź k ry 
tycznie osądzonych i wyjaśnionych, fak
tów z dziedziny system atyki, paleontolo
gii, geografii, anatomii porównawczej, em- 
bryologii, wreszcie hodowli zwierząt do
mowych Darwin wykazał niezbicie zmien
ność form, zmienność gatunków i kolej
ny  ich rozwój, przechodzenie odmian 
w gatunki, będące tylko ich dalszem sta- 
dyum rozwojowem.

Lecz nie wystarczyło mu stwierdzenie 
samego faktu, s tara ł się wykryć p rzy 
czyny. Bo też nowożytna wiedza nie 
ogranicza się do sam ych faktów, lecz w y
maga wniosków i uogólnień. W  stanie 
udomowienia i ku l tu ry  nie trudno wy
kryć ten  czynnik kształtujący, j e s t  nim 
wola hodowcy, k tó ry  do rozpłodu w ybie
ra tylko pewne formy specyalne, obda
rzone właściwościami pożądanemi, a in
ne wyklucza, przeznaczając je  do innych 
celów. Cały ten  proces Darwin zwie do
borem sztucznym.

Jakże jed n ak  rzecz p rzebiega  w stanie 
na tury , gdzie niema kierowniczego w pły
wu człowieka? Co zastępuje tu  dobór 
sztuczny? Ażeby tę  kw estyę  rozwiązać, 
Darwin zwraca uw agę na fakt, że zna
cznie większa liczba zwierząt przychodzi 
na świat, niż przyroda je s t  w stanie  w y
żywić i dlatego w celu uzyskania  rów no
wagi przeważna część musi zamrzeć, 
a tylko część dojdzie dojrzałości płcio
wej i wyda potomstwo. Oczywiście te 
z pośród rodzeństwa będą m iały większe 
szanse u trzym ania  się przy życiu, które

będą wyróżniały się jak ą  korzystną ce
chą od reszty  współplemieńców. Cecha 
ta przejdzie na potomstwo, a w ciągu po
koleń spotęguje się i doprowadzić może 
do zupełnej przemiany gatunku. Przy 
życiu utrzym a się zatem tylko najdziel
niejszy, najtęższy, najodpowiedniejszy 
w danych warunkach. Zjawisko to D ar
win zowie doborem naturalnym , któremu 
w hodowli i udoskonaleniu odpowiada 
dobór sztuczny.

Trzy zatem momenty rozstrzygają o kie
runku  rozwojowym. Jeden to zmienność, 
to fakt, że potomstwo zawsze, choćby 
w minimalnym stopniu różni się od ro 
dziców i między sobą; drug i—zdolność 
przekazania tych zboczeń potomstwu 
czyli dziedziczność; trzeci wreszcie to do
bór sztuczny, zależny od woli człowieka, 
lub na tu ra lny  kierowany walką o byt. 
Walka o byt to nietylko brutalna bójka, 
ale i wzajem na zależność różnych istot 
od siebie i od środowiska. Gdyby nie 
ona, św iat roiłby się od niedołęgów, pod 
jej wpływem tylko najdoskonalsze mają 
przyszłość. I w społeczeństwach ludz
kich rzecz nie inaczej przebiega. Ta wal
ka o byt nie j e s t—ja k  niektórzy sądzą— 
„kawałkiem brutalności”, ale pokaźnym 
czynnikiem postępu i cywilizacyi. Je s t  
m atką postępu, bo jako wolna konkuren- 
cya stw arza  nowe wynalazki, j e s t  dźwi
gnią cywilizacyi, bo wyżej stawia ener
gię od niedołęstwa, wiedzę i sp ry t  od 
nieuctwa, pracę zbiorową od usiłowań 
rozstrzelonych. Lecz i naukowe znacze
nie tej teoryi je s t  niezwyczajne. Dzięki 
je j  jasne  nam są fakty rozmaitych przy
stosow ań do warunków, naśladownictwo, 
barw y ochronne, fakt istnienia narządów 
szczątkowych i t. p. Zbyt są wam znane 
te rzeczy, by podawać przykłady na uza
sadnienie.

Tak przedstawia się istota teoryi D ar
wina. Oczywiście nie je s t  ona ostatecz
nym wyrazem wiedzy, i ona uledz m u
siała uzupełnieniom i przekształceniom. 
Sprzeciwiałaby się zresztą sobie samej, 
gdyby było inaczej. Uznawał to sam 
Darwin i dla pewnych szczegółowych 
faktów tworzył teorye pomocnicze, do
datkowe. Z postępem nauk musiały się
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zmieniać i pewne poglądy, a choć nawet 
niektórzy skra jn i reformatorowie uważają 
teoryę doboru już za przeżytek, to je 
dnak zasada zmienności form i przemia
ny gatunków, ewolucyjny pogląd na 
świat i jego przejawy stał się trw ałą  
podwaliną w badaniach naukowych. A głó
wna w tem zasługa Lam arcka i Darwina 
i za to świat naukowy składa im cześć 
w roku jubileuszowym.

Dr. L. Bykowski.

G. F A Y E T.

K O N G R E S  M A P Y  N IE B A  i).

Szósty międzynarodowy kongres Mapy 
nieba odbył się w Obserwatoryum parys- 
kiem w dniach od 19 do 23 kwietnia 
pod przewodnictwem Baillauda, dyrek to
ra Obserwatoryum. W ielka liczba astro
nomów zarówno francuskich, jak  i z in
nych krajów, uczestniczyła w pracach 
kongresu. W obec ogromnej liczby za
gadnień, podlegających roztrząsaniu, po
stanowiono rozdzielić wszystkie kwestye 
pomiędzy pięć komisyj, j a k  następuje: 
Komisya A. Przyjmowanie sprawozdań, 
dotyczących postępów w pracy  każdego 
z obserwatoryów, które biorą udział 
w przedsięwzięciu. Rozpatrywanie środ
ków, mających na celu udoskonalenie 
lub przyśpieszenie pracy. Komisya B. 
Ustalenie jednostajnego układu wielkości 
fotograficznych. Komisya C. Poszukiwa
nie prawdopodobnego źródła błędów sy
stem atycznych w pomiarach fotograficz
nych. Badanie przyczyn dystorsyi opty
cznej oraz środków, k tóreby mogły bądź 
usunąć te błędy, bądź wyrugować ich 
skutki. Komisya D. Ustalenie systemu 
gwiazd fundamentalnych. Oznaczenie w 
nim gwiazd, służących za punkty  w yty
czne. Komisya E. Badania dotyczące pla

*) Revue scientifląue z dnia 5 czerwca 1909 
roku.

nety  Eros. Zbadanie s tanu  redukcyi dla 
obserwacyj już  poczynionych. Zbadanie 
środków, jakich użyć należy podczas prze
ciwstawienia z roku 1931.

Otrzymane wyniki i powzięte uchwały 
można streścić jak  następuje:

I. S t a n  o b e c n y  p r a c y .  Jak  wia
dome, przedsięwzięcie całe ma cel po
dwójny: wydanie katalogu, k tóryby za
wierał współrzędne wszystkich gwiazd 
aż do l l-e j  wielkości włącznie, oraz spo
rządzenie mapy niebieskiej, na którejby 
się znalazły gwiazdy aż do 14-ej wielko
ści. Ze sprawozdań okazało się, że w wię
kszości obserwatoryów praca, dotycząca 
katalogu, je s t  posunięta bardzo daleko; 
prawie wszystkie klisze są otrzymane, 
a często nawet wymierzone. Klisze z Al
gieru są zupełnie wykończone, ale Gon- 
nessiat jest zdania, że znaczna liczba 
z pomiędzy nich jes t  źle wykonana i że 
należy je  przerobić.

