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S. S A G  E R E T .

K O S M O G O N IE  I K O S M O L O G IE  
G R E C K IE  1).

I.

Zbadać kosmogonie i kosmologie grec
kie je s t  to rozpatrzyć ważny bardzo etap 
myśli naukowej, etap przebieżony od kon- 
cepcyj pierwotnych aż do wieku XVI, 
k tóry  był bezpośrednim kontynuatorem 
A rystotelesa  i Ptolemeusza.

Jak i  byl punkt wyjścia samych Gre
ków? Oddanie się spekulacyi kosmogo- 
nicznej ułatwiał im brak doktryny jedy 
nej a zadowalającej, narzuconej przez 
religię. Rzeczywiście, mysi może reago
wać tylko wobec poglądów różnych. 
Otóż, Grecy byli w ciągłych stosunkach 
z Fenicyanam i i Egipcyanami, których 
kosmogonie nie były jednakowe. Nic 
też nie przem awia za tem, by wszystkie

') I?evue seientifiąue z dnia 22 maja 11)09 
roku.

ludy Hellady wytworzyły sobie jedno 
i to samo pojęcie o świecie. Wreszcie, 
u  Greków, jak  i gdzieindziej, liczne 
i sprzeczne ze sobą mity mieszały się 
ściśle z kosmologią i kosmogonią. Otóż, 
w stosunku do wiedzy pierwotnej;" mity 
do pewnego stopnia spełniały zadanie sy- 
stematów teoretycznych wiedzy dzisiej
szej, z jednej bowiem strony  znajdowały 
się pod wpływem danych obserwacyi, 
z drugiej zaś wpływały same na pojęcia, 
k tóre dawały się wyprowadzać z tych 
danych.

Zaznaczmy jednak  odrazu, że można 
zauważyć pewien określony przebieg 
ewolucyi, począwszy od kosmogonii mi: 
tologicznej aż do tej, k tórą możnaby na
zwać naukową. Z początku wielkie ele
m enty  przyrody, siły, substaneye pier
wotne, zjawiska są jednocześnie bogami: 
Niebo, Ziemia, Noc, Powietrze, Chaos, 
Ereb i t. p. Później u bogów do umy- 
słowości ludzkiej, którą posiadali zawsze, 
dołącza się i postać ludzka, skutkiem  
czego zaczynają się różnić wyraźnie od 
przedmiotów, nad któremi panują. Tak  
np. Zeus s ta je  się królem nieba, gdy 
Niebo samo pozostaje już  tylko częścią 
św ia ta  fizycznego. Jednocześnie wygląd
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osób, który  zachowują jeszcze czynniki 
naturalne lub istności, okazuje coraz to 
wyraźniej świadome używanie symbolu. 
Tak np. Miłość i N ienawiść Em pedoklesa 
są  to najw yraźniej siły, podobne do n a 
szych odpychań i przyciągań. W reszcie 
znika i sam  symbol. Nie znaczy to je s z 
cze, by za jednym  zamachem miał być 
wygnany z kosmogonij i kosmologij g rec
kich wszelki antropomorfizm. Anaksago- 
ras uczynił N&ó  ̂ pierwszym motorem 
kosmogonicznym, otóż, jakkolw iek  niema 
dziś zgody co do prawdziwej n a tu ry  te 
go Nouc, w każdym jednak  razie trzeba 
mu przypisać coś, spokrewnionego z wolą 
i rozumem. Przyznajm y zresztą, że po
jęcie  siły, które mieścił w sobie Nour, 
było bardzo trudne do oddania w sposób 
naukowy, a ponieważ pochodzi ono, oczy
wiście, ze świadomości naszych wysił
ków mięśniowych, przeto było związane 
z jak im ś  zamiarem, z pojęciem jakiegoś 
celu. Dziś jeszcze wiele osób wyobraża 
Kobie siły, jako pewien rodzaj dusz.

Na przykładzie powyższym widzimy 
wyraźnie, że myśl w pochodzie swym ku 
wiedzy musiała stopniowo rugować a n 
tropomorfizm. N asuw a się inna jeszcze 
uwaga, dotycząca właściwie fizyki, ale 
fizyki, rozumianej w znaczeniu pierwot- 
nem  nauki o przyrodzie, a więc zawiera
jącej,  prócz fizyki dzisiejszej, chemię, fi- 
zyologię, biologię, geologię. Dzisiaj m a
my jeszcze kosmogonie, ale są one tylko 
jak g d y b y  zakończeniem wiedzy, pozo
sta jąc  w stanie system atów teoretycz- , 
nych, prowizorycznych syntez; mogą one I 
zmieniać się za każdym razem, gdy w a
żne jak ie  odkrycie wzbogaci umiejętność 
poszczególną lub ja k ą  gałąź tej um iejęt
ności. Wiadomości ułamkowe, jakie po
siadamy o świecie obecnym, uznajemy 
za zdobycz pewną i obieramy je  za punkt 
wyjścia dla spekulacyi o świecie przesz
łości. Idziemy od fizyki do kosmogonii, 
gdy Grecy, przeciwnie, chcieli iść od ko
smogonii do fizyki. Pomimo, że m etoda 
ta  nie dała żadnego wyniku bezpośred
niego, narzuciła się ona sam ą siłą rze
czy. Albowiem, czyż człowiek nie m u
siał zacząć od zwracania myśli swej ku 
rzeczom, które wydały mu się n a jb a r

dziej godne uwagi? A były niemi prze-
dewszystkiem kwestye początku i budo
wy wszechświata. A zresztą, mimo bez
płodność swą z punk tu  widzenia fizyki, 
spekulacya kosmogoniczna Greków dała 
olbrzymie wyniki w kosmologii, w tem, 
coby można nazwać morfologią w szech
świata.

Spekulacya ta  rozpoczęła się dwoma 
prądami, które można nazwać jońsk im  
i italijskim od miejscowości, gdzie wzięły 
górę, mianowicie od Azyi mniejszej 
i Wielkiej Grecyi. Filozofowie jońscy  
mieli więcej zmysłu naukowego w tem 
znaczeniu, że ich koncepcye zdają się 
być bardziej wyzwolone z mitu i sym 
bolu oraz mniej zależne od metafizyki. 
Przeciwnie, filozofowie italijscy, pytago- 
rejczycy lub ulegający wpływowi pyta- 
goreizmu, wyrażali się jak  mistycy; dość 
wierną karykaturę  ich umysłowości znaj
dujemy u okultystów i teozofów dzi
siejszych. Te dwa prądy pozostawały 
w stanie rozdziału tylko od VII-go aż do 
V-go wieku przed Nar. Chrystusa, a po
tem połączyły się ze sobą. W Atenach 
wytworzyło się wtedy centrum  filozofii 
greckiej, k tóra zróżnicowała się na wiel
ką liczbę szkół. Z końcem wieku IV, 
t. j .  po Arystotelesie, spekulacya nauko
wa uległa, zdaje się, wyczerpaniu u filo
zofów. Wiedza opuściła ich, przenosząc 
się do matematyków-astronomów.

A zatem, w artykule niniejszym w y
padnie nam  naszkicować rozwój kosmo
gonij i kosmologij greckich tylko do 
Arystotelesa. Dla dogodności wykładu 
uczynimy to w porządku przedmiotów', 
nie zaś jedynie  w porządku chronolo
gicznym.

II. Materya pierwotna.

Dla filozofów jońskich m aterya ta nie 
tylko była substancyą wewnętrzną w szy
stk ich  ciał, lecz wypełniała także prze
s trzeń  skończoną lub nieskończoną, roz
ciągającą się poza granice świata.

Thales (koniec VII wieku) głosił, że 
m ateryą  pierwotną je s t  woda — pogląd 
pierwotny i zresztą dość racyonalny u lu 
dów, k tóre wiedzą o istnieniu mórz, roz
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ciągających się w wielu kierunkach, oraz 
nieprzebytego oceanu. Rzeczywiście, wo
da spada z nieba, skąd można wnosić, 
że i niebo także otoczone je s t  wodą. Co 
do chmur, to panowało przekonanie, że 
towarzyszą one tylko deszczowi, lecz go 
nie wytwarzają. Nie zapominajmy o tem, 
że dopiero od lat  niewielu wiadomo, że 
chmury są pyłem wodnym w stanie za
wieszenia.

Zresztą, pogląd Thalesa wywarł wpływ 
bardzo nieznaczny. Wymienić można j e 
dnego tylko filozofa, mianowicie Hippo- 
na (epoka Peryklesa), k tóry  przyjął tę 
eoryę. Hippon zasadę rzeczy widział 

w wilgoci pod pozorem, że nasienie zwie
rząt, będące źródłem życia, je s t  wodniste.

Najwięksi erudyci nie zdołali rozstrzy
gnąć, czem była m aterya pierwotna dla 
A naksym andra  (początek wieku VI-go). 
Tannery  powiada, że była to mieszanina 
mechaniczna, Zeller, przeciwnie, u t rzy 
muje, że była niemechaniczna. Wszystko, 
co o tem można powiedzieć, sprowadza 
się do tego, że wyszły stąd trzy żywio
ły: ziemia, woda i ogień oraz cztery za
sady: zimno i gorąco, suchość i wilgoć. 
Czemże są te zasady? Ani substancya- 
mi, ani jakościami oderwanemi, mniema 
Tannery, lecz zarazem jednem i i drugie- 
mi, albowiem w owym czasie nie rozróż
niano jeszcze tych dwu punktów widze
nia.

Bądź jak  bądź, widzimy tutaj narodzi
ny fizyki żywiołów i jakości, k tóra pa
nowała przez całe wieki średnie.

Anaksym enes (koniec wieku VI), go
dny uwagi je s t  z tego względu, że usi
łuje nadać wszechświatowi jedność fizy
czną. Bierze on powietrze za materyę 
pierwotną. Powietrze wytwarza w szyst
ko przez ruch swój. W skutek  stopnio
wego zgęszczenia powietrza powstają ko
lejno: wiatr, chmury, woda, ziemia, ka
mienie, a wskutek rozrzedzenia — ogień. 
Ogólny charakter tej kosmogonii je s t  cał
kiem nowoczesny. Zastąpmy powietrze 
Anaksym enesa eterem  naszych fizyków, 
a otrzym am y jeden  z poglądów, jaki dzi
siaj wyrobić sobie można na genezę 
świata.

I Było, oczywiście, rzeczą bardzo trudną  
wyobrazić sobie powstanie tak  różnych 
substancyj wszechświata z jednego ty l
ko pierwiastku lub z małej liczby pier
wiastków, czego najlepszym dowodem 
je s t  to, że dziś, będąc zaopatrzeni w tak 
wielką liczbę ciał prostych, zaczynamy 
dopiero przewidywać możliwość sprowa
dzenia ich do jedności.

