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M A R C E L I B E R T H E L O T .

Od najwcześniejszych lat życia pozna
jem y imiona i dzieje bogów greckich, 
rzymskich, naw et  indyjskich, książąt 
i wodzów wszystkich czasów i ludów, 
-wielkich artystów, ale i wielkich zbrod
niarzy, naw et zdrajców. Najmniej nas 
obchodzą imiona uczonych, a dzieje roz
woju ich umysłów, dzieje ich zasług dla 
cywilizacyi w mniemaniu powszeęhnem 
są dostępne chyba dla specyalistów, za
klętych w ciasnem kole tej samej gałęzi 
wiedzy, w której dany uczony odznaczył 
się według sądu swych kolegów. Niema 
zaś, w przekonaniu ogółu, żadnej wątpli
wości, że człowiek, k tó ry  „szkiełku m ędr
ca" dał pierwszeństwo przed na tchn ie
niami serca, nie może być wzorem cnot 
ludzkich lub obywatelskich.

In te ligent polski oprócz powyższych 
ma jeszcze jednę  ważną przeszkodę do 
znajomienia się z żywotami naukowemi 
wielkich ludzi współczesnych. Oto nau
kowość nasza je s t  pod tak  przemożnym 
wpływem uczoności niemieckiej, że nie- 
tylko przejmuje jej cechy zasadnicze,

lecz naw et u lega przypadkowym formom 
i kierunkom, które poza granicam i pań
s tw a niemieckiego mogą nie mieć zna
czenia. Dzisiaj w Niemczech rządzi szty
wna biurokratyczna formuła pruska i ona 
to sprawia, że uczony, narówni z każdym 
innym mieszkańcem kraju, ma schem a
tycznie w ytkn iętą  karyerę  bez możności 
zboczenia z przewidzianej drogi. Ponie
waż zaś w przekonaniu ogromnej więk
szości naszych współczesnych ludzi nau
kowych (mówią o przyrodnikach i tech
nikach) nauka kończy się właśnie na g ra
nicy cesarstw a niemieckiego, a wszystko, 
co dzieje się poza tą  granicą, może być 
ryczałtem  uznane za ąuantite  nógligeable, 
więc nic dziwnego, że imiona w ybitnych  
naw et koryfeuszów nauki angielskiej, 
francuskiej, włoskiej i t. d. są u nas mało 
spopularyzowane i w samych kołach nau
kowych.

Niemożna też zaprzeczyć, że pokolenie 
nasze od strony  duchowej wygląda tak, 
jakgdyby  wśród niego nie było miejsca 
na ludzi, ja k  dawniej nazywano, „wiel- 
k ich“. Cóż zaś mogą nas obchodzić koleje 
życia człowieka, k tóry  dokonał choćby 
najważniejszego dzieła naukowego, jeżeli 
ten człowiek, korzystając  z wrodzonych
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zdolności i warunków  sprzyjających, do
szedł do w praw y w p rak tykow aniu  pe
wnych czynności specyalnych ja k  dobry 
rzemieślnik, a potem, n iem arnując  sił na 
żadne zajęcia poboczne, jak  dobry urzęd
nik odrobił to, co leżało w zakresie jego 
zadań. To, do czego doszedł, może nas 
interesować w najw yższym  stopniu, ale 
w łasna  jego osoba je s t  nam obojętna. 
Nasze pokolenie tak zupełnie przywykło 
do podobnego obrazu, że ze zdumieniem 
słucha, gdy mówią mu, że oprócz sk ro 
jonych  na niem iecką modę współczesną 
urzędników służby naukowej istnieli lub 
is tn ie ją  ludzie, k tórzy  tę służbę rozu
mieją jako  kapłaństwo przed ołtarzem 
prawdy, a jednocześnie—jako obowiązek 
względem ludzkości i ojczyzny.

Pod wpływem myśli podobnych zda
wało się nam, że czytelnikom W szech
św iata  oddamy przysługę, streszczając  
w głównych punktach  obszerny życiorys 
Berthelota, napisany przez długoletniego 
św iadka jego  czynów i tow arzysza p ra 
cy, Emila Jungfle ischa 1). Znakomity 
ten  uczony i pa try o ta  francuski, ogłasza
jąc  s tudyum  o swym m istrzu  w organie 
chemików francuskich, rozumiał, że za
s ług  chemicznych Berthelo ta  nie ma po
trzeby  przypominać tym, k tórzy  je  znają 
i cenić umieją. Zresztą wyczerpać udział 
B erthe lo ta  w rozwoju chemii byłoby za
daniem przechodzącem siły jednego czło
wieka, gdyż niem a gałęzi tej nauki, 
w której by 0 11  nie pozostawił doniosłych 
śladów swej twórczości. W  ciągu nie
mal 60-letniego swego zawodu Berthelot 
zabierał głos tak  często, że lista  d ru k o 
wanych jego publikacyj przenosi n iepra
wdopodobną liczbę ośmiuset numerów. 
Tem większe a pełne czci zdumienie b u 
dzi obraz wszechstronnej działalności t e 
go nad ludzką miarę niestrudzonego u m y 
słu, nakreślony  przez p. Jung lle isćha  
z równem znawstw em  ja k  pietyzmem  dla 
mistrza.

»}•

* #

*) Marcellin Berthelot, par E. Juugfleisch. 
Bulletin de la Societe chimiąue de France. L u 
ty , I‘J13 r.