Nadto, pas, zawarty pomiędzy — 17° 
a — 23° nie j e s t  jeszcze zaczęty; w ynika 
to stąd, że ta  właśnie część nieba powie
rzona była pierwotnie obserwatoryum  
w Santiago, które nie mogło wypełnić 
swego zobowiązania. To też kongres 
przedewszystkiem zajął się obmyśleniem 
sposobu możliwie szybkiego zapełnienia 
tej luki. Postanowiono rozdzielić ten 
pas pomiędzy obserwatoryum w Santiago 
a nowe obserwatoryum w Haiderabadzie 
(w Indyach, w dawnem królestwie Gol- 
kondy).

W ydawnictwo mapy je s t  również na 
dobrej drodze. Co najwyżej, można wy
razić żal, że na niektórych stacyach ule
gło ono pewnemu opóźnieniu. Królew
skie obserwatoryum  belgijskie podjęło 
się sporządzenia mapy strefy  poczdam
skiej; z drugiej strony, kongres przyjął 
z wdzięcznością ofertę Baillauda, który 
obiecał kazać wykonać w Paryżu sposo
bem heliograwiury te klisze Mapy, które 
będą otrzymane w Santiago.

Po powzięciu pewnej liczby uchwrał 
w sprawie porównania metodą fotogra
ficzną bezpośrednią każdej strefy z na j
bliższą okolicą biegunową, Komitet nie
usta jący wypowiedział życzenie, aby w 
niedalekiej przyszłości przystąpiono do
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powtórzenia zdjęć, zwłaszcza tych, k tóre 
należą do katalogu. Gdyby tylko la t  
dziesięć przedzieliło ten nowy szereg 
klisz od pierwszego, to, wobec wielkiej 
dokładności tych pomiarów, możnaby się 
spodziewać cennych bardzo wskazówek, 
dotyczących ruchów własnych gwiazd.

II. W i e l k o ś c i .  Metody, któremi po
s ługu ją  się różne obserw atorya celem 
oznaczania wielkości gwiazd fotografo
wanych, są  bardzo rozmaite. Tak np. 
w Algerze, Greenwićh, Oksfordzie ś red 
nice gwiazd błyszczących mierzone są 
mikrometrycznie, a średnice gwiazd dro
bnych—tylko  szacowane w sposób p rzy
bliżony; w Paryżu do oceniania wielko
ści używa się szeregu gwiazd sztucznych 
różnej wielkości. Prócz tego, obserw a
torowie, którzy mierzą średnice, nie po
sługują  się jednakow em i wzorami, gdy 
chodzi o zamianę średnic na wielkości. 
W  tej sprawie przedstawiono kongresowi 
kilka komunikatów, opracowanych przez 
B. Baillauda, C. Pickeringa, I. Baillauda 
i A. Boinota.

Ta ważna a subte lna  kw estya  wyw o
łała liczne rozprawy; ostatecznie Komitet 
nie uznał za możliwe powziąć decyzyi 
stanowczej. Postanowiono, że komisya, 
złożona z 8-iu członków, zajmie się roz
wiązaniem następującego zagadnienia: 
ustalić początek wielkości fotograficznych, 
a następnie przedział pomiędzy s topnia
mi. Obierając skalę fotograficzną nieza
leżną od skali wzrokowej, można będzie I 
przyjąć dziewiątą wielkość wzrokową za 
punkt wyjścia.

Zgodzono się, że, zanim komisya po
weźmie uchwały ostateczne, obserw ato
rowie będą w dalszym ciągu podawali 
wielkości w taki sam sposób, jak  to czy
nili dotąd, z tem  jednak  zastrzeżeniem, 
że obowiązani są wskazać bardzo w yra 
źnie metodę, jak ie j  użyli do otrzymania 
tych  wielkości. Komitet zaleca szczegól
nie skalę, określoną przez North Polar 
Seąuence E. Pickeringa.

III. B ł ę d y  s y s t e m a t y c z n e .  —  
B ł ą d  p r a w d o p o d o b n y .  Turner  w y
łożył metodę, k tó ra  pozwala badać na 
płytach błędy n a tu ry  optycznej. Cieka

wa ta  praca znalazła wielkie uznanie 
u członków kongresu, który  postanowił 
zalecić j ą  obserwatorom.

Zgodzono się, że przynajmniej dwa ra 
zy na rok dokonywane będzie spraw dza
nie ekwatoryałów fotograficznych i że 
własności optyczne objek tyw y badane 
będą metodą ekranu przedziurawionego 
Hartmanna. Specyalne klisze Plejad po
zwolą ocenić dystorsye optyczne.

Co do błędu prawdopodobnego, którym  
obarczone są położenia klisz, to, zdaniem 
ogólnem (które znalazło swój wyraz 
w sprawozdaniach obserwatoryów, ucze
stniczących w pracy), ta  część błędu, 
k tóra  wynika z niepewności położenia 
gwiazd, obranych za punkty  wytyczne, 
je s t  znacznie większa od tej, k tóra w yni
ka z samych pomiarów: innemi słowy, 
położenie gwiazdy na kliszy daje się 
oznaczyć z większą ścisłością, niż poło
żenie samej płytki.

A zatem ważną je s t  rzeczą, i uchwały 
kongresu  położyły na to szczególny n a 
cisk, aby oznaczenie gwiazd, służących 
za punk ty  wytyczne, dokonywane było 
z jaknajw iększą  starannością na podsta
wie obserwacyj, zupełnie współczesnych 
samej ekspozycyi klisz. Zresztą, kw estya  

I ta  związana jes t  jaknajściślej z kwestyą 
gwiazd fundamentalnych, k tóra  była 
przedmiotem zajęć komisyi specyalnej.

IV. G w i a z d y  f u n d a m e n t a l n e .  
Z a l e ż n o ś ć  p o m i ę d z y  g w i a z d a 
mi ,  s ł u ż ą c e m i  z a  p u n k t y  w y t y 
c z n e  a g w i a z d a m i  f u n d a m e n t a l 
n e  m i. Obserwacye południkowe mogą 
być teraz dokonywane z bardzo wielką ści
słością. Konstruktor francuski Gautier 
udoskonalił niedawno mikrometr nieosobo- 
wy Repsolda w sposób nadzwyczaj pomy
słowy, i pierwszy taki przyrząd ustawio
no już  w obserwatoryum paryskiem. W y 
niki pierwszych prób, zakomunikowane 
kongresowi, wykazały, jak  wielkie postę 
py można osięgnąć zapomocą tego nowe
go mikrometru, który  zresztą  znajdzie 
się niebawem w ręku  innych obserwato
rów francuskich.

Zgodzono się podzielić na trzy kate- 
gorye gwiazdy, które mają być obserwo-
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wane zapomocą przyrządów południko
wych, a mianowicie:

A. Gwiazdy fundamentalne, które po
winny być obrane tak, aby rozmieszcze
nie ich na całem niebie było możliwie 
jednos ta jne—po jednej sztuce na każdem 
polu o 25°.