Anaksagoras z Klazomeny (500 — 428 
przed Nar. Chr.), chcąc pokonać tę t ru 
dność, obmyślił dowcipną liypotezę, we
dle której wszystkie substancye bez wy
ją tk u  są wieczne i niezmienne: ciało, 
drzewo, krew, woda, para, ogień. Rze
czą pierwotną je s t  mieszanina tych sub
stancyj, na k tó rą  działa Nouę, będący je 
dnocześnie siłą mechaniczną, inteligencyą 
i płynem m ateryalnym. Nouę tworzy wi
ry w łonie pierworodnej magmy, a przez 
to rozdziela i organizuje substancye. Po 
dokonaniu tej pracy odpoczywa i znika 
na podobieństwo naszej energii poten- 
cyalnej, przyczem nie spełnia nawet, jak 
by można było sądzić, roli Opatrzności.

Na Anaksagorasie kończy się lis ta  fi
lozofów jońskich większego znaczenia. 
Zanim atoli przejdziemy do filozofów ita- 
lijskich, przytoczyć należy Leucypa (dru
ga połowa wieku V-go), Dem okryta  (uro
dzonego około 460 przed Nar. Chr.) oraz 
ich uczniów, k tórych połączymy pod na
zwą atomistów.

Atomistów doprowadziła do ich teoryi 
ta sama trudność, która uderzyła Ana- 
ksagorasa. Prócz tego chcieli oni odpo
wiedzieć na zarzuty, jak ie  podnoszono 
przeciwko podzielności m ateryi do nie
skończoności oraz przeciwko możliwości 
ruchu w łonie substancyi ciągłej. W  tym 
celu wynaleźli atomy. Atomy, jak  w ska
zuje etymologia, są cząstkami materyi, 
które doszły do ostatecznego stopnia po
dzielności. Te atomy atomistów grec
kich należały do wielu gatunków, zróżni
cowanych pod względem kształtu, wy
miarów i wagi. Poruszały się one nie
ustannie. Zeller, z którym  jednak  nie 
wszyscy badacze zgadzają się w tej mie
rze, przypuszcza, że ruch ten zachodził 
pod wpływem ciężkości. Ponieważ ato
my duże i ciężkie spadały prędzej, ani
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żeli małe i lekkie, przeto pierwsze napo
tykały  drugie na swej drodze; s tąd  zde
rzenia i wiry, k tóre s ta ły  się powodem 
powstania ciał oraz ruchów kosmicz
nych.

Ten godny uwagi system at, k tóry  usi
łował uczynić zrozumiałą de te rm in is ty 
czną genezę wszechświata, nie cieszył się 
wielkiem uznaniem w czasach później
szych; oskarżano go o faworyzowanie 
poglądów ateistycznych i materyalistycz- 
nych.

Jako przeciwstawienie filozofów joń- 
skich, pierwsi italioci, o ile się zdaje, nie 
traktowali elementów pierw otnych z pun
k tu  widzenia fizyki, lecz utworzyli o nich 
koncepcyę filozoficzną. Tak więc Pyta- 
goras (druga połowa VI-go wieku), j a k  
u trzym uje  Tannery , umieszczał na po
czątku rzeczy mpa; i ajrstpov, co praw do
podobnie rozumieć należy w znaczeniu 
określoności i nieokreśloności form y— 
stanu  stałego i płynnego. Wiadomo ró 
wnież, że zasada „rzeczy są  liczbą“ da
towała się oddawna w tej szkole. Być 
może, że z początku zasada ta  nie odpo
wiadała ostatnim  subtelnościom metafi
zyki, lecz prowadziła do nich bezpośred
nio.

Parmenides z Elei (początek V wieku) 
zainaugurował także metafizykę, umiesz
czając na początku rzeczy by t i niebyt, 
k tórym  odpowiadały param i elementy: 
światło i noc, cienkość i grubość, gorąco 
i zimno.

Empedokles z A grygen tu  (druga poło
wa wieku V-go) okazał się bardziej fizy
kiem pomimo języka  symbolicznego i mi
stycznego. On to pierwszy wykładał 
w sposób zupełny teoryę czterech  p ier
wiastków: ziemi, wody, e teru  czyli po
wietrza  i ognia. Te cztery p ierw iastk i 
wieczne poddane były działaniu dw u sil: 
Miłości i Nienawiści, k tóre  działały, ja k  
przyciąganie i odpychanie albo ja k  s tę 
żanie i rozpuszczanie. Zawiązały one ze 
sobą walkę bez końca, w której tryum f 
przypada to jednej to drugiej po kolei. 
Św iat dzisiejszy je s t  wynikiem  postępów 
Miłości, k tó ra  w końcu całą m ateryę  do
prowadzi do ześrodkowania i spoczynku, 
poezem Nienawiść zacznie j ą  znowu po

ruszać stopniowo i nadawać ciałom po
stać lo tną aż do chwili, gdy  substancya 
wszechświata u tworzy chaos płynny 
i burzliwy. Po skończeniu takiego cy 
klu rozpocznie się cykl nowy, i tak  d a 
lej bez końca.

Pytagorejczyk Philolaos (środek V-go 
wieku) ulegał do pewnego stopnia wpły
wowi jońskiemu, nie w yrzekając się j e 
dnak zasad swojej szkoły. Za m ateryę 
kosmiczną pierwotną uznał on ogień, ale 
ogień ten był bogiem, jednostką, czemś 
bardzo metafizycznem. Ogień, nieskoń
czony ze swej na tury , aro=ipov, t. j. nie
określony, nie mógł, jak  to tłumaczy 
Chaignet, „stać się skończonym inaczej, 
jak  tylko zapoinocą i sprawą wyższą in
nego pierwiastku; a tym pierwiastkiem  
je s t  jedność". Ten o g ie ń — jedność był 
środkiem, węzłem żywotnym, z którego 
drogą pewnego rodzaju irradyacyi po
wstał wszechświat. Istnieje ogień cen
tralny, dokoła którego wirują wszystkie 
ciała niebieskie: antyziemia, ziemia, k s ię 
życ, słońce, planety, sfera gwiazd s ta 
łych oraz inny ogień, który otacza ze
w nętrzną powierzchnię świata.

Philolaos, jak  to wykazuje Tannery, 
był głównym twórcą pytagoreizmu i przez 
swą dążność do metafizyki Avywarł ogro
mny wpływ na Platona, którego miejsce 
j e s t  poza obrębem szeregu italiotów.

Platon (429 do 347 r. przed Nar. Chr.), 
j a k  każdem u wiadomo, uczynił z czystej 
Idei treść  i początek rzeczy, co nie ma 
żadnego związku z fizyką. Głosił on t e 
oryę czterech pierwiastków pod pozorem, 
że potrzebna je s t  proporcya o czterech

ogień   woda
ziemia

wyrazach abypowietrze 
urzeczywistnić jedność świata.

A rystoteles (384 —  322 r. przed Nar. 
Chr.), k tó ry  nie zawsze gardzi tego ro
dzaju argum entam i, naogół opiera się 
bardziej na  obserwacyi. Dzieli on ciała 
wedle ich „ruchów natu ra lnych" . Ciała
mi prostemi są dla niego te, które my 
nazwalibyśmy bezwładnemi; ich cechą 
charak te rys tyczną  je s t  to, że m ają ruch 
prosty, to znaczy prostoliniowy lub też 
kołowy. ' Na ziemi wszystkie ciała, po
zostawione sobie, bądź oddalają się po
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linii prostej od środka ziemi, j a k  mate- 
rye gazowe lub ogniste: powietrze i ogień, 
bądź też dążą po linii prostej do środka 
ziemi, j a k  ciała stałe i ciecze: ziemia 
i woda. Ponieważ atoli gwiazdy i sfery 
niebieskie ożywione są ruchami kołowe- 
mi, a więc prostemi, przeto Arystoteles 
przypuszcza, że są one utworzone z j a 
kiegoś piątego pierwiastku, bardziej do
skonałego, bardziej boskiego, albowiem 
ruch po kole j e s t  sam przez się dosko
nały, gdy tymczasem ruch prostoliniowy 
jes t  niedoskonały.

Ostatecznie, z tych czynnych spekula- 
cyj na tem at m atery i  pozostały cztery 
pierwiastki, przynajmniej co dotyczę fi
zyki ziemskiej. Ta teorya czterech pier
wiastków miała wartość jedynie  dla kla- 
syfikacyi i niewiele zdołano z niej wy
ciągnąć. W  braku  metody doświadczal
nej, myśl grecka  nie mogła posunąć się 
dalej na drodze ku fizyce naukowej.

III. Z i e mi a .

Dla człowieka pierwotnego ziemia jes t  
rozciągłością płaską, nieograniczoną co do 
powierzchni i głębokości, na  której opie
ra  się sklepienie stałe nieba ograniczo
nego. Pod ziemią oraz na brzegu nieba 
istnieją otwory, k tóre pozwalają przecho
dzić gwiazdom. Dzicy dziś jeszcze mają 
taki pogląd kosmologiczny, zgodny ze 
zdrowym rozsądkiem każdego, kto nie 
zna bardzo znacznego obsżaru, zamiesz
kanego przez człowieka.

Większość naszych przodków powzięła 
szczęśliwą myśl ograniczenia ziemi ocea
nem, chociaż tak  łatwo było przedłużyć 
j ą  w myśli znacznie dalej. Z drugiej 
strony, fakt, że żeglarze już w małej od
ległości od brzegów nie natrafiali na dno, 
naprowadził na myśl, że ziemia ma ogra
niczoną powierzchnię i głębokość i unosi 
się na wodzie. Grecy z czasów Homera | 
przypisywali trzęsienia ziemi Posejdono
wi, bogowi czeluści morskich. Ta ziemia, 
pływająca na wodzie, była ziemią Tha- 
lesa, Egipcyan i Chaldejczyków.

Tym sposobem przebyto ważny etap 
na drodze ku naszej koncepcyi teraźniej- |

szej. Zamiast stanowić całą dolną poło
wę przestrzeni, jeżeli tak  się wyrazić 
można, ziemia była odosobniona w prze
strzeni bez względu na charak te r  tejże. 
Zapewne, była tu  „góra“ i był „dół“, ale 
woda, podtrzym ująca ziemię, przygoto
wywała już niejako umysły do podpory 
jeszcze bardziej płynnej aniżeli woda, 
a ta ostatnia podpora — do braku wszel
kiej podpory, do równowagi mechanicz
nej dokoła pewnego centrum.