Piotr  Eugeniusz Marceli Berthelot u j 
rzał światło  dzienne w Paryżu 25 paź
dziernika 1827 r. jako syn Jakóba Mar
cina Berthelota, lekarza  w jednej z ubo
gich a gęsto zaludnionych wówczas dziel
nic miasta. W zras ta jąc  wśród kochają
cej go bardzo rodziny, nie miał, jak  sam 
to we wspomnieniach swoich zaznacza, 
dzieciństwa jasnego i bez troski: był s ła 
bowity, niespokojne rewolucyjne czasy 
rządów Ludwika Filipa straszyły  jego 
wyobraźnię dziecinną krwawem i scenami, 
wcześnie też, bo, mając zaledwie lat dzie
sięć, doświadczał lęku przed przyszłością 
i to uczucie pozostało mu nazawsze. We 
wstępie do wydania swej korespondencyi 
z Renanem tak  o tem pisze: „Nigdy nie 
ufałem życiu całkowicie: zbyt wiele za
w iera  ono niepewności i możliwości nie 
do powetowania. Stąd uczucie sm utku  
i niepokoju, k tóre nie opuszczało mnie 
wr żadnych okolicznościach życia, a było 
żywsze w młodości, ponieważ wtedy nie 
znałem jeszcze tej pogody, ja k ą  daje 
perspek tyw a coraz bliższego końca wszel
kiej radości i wszelkiego sm utku". Gdy 
przyszedł czas rozpoczęcia nauki, młody 
B erthelot poszedł najpierw  do szkółki 
e lem entarnej miejskiej. Sposobowi, w j a 
ki go tam  uczono, zawdzięczał późniejsze 
przyzwyczajenie do szybkich metod l i 
czenia pamięciowego, k tórych  używał, gdy 
trzeba było oznaczyć rezu lta ty  liczbowe 
doświadczeń naukowych. Po szkółce ele
m entarnej nastąpiło Kolegium Henryka 
IV. Tu Berthelot rozpoczął gruntow ne 
i św ietne s tudya  klasyczne, tu  dał po
znać nauczycielom swe wyjątkowe zdol
ności, tu  zabłysnął jego umysł, o tw arty  
dla najbardziej różnych umiejętności, 
zdolny do pracy  usilnej i poważnie już  
zajęty m yślą o przyszłości naukowej. 
W tych  czasach nauki ścisłe miały w za 
kresie nauczania średniego miejsce dale
ko skrom niejsze niż obecnie, to też Ber
thelot wykształcił się przedewszystkiem  
w k ierunku  literackim , h istorycznym  i fi
lozoficznym. W spom ina sam, że brał 
wszystkie nagrody za wiersze łacińskie 
i pisał mnóstwo wierszy francuskich. 
Wyższość jego była w Kolegium H enry
ka IV-go ogólnie uznana, podziwiano
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w nim ogrom pracowitości, zmysł wyna- 
lasczy, zdolności logiczne, niezwykłe g ra 
nice pamięci, zręczność doświadczalną, 
łatwość przechodzenia od jednej dziedziny 
poszukiwań do innej, pozornie z poprzed
nią niezwiązanej. Nietylko profesorowie, 
ale i koledzy widzieli w nim już wtedy 
przyszłą sławę naukową. (Przemówienie 
Pouąuógo na obchodzie pięćdziesięciole
cia Berthelota).

W roku 1846, mając la t  18, Berthelot, 
po szeregu tryum fów szkolnych, o trzy
mał nagrodę honorową z filozofii na  kon
kursie powszechnym liceów francuskich. 
Takie wykształcenie filozoficzno - literac
kie miało głębokie znaczenie dla przysz
łego wielkiego chemika, sam cenił je też 
bardzo wysoko. Pisząc np. o Lavoisierze, 
wyraża się w ten sposób — a te słowa 
zdają się być przez niego do siebie sa
mego skierowane: „Wszedł w życie, po
siadając kulturę  klasyczną, k tóra  wprawr- 
dzie wielkich ludzi nie stwarza, ale za
pewnia im tęgie w ykształcenie umysłowe, 
nawyknienie do pracy i łatwość pisania, 
potrzebne zarówno dla metodycznej cią
głości ich prac, j a k  i dla rozpowszech
niania ich idei". („La rćvolution chimiąue, 
Lavoisier“). W Kolegium Henryka IV 
Berthelot znalazł ponadto środowisko w y
bitnych współuczniów, którzy wywarli 
na jego rozwój umysłowy wpływ bardzo 
znaczny, a później stali mu się kołem 
wiernych przyjaciół.

Najlepszego jed n ak  z pośród przyjaciół 
znalazł poza szkołą, choć jeszcze do niej 
wtenczas uczęszczał. Było to w l is topa
dzie 1845 r., Berthelot miał lat 18 i m ie
szkał w pewnego rodzaju internacie, j a 
kich wówczas było wiele. W  tym to in
ternacie, przeznaczonym jedynie  dla ucz
niów Kolegium H enryka IV, obowiązki 
korepety tora  objął Ernest Renan, młody 
również, 22-letni, poróżniony z kościołem, 
filozof. Pokoje młodzieńców znajdowały 
się obok siebie i od chwili pierwszej zna
jomości, blizcy sąsiedzi sta li  się p rzy ja 
ciółmi. Łączył ich jednakow y zapał do 
nauki, rodzajem w ykształcenia jednak  
różnili się bardzo. W krótce  porozumieli 
się tak  doskonale, że różnice w w yksz ta ł
ceniu i upodobaniach umysłowych stały