Aż do nowego rozporządzenia, obser- 
watoryami, k tóre mają wziąć udział w tej 
pracy, są: Greenwich, Leyda, Kieł, Lick, 
Paryż, Pułkowo, Odesa, W aszyngton, Al- 
ger, Cap i Sydney.

B. Gwiazdy pośrednie. Chodzi tu 
o drugi szereg gwiazd, zawartych, o ile 
możności, pomiędzy 8 a 9 wielkością. Po
łożenia tych gwiazd będą tak obrane, 
aby pooznaczać gwiazdy, służące za p un 
k ty  wytyczne względem gwiazd funda
m entalnych z błędem system atycznym  
najmniejszym, z wyrugowaniem w szcze
gólności równania wielkości, zarówno we 
wznoszeniu się prostem, ja k  w zbocze
niu. Gwiazdy te należy oczywiście brać 
wyłącznie ze spisu gwiazd, służących za 
punkty  wytyczne, po 4 do 6 na  godzinę 
wznoszenia się prostego w każdym pasie 
o szerokości dwustopniowej.

C. Gwiazdy, służące za punk ty  wyty- I 
czne.

V. P l a n e t a  E r o s .  Wiadomo, że 
Hinks, astronom obserwatoryum  w Cam
bridge, wziął na  siebie od roku 1904 cięż
ki obowiązek rozważenia całokształtu w y
ników, otrzym anych podczas przeciwsta
wienia p lanety Eros w roku 1906, celem 
wyprowadzenia nowej wartości na para 
laksę słoneczną.

Praca ta je s t  prawie ukończona, a głó- , 
wne wyniki tego dzieła mogły być już 
przedstawione kongresowi. Nie możemy 
tutaj, niestety , rozpatryw ać szczegółowo 
kom unikatu  Hinksa. Otrzymał on na 
wartość paralaksy liczby następujące:

W artość, wyprowadzona z pomiarów 
fotograficznych planety Eros 8,807.

W artość, wyprowadzona z pomiarów 
mikrometrycznych planety Eros 8,803.

Ja k  widzimy, zgodność tych dwu liczb 
je s t  zadowalająca.

Następnie kom itet międzynarodowy za
ją ł  się przygotowaniami, jak ie  należałoby 
poczynić wobec przyszłego dogodnego

bardzo przeciwstawienia planety Eros, 
które przypada w roku 1931.

Strdmgren, nowy dyrektor obserwato
ryum w Sztokholmie, znany z cennych 
badań w dziedzinie mechaniki niebieskiej, 
podjął się wszystkich poszukiwań, zwią
zanych z tą kwestyą. Ogłosi on: 

l-o przybliżoną efemerydę planety  Eros 
na rok 1931;

2 o dokładne efemerydy dla wszystkich 
przeciwstawień kolejnych aż do tej daty; 
' 3-o efemerydę bardzo dokładną na  rok 
1931, która pozwoli za lat kilka od doby 
obecnej wskazać te gwiazdy, k tórych 
w owym czasie trzeba będzie użyć do 
porównania.

Postanowiono również, oczywiście, że 
będzie się obserwowało p lanetę  w sposób 
prawidłowy podczas każdego przeciwsta
wienia i to przez okres czasu tak  długi, 
jak  tylko będzie można. W yniki tych 
obserwacyj mają być komunikowane 
Stromgrenowi bez żadnej zwłoki.

Tłum. S. B.

Z Ł U D Z E N IE .  W IE D Z A  B Ł Ę D N A .

(Dokończenie).

Astrologia opierała się na hypotezie 
o wpływie gwiazd na istoty żywe. Słoń
ce, wskutek ciepła, które wydaje, je s t  
najwidoczniej regulatorem życia na po
wierzchni naszej planety. Księżyc współ
zawodniczy ze słońcem w wywoływaniu 
przypływu i odpływu morza i jeżeli c ie
pło, k tóre z księżyca otrzymujemy, je s t  
prawie nieskończenie małe w stosunku 
do ciepła, k tóre mamy ze słońca, nie jes t  
nierozsądnem przypuszczać, że księżyc 
w innej formie dostarcza nam energii. 
Istnieją  bezwarunkowo atmosferyczne 
przypływy i odpływy. Meteorologia teore
tyczna jednak  zamało jes t  posunięta, aże
by można było wyciągnąć z tego ja k i
kolwiek wniosek, tak  co do przewidywa
nia pogody, j a k  i dla wykazania, że 
wpływ przypisywany zwykle księżycowi,
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który  czynimy odpowiedzialnym za różne 
niepogody, je s t  czysto urojony.

Co zaś do p lanet Merkurego, W enery, 
Marsa, Jowisza, Sa tu rna  i t  d. oddalenie 
ich je s t  tak  wielkie w s tosunku  do ich 
masy, że bardzo trudno przypuścić, aby 
godna uw agi ilość energii mogła w j a 
kiejkolwiek formie przedostać się do nas. 
Przypuśćm y naprzykład, że jed n a  z tych 
planet j e s t  z czystego radu. Ilość pro
mieni a, p, 7, k tóre  mogłyby do nas do
chodzić i w tedy nawet przedstawiałaby 
bardzo nieznaczną ilość energii.

Astrolog wierzył jednak  w niezaprze
czony wpływ tych  planet; tworzył swoje 
horoskopy na podstawie ich połączeń, lub 
opozycyj. P raw a astrologii z początku 
bardzo proste, z biegiem czasu bardzo 
się zawikłały, sądząc podług tra k ta tu  
Oger Ferriera, wydanego w roku 1550 ')• 
Musiano zwracać uwagę na e lem enty tak  
przeróżne i często tak  sprzeczne, w ypro
wadzano wnioski w sposób tak  mętny, 
że bezwarunkowo w pewnych punktach  
mogły być zbliżone do praw dy.

Trzeba było przedew'szystkiem wie
dzieć dzień, godzinę i m inutę  urodzenia 
i dostosować do tej chwili ka rtę  nieba.
Z odpowiedniego położenia słońca i księ
życa wyprowadzano przeciąg czasu, jak i  
dziecko przebyć musiało w łonie matki: 
była to dokładna ilość dni od dw ustu  
pięćdziesięciu ośmiu do dw ustu  osiemdzie
sięciu ośmiu. Znajdowano w ten  sposób 
dzień, godzinę i m inutę poczęcia i podług 
stanu nieba w owej chwili w yprowadza
no horoskop.

Zodyak był podzielony na dwanaście 
miejsc. Oznaczano miejsce, na k tórem  i 
się znajdowała każda planeta i przepo
wiednie zależały od planety głównej (tej, 
k tó ra  była na swojem własnem miejscu),

*) „Des jugem ents astronomiąues sur les na- 
tivitez“ par Oger Ferrier, medecia natif de Tou- j  

louze. Ce livre est dedie: A tres illustre efc tres j  

vertueuse princesse Madame Catharine, royne de 
France. („O sądach astronomicznych o urodze
niach", przez Oger Ferriera, lekarza, urodzonego j 
w Tuluzie. Książka ta  je s t poświęcona: W ielce 
znakomitej i wielee cnotliwej księżniczce pani 
Katarzynie, królowej Francyi).

również ja k  i od jej położenia w stosun
ku do innych planet.

Zobaczmy, co znaczy sama przez się 
planeta Saturn?