Ksenofanes z Kolofonu (druga połowa 
VI wieku) powrócił do pierwotnej kon
cepcyi ziemi płaskiej i nieograniczonej 
albo raczej odnalazł tę koncepcyę w ła
snym swoim geniuszem wynalazczym. 
Nie zdaje się atoli, by wywarł jak ikol
wiek wpływ naukowy. Zresztą, był on 
poetą, humorystą, satyrykiem , tak, iż 
można sobie z łatwością wyobrazić, że 
chciał poprostu wydrwić teorye swych 
kolegów i ziomków jońskich.

Anaksymander, który żył po nim i po 
Thalesie, nadawał ziemi postać tambury- 
na, umieszczonego w środku wszechświa
ta, utrzymując, że tym sposobem może 
być ona w równowadze, ponieważ, jak  
powiada Arystoteles, znajdując się w je 
dnakowej odległości od wszystkiclrkrań- 
ców świata, nie miałaby żadnego powo
du do spadnięcia raczej w jednym  kie
runku niż w innym. Źródłem tej genial
nej koncepcyi było prawdopodobnie to, 
że Anaksym ander upodobniał świat do 
wiru. Umieszczając ziemię w środku t e 
go wiru, tłumaczył, że nie je s t  ona po
ciągana przez żaden poszczególny punkt 
obwodu. Być może, że już  przedtem po
glądowi Anaksym andra utorowało drogę 
zastąpienie wody, jako podpory ziemi; 
przez powietrze. Wiedziano, że powie
trze posiada moc podtrzymująca, miano
wicie wiedziano o tem z obserwacyi nad 
grą „askolia“, k tóra  polegała na u trz y 
m ywaniu się w postawie stojącej na w or
ku ze skóry koźlej, nadętym  i wysm aro
wanym oliwą, a więc bardzo ślizkim. 
Bądź ja k  bądź, Anaksymenes, k tóry  żył 
później od Anaksymandra, przedstawiał 
ziemię w kształcie stołu, spoczywającego 
na powietrzu, k tóre wir kosmiczny ści
skał w środku świata.
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Jednakże italioci na tychm iast  wyprze
dzili filozofów jońskich, utrzym ując, że 
ziemia jes t  kulista. 'Myśl ta  przyjęła się 
powszechnie dopiero od Platona. Ana- 
ksagoras jeszcze przypuszczał, że ziemia 
j e s t  płaska.

Parmenides pierwszy ogłosi! hypotezę 
kulistości, ale badacze jednozgodnie nie 
jem u  przypisują ten  pomysł. Zdaniem 
ich, należy cofnąć się do P i tag o rasa ,  
aczkolwiek brak je s t  wszelkiego świa
dectw a bezpośredniego. Zresztą, p rzy
puszczenie to nie j e s t  bynajmniej n ie 
prawdopodobne. Jako  twórca geometryi 
i mistycyzmu, liczb i harmonii, Pytago- 
ras mógł łatwo oprzeć swe koncepcye 
kosmologiczne na  powodach a priori, jak  
konieczność formy symetrycznej dla ca
łego świata, doskonałość postaci kulistej 
i t. p., pomimo, że nie znajdował na to ; 
żadnego dowodu rzeczywiście naukowego 
w wiadomościach swojego czasu. Ge
niusz Pytagorasa  ujawnił się w udowod
nieniu, że nic nie przeczy jego  hypotezie. 
Ponieważ był on mniej więcej współ
czesny Anaksymandrowi, więc wyniósł, 
być może, z ojczystego Sam osu pojęcie 
o ziemi, podtrzym ywanej przez powie
trze, lub też pozostającej w równowadze 
w centrum  wiru kósmicznego.

Ten wir, podług Empedoklesa z Agry- 
gentu, przyciskał ziemię do środka świa
ta; jak a  jednak  je s t  postać ziemi, tego 
Empedokles nie mówi.

Podług Philolaosa postać ta  je s t  ku
lista, jak  tego można było oczekiwać wo
bec tego, że każe on ziemi wirować do
koła ognia centralnego wraz z innemi 
planetami, nie wyłączając słońca.

Tłum. S. B.
(Dok. nast.)

W Y K O P A L IS K A  W  J Ę D R Z E J O W I E .
PRZYCZYNEK DO ARCHEOLOGII KRAJU.

Zamiłowanie do nauki j e s t  dźwignią 
potężną, gdyż, oprócz zaspokojenia po
trzeb duchowych jednostk i miłującej tę 
lub ową gałąź nauki, wydaje często owo- j

ce, z k tórych korzysta ogół. Wobec wiel
kiego zamiłowania nikną przeszkody, sto
jące  na drodze do wiedzy, praca nawet 
olbrzymia staje się łatwą. Człowiek roz
miłowany w nauce pogłębia najczęściej 
swoję wiedzę przez samouctwo. Takim 
samoukiem rozmiłowanym w dziedzinie 
archeologii i paleontologii był ś. p. An
toni Sucharkiewicz, skrom ny pracownik 
biura  m inisteryum  finansów. Mieszka
jąc , jako  emeryt, w Jędrzejowie, lubił 
odbywać częste i dalekie przechadzki 
i wyszukiwać czy to skamieniałości zwie
rząt zaginionych, czy też zabytki dawnej 
przeszłości. Pewnego razu, będąc na 
zwykłej przechadzce, zaszedł na pole, 
z którego wozili piasek do robót mular
skich, i tam  znalazł kilka cennych zabyt
ków dotyczących archeologii kraju na
szego. Po zebraniu i doprowadzeniu do 
możliwego wyglądu skarbu tego, powziął 
myśl podzielenia się odkryciem swojem 
z szerokim ogółem, chorobą jed n ak  cięż
ką a nieuleczalną złożony, nie mógł do
prowadzić swego zamiaru do skutku. Za
wdzięczając synowi ś. p. Sucharkiewicza, 
k tóry  udzielił mi rękopismu ojca swoje
go, mogę przedstawić dziś opis tych wy
kopalisk słowami samego autora: „Praoj
cowie nasi, pisze ś. p. Sucharkiewicz, 
przed przyjęciem wiary chrześciańskiej 
ciała zmarłych członków swych rodzin 
palili na stosie, a zebrane popioły z tych 
ciał i resztki niedopalonych kości sk ła
dali w naczyniach glinianych zwanych 
popielnicami lub urnami. Te zakopywali 
w ziemi w obranych na ten cel miej
scach, które *są dziś uważane za cmenta
rzyska przedchrześciańskie. Jedno z ta 
kich miejsc odkryto blisko m. Jędrzejo
wa, gdzie kopiąc piasek na gruncie p. 
Zaręby, pomiędzy szosą do Krakowa 
a drogą do Działoszyc, na niewielkiem 
wzniesieniu piaszczystem, w pewnej od
ległości od rzeki Jasionki, z głębokości 
trzech stóp, wydobyto trzy takie popiel
nice w najpierwotniejszej ich formie ba
niastej, wydłużonej, o dnie szerokiem, 
bez szyi i uszu i bez pokryw. Są one 
wyrobione z gliny mieszanej z grubym  
piaskiem, niewypalone, lecz suszone przy 
ogniu, wykonane są odręcznie, bez po-
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mocy toczydła, czego dowodzi zbyt p ro
sta, nieudolna ich robota i ślady palców 
rozprowadzających glinę od dna w górę 
naczynia, bez żadnych ornamentacyj 
czyli upiększeń. Z takiej że gliny i ta 
kich cec.h znaleziono w piasku dno 
czwartej urny, już  dawniej potłuczonej. 
Przy urnie najmniejszej, w której znaj. 
dowała się część kości spróchniałych,
prawdopodobnie dziecięcych, było małe 
naczynie z gliny z uchem szerokiem 
w kształcie filiżanki płaskiej: naczynie 
to mogło służyć do codziennego użycia 
i je s t  zatłuszczone. Znalezione również 
trzy  małe deneczka z gliny, mogą po
chodzić od pokryw lub służyć za podsta
wy kubków, zwanych łzawnicami, w któ
rych podczas obrzędu pogrzebowego łzy 
przez płaczki, na ten cel obrane, były
zbierane. Urny te przez kopiących pia
sek zostały potłu
czone i z piaskiem 
zmieszane. Z k a 

wałków potem 
przeze mnie skle
jone tak, że o ca 
łości ich można 
mieć dostateczne 
pojęcie. Ponieważ 
miejsce to, gdzie 
urny zostały od
kryte, na znacz
nej przestrzeni od 
lat kilkunastu zostało rozkopane i piasek 
został wywieziony, nie można dziś ozna
czyć, czy było to cmentarzysko ogólne 
ludności, ja k a  mogła tu  zamieszkiwać, 
czy też pojedyńczej rodziny, tembardziej, 
że żadnych wyrobów z krzemienia, bron- 
zu ani żelaza nie znaleziono, a co było 
w zwyczaju, że do grobu podobne przed
mioty składane były i takie znajdują się 
prawie przy każdem wykopalisku. Z te
go sądzić należy, że urny, o k tórych 
mowa, pochodzą z bardzo pierwotnej epo
ki ich wyrobu, gdyż późniejsze są innej 
formy i z pewnemi upiększeniami1'. Poło
żywszy rok 1905 ty  i podpis, ś. p. Su
charkiewicz na tem kończy swój ręko- 
pism.

Dla wyrobienia sobie dokładniejszego I 
pojęcia o tych wykopaliskach zrobiłem

fotografię, k tórą załączam. Urna, na j
bardziej uszkodzona, na rysunku pierw
sza od lewej ręki, ma do najwyższego 
brzegu 19,5 cm, obwód jej dna 39,5 cm, 
obwód najszerszego miejsca 67,0 cm, śre
dnica otworu 20,5 cm, grubość ścianek 
1 ,0  cm, koloru je s t  żółtawo-szarego, ha 
zewnętrznej powierzchni wyraźne ślady 
palców. Urna środkowa ma 17,0 cm wy
sokości, obwód dna 35,5 cm, obwód na j
szerszej wypukłości 61,0 cm, obwód otwo
ru  56,0 cm. Otwór formy nieprawidło
wej, zbliżonej do lemniskaty. J e s t  to 
najlepiej zachowana urna o kolorze gli
ny szarawo-ceglastej. Grubość jej ścian 
0,6 cm. Na wewnętrznej powierzchni dna 
popiół ściśle przystający do dna. W  tej 
urnie były kości ludzkie (dziecięce): os 
zygomaticum, os parietale, epiphysis inf. 
femoris i kilka kawałeczków żeber. Trze

cia urna, mniej 
uszkodzona niż 

pierwsza, m a 18,3 
cm wysokości, ob
wód dna 37,0 cm, 

""w *'n'ajszer$zem 
miejscu 62,5 'cm, 
średnica otworu
19,5 cm, grubość 
ścian 1 , 0  cm. For
ma otworu zbliżo
na do koła. Kolo
ru ceglastego. We 

wnętrzu wyraźnie zapopielona. Naczynie 
zaopatrzone uchem o kształcie filiżanki 
je s t  5,0 cm wysokie o grubych ścianach 
(0,75 cm), obwód dna ma 12,6 cm, a śre
dnica otworu 1 0 , 0  cm. Pomiędzy średnią 
a praw ą urną  znajduje się część dna 
czwartej urny, u podstaw zaś lewej 
i prawej urny stoją trzym adła od pokryw.