się im tylko bodźcem do dyskusyj, w k tó 
rych jednakow a u obu żądza wiedzy czy
stej coraz jaśniejszym rozpalała się pło
mieniem. Nocami rozprawiali i praco
wali z zapałem, dopełniając wzajemnie 
swoje braki. Kiedy zaś Berthelot ukoń
czył kurs m atematyki specyalnej w Ko
legium H enryka IV i przeniósł się do oj
ca, rozpoczęły się odwiedziny wieczorne. 
Najczęściej Berthelot przychodził do Re- 
nana, a po kilkugodzinnej rozmowie Re
nan odprowadzał przyjaciela. Ponieważ 
jednak  nigdy nie mogli dokończyć roz
mowy, więc po kilka razy wracali tą  sa
mą drogą, tam  i napowrót, pochłonięci 
i rozgorączkowani kw estyam i naukowe- 
mi. Na punkcie polityki tylko nie mogli 
dojść do porozumienia: Berthelot, wierny 
zasadom ojca, był republikaninem, Re
nan, skłaniał się ku władzy despotycz
nej, k tórą  uważał za jedyną  wobec po
wszechnego rozprzężenia w społeczeń
s tw ie— oczywiście m arzył o despocie do
broczynnym, wykształconym, liberalnym 
i pełnym zalet umysłowych. O przyjaźni 
swej z Berthelotem Renan wyraża się 
w swych pam iętnikach zawsze z najw ięk
szym  zapaleni. „Węzeł głębokiego p rzy 
wiązania, łączący nas — powiada — był 
z pewnością z rodzaju najrzadszych i na j
dziwniejszych. Przypadek  zbliżył wr nas 
ku sobie dwie na tu ry  zasadniczo objek- 
tywne, chcę powiedzieć, wyzwolone o ile 
to tylko możliwe z tego wązkiego wiru, 
który  większość świadomości czyni po- 
dobnemi do małej samolubnej otchłani, 
niby pułapki mrówkolwa. Nienawykli do 
przyglądania się sam ym  sobie — bardzo 
mało przyglądaliśmy się jeden  drugiemu. 
Przyjaźń nasza polegała na tem, że uczy
liśmy się wzajemnie, że wobec tych  sa
mych przedmiotów wiedzy doświadcza
liśmy jednakowego i wspólnego burzenia 
się umysłu, wywołanego przez wybitne 
podobieństwo naszych organizacyj um y
słowych. Co zobaczyliśmy wspólnie, w y
dawało nam się już pew'nem“.

Z pośród rozpowszechnionych wówczas 
doktryn filozoficznych, doktryna Kanta, 
zakreślająca dla myśli granice ekspery
mentu, wywarła wpływ przeważający na 
rozwój pojęć Berthelota i Renana. W i
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dać to w wielu miejscach ich pism n au 
kowych i w ich korespondencyi. B er the
lot wym ienia dwa dzieła Kanta, które, 
jego  zdaniem kształciły ludzi jego poko
lenia: „K rytykę czystego Rozumu" i „Kry: 
tykę  Rozumu praktycznego". (Science et 
librę pensee, str. 28). W  dziełach p rzy
jaciół widać też i wpływ, jak i  um ysły  
ich wzajem na  siebie wywierały, wpływ 
ten obaj wyraźnie zaznaczają i to aż do 
końca życia. Renan powiada, że nieraz 
spotykając w swych pracach myśl, k tórą  
wspólnie przedyskutowali, py ta ł  sam sie
bie, do kogo ona należy, tak  dalece t r u 
dno mu było w tym  blizkim związku 
umysłowym z przyjacielem odróżnić swo
je  pomysły od jego.

„W szystko, co mogłem powiedzieć do
brego o całości św ia ta—mówi nareszcie, 
pochodziło od ciebie, sobie zachowuję 
udział w wyćwiczeniu twego zmysłu fi
lozoficznego i nie p ragnę nić ponadto". 
Berthelot ze swej strony, s tw ierdzając  
zawsze różnice w pojęciach zasadniczych, 
znajduje podobieństwo w jednakow em  
u nich obu ukochaniu dobra, sztuki 
i praw dy ponad wszystko, w zamiłowa
niu do samej istoty rzeczy, pozbawionem 
najzupełniej wszelkiego egoizmu i oso
bistego in teresu . Po śmierci Renana p i
sze, że miał innych przyjaciół, ale żaden 
nie był mu tak  blizki i żaden, odchodząc, 
nie pozostawił po sobie dotkliwszej pus t
ki w jego życiu indy widualnem. Ta p rzy 
jaźń  lat w iosennych, przyjaźń dwu mło
dych dusz gorących, dw u umysłów cie
kawych i niepospolitych pozostała sk a r
bem całego życia. W imię jej  Berthelot 
mógł pisać w  wieku dojrzałym: „Żyłem 
wierny m arzeniu  o sprawiedliwości i p ra 
wdzie, k tóre przyświecało mojej młodo
ści".

W ciągłym  związku in te lektualnym , 
Renan i B erthelo t  doszli do jednakow ego 
prawie sposobu widzenia rzeczy, tak, że 
dzieła ich były  pracą obu, były w wielu 
m iejscach świadomem odtworzeniem ich 
nieskończonych rozpraw naukow ych p i 
śm iennych i ustnych . Często bardzo, gdy 
Berthelot był zaję ty  w swem laborato- 
ryum  żm udną pracą oznaczeń term oche- 
micznych, Renan, m ieszkający  wówczas 1