„Saturn  ma wpływ na praw ą część 
północy, na ziemię i wodę, na melancho
lię, a niekiedy na uszy, na śledzionę, na 
żołądek, na nerwy i na kości. I oznacza 
ludzi bladych, zamyślonych, samotnych, 
bojaźliwych, marzycieli, poważnych, za
topionych w myślach, rolników, mularzy, 
kapitalistów, lichwiarzy, gospodarzy, ry 
baków, handlarzy oliwy, skór, ryb, ka
mieni, dachówek, ałunu i t. d. Z chorób 
oznacza trąd, wrzody, gnicia, gorączki 
peryodyczne, zatkanie, puchlinę wodną, 
biegunkę, kolki, podagrę, scyatykę, głu
chotę, epilepsyę, chiragrę, inkuby, me
lancholię, trudność oddychania i inne, 
biorące początek z ciężkich humorów 
i wiatrów i długo trwające. Co do wie
ku: starość. Co do pór roku: jesień. Co 
do kolorów: blado czarny, ołowiany, cie
mno czerwony. Co do smaku: kw aśny 
i mocno ostry. Co do dni: sobotę. Z k ra 
jów: Bawaryę, Saksonię, Konstancyę
i pierwszą strefę. Z miejsc poszczegól
nych: jaskinie, jeziora, stawy, kloaki, bu 
dowle s ta re  i zniszczone, cmentarze, miej
sca smutne, ciemne, puste i śmierdzące11.

Znaczenie to może być zmienione przez 
położenie Saturna:

„Saturn  w znakach Koziorożca i W od
nika daje dla urodzonych we dnie zna
jomość i przyjaźń ludzi szlachetnych, 
wpływowych i bogatych; czyni człowieka 

I poważnym, rozważnym, dum nym  i me
lancholijnym; oraz pierwszym między 
braćmi, lub najwyżej stojącym. Dla uro
dzonych w nocy daje wielkie przykrości 
i prace, i dużo chorób” .

Majaczenia te cieszyły się wielkiem po
wodzeniem jeszcze w XVI-em stuleciu. 
Lecz w miarę rozwoju m etody naukowej, 
astrologia traci grunt, na k tóry  wkracza 
astronomia i gdy ta  coraz bardziej się 
wzbogaca i podnosi się do coraz ogólniej
szych praw, astrologia w tym  samym 
stosunku traci swój prawie religijny 
urok: nie zachowa go prawie wcale już  
przed upływem dwu wieków.
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Zbliżone do astrologii są wszystkie 
przywidzenia, będące w związku z prze
widywaniem przyszłości, z wiedzą augu- 
rów, oneiromancyą, chiromancyą i t. d.

W iedza augurów była zapewne równie 
skomplikowaną w szczegółach, ja k  wie
dza astrologów: wiara w pewne przepo
wiednie istnieje jeszcze u osób przesąd
nych, jako  spóźniony świadek tradycyi, 
ginącej w mroku dziejów.

I tu  łatwo sobie zdać sprawę skąd po
chodzą te złudzenia. Istnieją  pewne zna
ki, zapowiadające burze powietrzne, wy
buchy wulkanów, lub trzęsienia ziemi, 
choroby i t. d.; osoby specyalnie uważne 
lub zdolne mogą je  zauważyć, a to silnie 
wpływa na wyobraźnię ludową. Znaki 
zwiastujące nie są w rzeczywistości ni- 
czem innem ja k  początkiem zjawisk, któ
re zapowiadają. Kiedy jaskółki fruwają 
nisko nad ziemią i gdy osoby nerwowe, 
a nawet niektóre zwierzęta objawiają 
niepokój przed burzą,—termometr, baro
metr, e lektrom etr w ykazują  również przez 
wahania nagłe i niespodziewane począ
tek  zaburzenia atmosferycznego, któremu 
burza położy koniec.

Wróżbici od dawien dawna tłumaczyli 
sny. N atura  tych  snów je s t  oczywiście 
w związku ze stanem  danego osobnika, 
zdrowym, czy chorobliwym, z jego zwy- 
kłemi zajęciami, z okolicznościami jego 
przeszłego życia. Obserwacya naukowa, 
o ile je s t  możliwa, wykazuje, że sny są 
ściśle związane z działaniem organów 
podczas snu, zwłaszcza ze stanem narzą
dów trawienia i serca. Bezustanna p ra 
ca mózgu odtwarza obrazy, które umysł 
próbuje połączyć z wrażeniami niejasno 
uświadomionemi. Jednem  z ważnych za
dań psychologii i fizyologii je s t  badanie 
snu i snów. Ich zdobycze naturalnie  nie
wiele się przysłużą oneiror^ancyi.

Uważne badanie ręki zbrodniarza może 
dużo co do niego pouczyć przebiegłego 
policyanta. Rozpozna na niej ślady za
jęć  codziennych, a może i pewre znaki 
świeżo dokonanej zbrodni. Chiromancya 
nie je s t  więc zupełnie bezpodstawna, 
o ile się odnosi do przeszłości. Grafolo- 
gia j e s t  ściśle z tem związana. Pismo 
ma pewną osobowość: nosi ślady fizycz

nego stanu  danego osobnika, mianowicie 
jego nerwowości. Jednakże stąd do prze
powiedni chiromantek, a naw et do p rze
sadzonych pretensyj niektórych grafolo
gów, je s t  wielka odległość.

Możemy się pochwalić znajomością mi
nimalnej tylko cząstki praw natury. W i
dzimy jednak, że w miarę postępu nauki 
świat cudów staje się coraz mniejszym. 
Nie dlatego, żeby widok przyrody był 
mniej zadziwiającym dla uczonego, ani
żeli dla człowieka prostego; przeciwnie. 
Im gruntowniej badamy pewne zjawisko, 
tem  bardziej jes teśm y oszołomieni ogro
mem tego, czego nie znamy, w stosunku 
do tego, co zdołaliśmy zgłębić. Tylko że 
człowiek uczony i człowiek ciemny nie 
w ten sam sposób zapatru ją  się na rze
czy. Człowiek ciemny nie ma wyobraże
nia o prawach niezmiennych; jego ła tw o
wierność przyjmuje wszelkie bajki. Uczo
ny, posiadając pewną ilość praw zdoby
tych przez doświadczenie i z pod których 
nie chce się wyłamać, dochodzi jednak  
od czasu do czasu do wyników, które 
przechodzą wszystko, czego kto inny spo
dziewa się od sił nadprzyrodzonych, dla 
których niema praw.

Jeżeli człowiek nie j e s t  w stan-ie za
wiesić biegu praw natury , może chociaż 
dać im możność wywołania zupełnie za
dziwiających skutków. Podnoszę naprzy- 
kład s'tawidło: woda, spadając, wprawia 
w ruch rozmaite mechanizmy i wywo
łuje wskutek tego zdumiewające rezul
taty. Nigdy woda potoku pozostawionego 
samemu sobie nie zamieni wełny owcy 
w sztukę sukna, ani nie wytworzy rozża
rzenia lamp elektrycznych oddalonych 
o dwieście kilometrów. A jednak , gdy za 
współdziałaniem człowieka zachodzą owe 
cudowne zjawiska, nic się nie zmieniło 
w zwykłych prawach ciężkości, m echani
ki i elektryczności.