Już za pierwszem wejrzeniem na załą
czoną fotografię uderza nas ten ogrom 
cierpliwości, jakiego ś. p. Sucharkiewicz 
musiał użyć, ażeby z odnalezionych czę
ści złożyć jednę całą, a dwie prawie zu
pełne urny. Była to istna łamigłówka, 
do której rozwiązania jedyną  wskazówkę 
stanowił cokolwiek odmienny kolor ka
żdej z urn, trzeba było jednak  dużej p ra 
cy i zamiłowania, aby doprowadzić te 
urny  do obecnego ich wyglądu.
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S. p. Sucharkiewicz, oprócz opisanych 
wykopalisk, pozostawił po sobie liczny 
zbiór skamieniałości, m inerałów i monet 
dawnych. Nie dla siebie jed n a k  zbierał, 
lecz, jak  mówi Wirgiliusz: „Sic vos non 
vobis mellificatis, apes“, cały ten zbiór 
ciekawych okazów pozostawił synowi, 
dzięki zaś ofiarności syna, pana Antonie
go Sucharkiewicza, zbiory te przeszły, 
jako  podwalina, do muzeum Towarzystwa 
Krajoznawczego ziemi Jędrzejowskiej.

D r. Felikś Przypkowski.

E. K U  S T E R.

O  C H E M IC Z N E M  O D D Z I A Ł Y W A 
N IU  O R G A N IZ M Ó W  N A  SIEB IE .

(Dokończenie).

III.
. , . 7 „ .... . ...

Już  dawniej rozważaliśmy pytanie, czy 
ciał nietrw ałych na wpływ ciepła a wzrost 
w strzym ujących  nie wydzielają prócz bak- 
teryj i inne organizmy. Możemy s tanow 
czo twierdzić, że grzyby m ają  tę w ła
sność.

Pomówię tu  o swoich w łasnych do
świadczeniach i wynikach, k tóre  Lutz 
otrzymał, powtarzając i rozszerzając te 
doświadczenia '). Naogół zebrane na 
grzybach  spostrzeżenia zgadzają się ze 
znanemi rezulta tam i badań bakteryj; t a k 
że i w kulturach  grzybów tworzą się w y 
raźnie w strzym ujące rozwój produkty  
przemiany materyi; gotowanie niszczy je, 
tak, że surowe próbki płynów okazały 
się bezużyteczne lub przynajmniej mniej 
użyteczne niż gotowane w razie w ysie
wania zarodników grzybów na używ a
nych  dla pleśni pożywkach. Takie pro-

! duk ty  przemiany m ateryi występują  
w roztworach najrozmaitszego składu pod 
wpływem rozmaitych pleśni, nie mają 
zatem  żadnej swoistości, gdyż działanie 
ich objawia się nie tylko wobec tych 
grzybów, które te ciała wydzieliły, lecz 
także wobec innych. Skłoniłem p. Lutza, 
by powtórzył me doświadczenia, oparłszy 
je  na szerszej podstawie. Z jego do
świadczeń wynika przedewszystkiem, że 
szybko rosnące Phycomycetes: Mucor 
i Rhizopus, są wrażliwe zwłaszcza na te 
ciała, że ciała te niszczy podniesienie 
temp. do 80° i naświetlenie światłem bia- 
łem. Jeśli  się trzyma ku ltu ry  pleśni od 
początku na świetle, to, według Lutza, 
nie powstają w pożywkach w strzym ują
ce, lecz pobudzające wzrost ciała, które 
również gotowanie niszczy: surowe pły
ny są zatem do wysiewania nowych za
rodników odpowiedniejszemi pożywkami 
niż taki sam płyn gotowany. Jadowitość 
surowych płynów, pochodzących z ku ltu r  
w ciemności chowanych, była w niektó
rych  badanych przez Lutza przypadkach 
tak  silna, że, by j ą  usunąć, trzeba było 
dwudziestokrotnego rozcieńczenia wodą; 
należy tu ta j wspomnieć, że Kreuckcr 
usunął jadowitość nietrwałych na ciepło 
produktów przemiany m ateryi Microccus 
prodigiosus przez rozcieńczenie 1 :1  x).

Pleśni są dogodnym materyałem do ba
dania produktów przemiany materyi, 
i wiele zadanych tu pytań prawdopodob
nie najłatwiej na nich można rozwiązać. 
Być może, że okaże się wdzięcznem ba
danie tych  ciał metodą analizy adsorp- 

i cyjnej i wypróbowanie wpływu reakcyj 
na ich powstanie i działanie -).

W  przyszłem badaniu tych ciał należy 
zwrócić uwagę na to, że działanie ich za
pewne rozciąga się nie tylko na to, czy 
kiełkowanie odbędzie się lub nie, ale t a k 
że na inne objawy życiowe, j a k  oddy
chanie, fermentacya, tworzenie się kw a
sów i t. d. W  związku z tem należy

') Kii8ter, Keimung und Entwicklung von 
Schimmelpiltzen in gebrauchten Niihrlosungen !) Cytowane za Eijkmanem.
(Ber. d. Deutsch. Botan. Ges 1908, t. X X VI a, s) Porówn. np. Michaelis L. i Ehrenreich, M.
zesz. 3, str. 246). Lutz, Dissertation, Halla nad S. : die Adsorptionsanalyse der Fermente (Biochem  
1909 (ukaże się w najbliższym czasie). ; Zeitschr. 1908, t. X, str. 282).
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przypomnieć doświadczenia Priedbergera 
i Doepncra z bakteryam i świecącemi Ł); 
płyny odżywcze, na których rozwijały 
się pleśni (Aspergillus niger, A. fumiga- 
tus, Mucor stolonifer, Penicillium glau- 
cum) zwiększają nadzwyczajnie zdolność 
świecenia bakteryj, nie wywierając wy
bitniejszego wpływu na ich wzrost. I tu 
możemy mieć do czynienia z ciałami nie- 
wytrzymałemi na ciepło, gdyż gotowanie 
osłabiało znacznie działanie płynu od
żywczego.

Lutz badał też jak  się rzecz ma z od
działywaniem surowych i gotowanych 
płynów odżywczych na późniejsze stadya 
rozwojowe grzybni grzybów wysianych 
na używanem podłożu. Naogół nie wi
dać stałej różnicy w ciężarze „zbiorów" 
z kultur wysianych na surowych i goto
wanych pożywkach. Przyszłe badania 
będą musiały przedewszystkiem przeko
nać się, czy ciała nietrwałe na wpływ 
ciepła, k tóre wywierają wyraźne działa
nie na kiełkujące zarodniki, nie oddzia
ływają na starszą grzybnię, czy też, zo
sta ją  zniszczone pod wpływem w zrasta
jących  grzybów. Lutz wykazał na licz
nych kulturach Fusnrium, że w surowych 
używanych dla Fusarium  pożywkach 
wzrost grzyba je s t  lepszy niż w goto
wanym płynie; to spostrzeżenie pozwala 
przypuszczać, że w pożywkach Fusarium 
powstają ciała nietrwałe w wyższej temp. 
a wzrost pobudzające.

Przytoczone tu  obserwacye, że w po
żywkach tego samego składu pod wpły
wem tego samego grzyba powstają, za
leżnie od wpływów zewnętrznych dzia
łających podczas rozwoju tej pleśni, na j
różnorodniejsze ciała niewytrzymałe na 
wpływ ciepła, w ym agają  jeszcze dokład
nego zbadania i gruntow nego rozszerze
nia. Ze wszystkiego, co j^uż dotąd zba
dano o rozszerzeniu i działaniu zajmują
cych nas tu ciał a szczególniej z przy- j 
kładów izo-antagonizmu możemy wnosić, j

*) ‘Friedberger E. und DoepnerH. Ueberden 
Einfluss von Schimmelpiltzen atif dio Lichtinten- j  

sitat in Leuchtbakterienkulturen (Zentralbl. f. j  

Bakterio!., dział I, ro7pr. oryg. 1907, t. XLIII, 
zesz. 1, str. 1).

że tłumaczenie teleologiczne, jak ie  s toso
wano np. do tworzenia kwasów przez 
niektóre grzyby, tworzenia alkoholu przez 
drożdże, połowicznie tylko zastosować 
można, i to do ograniczonego zakresu 
zjawisk i że znacznie dalej zawiedzie nas 
czysto przyczynowy sposób zapatryw ania  
się w badaniu tych zjawisk.

$ *

Wriele jeszcze pracy kosztować będą 
przyszłe badania rozpatrywanych tu pro
duktów przemiany m ateryi bakteryj 
i grzybów; dla wielu grup dających się 
hodować drobnoustrojów niema dotych
czas, niestety, żadnych badań. Dotyczę 
to przedewszystkiem pierwotniaków i bliz- 
kich im śluzowców. Zwłaszcza w razie 
hodowli sztucznej pierwszych występują 
niewątpliwie w kulturach jadowite pro
dukty  przemiany materyi, a częste „de- 
presye“ w kulturach pierwotniaków mo
żna oczywiście sprowadzić do ich „izo- 
antagonizmu'1 x). Badanie kultury  p ier
wotniaków w tym kierunku okazałoby 
z pewnością, że pierwotniaki zachowują 
się co do swych produktów przemiany 
m ateryi tak samo, jak  wszystkitf inne 
dotąd zbadane grupy drobnoustrojów.

IV.

Z l itera tury  bakteryologicznej, zajm u
jącej się mikrobami chorobotwórczemi, 
znamy również cały szereg spostrzeżeń, 
które przejdziemy tylko pobieżnie, gdyż, 
chociaż dowodzą one lub czynią prawdo- 
podobnem występowanie wstrzymujących 
lub pobudzających wzrost produktów 
przemiany m ateryi, jednak  nie da ją  ża
dnych wiadomości o chemicznych i fizy
cznych ich własnościach. Chodzi tu  o li
czne doświadczenia, w których badacze 
łączyli -) planowo organizmy różnych ga-

J) Porównaj np. Enriques P. La conjugnzio- 
ne e il differenziemento sessuale negli Infusori 
(Archiv f. Protistenkunde 1907, t. IX, str. 195).