w charakterze  adm inis tra tora  w Collćge 
de France, przychodził do niego i rozpo
czynała się długa rozmowa filozoficzno- 
naukowa. Doświadczenia Berthelota s ta 
wały się wtedy nieraz potężnym środ
kiem dyskusyjnym, a ówczesny współ
pracow nik Berthelota Louguinine—świa
dek niem y lecz uważny tych  uczonych 
rozmów, ze zdumieniem odnajdował po
tem ich odbicie, czytając „Dyalogi filozo
ficzne" Renana, wyraźnie zresztą zależ
ność swą od Berthelota  zaznaczające. Re- 
m iniscencye z posiedzeń laboratoryjnych, 
odbywających się w różnych czasach, 
można również odnaleźć w innem dziele 
Renana, mianowicie w „Przyszłości n au 
ki" (L’Avenir  de la Science). Rzecz ta, 
napisana  przez Renana w młodości jesz
cze, została wydana daleko później, w ro 
ku 1890. Prawdopodobnie olbrzymia, 
w oczach Renana odbywająca się praca 
gromadzenia danych liczbowych dla s tw o
rzenia mechaniki chemicznej, przyczyniła 
się do wzmocnienia w r.im przekonania 
o ważności naukowej długich, cierpli
wych, upartych  doświadczeń i poszuki
wań. Dał tem u wyraz, porównywając 
w wymienionej wiaśnie książce naukę do 
budowli wieków, mogącej wznosić się je 
dynie przez nagrom adzanie się mas ol
brzymich, w których  jed en  kamień mało 
widoczny i bez imienia może stanowić 
całe jedno życie nieustającego wysiłku.

Blizki s tosunek  in te lek tualny  pomiędzy 
Berthelotem  a Renanem okazuje się szcze
gólniej jasno  w korespondencyi przy ja
ciół z lat  1847 do 1892. Ten zbiór listów 
ogłoszony przez Berthelota  w roku 1898' 
j e s t  niekom pletny z konieczności: bra-, 
kuje  wielu listów z czasów długich eks- 
pedycyj wschodnich Renana, szczegól
niej listów Berthelota  do niego. Zdarzają 
się też w czasie wymienionym całe takie 
okresy, k iedy  przyjaciele są razem i pi
sać nie potrzebują. Pomimo to, kores- 
pondencya, tak a  jak  jest, pozwala poznać 
ze znaczną dokładnością dwu wielkich 
ludzi, k tó rych  je s t  dziełem; pokazuje, j a 
ką pomocą, jak iem  in te lek tualnem  pod
trzym aniem  był jeden  dla drugiego przez 
la t  pięćdziesiąt. Z punk tu  widzenia zaś, 
który nas w tej chwili in teresuje—daje
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mnóstwo zajmujących wskazówek co do 
pewnych okoliczności szczególnych życia 
Berthelota. P rzyjaźń dwu wielkich lu
dzi, złączywszy ich w życiu, uczyniła ich 
też nierozłącznymi dla potomności.

Bez względu już  na okoliczności, w j a 
kich się rozwijał, zmysł filozoficzny tak  
je s t  znaczny w pracy  chemicznej B er the 
lota, wyciska na pracy  tej tak  szczegól
ne piętno, że należy w ogólnych zary
sach poznać jego  charakter. Przy roz
maitych sposobnościach Berthelot przed
stawiał idee naczelne, którem i kierował 
się od młodości. Streścił j e  potem w li
ście do Renana z r. 1863, a list ten  stał 
się z czasem pierwszym rozdziałem dzieła 
„Nauka a Filozofia" pod tytułem  „W ie
dza idealna i wiedza pozytyw na" (La 
science ideale et la science positive). 
Berthelot przedstawił tu  swój pogląd oso
bisty na metody, jak iem i należy posługi
wać się w różnych naukach, jak  również 
na rodzaj i stopień pewności co do re 
zultatów, dających się osiągnąę w róż
nych gałęziach wiedzy ludzkiej. Powia
da, że wiedza pozytywna nie śledzi ani 
przyczyn ani końca rzeczy, lecz poprze
staje  na stw ierdzaniu faktów i łączeniu 
ich zapomocą natychm iastowego ustosun
kowywania. Łańcuch tych  stosunków, 
codziennie przedłużany wysiłkami um y
słu ludzkiego, stanowi wiedzę pozytywną. 
Wiedza pozytywna nic nie odgaduje; gdy 
zastanawia się nad czemś, co już istn ie
je, musi mieć dane oparte na doświad
czeniu a nie na koncepcyi dowolnej; wię
cej jeszcze: pojęcie, powstające na pod
stawie doświadczenia, j e s t  zaledwie mo
żliwością, nigdy pewnością; pewnością 
staje się dopiero wtedy, gdy zostaje od
kry te  zapomocą obserwacyi bezpośred
niej, zgodnej z rzeczywistością. Co do 
wiedzy idealnej, to można osiągnąć w niej 
możliwość jedynie  oparłszy się na m eto
dach, stanowiących siłę i pewność wie
dzy pozytywnej. Tej samej jed n ak  pe
wności osiągnąć niepodobna. Obok fak
tów stwierdzonych wiele miejsca zajmuje 
tu  i zajmować będzie zawsze wyobraźnia. 
Działo się już tak  w system ach dawnych,

tylko podawano tam a priori i jako  re 
zultat konieczny rozumowania to samo 
połączenie praw dy  i fantazyi, które od
tąd  powinno się przedstawiać w swoim 
właściwym charakterze.