Zbadanie, choć jeszcze bardzo niedo
kładne chorób histerycznych pozwoliło 
dowolnie odtworzyć pewną ilość faktów, 
pierwotnie przypisywanych siłom nad
przyrodzonym. Jeżeli przeczenie tomu, 
czego wytłumaczyć nie można, przeciw- 
nem je s t  nauce, niema nic bardziej do
zwolonego, bardziej zgodnego z duchem
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nauki, j a k  uważne badanie faktów nie
zrozumiałych, analizowanie okoliczności, 
w jak ich  się odbyw ają  i nadzieja, że 
przyszłość przyniesie na tu ra lne  rozwiąza
nie zagadnień, najbardziej dla nas dziś 
ciemnych.

Tłum. H.

K R O N I K A  N A U K O W A .

Pochłanianie światła gwiazd w przestrze
ni. Czy eter pochłania światło gwiazd? P ak t, 
że gwiazdy wydają nam się tem  mniejsze, 
im więcej są oddalone od układu słoneczne
go, byłby a priori dowodem takiego pochła
niania, o ilebyśmy nie zechcieli przypisać 
słońcu naszemu wyjątkowego położenia w 
przestrzeni, mianowicie położenia w miejscu 
o gęstości maksymalnej. Atoli, niezależnie 
od rozumowania indukcyjnego, pewne zja
wiska, na które niedawno zwrócił uwagę 
profesor K apteyn, dowodzą istnienia absorp- 
cyi światła gwiazd podczas drogi, odbywa
nej w przestrzeni. Ju ż  z dawniejszych swych 
obserwacyj astronom  ten wyprowadził na 
wartość absorpcyi liczbę tymczasową, k tóra 
dla całego nieba średnio dosięga 0,016 
wielkości na odległości, odpowiadającej 33 
latom światła.

Klasyfikacya spektralna, oparta na pomia
rach, uskutecznionych w H arvard Observa- 
tory, pozwoliła K apteynowi podjąć na nowo 
to zagadnienie i oprzeć swe badania na p ra
wdopodobnych odległościach średnich dwu 
kategoryj gwiazd (Miss M aury) ty p u  a B y
ka i a Kasyopei. Widma gwiazd pierwszej 
z tych dwu kategoryj okazują pochłanianie 
mniejsze, aniżeli widma drugiej kategoryi. 
Otóż, na podstawie ruchów własnych, poda
nych w katalogu fundam entalnym  Newcom- 
ba, profesor K apteyn dochodzi do wniosku, 
że naogół ruchy gwiazd w rodzaju a Byka 
mają zakres daleko obszerniejszy, niż ruchy  
gwiazd z kategoryi a Kasyopei.

Stąd wynika, że gwiazdy pierwszej k ate
goryi są bliższe nas i przeto światło ich ule
ga w mniejszym stopniu pochłanianiu an i
żeli światło gwiazd z kategoryi a Kasyopei. [ 
Wyniki te  przemawiają na korzyść hypote- j  
zy o istnieniu ośrodka pochłaniającego 1 
w przestrzeni międzygwiazdowej.

S. B.
R. g. d. S.

Atmosfera ziemska podług ostatnich da
nych naukowych. Wznosząc się w balonie

lub wchodząc na górę, spostrzegamy, że 
tem peratura spada w miarę tego, jak  wznie
sienie wzrasta. Aż do lat ostatnich wolno 
było mniemać, że spadek ten, stwierdzony 
we wszystkich krajach w okolicznościach 
najrozmaitszych, trw a aż do ostatnich krań- 
oów atmosfery. Atoli obserwacye, poczy
nione zapomocą tak  zwanych balonów-sond, 
wykazały, że przypuszczenie takie nie jest 
zgodno z rzeczywistością. W samej rzeczy, 
pod wszystkiemi szerokościami spadek tem 
peratury  ustaje, począwszy od wysokości 12 
do 15 kilometrów. Na wysokościach więk
szych tem peratura powietrza bądź nie zmie
nia się dalej, bądź też, i to się zdarza czę
sto, rośnie zwolna wraz z wysokością.

Usiłując w ytłum aczyć otrzym ane wyniki,
I. H um phrey dowodzi, że część atmosfery, 
k tórą zdołano dotąd zbadać, może być po
dzielona na trzy mniej lub więcej odrębne 
strefy.

Pierwsza strefa rozciąga się od poziomu 
aż do wysokości około 3 000 metrów. Je s t 
to strefa najniższa i najgęstsza. W iatry są 
tu  nieprawidłowe; o kierunku ich rozstrzy
gają głównie położenia względne tak  zwa
nych centrów ciśnienia wysokiego lub n i
skiego. Tem peratura maleje w obrębie tej 
strefy w sposób dość nieprawidłowy, przy- 
czem często zdarzają się punkty  inwersyi, 
t. j. miejsoa, w których występuje zjawisko 
odwrotne. W tej to warstwie tworzą się 
przeważnie chm ury, z których powstaje 
deszcz lub śnieg.

W drugiej strefie, k tóra zawiera się mniej 
więcej pomiędzy 3 000 a 10 000 metrów, 
spadek tem peratury  jest znacznie prawi- 
dłowszy, regulatorem  tego spadku są tu  p ra 
wa rozprężania się adyabatycznego (0,°7 na 
100 metrów).

I tu ta j jeszcze oentry ciśnienia wysokiego 
i niskiego wywierają wpływ znaczny na kie
runek wiatrów; atoli, w miarę wzrastania 
wysokości, wpływ ten maleje, i ostatecznie 
biorą górę ruchy atmosfery, zgodne z ogól- 
nemi prawami krążenia, prędkość zaś w iatru  
ustawicznie wzrasta. W strefie tej nie zda
rza się ani skraplanie, ani osadzanie się: 
rzeczywiście, nimbus znajduje się zawsze po
niżej, a cirri unoszą się w jej części górnej. 
N iekiedy strefa ta  bywa siedliskiem ruchów 
konwekcyjnych pionowy oh, k tórych rozcią- 

I głość i natężenie są zmienne; najczęściej je 
dnak znajduje się ona w stanie równowagi 
stałej, jak  o tem świadczy brak chm ur oraz 
prawidłowy spadek tem peratury .

Trzecia strefa zaczyna się od wysokości 
10 000 metrów. T em peratura już nie obni
ża się, lecz, przeciwnie, rośnie z wysokoś- 

: cią; z tego powodu niektórzy autorowie na- 
! dali tej warstwie miano „warstwy inwersyj

nej11. Powietrze jes t tu , o ile się zdaje, bar-
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dzo suohe, a prędkość w iatru  znacznie 
mniejsza niż w warstwie dolnej; ruchów kon
wekcyjnych pionowych nie może tu  być 
wcale, skoro tem peratura rośnie z wysokoś
cią. Stwierdzono dziś z zupełną pewnością, 
że wysokość, od której się ta  warstwa za
czyna, zależy od pory roku, od szerokości 
geograficznej i od ciśnienia barometryczne- 
go; jest ona większa latem niż zimą, na ró
wniku niż w naszych okolioach i mniejsza 
ponad centram i ciśnienia nizkiego aniżeli 
wysokiego. Im większa jest wysokość, od 
której zaczyna się warstwa inwersyjna, tem 
caeteris paribus tem peratura jej jest niższa.