5) Obfity wykaz literatury odnoszącej się do 
w yników uzyskanych na kulturach mieszanych 
zestawił Gotschlich (Allgem eine Morphologie
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tunków albo też pozwalali im rozwijać 
się równocześnie i oddziaływać na siebie 
na płytkach żelatynowych lub t. p. *). 
W  pierwszym przypadku z nierównie 
bujnego rozwoju obu rodzajów w ku ltu 
rze mieszanej wnosimy o wpływie che
micznym jednych  na drugie; w innych 
razach odczytuje się odpowiednie w yn i
ki, podobnie ja k  z płytek  auksanom etru  
Beijerincka, z powstrzym ania  lub pobu
dzenia i wogóle z zachowania się jednej 
ku ltu ry  w bliższem lub dalszem sąsiedz
twie z drugą. Oczywiście można na j e 
dnej płytce studyow ać nie tylko bakte- 
rye różnych gatunków, lecz także bakte- 
rye obok grzybów albo rozmaite gatunki 
grzybów obok siebie. Tak np. Grassber- 
ger spostrzegł, że Staphylococcus pyoge- 
nes aureus pobudza uderzająco sąsiednie 
kolonie bakcyla influenzy i pozwala im 
dorość do nader niezwykłych rozmia
rów Lode znowu opisuje mikroba dzia
łającego antagonistycznie, w strzym ujące
go w rozwoju najrozmaitsze w pobliżu 
niego, naw et w odległości 3 cm wysiane 
organizmy :)). To samo dotyczę grzybów: 
na każdej płytce agaru  promieniste  roz
rastanie  się grzybni dowodzi uciekania 
s trzępek przed produktami własnej prze
miany materyi.

Reakcye kształtu jące, które można wi
dzieć na organizmach pod wpływem  są 
siadów tego samego lub różnego g a tu n 
ku, obserwować najłatwiej w przypadku 
wspólnćgo wysiania i hodowania obudwu 
jednostek  na p ły tkach  żelatyny lub tym 
podobnych. Zdaje się, że te nieliczne

und Biologie der pathogenen Mikroorganismen 
w lió llego  i  Wassermanna: łlandbuch der patho
genen Mikroorganismen, 1 .1, 1903, str. 120 i nast.).

‘) Genialne m etody odczytywania wprost 
z kultur na płytkach w niosków o flzyologii od
żywiania się i  t. p. drobnoustrojów zawdzięcza
my Beijerinckowi, porówn. szczególnie L’auxano- 
graphie ou la methode de hydrodiffusion dans 
la gelatine, appliquee aux recherches microbiolo- 
giąues (Arcb. Neerland, t. X X III, str. 367).

J) Grassberger R., Beitrage znr Bakteriolo
gie der Influenza (Zeitschr. f. H yg., t. XXV, 
1897, str. 453.).

3) D otyczę to Lodego, porówn. przypisek 2, 
na str. 472.

znane nam  w tym kierunku zjawiska 
można przypisywać reakcyi grzybów na 
działanie kwasów *).

V.

Nakoniec należałoby jeszcze zadać py
tanie, czy tylko bezzieleniowe, saprofity
cznie lub pasorzytnie żyjące organizmy 
mają zdolność wytwarzania produktów 
przemiany materyi, jakie nas tu  zajmują, 
czy też i zielone rośliny dostarczają po
dobnych wydalin. Można spodziewać się, 
że u dających się hodować glonów w po
żywce nagrom adzają się produkty prze
miany materyi. Co dotyczę tkw ią
cych w ziemi roślin wyższych, to trzeba- 
by szukać tych ciał w objętej przez nie 
ziemi — albo też należałoby posługiwać 
się pożywkami sztucznemi i badać, o ile 
możności, zmiany, k tórym by ulegały po
żywki pod wpływem roślin hodowanych.

Bardzo prawdopodobnem wydaje się 
to, że glony — np. zielone glony słodko
wodne — wydzielają do płynów kultur 
ciała, oddziaływające w specyalny spo
sób na bakteryo. Zacharias zauważył, 
że woda wodociągowa, w której hoduje
my ramienice, podlega jak im ś zmianom 
tak, że po przeniesieniu roślin do świeżej 
wody wodociągowej komórki włośników 
są pobudzone do tworzenia w arstw  po
grubiających i ściany. Strohmeyer po
daje, że na świetle zielone algi mogą 
otaczającą wodę uwolnić zupełnie od za
rodków (Enteromorpha po 22, Spirogyra 
po 30 godz. i t. d..) i wnioskuje stąd 
o znaczeniu wegetacyi glonów dla oczy
szczania wody. W  kulturze konjugatów 
obserwowanej przez wiele miesięcy nie 
widziałem liczniejszego występowania bak
teryj nawet po dodaniu ciał zawierają
cych białko. Działania dezinfekcyjnego

*) Porówn. np. Reinhardta: Das W achstum
der Pilzhyphen (Jahrb. f. wiss. Bot. t. X X III, 
1892, str. 557). Trzeba tu także wspomnieć o stu- 
dyowanych przez Bittera czarnych obwódkach 
występujących za zetknięciem się w ielu  pleśni 
(porówn. Uber das Yerhalten der Krnstenflech- 
ten beim zosammentreffen ihrer Rander. (Jahrb. 
f. w iss. Bot. t, X X X III, 1898, str. 47).
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używanej, rozcieńczonej pożywki Knopa, 
w której Cladophora bujnie się rozwija
ła, dowiedziono przez ilościowe wysianie 
i przeliczenie baktery j (Bacterium coli): 
gdy  na surowych i gotowanych próbkach 
używanej dla Cladophory pożywki w y
siano Bacterium coli i dodano nieco b u 
lionu, to okazało się, że w pożywkach 
gotowanych — bez względu na związaną 
z gotowaniem sterylizacyę i zabicie za
wartych w nich zarodników daleko wię
cej zarodników rozwinęło się niż w pły
nie surowym. I tu znowu badania prze
mawiają za przyjęciem nietrwałych na 
w p łjw  ciepła produktów przemiany ma
teryi, działających wstrzymująco na ich 
rozwój. Zastrzegam  się, że na innem 
miejscu zajmę się bliżej produktami prze
miany m ateryi glonów — także zamiesz
kujących morze *).

O działaniu chemicznem roślin wyż
szych na siebie pisał niedawno Osw. 
Richter 2): jego badania wykazują, że wy-

') Z literatury przypominam: Zaoharias E. 
Ueber das Wachstum der Zellhaut boi Wurzel- 
haaron (Flora 1891, t. 74, etr. 466). Strohmoyer 
O. Die Algeniiora des Hamburger Wasserbec- 
kens, 2. Ueber den Einiluss einiger Griinalgen 
auf Wasserbakterien. Ein Beitrag zur Frage der 
Selbstreinigung der Fliisse. Lipsk, 1897. H. Kniep 
(Beitrage zur Keim ungspbysiologie und—-Biolo
gie von Fucus. Jahrb. f. wiss. Botan. 1907, tom 
XLIV, str. 635) widział, że, je ś li się na płytce 
agaru jaja fukusa w ysieje obok zasadzonego ży 
w ego kawałka plechy, to jaja fukusa kiełkują 
w ciemności ku kawałkom plechy; widocznie dy- 
fundują z niej jakieś ciała do galarety. Jeśli się 
zabije kawałki plechy przez ogrzanio w wodzie 
morskiej, to tracą sw e działanie. Kniep porów
nywa to zjawisko zo znanem już, że jaja fukusa, ' 
kiełkujące obok siebie w małych grupach, skie
rowują zawsze swe kiełki ku sobie. I w tem 
zjawisku mogą," jak Kniep przypuszcza, działać 
jako nadające kierunek produkty przemiany ma
teryi. Z doświadczeniami przytoczonemi przez 
Kniepa, daje się — tak mi się zdaje — pogodzić 
przypuszczenie, że przyczyną spostrzeżonych 
przez niego oddziaływań są produkty przemiany 
materyi niewytrzym ałe na działanie temperatu
ry wyższej. zarodniki grzybów — nawet na 
wrażliwe zarodniki Mucor i B h izopu s— działają 
jednakowo gotowane i surowe próbki pożywki 
użytej dla Cladophory (także po dodaniu cukru).

•) O. Bichter wykazał, że zapach innych ro
ślin może w y wołać powstrzymanie tworzenia się i

! dzielaue przez nadziemne części rośliny 
ciała lotne, zapachy mogą wywrzeć wpływ 
na inne rośliny. Zadowolimy się tu ty l
ko pytaniem, czy i które ciała dostają 
się do ziemi. Możemy tu pominąć roz
patrywanie tych ciał, których oddziały
wanie na marmur i t. p. było już wielo
krotnie przedmiotem badań J).

Pewne wskazówki praktyków dowodzą 
obecności i sposobu działania niektórych 
produktów przemiany materyi roślin wyż
szych, któremi one mogą wpływać szcze
gólnie na rośliny wyższe: niektóre rośli
ny nie mogą nigdy dobrze rosnąć w po
bliżu innych, a nawet tam, gdzie dawniej 
pewne rośliny żyły i wpłynęły na rodzaj 
ziemi, ta  ostatnia pozostaje nieodpowied
nią dla pewnych gatunków jeszcze póź
niej. Nowsze badania dowiodły, że ko
rzenie wielu roślin wydzielają ciała, k tó
re bardzo wpływają na rodzaj ziemi i na 
wydobyty z niej wyciąg wodny; Schrei- 
ner i Reed wykazali, że otrzymane przez 
ekstrakcyę z ziemi ciała działają po- 
wstrzymująco na wzrost tego gatunku, 
z którego je o t r z y m a n o - a  także po- 
wstrzymująco na wiele innych g a tu n 
ków 2). Zgadza się też z temi na dro-

antocyanu (Uber Anthocyanbildung in der Ab- 
hangigkelt von iiusseren Factoren, Medizin. K li
nik 1907 N. 34). Co do wpływu ciał lotnych w y 
dzielanych przez rośliny na kiełkowanio zarod
ników grzybów, porównaj Negera TJber Forde- 
rung der Keimung von Pilzsporen durch Exha- 
lationen durch Pllanzentheilen. (Naturwiss. Wo- 
chenschr. f. Land.-und Forstwirtschaft tom 11, 
str. 484).

') Porówn. Kunze G. Uber Sauieausschoi- 
dung bei Wurzeln und Pilzhyphen und ihre Be- 
detitung (Jahrb. f. wiss. Bot. 1906, t. XLII, st,r; 
357); tam dalsze wskazówki co do literatury.