Berthelot nie miał więc danych ani 
przygotowania na teoretyka; stosowanie 
teoryi prowadziło go zbyt często do po
szukiwań, na jakich punktach  pewność 
przestaje je j  towarzyszyć. W edług nie
go, uczonym kierować powinna metoda 
naukowa, a nie marzenie. Jeśli pod n a 
ciskiem jak iegoś spostrzeżenia dał się 
unieść czasami czystej spekulacyi, k tóra 
czaruje wyobraźnię i ukazuje nowe ho
ryzonty, to w net powracał do wiedzy po
zytywnej, stwierdzając fakty i łącząc je  
ze sobą zapomocą stosunków na tychm ia
stowych. Zdaniem Berthelota (list do 
Renana, listopad, 1863) metoda doświad
czalna może być stosowana z dostatecz- 
nem prawdopodobieństwem do badania 
kwestyj ekonomicznych, politycznych 
i moralnych. Poza dziedziną obserwacyi 
umysł ludzki, pobudzany niewidzialną 
siłą, stara  się zgłębić to, czego nie wie. 
Jeśli już  jednak  m am y wznosić się zapo
mocą filozofii tam, gdzie nie sięga do
świadczenie, to niechże ta  filozofia nasza 
wrośnie jaknajmocniej w naukę i rzeczy
wistość. To je s t  idea główna Berthelota 
i koło niej krążą jego wszystkie teorye 
moralne i społeczne. W  działalności zaś 
społecznej wielki uczony widzi przeważ
nie konieczne przedłużenie swego apo
stolstwa naukowego.

Z długich rozmów z Renanem na te 
m at wieczystych zagadnień, dręczących 
um ysły ludzkie, z upadku i gruzów da
wnych wierzeń Berthelot wyniósł coś co 
mu się wydało pewnością: wiarę w j e 
dność praw przyrody. Ta wiara stała 
się przewodniczką jego  prac naukowych, 
przejawiła się we wszystkiem, co k iedy
kolwiek napisał, nadała dziełu Berthelota 
jedność przedziwną. Podnoszono to nie
jednokrotnie  w różnych publikacyach 
t rak tu jących  o wielkim uczonym. Naj
dokładniej określił to Paweł Painlevó, 
mówiąc: ...„Chciałbym tylko na kilku 
kartach  dać poznać głęboką zgodność, j a 
ka zachodzi pomiędzy dziełem naukowem
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a m yślą  przewodnią Berthelota, zgodność 
daleko rzadziej spotykającą  się wśród 
uczonych, niżby to się zdawać mogło. 
J e s t  zaś tak  dlatego, że od dwudziestego 
roku życia filozof zapładniał w nim i p ro 
wadził chemika, a wszystkie odkrycia 
chemika przynosiły wspaniałe s tw ierdze
nie przewidywaniom filozofa. D latego to 
dzieło Berthelo ta  przedstawia, mimo swej 
różnorodności i rozciągłości, jedność  tak  
nieporównaną..." (La philosophie de Mar
celin Berthelot, Revue des Idees, 1907).

W krótce po otrzym aniu nagrody hono
rowej z filozofii, 8 sierpnia 1846 roku 
Berthelot uzyskał stopień bakałarza n a 
uk  hum anis tycznych  (bachelier es lettres), 
skończywszy zaś kurs  m atem atyki spe- 
cyalnej w Kolegium Henryka IV zdał 
baka laurea t  z nauk m atem atycznych  12 
sierpnia 1848 r. Jednocześnie chodził na 
w ykłady  do College de F rance, s tara jąc  
się w ybrać sobie k ierunek  naukowy. R a
zem z nim uczęszczał tam i Renan. Spo
tykali się na s łuchanych specyalnie przez 
tego ostatniego wykładach  sansk ry tu  
Eugeniusza Burnoufa. Głęboka erudycya 
tego profesora w naukach relig ijnych 
była dla Renana źródłem później rozw i
janych  genia lnych  pomysłów literackich 
i h istorycznych, dla Berthelota, j a k  sam 
przyznaje, rozmowy z Burnoufem m iały 
znaczenie bardzo wielkie, kształtow ały  
jego  umysł, zapładniały i wyzwalały m y
śli. Zasady jed n a k  późniejszej swej oso
bistej działalności naukowej Berthelot 
zdobywał u innych profesorów. Z pomię
dzy nich Regnault, największy wówczas 
lizyk, może ciasny nieco w swych poglą
dach ogólnych, lecz nieprześcigniony 
w ścisłości eksperym entalnej, w yw arł na 
wykształcenie naukowe B erthelo ta  wpływ 
najznaczniejszy.

B erthe lo t  w ahał się wówczas co do w y 
boru karyery . Skłaniał się najpierw ku 
nauczycielstwu, później pod wpływem 
ojca, p rak tyku jącego  zawsze lekarza, za 
pisał się na m edycynę 4 listopada 1848 
roku. Po dwu latach s tudya medyczne 
porzucił, w racając  jed n ak  do nau k  lekar
skich w późniejszym czasie, gdy  był p re 

para torem  w Collóge de France i zajmo
wał się otrzymywaniem syntetycznem 
m ateryj organicznych oraz chemią fizyo- 
logiczną; pchał go zresztą  w tym  k ierun
ku jeden  z przyjaciół, K laudyusz Ber
nard, również p repara to r  w Collóge de 
France. Badania z tego zakresu dały mu 
wstęp do Akademii Medycznej. Zresztą 
niedokończone te s tudya  nie oddalały go 
widać zbytnio od nauk fizycznych, skoro 
w końcu pierwszego roku medycyny, 26 
lipca 1849 r. otrzymał od Wydziału nauk 
w Paryżu  stopień licencyatu fizycznego. 
W ahania  zatem  w wryborze drogi nauko
wej nie ustawały. Co więcej—Berthelot 
zastanawiał się czy wybrać naukę ścisłą 
czy l iteraturę , dawniejsze bowiem w y
kształcenie literackie, historyczne i filo
zoficzne, uwieńczone świetnem  powodze
niem, zostawiło na nim swój ślad nieza
tarty . Nawet, gdy już droga została s ta 
nowczo wybrana, pozostał przez la t  kilka 
cień niepewności. Wiemy to z listów do 
Renana. W iem y też, że Renan odwodził 
przyjaciela od karyery  naukowej, zarzu
cał mu, że odmawia sobie zbytnio zado
woleń estetycznych, że niedość pilnie po
szukuje piękna, chociaż umie je  wielbić. 
Berthelot miał wówczas 23 lata, w parę 
dni po otrzym aniu lis tu  Renana ogłaszał 
swą pierwszą rozprawę naukową i z pe
wnością żaden chemik na świecie nie 
będzie żałował, że wpływ Renana okazał 
się w tym  razie niedostatecznym.