Uwzględniając wszystkie te  dane, można 
powiedzieć, że ziemia otoczona jest dwiema 
odrębnemi atmosferami, które stykają się 
wprawdzie lecz prawie nie mieszają się ze 
sobą. Atmosfera niższa jest siedliskiem za
burzeń, k tóre rozstrzygają o zmianach po
gody; tem peratura maleje tu  szybko ze 
wzrastaniem wysokośoi. W arstw a ta  zawiera 
blizko 2/3 całej masy tlenu i azotu, większy 
jeszcze ułam ek dwutlenku węgla i prawie 
wszystką parę wodną. Atmosfera wyższa 
pływa niejako po pierwszej, jak  oliwa po 
wodzie; tem peratura z poozątku rośnie dość 
szybko z wysokością, później— znacznie wol
niej. Niekiedy tem peratura zmienia się tam 
tak  mało, że możnaby ją  uważać za stałą, 
skąd nazwa warstwy izotermicznej, którą 
nadał jej Teisserenc de Bort, pierwszy jej 
odkrywca.

S. B.
(Rev. scient.).

W arstw a izotermiczna w naszej atmosfe
rze. Badania wyższych warstw atmosfery, 
tak  płodne w latach ostatnich, ujawniły 
fakty nie łatwo dające się zrozumieć w spo
sób zadowalający. Kiedy Rotch poraź pierw
szy użył latawców do obserwacyi tem pera
tu ry  i wilgoci, spodziewano się, że wyniki 
w ten sposób otrzym ane pozwolą rozwiązać 
niektóre zagadnienia, ściśle związane z me
teorologią; nadzieje te  wzrosły, kiedy Teis
serenc de Bort, stosując swoje balony - son
dy, zwiększył jeszcze znacznie wysokość, 
w której można było czynić spostrzeżenia. 
Jednakże nadzieje zawiodły, i nasze wiado
mości o przyczynie i mechanizmie cyklonów, 
tem  tak  zwykłem zjawisku na obszarach 
oceanicznych pasa umiarkowanego, —są tak 
samo szczupłe, jak  dawniej.

Rozpoczynając od czerwca 1907 roku 
w Anglii wypuszczono czterdzieści kilka ba
lonów, zaopatrzonych w mały przyrząd, za
pisujący ciśnienie i tem peraturę. Trzydzie
ści z ty ch  balonów odnaleziono. W yniki 
potwierdzają dane, otrzym ane poprzednio na 
kontynencie,—i istnienie owego szczególne
go pasa izotermicznego w naszej atmosferze |

obecnie żadnej zapewne nie ulega w ątpli
wości.

Oto jak  się rzecz przedstawia w kró tko
ści. Wraz z wysokością, tem peratura z po
czątku spada w sposób bardzo nieprawidło
wy z przerwami i inwersyami, dopiero po 
pierwszych trzech km  spadek tem peratury  
staje się bardzo regularny; wynosi on zwy
kle około 6°0 na 1 km. Spadek ten u trz y 
muje się do wysokości, wahającej się od 9 
do 12 km. W  tej warstwie, we wszystkich 
prawie obserwacyach, spadek nagle ustaje. 
I odtąd, w przeważnej ilości przypadków, 
powietrze jest cokolwiek cieplejsze; czasem 
jednakże tem peratura spada i w dalszym 
ciągu ale według praw a zupełnie odmienne
go, tak, że możemy przyjąć, iż powietrze 
w tej warstwie, o ile idzie o różnice w wy
sokości, posiada tem peraturę praktyoznie je 
dnostajną.

Ten pas izotermiczny, jak  go nazwano, 
został w ykryty  w Anglii więcej jak  30 ra 
zy. Wysokość jego średnia wynosi 10,7 km, 
wartości krańcowe wynoszą 7,8 km  i 15,5 
km. Regułą jest, że im wyższy jest stan 
barom etru na powierzchni ziemi, tem wyżej 
znajduje się warstwa izotermiczna i naod- 
wrót. Tem peratura średnia tej warstwy w y
nosi — 47°G, wartości krańcowe wynosiły— 
30°C 24 lipca w Ditcham Park, H ants 
i—31°C 26 lipca w Crinan; o ra z — 61°C 12 
września 1907 r. w Pyrton  Hill, Oxfordshire 
i tyleż tamże 5-ego lutego 1908 r.^-w resz
cie — 59°C 7-ego listopada 1907 r. w Man
chesterze.

Podana wartość średnia jest znacznie wię
ksza od otrzymanej na kontynencie w ciągu 
la t ubiegłych; jednakże, ponieważ 30 spo
strzeżeń jeszcze nie w ystarcza do wyprow a
dzenia pewnej wartości średniej, więc owa 
różnica może być przypadkowa. Z pięciu 
stacyj wy puszczono balony tego samego dnia 
i wtedy- okazało się, że tem peratu ry  nad te- 
mi stacyam i bardzo się od siebie różniły. 
Np. balon p. Cavego w Ditcham  P ark  na
trafił na pas izotermiczny w wysokości 10,9 
km  (temp. — 41 °G). Tymczasem w Oxford- 
shire wysokość w arstw y izotermicznej wy
nosiła 11,7 km , a tem peratu ra— 50°,00; a w 
tym  samym czasie, nieco po zachodzie słoń
ca, p. Petavel w Manchesterze odkrył w ar
stwę izotermiczną w wysokości 11,3  km  
(temp. — 59°G). Nie jest to  zresztą przy
kład jedyny, i chociaż błąd w wysokościach 
oznaczanych może wynosić 5°/0, a naw et 
nieco więcej, to jednakże jes t bardzo nie- 
prawdopodobnem, żeby błąd w oznaczaniu 
tem peratury  przenosił 2 do 3°. Czasem mo
że się to zdarzyć, ale wartości tem peratury  
nad Ditcham Park, miejsoowością położoną 
blisko morza, odpowiadają wogóle raczej
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warstwie powietrza, położonej nad obszarom 
średnio wysokim.

Balony szybowały przeważnie na wschód, 
środek punktów  spadania balonów znajduje 
się w odległości 34 mil w k ierunku E  23° N 
od p u n k tu  wzlotu. Nie ulega wątpliwości, 
że n iektóre z zaginionych balonów wpadły 
do morza Północnego, kilka odesłano aż 
z Prancyi i Holandyi.

W celu wytłum aczenia wyników powyż
szych wykonane były próby rozmaite. N a
turaln ie łatwo zrozumieć, dlaczego tem pe
ra tu ra  wraz z wysokością naogół opada, ale 
dlaczego to ubywanie nagle się uryw a w wy
sokości 1/3 lub V4 całej atmosfery? P unk t 
przejścia jes t zwykle wyraźny i ostry. W y
rażono pogląd, że cyrkulacya pionowa w tym  
punkcie ustaje, i nie ulega wątpliwośoi, że 
jest w tem nieco prawdy, ale powstaje za 
raz pytanie, dlaczego cyrkulacya pionowa 
ustaje? Je s tto  nowa trudność. Brak ruchu  
pionowego oznacza stan  równowagi, ale jak 
może panować równowaga wobec tak  wiel
kich różnic tem peratu ry  w kierunku pozio
mym? W wysoKości 12 km  ciśnienie po
wietrza jes t niezmiernie małe, stąd niewiel
kie zmiany ciśnienia pociągają za sobą w y
datne zmiany objętości i tem peratury , mo
żna oczekiwać wielkich zmian tem peratury , 
jeśli założymy istnienie siły poziomej, dają
cej się porównać z siłą ciężkości i mogącej 
wywoływać zmiany ciśnienia bez ruchów 
pionowych. Przyspieszenie poziome, wywo
ływane przez siłę odśrodkową wzdłuż krzy
wej drogi, oraz przyspieizenie ciał w ruchu  
pod wpływem obrotu ziemi,— są to  czynniki 
zbyt nikłe; przytem  zdaje się, że siły te, 
wywołujące ruch powietrza, pociągają za so
bą z konieczności cyrkulacyę pionową, k tó 
ra, jakeśm y widzieli, nie zachodzi.