2) Schreiner O. i Reed H. S. Some factors 
infłuencing soil fertility (U. S. Departm. of Agri- 
cult. Bur. o f Soils, Buli. N. 40. Washington 
1907}; tam są też wskazówki literatury, a także 
dawniejszych autorów (Decandolle i in ), którzy 
wypowiadali się w kwestyi wydzielanych przez 
korzenie roślin wyższych produktów przemiany 
materyi. F. Fletcher (Note on a toxic substance 
excreted by the roots o f plants, Memoirs of the 
Departm. of Agricult. in India, Botan. Ser. t. TI, 
N. 3, 1908) robił doświadczenia nad chemicznym  
charakterem zagadkowych tych ciał i przypusz
czał, że chodzi tu o podobne do alkaloidów po
łączenia.
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bnoustrojach robionemi spostrzeżeniami 
to, że—ja k  tego dowiedli Schreiner i Reed 
— wyciągi ze złej, wyczerpanej, przez 
produkty przemiany m ate ry i  zatrutej zie
mi przez gotowanie tracą  swą jadow i
tość i mogą być odtru te  przez ciała ad- 
sorbujące. O chemicznem zachowaniu 
się tych ciał, rzecz zrozumiała, nie mo
żna tymczasowo powiedzieć nic pewnego.

Przedstawione tu  wyniki i doświadcze
n ia—choć niegotowe i w ym agające uzu
pełnienia — o tw ierają  w rozm aitych k ie 
runkach dalekie perspektywy. Rozsze
rzamy nasze pojęcie rośliny trującej, sko
ro przekonaliśmy się, że wytworzone 
przez jak ąś  roślinę ciała mogą być trują- 
cemi nie tylko dla ludzi i zwierząt, ale 
i dla niektórych innych roślin. Jeśli pe
wne ga tunk i  roślin mogą się wzajemnie 
wykluczać lub też znosić przez wpływy 
chemiczne, to niektóre zjawiska ekologi
czne dadzą się wytłumaczyć na nowej 
chemiczno-łizyologicznej podstawie. W n a 
uce gospodarstwa rolnego powstaje mnó
stwo nowych zadań, k tóre nic nie tracą 
na znaczeniu wobec nowych poglądów 
rzuconych przez rozkw itającą naukę, bak- 
teryologię gleby: w nauce o płodozmia- 
nie i wyczerpyw aniu się gleby po zba
daniu nasuwających się spostrzeżeń nie 
można pominąć rzuconych tu  myśli. Nie
jedno zjawisko, k tóre s tarano  się spro
wadzić do działania zaw artych  w ziemi 
drobnoustrojów, znajdzie może lepsze wy- 
tlumaczenio w badaniu  działających w zie
mi organizmów wyższych i ich chemicz- 
no-fizyologicznych własności. P rzypom i
nam badania A. Kocha nad w yczerpa
niem („znużeniem") ziemi; udało się do 
wieść, że wyczerpana dla winnej latoro
śli ziemia przez gotowanie J) poprawia 
się; prawdopodobnem je s t  przypuszczenie, 
że w doświadczeniach Kocha chodzi mniej 
o zabicie zaw artych  w ziemi zarodków, 
niż o zniszczenie zawartych w niej ciał, 
n iew ytrzym ałych na wpływ ciepła.

Tłum. M arya Radw ańska.

') Koch A. Untersuchnngen iiber die Ursa- 
chen der Rebenmudigkeit m it besonderer Be- 
riicksichtignng der Schwefelkohlenstoffbehan- 
dlung (Sehrift. d. deutsch. Landwirschaftsgesells- 
chaft, zeszyt XL, 1899).

.Akademia Umiejętności.
I l i .  W y d z ia ł  m atem atyczno-przyrodn iczy .

Posiedzenie dnia 5  lipca 19 0 9  r.

Przew odniczący: D y rek to r E . Janczewski-

Czł. Szajnocha przedstawia rozprawę p. 
K. W ójcika p. t.: „Nowe odsłonięcie oolitu 
w przekopie kolejowym w Balinie koło Kra- 
kow a“ .

P . W. stwierdził na świeżo odsłoniętym 
profilu w przekopie kolejowym w Balinie, 
że oolit tam tejszy  znajduje się na drugo- 
rzędnem łożysku, naniesiony przez wodę 
lub lodowiec i że cała okolica została pó 
źniej silnie pognieciona przez lodowieo, 
a wreszcie p o k ry ta  piaskami wydmoweini. 
Tej okoliczności przypisuje  znane pomiesza
nie skamieniałości różnych poziomów. N a d 
mienia również, że w całym okręgu  k r a 
kowskim oolit w ystępuje  na zachodzie wcze
śniej, k u  wschodowi coraz później i t rw a  
coraz krócej, aż wreszcie wyklinia się zu 
pełnie. To samo dotyczę i margli glauko- 
n itycznych . Tylko margiel jasny  kordato- 
wy pokryw a  jednolicie całą okolicę.

Czł. L .  Marchlewski przedstawia rozprawę 
pp. J .  Buraczewskiego i M. Dziurzyńskiego 
p. t.: „Bromowanie s trychn iny , b rucyny
i innych  alkaloidów11. Część II.

Pp. B. i D. podają wyniki badania dzia
łania b rom u  w roztworze dwusiarczku w ę
gla na zasady: oynclioninową i chinową.
Z zasadą cynchoninową doszli oni do n a s tę 
pu jących  związków: czterobromowej pochod
nej cynchoniny C19 H22 B r2 N 20  B r2 i dwu- 
bromowej pochodnej C19 H 22 Br2 N 20 .  P ie rw 
szy z ty c h  związków posiada brom, związa
ny z cząsteczką cynchoniny w dwojaki spo
sób. P rzy tem , zarówno z pierwszego związ
k u  w ła tw y  sposób o trzym uje się drugi, jak  
i przeciwnie z drugiego pierwszy. Z zasadą 
chinową, k tó rą  brali do bromowania w roz
tworze e terycznym , otrzymali jednobrom ową 
pochodną C20 H 24 N a 0 2. Br, i pięciobromową 
pochodną C20 H 23 B r2 N 2 0 2. B r Br, ,  k tó ra  
zawiera brom, można przypuszczać, w t ro 
jak i sposób związany z cząsteczką zasady. 
O sta tn i ten  związek je s t  ciekawy z tego  
względu, że gdy się go ogrzeje zlekka z w o
dą, ochłodzi następnie  i przesączony p łyn 
zaprawi amoniakiem, powstaje wówczas szma- 
ragdowo zielono zabarwiony osad, to  samo 
prawdopodobnie ciało, k tó re  powstaje w tak  
zwanej reakcyi talejochinowej. Wreszcie 
pp. B. i D. streszczają niezupełnie dokoń
czone jeszcze badanie nad czerwonemi związ
kami, k tó re  daje ich jednobrom obrucyna
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z kwasami miueralnemi i czerwonym związ
kiem, pow stającym  przez działanie kwasu 
azotowego na b rucynę, wyrażając przypusz
czenie, że wszystkie te  związki czerwone są 
prawdopodobnie solami b ru cy n y ,  zawierają- 
cemi Br, albo g ru p ę  N 0 2, w pewnej, n ie 
określonej jeszcze dotychczas kombinacyi.

Czł. K. Olszowski przedstawia rozprawę 
pp. L. B runera  i J .  Zawidzkiego p. t.: 
„O równowagach między solami metali a siar
kowodorem. Sole ta lu , żelaza, ołowiu i k a d 
m u".

J a k o  przykład  reakcyi odwracalnej mię
dzy siarkowodorem a solami metali podaje 
się zwykle sole cynku : badania L. B runera  
i S. Glixellego dowiodły jednak, że s t r ą c a 
nie s iarczku cynkowego nie przebiega od
wracalnie. T ypow ym  przypadkiem odw ra
calnego s trącan ia  s iarczku z dostępnie um ie
szczoną pozycyą równowagi je s t  strącanie  
siarczku talawego. Pp . B. i Z. zbadali ró 
wnowagi, k tóre  się t u  usta la ją , i na  war
tość stałej regulującej s tan  równowagi w 25° 
znaleźli:

Pp. B. i Z. zbadali również równowagę 
w tem p e ra tu rac h  0° i 40° i obliczyli stąd 
ciepło s trącan ia  s iarczku  talawego; liczba 
ta k  obrachow ana zgadza się należycie z ter- 
mochemicznemi wynikam i doświadczeń Thom 
sona. Przez rozpuszczenie siarczków żela
za, ołowiu i kadm u  w kwasach zaprawio
n y ch  drobną ilością wody siarkowodorowej, 
pp. B. i Z. również i dla ty c h  siarczków 
oznaczyli bezpośrednio cha rak te rys tyczne  
stałe równowagi i porównali je  z liczbami 
otrzym anem i przez innych  badaczów zapo- 
mocą m etod pośrednich. W końcu pp. B. 
i Z. zestawiają i poddają k ry tycznem u  prze
glądowi licznie nagromadzone w lite ra turze  
a między sobą bardzo niezgodne dane o roz
puszczalności różnych siarczków metalicz
nych; oraz z w łasnych danych dla ta lu  
i ołowiu obliczają po tencyał e lektro lityczny 
siarki na  — 0,531.

Czł. K. Olszewski przedstawia rozprawę 
pp. L. B ru n e ra  i S. Czarneckiego p. t.: 
„Dalsze p rzyczynki do k ine tyk i  bromowa- 
n ia“ .

Pp. B. i C. w ystępu ją  przeciwko niektó
rym  twierdzeniom A. P .  Hollemana; poda
nym  w jego ostatniej rozprawie o bromo
w aniu  to luolu i wykazują , że nie posuwa 
ona sprawy dalej, poza wyniki otrzymane 
ju ż  wcześniej przez L . B runera  i J .  DJuską. 
Dokładniejsze doświadczenia nad wpływem 
broinowodoru na przebieg bromowania do
wodzą, że bromowodór nie posiada tu  wpły
w u takiego, jak i  Holleman m u przypisywał. 
Doświadczenia nad bromowaniem elektroli-

tycznem  toluolu wyjaśniają sprzeczności, 
k tó re  w tym  przedmiocie istniały  między 
wynikami J .  B. Cohena a wynikami Holle
mana.

Czł. K. Olszewski przedstawia rozprawę 
pp. L. B runera  i Z. Łahocińskiego p. t.: 
„O działaniu fotochemicznem następczem “ .

Pp. B. i Ł. wykryli, że roztwór bromu 
w toluolu po wyświetleniu i szybkiein z u 
życiu brom u w reakcyi bocznej, zachowuje 
następnie  przez czas dłuższy własność reago
wania z nowemi ilościami brom u nawet 
w zupełnej ciemności; przyczem i ten brom 
sprowadza się do łańoucha bocznego. W dal
szym ciągu pp. B. i Ł . zbadali bliższe wa
runki tego działania następczego zależnie od 
czynników w grę  wchodzących: siły światła, 
tem pera tu ry ,  od czasu między insolacyą 
a nowem dodaniem bromu, oraz od stężenia 
roztworów.