W  końcu roku 1849 Berthelot, coraz 
bardziej zaniedbujący medycynę dla che
mii, rozpoczynał swą pracę w laborato- 
ryum  Pelouzea. L aboratoryum  to, u fun
dowane przez Pelouzea dla nauczania 
praktycznego chemii, mieściło się w P a 
ryżu na ulicy Dauphine Na 24 i 26 i oprócz 
wielkich sal ogólnych, gdzie pracowali 
uczniowie, posiadało kilka mniejszych, 
przeznaczonych dla Pelouzea i chemików, 
oddających się poszukiwaniom nauko
wym. Była to fundacya prywatna, gdzie 
pracowali przeważnie przyszli przem y
słowcy, a rezu lta ty  tej pracy okazały się 
doskonałe. Z pomiędzy kierowników prac 
labora to ry jnych  wymienić należy Bares-
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willa, Amadeusza Girarda. Z pomiędzy 
sławnych uczonych, którzy tam prac 
swych dokonali — Cahoursa, Gerhardta, 
Menarda i in. Pozatem laboratoryum  Pe
louzea pociągało również fizyologistów, 
in teresujących się zagadnieniami chemi- 
cznemi, jak  np. Klaudyusza Bernarda. 
W takiem środowisku Berthelot rozpoczął 
swą prak tykę  chemiczną. W krótce  zo
stał kierownikiem prac uczniów, tak  zw. 
preparatorem , w ćwiczeniach głównie 
z chemii stosowanej. Pobierał wówczas 
600 franków rocznie. Nauczanie chemii 
przemysłowej nie odsunęło go jednak  od 
zagadnień nauki czystej. Po kilku mie
siącach pobytu u Pelouzea ogłosił dwie 
pierwsze rozprawy: 27 m aja  1850 roku 
o skraplaniu  się gazów pod ciśnieniem 
rozszerzającej się rtęci, a 24 czerwca 
t. r. o pewnych zjawiskach tow arzyszą
cych gwałtownemu rozszerzaniu się cie
czy. S tudya te wykazywały już pewną 
oryginalność umysłu ich autora, a tem a
ty ich różniły się znacznie od zwykłych 
tematów prac laboratoryjnych.

Na początku 1851 r. Berthelot został 
mianowany preparatorem  chemii w Col
lege de F rance przy Balardzie i na  żąda
nie tego profesora. Odtąd przez la t  8 
pracuje nad zdobyciem sławy, ogłaszając 
pierwsze swe rozprawy z zakresu chemii 
organicznej, odkrywając alkohole wielo- 
hydroksylowe, dokonywając syntezy ciał 
tłustych obojętnych i innych substancyj 
na tu ra lnych  i t. d. Po ośmiu la tach  asy
s ten tu ry  u Balarda Berthelot ma już sła
wę wszechświatowy. Zdobywa też sobie 
ogromne uznanie i miłość u profesora, 
k tóry  niestrudzenie  dopomaga mu w uzy
skiw aniu  coraz wyższych stanowisk i za
biega o stworzenie ka ted ry  chemii orga
nicznej dla niego. Gdy ka ted ra  ta  zo
stała kreowana, Balard ustępuje  Berthe- 
lotowi części zajmowanego przez siebie 
Jokalu. Radzi go się też chętnie w r a 
zach trudniejszych. Berthelot ze swej 
strony zachował przez całe życie' wdzię
czność dla profesora za tyle doznanej 
życzliwości. Dał temu w yraz gdy w ypa
dło mu oznajmiać o śmierci Balarda: pod

niósł bowiem nietylko jego zasługi n au 
kowe ale i tę przychylność, ja k ą  otaczał 
rodzące się powołania i młodych praco
wników.

W  kwietniu 1854 r. Berthelot zdobył 
doktorat nauk fizycznych. Jego rozpra
wa promocyjna nosiła tytuł: „Rozprawa 
o połączeniach gliceryny z kwasami i o 
syntezie bezpośrednich części składowych 
tłuszczówzwierzęcych“. Rozprawa ta  znaj
duje się w Rocznikach Chemii i Fizyki 
(Annales de Chimie et de Physiąue) z te 
goż roku i stanowi epokę w dziejach che
mii organicznej, zawiera bowiem odkry
cie alkoholów wielohydroksylowych.

W szeregu swych studyów Berthelot 
liczy także studya farmaceutyczne. Sto
pień aptekarza I klasy otrzymał 29 listo
pada 1858 r. po obronie tezy na tem at 
materyj cukrowych. W rozprawie na ten 
tem at napisanej część najobszerniejsza 
trak tu je  o dwu odkry tych  przez niego 
nowych rodzajach cukru: trehalozie i me- 
lezytozie. N ieprzerwany odtąd szereg od
kryć wielkiej wagi sprawił, że pomyśla
no wreszcie o ustanowieniu dla B erthe
lota ka tedry  chemii organicznej, dotąd 
bowiem, t. j .  do r. 1859 chemia organi
czna była uważana za dodatek do chemii 
nieorganicznej. Na wniosek wyższej Szko
ły Farmaceutycznej, dekre tem  państw o
wym z 2 grudnia  1859 r. powołano Mar
celego Berthelota na profesora pierwszej 
ka tedry  mającej służyć wyłącznie nauce 
chemii organicznej. Urządzenie odpo
wiedniego laboratoryum  trwało la t  kilka, 
a Berthelot pracował tymczasem w labo
ratoryum  Balarda.