Zagadnienie powyższe jes t jednem  z naj
bardziej interesujących w dzisiejszej fizyce, 
i jes t rzeczą prawdopodobną, że rozwiązanie 
tego zagadnienia rzuci również światło i na 
n iektóre inne kw estye zawikłane.

L. H.
(Meteor. Zeitsehr. 1908, VI).

Skład atmosfery. W kwestyi znajdowania 
się gazów nieczynnych w atmosferze W. 
Ramsay kom unikuje następujące sprostow a
nie swoich obliczeń poprzednich: „Ciężary 
całkowite k ryptonu i ksenonu, obliczone 
z objętości, są dziesięć razy zamałe: zamiast 
K r =  0,0028°/0, powinno być =  0,028%  
i zamiast Xe =  0,0005%  powinno być 
=  0,005°/0. Dla helu i neonu wszystkie 
odsetki podane są 100 razy za małe; za
miast: helu jest w pow ietrzu gazowem na 
wagę 0,000 000 56% , na objętość — 
— 0,000 004 0% , powinno być — na wagę 
=  0,000 056% ; na objętość =  0,000 40% ,

a zamiast: neonu na wagę w takiemże powie
trzu  0,000 008 6%) na objętość—0,000 012 3; 
czytaj — na wagę 0,000 86% , na objętość— 
0,001 23% “.

L. H.
(Meteor. Zeitsehr. 1908, XII).

Lotność radu A i radu C. Kolejne pro
dukty  sam orzutnego rozpadu emanacyi ra 
dowej, zwane, jak  wiadomo, radem A, radem 
B, radem 0  i t. d., zachowują się jak  ciało 
stałe. Zdołano już poznać różne ich wła
sności fizyczne i chemiczne; w szczególno
ści stwierdzono, że pod działaniem ciepła 
wszystkie te  ciała ulatniają się. Niedawno 
W. Makower oznaczył tem peraturę u latn ia
nia się radu A, a przeprowadził analogiczne 
badania nad radem C w w arunkach najroz
maitszych.

Metoda, której użył Makower do badania 
radu  A, zasadza się na oznaczeniu prawa 
dezaktywaoyi d ru tu  niklowego, umieszczo
nego na 10 m inut w atmosferze, zawierają
cej znaną ilość emanacyi, przyczem dru t ten 
stopniowo doprowadza się do tem peratu r 
coraz to wyższych. Nikiel pokrywa się osa
dem radyoaktywności indukowanej, którego 
rodzaj zmienia się z tem peraturą, i który 
daje się scharakteryzować na mocy prawa 
zmniejszania się promieniowania a. N atę
żenie tego promieniowania mierzy się w róż
nych chwilach zapomocą elek trom etru  kwa- 
drantowego. W tych  w arunkach, w tem pera
tu rach  zwykłych ujawnia się znaczny spa
dek aktywności w ciągu pierwszych 15 mi
nu t, licząc od oliwili oddalenia powłoki ak
tyw ującej. Następnie, w ciągu pół godziny 
aktywność utrzym uje się na poziomie s ta 
łym , poczem znowu zmniejsza się powoli. 
Szybki uby tek  aktywności na początku n a
stępuje w skutek znikania radu A, którego 
ilość spada do połowy w' ciągu 3 m inut. 
Jeżeli więc nie pozwolimy na osadzanie się 
radu A na druoie, to zmierzona aktywność 
nie tylko będzie mniejsza, ale nie wykaże 
już spadku początkowego; to właśnie nastą 
pi, jeżeli tem peratura przestrzeni, w której 
d ru t poddajemy działaniu emanacyi, jest 
wyższa od punktu  ulatniania się radu A. 
P. Makower wykonał szereg doświadczeń 
w tem peraturach 15°C, 710°, 840°, 885°, 
925° i 990°. Na krzywych, przedstaw iają
cych otrzymane wyniki, widać, że wysokość 
początkowego spadku aktywności zmniejsza 
się wraz z tem peraturą. W tem peraturze 
885° zniżka początkowa już prawie nie is t
nieje, a w tem peraturze 925, praktycznie 
rzecz biorąc, niema jej wcale; je s t to wska
zówką, że w tej tem peraturze rad  A już nie 
osadza się wcale na drucie, zanurzonym 
w emanacyi. Stąd można wywnioskować, 
że rad A osiąga dostrzegalną prężność pary
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w tem peraturze około 800°C i że w tem pe
raturze 900°C ulega zupełnemu ulotnieniu.

Co do radu 0 , to Makower badał, jaki 
wpływ na tem peraturę ulatniania się wy
wiera rodzaj ciała, k tóre służy za podłoże 
dla osadu radyoaktywnego. W tym  celu, 
płytki rozmaitych substancyj poddaje się 
przez kilka godzin działaniu emanacyi radu. 
Po usunięciu emanacyi czeka się przez czas 
pawien, aby ilość radu A spadła prawie do 
zera. Następnie, mierzy się aktywność za- 
pomocą elektrom etru  pr^ed i po doprowa
dzeniu p łytek  do różnych tem peratur. Po
m iary te dostarczają wskazówek co do ilo
ści radyoaktywności indukowanej, k tóra zni
ka pod działaniem ciepła. A wskazówki te 
ściągają się do radu C, ponieważ radu A 
tam niema, a rad B ulatnia się poniżej 
700°C, to  jest w tem peraturze znacznie niż
szej od p u n k tu  ulatniania się radu 0. Ma
kower stwierdził, że we wszystkich przy
padkach ulatnianie się radu zaczyna się po
między 700° a 800°, gdy jednak w razie uży
cia p latyny  lub niklu ulatnianie się jest za
kończone w tem peraturze 1200°, to na kwar
cu można znaleźć rad C jeszcze w tem pera
turze 1 300°. Zdaje się więc, że lotność ra
du 0 do pewnego stopnia zależy od natury  
podłoża i że jest ona mniejsza w razie po
wierzchni kwarcowej, niż w razie powierz
chni metalowej.

Posługując się działaniem ciepła na rad C, 
Makower zdołał sprawdzić, że na ciało to 
kwas chlorowodorowy, o ile się zdaje, nie 
działa, oraz że w chwili samorzutnego po
wstawania z radu B rad C nie posiada ła
dunków elektrycznych. Wiadomo, że rad A, 
pochodzący z emanacyi, jes t normalnie na
ładowany elektrycznością dodatnią.

S. B.
(Rev. scient.).

Wahania okresowe lodowców i ich zwią
zek z czynnikami meteorologicznemi. P. A.
Porel na zjeździe przyrodników szwajcar
skich w Glarusie w 1908 r. mówił o tych 
wahaniach. Z czynników meteorologicznych 
w grę tu  wchodzi przedewszystkiem in ten
sywność opadów śnieżnych, zasilających pola 
firnowe lodowców, oraz ciepło słoneczne, ni
szczące język lodowcowy przez\ stapianie lo
du. N iestety  jest rzeczą niemożliwą powią
zać w sposób dokładny zmiany pluwiome- 
tryczne, obserwowane na nizinie lub w gó
rach, ze zmianami w zasilaniu lodowców 
w przeszłości — a to jest jedną z głównych 
przyczyn wydłużania się lodowców, stw ier
dzanego corocznie. Natom iast łatwiej wy
śledzić niszczące działanie ciepła, jako u ja
wniające się bezpośrednio, i z długości wzglę
dnej lodowców można wnioskować o latach j  

zbyt ciepłych lub zbyt chłodnych.