Czł. K. Olszewski przedstawia rozprawę 
pp. L. B runera i J .  Zawidzkiego p. t,: 
„O wspólnem strącan iu  talu wraz z innemi 
siarczkami g rupy  siarkowodorowej",

Pp. B. i Z. stwierdzili, że prócz siarczków 
metali z g rupy  siarkokwasów (As, Sb, Sn) 
również siarczki r tęci i miedzi w razie wspól
nego s trącania  z talem powodują osadzenie 
ta lu  naw et z bardzo kw aśnych roztworów. 
Przez badanie równowag między osadami 
siarczków a roztworem pp. B. i Z. s tw ie r
dzają, że As2 S3 z  siarczkiem talawym  tw o
rzy n ieprzerw any ciąg s ta łych  roztworów 
od koncentracyi 0 do 73,5 procentów mo- 
larnych  siarczku talawego w osadzie. Po 
przekroczeniu tej koncen tracy i  pojawiają 
się dwie fazy: nasycony roztw ór stały, oraz 
czysty siarczek talawy. Siarczek miedzi 
tworzy z siarczkiem talawym związek T12S. 
4 CuS, a w koncentraoyach  powyżej 20 
i poniżej 36 m olarnych procentów  Tl2 S — 
roztwory stałe, k tó re  najłatwiej można po
czytyw ać za roztw ory związku Tl2 S. 2 CuS 
w Tl2 S. 4 CuS oraz roztwory TJ2S. w Tl2S.CuS. 
Powyżej 36 m olarnych procentów Tl2 S 
w osadzie występuje  już obok nasyconego, 
roztw oru  stałego czysty  siarczek ta law y ja 
ko oddzielna faza.

Czł. Janczew ski przedstawia rozprawę p. 
J .  P . Brzezińskiego p. t.: „Płodność i po
tom stwo ch rzan u a.

Chrzan zwykły (Cochlearia arm oratia , Ar- 
moratia rusticana, N as tu r t iu m  armoratia) 
cy tow any  jes t  zwykle jako jeden z p rzyk ła
dów roślin nie dających nasienia, a to z po
wodu nadmiernej przewagi organów wege
ta tyw nych , w danym  przypadku korzeni, 
nad organami rozrodczemi. Rośliny kw itną  
jednak  wcale obficie i wydają łuszczynki 
mniej lub  więcej rozwinięte, zależnie od ro
du chrzanu. W łuszczynkach znajdujemy 
nieliczne zalążki, k tó re  przecież zamierają
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stopniowo nim dokształcą się kompletnie, 
tak ,  że w rezultacie  nasiona chrzanu  ucho
dzą za rzecz wcale nie istniejącą. Na wio
snę r. 1907 p. B. rozpoczął doświadczenia, 
czy nie można o trzym ać  z ch rzanu  nasion 
dojrzałych, a to przez osłabienie w pewnym  
momencie w egetacy i korzeni na korzyść czę
ści nadziemnych rośliny. P róby  szczepienia 
ch rzanu  na innych  roślinach nie powiodły 
się, prawdopodobnie w sk u tek  tego, że spo
sób w ykonania  nie był odpowiednio dobra
ny. Dobre rezu l ta ty  jednak  wydało ob rącz 
kowanie, to  je s t  zdjęcie z korzenia, w po- 
•czątuach kwitnięcia rośliny, szerokiego na 
1 cm paska tkank i korowej, tak , by obna
żono zostało drewno. Z roślin tak  t r a k to 
w anych  p. B. zebrał dobrze dokształcone 
i dojrzałe nasiona już  w lipcu ro k u  1907, 
w niewielkiej zresztą ilości. W r. 1908 za 
stosowanie tego sposobu dało około półtora 
tysiąca  ziarn; p. B. o trzym uje  również na
siona i w r. bieżącym. Nasiona są podobne 
nieco do nasion Cochlearia officinalis, ale 
barw y bardziej szarawej i nieco bardziej 
spłaszczone. Nasiona te, posiane w końcu 
lipca r. 1907 w ilości 50 ziarn, w ydały 30 
m łodych roślin, k tó re  jednak  w pierwszych 
m om entach życia bardzo są delikatne i ła
tw o giną. To też p. B. posiada z n ich  
w rezultacie obecnie żyw ych roślin 9  j e 
dnakże już  silnie rozwinię tych  i k tó re  w r. b. 
częściowo kwitły . Wysiew na wiosnę na
sion zebranych  la ta  poprzedniego, dokonany 
w r. b., dał rezu lta ty  gorsze, mianowicie 
niewięcej niż 30 sk iełkow anych roślinek na 
200 w ysianych nasion. Siewki z ro k u  1907, 
obecnie zatem już dwuletnie, różnią się 
w przeważnej ilości egzemplarzy bardzo w y
bitnie, zarówno jedne  od d rugich , jak  i od 
roślin m atecznych. P . B. rozróżnia pomię
dzy siewkami dwa typy, a mianowicie: T yp  
1. Ogólny wygląd roślin zbliża je  do c h rz a 
nu  zwykłego, a zatem roślinę tworzą w yłą
cznie prawie liście korzeniowe, łodygi kw ia
towe zaś są nieliczne. Gdy jedne  z roślin 
tego  ty p u  są z liści podobne zupełnie  do 
roślin m atecznych , inne różnią się od nich 
tem , że liście mają stosunkow o jeszcze węż
sze a bardziej wydłużone, silniej faliste, 
o większej konsystencyi i z odcieniem bar- | 
dziej traw ias to  zielonawym niż go mają liś
cie ch rzanu  zwykłego. Do tego ty p u  n a 
leży 5 roślin. T y p  II. Liście korzeniowe 
bardzo nieliczne, kilka ich zaledwie można 
odszukać w całej karpie. Są one małe, 1 
owalne. Cała k a rp a  składa się właściwie 
z łodyg, n ieustannie  w ychodzących przez ' 
cały czas trw an ia  wegetacyi. Część ty c h  
łodyg zakwita, na innych pączki kwiatowe 
ulegają zanikowi. P. Brzeziński liczył łodyg  1 

kw iatow ych do 30 na roślinie. Liście łody- ; 
gowe dolne tej samej wielkości lub naw et

większe od korzeniowych, wszystkie zaś ło 
dygowe zarówno dolne jak  górne są owalne, 
ich szerokość wynosi połowę mniej więcej 
długości, gdy  u  ty p u  I-go jak  i u  chrzanu  
zwykłego szerokość ta  równa się 1/ 5 lub ‘/o 
długości. W szystkie mają konsystencyę b a r 
dziej skórzastą  i są odcienia bardziej sino- 
zielonego niż bywają liście ch rzanu  zw ykłe
go. Nie są p rzy tem  faliste. Do tego ty7p u  
należą trzy  rośliny, z k tó ry ch  jedna  przed
stawia formę skrajną, gdy  dwie pozostałe 
przedstawiają  już  i pewne cechy  pośrednio 
między tą  formą skra jną  a chrzanem  zw y
kłym. Dziewiąta s iew ka uległa  uszkodzeniu 
na wiosnę r. b. i teraz  dopiero odrasta, nic 
zatem  o niej jeszcze powiedzieć nie można. 
Zaznaczyć trzeba, że płodność siewek zdaje 
się być zwiększona. W szystkie, k tóre  k w i
tły , w szczególności roślina jedna  ty p u  1 -go, 
mają łuszczki doskonale wypełnione nasio
nami, do 12 ziarn w jednej. Nasiona, o ilo 
dziś sądzić można, dojdą zupełnie dobrze do 
dojrzałości, pomimo, że rośliny operacyom 
żadnym  poddawane nie były. Otrzym awszy 
z nasienia chrzanu  formy tak  rozmaite, p. B. 
przypuszczał przedewszystkiem, że ma tu  
do czynienia z przypadkiem  m utacy i ,  b a r 
dzo silnie występującej, w sku tek  tego, że 
roślinę rozmnożono w sposób dla niej nie
zwykły. Obecnie jednak  nasuw a się m u in
ne przypuszczenie, mianowicie n iek tóre  obja
wy wskazywaćby się zdawały, że to po ja 
wienie się form wybitnie różnych niż rodzi
cielskie je s t  rozszczepieniem się mieszańca. 
Chrzan by łby  zatem nie ga tunk iem  bo tan i
cznym , za jaki je s t  uważany, ale mieszań
cem, co tłum aczyłoby  w pewnej mierze je 
go zwykłą  bezpłodność. W obecnem s ta-  
dyum  poszukiwań p. B. nie może kwestyi 
tej rozstrzygnąć stanowozo i ograniczyć się 
musi do przypuszczeń. Spodziewa się, że 
dalsze siewy i badania ich rezultatów, jak  
również porównywania z roślinami n a jb a r 
dziej do chrzanu zbliżonemi, będą mogły 
przynieść wyjaśnienie tej kwestyi.

(Dok. n ast).

Kalendarzyk astronomiczny na s ierpień r .  b.

M erkury  nie będzie widzialny; 4-go w gór- 
nem  połączeniu ze słońcem. W enus jest  
gwiazdą wieczorną i odbiega coraz to daloj 
od słońca. Je d n a k  skutk iem  szybkiego r u 
chu  planety  na południe zachodzi ona i w tym  
miesiącu już  w godzinę po słońcu, co u t r u 
dnia obserwaoye. Średnica ta rczy  wzrasta 
od 1 1 " do 13". 12-go Wenus przejdzie o 12' 
nad Jowiszem.
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Mars wybił się już na naczelne miejsce ! 
na  niebie gwiazdowem, choć jasność jego 
wciąż jeszcze wzrasta, w miarę przybliżania 
się tej p lanety  do Ziemi. Wschodząc na 
począ tku  miesiąca o 1 0  ej wiecz., w końcu 
zaś nieco po 8 -ej wiecz., świeci aż do rana, 
jako  wielka czerwona gwiazda. Przed pół
nocą widać go na połudn.-wschodzie, dość 
nizko, pod wielkim czworobokiem Pegaza. 
R uch  planety  między gwiazdami jes t  powol
ny  i przez to trudnie jszy  do zauważenia, niż 
poprzednio; 23-go planeta  za trzym uje  się n a 
w et zupełnie i w dniu tym  zmienia k ie ru 
nek ru c h u  na zachodni (wsteczny). Przez 
cały miesiąc Mars znajduje się na pograni
czu gwiazdozbiorów Ryb i Wieloryba. Śre
dnica ta rczy  obejmuje 18" —  23"; odległość 
od Ziemi 78 —  61 milionów kilometrów 
{0,52—0,41 odległości Ziemi od Słońca).