M.
(Dok. nast.).

W Y S IŁ E K  LU D ZK I: J E G O  W A R 
T O Ś Ć  W  N I E K T Ó R Y C H  P R Z Y 
P A D K A C H  Ż Y C IA  C O D Z IE N N E G O .

Chociaż motor ludzki, niebacząc na po
stępy mechaniki, najw iększe ma w prze*
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myślę zastosowanie, j e s t  pomimo tego 
najgorzej znany. Motory wodne lub te r 
miczne nie m ają  już  tajemnic dla inży
nierów, o motorze ludzkim  niewiele po
siadam y wiadomości. Gdy A m erykanin 
Taylor oświadczył przed kilku laty, że 
należy zbadać naukowo i niejako cyne- 
m atycznie pracę ludzką, tak, j a k  się ba
da ruch  maszyny, gdy wykazywał korzy
ści, jak ie  dałoby to badanie, został za- 
krzyczany. A jednak  myśl ta  nie była 
nowa.

W e Prancyi badania m otoru  ożywione
go wogóle, a w szczególności motoru ludz
kiego, ciągną się oddawna. Do ciekawych 
wyników doszedł między innym i Ringel- 
mann, profesor In s ty tu tu  agronom icz
nego.

Już w roku 1881 i przez parę lat  na
s tępnych Ringelm ann bada ł wysiłki, do 
jak ich  są zdolne woły robocze różnych 
ras  francuskich: rozprawy swe w tym 
przedmiocie ogłosił w Annales de l’Insti- 
tu t  Agronomiąue r. 1907. Od r. 1882 do 
1887 zajął się bardziej p racą  ludzką, 
a mianowicie wykonał ze swymi ucznia
mi szereg doświadczeń dla usta lenia  s to
sunku  pomiędzy różnemi sposobami dzia
łania tych motorów. Próby te s treścim y 
w niniejszym artykule, opierając się na 
rozprawie Ringelmanna, ogłoszonej w A n 
nales de 1’In s t i tu t  Agronomiąue.

R ingelm ann przedewszystkiem  zadał 
sobie pytanie, czy i s tn ie j e — ja k  to zda
wały się s tw ierdzać doświadczenia — pe
wien związek pomiędzy wzrostem  jak ie j 
kolwiek jednostk i a je j  ciężarem, oczy
wiście po odjęciu wagi ubrania . Dzie
więciu chłopców poddało się doświadcze
niom. Ich w aga wahała się pomiędzy 
54,5 kg a 84 kg, wzrost od 1,60 m do 
1,74 m.

Następnie przeprowadził porównanie 
pomiędzy wysiłkiem podczas ciągnięcia, 
trw ającego przynajmniej cztery do pięciu 
sekund (doświadczenie to polegało na 
ciągnięciu sznura o długości pięciu m e
trów', przerzuconego przez ramię), a n a j 
większym  wysiłkiem, jak i, w tych  s a 
mych w arunkach , może być wrykonany 
w bardzo krótkim  przeciągu czasu. Z prób 
ych wynika, że, średnio, wysiłek, utrzy-

t

m yw any  przez pewien przeciąg czasu, 
s tanow i 0,84 największego wysiłku chwi
lowego, który ze swej strony równy jes t  
0,88 wagi jednostki. Otóż, jeśli człowiek, 
ważący 73 kg ciągnie sznur, przerzucony 
przez jego ramię, jego największy chwi
lowy wysiłek będzie równy 73 X 0,88 =  
64,2 kg, a wysiłek, trw ający jakiś  c^as 

64,2 kg X  0,84 =  54 kg.
Jeżeli sznur nie je s t  przerzucony przez 

ramię, lecz ciągniemy go z boku, s tosu
nek  wysiłku człowieka do jego  wagi bę
dzie wyższy, aniżeli w przypadku po
przednim  i będzie wynosił, jeżeli weźmie
my te  same wagi, 73 kg X 1,32 =  96 kg 
zam iast 64,2 kg, a wysiłek, trw ający 
przez pewien przeciąg czasu, wyniesie 
96 kg X 0,71 =  68 kg, zamiast 54 kg. W y
niki te dowodzą jasno, że korzystniej je s t  
ciągnąć sznur z boku, aniżeli, przerzuca
ją c  go przez ramię.

Wiadomo również, że używając motoru 
ludzkiego lub zwierzęcego, największy 
sku tek  użyteczny otrzym ujem y wtedy, 
gdy pracuje jeden  tylko motor, to jes t  
jeden  osobnik. Skoro tylko przy tym  sa 
m ym  oporze złączymy dwie lub więcej 
jednostek , praca, użyteczna dla każdej 
z nich, wobec tego samego zmęczenia, 
zmniejsza się w skutek  b raku  jednocze- 
sności wysiłków każdej z jednostek. R in
gelm ann sta ra ł  się sprawdzić, w jak im  
stosunku istnieje to zmniejszenie pracy. 
Streścim y jego doświadczenia w n as tę 
pującej tablicy:

Praca skuteczna w praktyce
Liczba motorów Liczby względne

dostarczone przez motor
Suma

1 1,00 1,00
2 0,93 1,86
3 0,85 2,55
4 0,77 3,08
5 0,70 3,50
6 0,63 3,78
7 0,56 3,92
8 0,49 3,92