Porel skorzystał z długiego szeregu spo
strzeżeń meteorologicznych genewskich, j e 
dnolitych i obejmująoych okres przeszło 
80-letni. Stwierdził, że ilości opadów w Ge
newie przechodzą przez długi okres n iepra
widłowej zmiany kołowej, zupełnie analogi
cznej w przebiegu ze zmianą natężenia opa
dów śnieżnych, tak, że te  ostatnie zmiany 
można uważać za jednę z przyczyn wahań 
w długości lodowców.

Co dotyczę zmian tem peratury  w miesią
cach letnich, obserwowanych w Genewie, 
oraz prawa przenoszenia tych zmian na są
siednie obszary górskie, to, jak  wynika z b a
dań Porela, zmiany te zgadzają się w spo
sób przedziwny z wahaniami lodowców w d ru 
giej połowie XIX-ego stuleoia.

Ja k  wiadomo, lodowce w okresie czasu od 
1855 r. do chwili obecnej naogół się kurczą 
(niektóre tylko lodowce—100 z 2000 w A l
pach—nieco się wydłużały w okresie 1880— 
1890 r.); otóż średnie tem peratury  letnie 
w Genewie w okresie czasu od 1858-ego r. 
do chwili obecnej są naogół wyższe od nor
malnych, z wyjątkiem również małego defi
cy tu  ciepła w okresie 1880— 1885 r. Stąd 
wynika, że czynniki term iczne oddziaływały 
w sposób w ydatny na długość lodowców 
w ostatnich latach 50-iu.

Czy zgodność ta  jest przypadkowa, czy 
też normalna? To ostatnie wydaje się p ra
wdą; zresztą dalsze spostrzeżenia rozstrzygną 
kwestyę. Ostatnio, P. Goutier, zachęcony 
wynikami badań Porela, opracował z tym  
samym celem spostrzeżenia meteorologicz
ne, dokonywane od wielu lat (1817 r.) na 
przełęczy Wielkiego św. Bernarda. Szereg 
tych  spostrzeżeń, ogłaszanych od dłuższego 
czasu staraniem  obserw atoryum  Genewskie
go co miesiąc w „Arcliives des Sc. phys. et 
n atu r."  nie jest tak  jednolity, jak  szereg 
genewski, jednakże z pewną ostrożnością 
i skreśleniem niektórych spostrzeżeń podej
rzanych, dotyczących opadów w latach 
1835 — 1842, można ustalić dość dokładny 
przebieg ilości opadów dla Wielkiego św. 
Bernarda w ciągu czasu od 1826-ego roku 
aż do chwili obecnej.

Dla tem peratur letnich zestawienie jest 
łatwiejsze i szereg, jak  się zdaje, jest b ar
dziej jednolity. Otóż, jeśli porównamy prze
bieg tem peratu r letnich oraz ilość opadów 
ze zmianami lodowców, to i tu ta j odrazu 
rzuca się w oczy, że od 1856-ego r. ilości 
opadów (przedewszystkiem śnieżnych) są 
mniejsze od ilości w latach poprzednioh. 
W yjątek w tym  względzie stanowi okres od 
1880-ego do 1890-ego roku, k tóry  wykazuje 
niewielką przewyżkę ponad wartość średnią. 
Co dotyczę tem peratu r na przełęczy św.
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Bernarda, to przechodzą one przez te  same 
wahania, co tem peratu ry  w Genewie: w okre
sie od 1840-ego do 1860-ego r. był deficyt 
ciepła, od 1865 do 1883 — przewyżka, na
stępnie znów mały deficyt, wreszcie ostatnio 
znów przewyżka.

F ak ty  powyższe są zgodne ze znanemi

wahaniami w długości lodowców oraz z głó- 
wnemi wynikami z obserwacyj śtacyi ge
newskiej; tym  sposobem i dane ze staoyi 
górskiej potwierdzają ciekawe wywody F . A. 
Forela.

L. H.
(Meteor. Zeitschr. 1908, XII).

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od l/Y II  do 10/YII 1909 r.

(Ze sp o strzeżeń  na S tacy i M eteo ro log icznej C e n tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszawie).

D
z

ie
ń B a ro m e tr  red . 

d o  0° i na cięż
kość. 700 mm-j-

T em peratu ra st. C els.
K ierunek i p ręd k . 

w iatru  w m/sek.
Z achm urzenie

( 0 - 1 0 ) S
um

a
op

ad
u

U W A G I

7 r . j 1 p. j 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P . 9 w. mm

i 42,2  41,9 43 ,0 19,6 24,0 20,5 24 ,6  14,8 n e 2 n e 4 n e 5 O? © 8 10 11,5 •  n .

o 44,5 44,7 47,1 17,0 22,8 18,9 IO cc Ci o n 5 n e 17 n 5 1 0 . 0 6 8 —

3 4 9 ,5 50,3 51,9 15,2 20,3 17,5 22 ,4  13,7 n 3 NE, • n 3 0 8 0 8 2 —

4 52,9 52,5 51,9 15,1 21,2 18,0 22 ,0  11 ,6 n 3 n w 4 w 2 Q 0 © 3 6 —

5 52 ,0 52,0 50,4 19,2 22,8 21,2 27 ,0  13,5 0„ n 3 0 5 8 6 —

6 49,5 47,9 45 ,8 20,8 26,2 21 ,0 ‘27, (i 15,0 N, W 5 sw 4 Q 5 © 5 7 — /  p-

7 42,5 40,0 39,7 19,0 25,2 18,5 26 ,0  15,7 e 3 Sc NW, 0 6 10 1 0 . 0,3 • 7a5 a., p. Tp.

8 40,9 40,8 41,1 18,2 17,4 15,0 22,2 14,5 W, n 3 W4 9 10 • 10* 12,1 • a. p. n.

9 41,1 40,3 38,8 15,8 19,8 16,3 22,6  13,0 w, sw 5 sw 4 © 7 10 10 12,7 • p. i w nocy

10 34,9 35,2 38,1 14,0 16,8 14,8 1 8 ,2 ' 14,0 W , W 9 W5 1 0 . 1 0 . 10 • 14.7 • a. p. n.

iśre- 1 
dnie 45 ,0 44,6 44,s | 17,»4 21,°7 18,°2 2 3 ,°6 14,°2 2,7 5,9 3,7 6,7 7,8 7,9 —

Stan śred n i b aro m etru  za dekadę Vs (7 r- | 1 p  w.) —  744,8  mm

T em p era tu ra  średn ia  za dekadę: l/ 4 (7 r . | 1 P-~|- 2 X 9  w ) =  18°,9 C els.
S um a opadu  za dekadę: = :  51 ,3  mm

TREŚĆ NUMERU. Podw ójny jubileusz w naukach biologicznych, przez d-ra L. Bykowskie- 
g0#—G Fayet. Kongres mapy nieba, tłum. S. B. — Złudzenie. Wiedza błędna, tłum. H. — Kronika 
naukow a—Buletyn meteorologiczny.
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