Jowisz w drugiej połowie miesiąca znika 
w promieniach zorzy wieczornej; przedtem 
widzialny k ró tko  po zachodzie słońca w s t ro 
nie zachodniej. Porusza się na wschód; J 
1 2 -go, w godzinach rannych , prześcignięty 
zostanie przez Wenerę, zdążającą również na 
wschód, ale szybciej od Jowisza.

S a tu rn  świeci w południowo-wschodniej j  

części gwiazdozbioru Ryb, jako jasna gwia
zda pierwszej wielkości; wschodzi wkrótce I 
po Marsie.

W sierpniu bardzo wielka je s t  liczba | 
gwiazd spadających. Maximum częstości 
spadania przypada na l i  go; około tego dnia 
(aż do 2 2  -go) ukazują  się głównie gwiazdy j  

spadające, zwane przez lud łzami ś-go W a
wrzyńca, a w n au ce— Perseidami, od gwia
zdozbioru Perseusza, w k tórym  przecinają 
się i(jh drogi.

Zaćmienia cząstkowe Algola, gwiazdy 2-ej 
wielkości w Perseuszu  nastąpią 3-go (około 
północy), oraz 26 go (około l l - e j  wiecz.).

Pełnia 1 -go o l l - e j  wiecz. oraz 31-go 
o 7-ej rano.

T. B.

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

\
Sejsmografy nowoczesne. Przyrządem  naj

prostszym jes t  seismoskop, k tó ry  wskazuje 
ty lko chwilę rozpoczęcia się wstrząśnień; 
zasadniczą jego częścią składową jes t  bryła 
ruchoma, której najdrobniejsze ruchy zamy
kają k o n ta k t  e lek tryczny . Ten przyrząd 
prosty  i tani je s t  w ystarczający dla stacyj 
drugorzędnych. Na stacyach  głównych uży
wa się w łaściwych seismografów, które za
pisują szczegółowo cały przebieg ruchów 
bądź pionowych, bądź poziomych. Gdy cho* l

dzi o ruchy  pionowe, zapisuje się przesu
nięcia masy, zawieszonej pionowo na sprę
żynach. Największą trudność stanowi tu  
usunięcie przyrządu z pod wpływu zmian 
tem p era tu ry  oraz otrzymanie dostatecznie 
długiego okresu  wahań. Dotąd nie zdołano 
sporządzić seismografu pionowego, k tó ryby  
dawał wskazania zupełnie zadawalające. So- 
ismografy poziomo bywają trojakiego ro 
dzaju. Typem  pierwszym jes t  wahadło pio
nowe. Jedno  i to  samo wahadło może słu
żyć do regestrowania obu składowych pro
sto k ą tn y ch  ruchu; główną wadą teg> sys te 
mu jes t  trudność  otrzym ania  wahań, k tóre-  
by trw ały  dłużej nad 4 do 5 sekund. 1 y- 
pem drugim  jes t  wahadło poziome. R usz to 
wanie, na  k tórem  umieszczona je s t  masa 
wahadła, jes t  ruchom e dokoła dwu punktów , 
obranych na osi, k tóra  tworzy bardzo małyr 
ką t  i z linią pionową. Rusztowanie to  wa
ha się dokoła płaszczyzny pionowej, prze
chodzącej przez tę  oś, i jeżeli d  jest  odle
głością pomiędzy środkiem ciężkości a osią, 
to  czas wahnięcia równy jes t  okresowi d rg a 
nia wahadła pionowego o długości d  cosec i. 
Tą  drogą można z łatwością otrzym ać czasy 
drgań, wynoszące od 15 do 20 sekund (wa
hadła Zollnera, Milnea, Omoriego i wielo in
nych), ale trzeba mieć przyrząd oddzielny 
dla każdej składowej. Typem  trzecim jes t  
wahadło odwrócone (Wiecherta). Masa r u 
choma umieszczona jes t  w górnej  ̂ części 
p rę ta  pionowego, k tó ry  u  dołu zawieszony 
jost na sposób Cardana. Równowagą jes t  
niestała, ale odpowiednio umieszczone sp rę 
żyny u trzy m u ją  masę w położeniu normal- 
nem. Czas drgania  zależy od doskonałości 
ty ch  sprężyn i może z łatwością dochodzić 
do 8  lub 10 sekund. Jeden  i ten  sam p rzy 
rząd daje obie składowe ruchu . Obeonie 
są w użyciu  przeważnie przyrządy dwu osta
tn ich typów. Wahadło poziome daje się ła
twiej um ontować i wyregulować aniżeli wa
hadło W iecherta. Dane, dostarczane przez 
seismografy (z wyjątkiem okresów wstrząś- 
nień), mogą być zużytkowane należyoie ty l 
ko w takim  razie, jeżeli p rzytłum im y d rg a 
nia własne przyrządu; w ty m  celu używa 
się przy tłumiaczy, opartych  na działaniu 
cieczy, a zwłaszcza przytłum iaczy powietrz
nych. Wreszcie, należyr często oznaczać 
stałe przyrządu, któremi są: okres własny 
drgania (bez przytłumienia), współczynnik 
przytłum ienia  oraz powiększenie przebieżo- 
nej krzywej. Pierwotnie  do regestrowania 
używano fotografii, k tóra  jednak  przedsta
wia liczne niegodncści, a przedewszystkiem 
jest kosztowna. Obecnie, prawie wszędzie 
używa się regestracy i na papierze, powle
czonym sadzami. Atoli, chcąc mieć dos ta 
teczną siłę, trzeba nadawać masom rucho
mym dużo wymiary, W wielkiem wahadle

I
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W ieoherta , używ anem  na  s tacy ach  cen tra l
nych, masa ruchom a waży 1 0 0 0  kg, a w Ge
tyndze  funkcyonuje  wahadło wagi 17 ty -  
sięoy kilogramów.

S. B .
n .  e . d. s.

Czy Turkiestan wysycha? W tej znanej 
a spornej dotychczas kw esty i  zabiera o s ta t 
nio głos A. Wojejkow, jeden  z na jw ybitn ie j
szych meteorologów i geografów współczes
nych. Za p u n k t  wyjścia bierze następujące  
zdanie z rozprawy F icke ra  „Opady w gó- i 
rach  środkowo-azyatyckich": „Trudniej roz
s trzygnąć, jakie  przyczyny powodują coraz 
bardziej wzrastające wysychanie T u rk ie s ta 
n u " .  Otóż Wojejkow twierdzi, że właśnie 
teraz, przynajmniej od lat 15-u, T urk ies tan  
bynajmniej nie wysycha, jeziora zwiększają 
się, w Arnu - Daryi i S yr  - D aryi jes t  więcej 
wody niż dawniej. A jednakże  istnieje oko
liczność przyczyniająca się do ubyw ania  wo
dy w obu ty c h  rzekach i w jeziorze Aral-  
skiem. Mianowicie od pewnego czasu wzro
sła ilość kanałów, co je s t  rzeczą konieczną 
w  kraju, gdzie całe prawie rolnictwo opiera 
się na sztucznem  nawadnianiu. Pomimo to, 
A ral z pewnością podnosi się od lat 12 do 
15, a pewno i od dłuższego czasu, rybacy  
muszą się cofać z siedliskami swemi w głąb 
lądu, trasę  kolei żelaznoj Orenbursko-Tasz- 
kenckiej, w y tk n ię tą  w 1882 roku, musiano 
zmienić w pobliżu jeziora, gdyż  trasa  po
przednia na znacznych przestrzen iach  znaj
duje się obecnie pod wodą. Wiele jezior 
s tep u  kirgiskiego, zbadanych  w osta tn ich  
latach XlX-ego stulecia lub  w pierwszych 
XX-ego, szybko rośnie, to  samo stwierdzono 
obecnie dla n iek tó rych  jezior górskich  Tien- 
szanu i dla wielkich jezior Balohasz i Issyk- 
Kul. N aw et w tak  znacznej odległości od 
T urk ies tanu , jak  w Barnaule, nad górnym  
Obem, ilość opadów od końca siódmego do 
połowy ostatn iego dziesiątka la t  XIX-ego 
s tu lecia  wciąż wzrasta, i od te j  chwili je s t  
stale bardzo wielka z małemi wahaniami; 
osta tn i zaś okres 5-io letni, jaki W ojejkow

mógł spożytkować (1902— 1906 r.) odznacza 
się największą ilością opadów w ciągu 69-io- 
letniego okresu w tej miejscowości, ( jestto  
najdłuższy okres w Azyi z wyjątkiem  Ma
drasu). Od 1838-ego r., kiedy rozpoczęto 
obserwacye, aż do końca siódmego lat dzie- 

; siątka ilość opadów zmniejszała się s topn io 
wo. A ra l od końca pierwszej połowy wieku 
XIX, kiedy Batakow zdjął wybrzeża jeziora, 
szybko się kurczył, i to  trw ało  pewno do 
ósmego lub początku  dziewiątego dziesięcio
lecia przeszłego wieku.

Wojejkow dochodzi tedy  do wniosku, że 
w T urk iestan ie  zachodzą wielkie wahania 
opadów i wód, nie wiadomo jeszcze czy pe- 
ry^odyczne lub nieperyrodyczne. i jeśli pier- 

| wsze, to długości okresu  nie w ykry jem y ta k  
prędko, gdyż jes t  ona w każdym  razie zna
cznie większa od 35-iolelniego okresu  Briick- 
nerowskiego. Stale wzrastające jakoby  w y
sychanie T u rk ie s tan u  nie daje się niczem 
udowodnić, ślady dawnego, znacznie większe- 

! go rozprzestrzenienia się wód pochodzą p ra w 
dopodobnie z okresu, odpowiadającego o s ta t 
niemu okresowi lodowemu w Europie . T rze
ba s tarannie  odróżniać okres, leżący poza 
nami o dziesiątki tysięcy lat, od okresu obec
nego. Od tego czasu znikły w E uropie  lo
dowce i wielka lodowa sza ta  kon tynenta lna , 
w Turk ies tan ie  i Azyi Środkowej wyschło 
kilka jezior, inne skurczy ły  się; od tego ró
wnież czasu i t u  i tam  odbywają się w aha
nia k l im atyczne, ale niema zupełnie dowo
dów na to, że gdziekolwiek na ziemi na lą
dzie sta łym  zachodzą ciągłe, to znaczy t rw a 
jące  kilka tysięcy lat, jednostronne zmiany 
tem p era tu ry ,  wód oraz hydrometeorów.

L. H.

(Meteor. Zeitsolir. 1908, XII).
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