Otóż, jeżeli je d n a  jednostka, działająca 
na pewien opór, w ytwarza naprzykład 
w'ysiłek ciągły 54 kg, to gdy  na tym sa 
m ym oporze złączymy naprzykład pięć 
osobników, te pięć jednostek  musiałyby
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w przypadku jednoczesności wysiłku wy
tworzyć wysiłek całkowity 54 kgX  5=270 
kg, gdy tymczasem w rzeczywistości, we
dług poprzedniej tablicy, każda jednost
ka zdobędzie się na wysiłek ciągły 
54 kg x  0,7 =  37,8 kg, a owe pięć osob
ników, ciągnąc razem, wytworzy wysiłek 
całkowity 37,8 kg X  5 =  54 kg X 3,5= :189  
kg zamiast 270 kg.

Liczby te są najwyższe, gdyż pochodzą 
z doświadczeń, w ykonanych przez chłop
ców, którzy usilnie się starali o jed n o 
czesne, na dany rozkaz wykonywanie ru 
chów, a w praktyce, podczas pracy, w a
runek  ten rzadko je s t  spełniany. D la te
go też, chcąc otrzym ać w granicach mo
żliwości tę jednoczesność wysiłków kil
ku ludzi, k tórzy  m ają  razem przezwycię
żyć pewien opór, j a k  naprzykład razem 
wiosłować lub wbijać pale, każe im się 
rytmicznie śpiewać.

Doświadczenia, o których mówiliśmy 
wyżej, były następujące:

1) Ciągnięcie za sznur dwiema ręk a 
mi lub z pomocą chomąta.

2) Ciągnięcie za dyszel wehikułu na 
dwu kołach.

3) Ciągnięcie małego dwukołowego 
wózka o dwu dyszlach.

4) Ciągnięcie taczek.
5) Doświadczenia z wagonikami.
Otóż, jeżeli dwu ludzi działa na dyszel,

każdy z nich wytw arza albo 77,04 kg, al
bo 71,58 kg, zależnie od sposobu ciągnię
cia. W  razie ciągnięcia za dyszel w ehi
ku łu  o dw u kołach, próby wykazały, że 
otrzym ujemy liczby mniejsze, niż po
przednio. Stąd wniosek, że zmniejsza się 
zmęczenie człowieka, a powiększa w ar
tość jego wysiłku, gdy łączymy dyszle 
drążkiem  poprzecznym. Do ciągnięcia 
taczek użyto dwu sposobów, które dały 
następujące wyniki. Jeżeli robotnik pcha 
taczki przed sobą z ciężarem 11 kg, w y
siłek jego równy je s t  50,88 %; jeżeli je  
ciągnie za sobą z 16 kg, otrzym ujem y 
wysiłek 54,72 kg. Otóż ten sposób byłby 
w zasadzie lepszy, ale trudniej je s t  w te 
dy kierować taczkami i u trzym ać je  
w równowadze; w praktyce robotnik uży
wa tego sposobu tylko z pustemi tacz
kami.
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W próbach z wagonikami mamy trzy 
przypadki. Robotnik może pchać wago
nik wysoki i w tedy m am y wysiłek ró
wny 62,22 kg; może pchać niski pomost 
wagonika i wysiłek jego  je s t  równy 50,02 
kg; wreszcie może ten niski pomost pchać 
nogą i o trzym am y wysiłek 38,28 kg. 
Pierwszy sposób je s t  oczywiście lepszy, 
gdyż nie zmusza człowieka do poziomego 
położenia ciała, które go męczy i zm niej
sza jego wysiłek. Trzeciego sposobu 
używać można tylko wtedy, gdy wagon 
jes t  pusty.

Wedł. H. Bonnina streść. H. G.

O  Z W A L C Z A N IU  S Z K O D N IK Ó W  
O W A D Z IC H  Z P O M O C Ą  N A T U 

R A L N Y C H  ICH  W R O G Ó W .

(Dokończenie).

Ciekawych spostrzeżeń dostarczyły ró
wnież badania nad tak  zwanemi g a tu n 
kami biologicznemi. Jest to fakt s tw ie r
dzony już  dawniej, że niektóre gafunki 
zwierząt różnią się jedynie  obyczajowo, 
budowę ciała natom iast mają zupełnie j e 
dnakową. Takie owady w zbiorach nie 
dają się wcale odróżnić i byw ają  zalicza
ne do jednego gatunku.

Badania entomologów am erykańskich 
nie wykryły zatem nic nowego, dos ta r
czyły tylko nowych m ateryałów i prze
konały jeszcze raz, że w określaniu g a 
tunków owadzich należy zwracać uwagę 
nietylko na budowę, ale i na  sposób ży
cia, co się już  oddawna stosuje do bak- 
tery j, wśród których  poznano znaczną 
liczbę gatunków  biologicznych, niemożli
wych zupełnie do odróżnienia jedyn ie  na 
zasadzie cech budowy.

Entomologowie am erykańscy wykryli  
i opisali takie ga tunki biologiczne wśród 
owadów, pasorzytujących w ja ja ch  ru 
dnicy, ga tunk i zupełnie nieznane bada
czom europejskim. W spom nim y tu o nich 
w krótkości.

Riłey, zmarły przed kilku laty  kierow
nik sekcyi entomologicznej w ministe-
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ryum  rolnictw a w W aszyngtonie, opisał 
był pod nazw ą Trichogram m a pretiosa 
drobniu tką  błonkówkę, pasorzytującą 
w ja jach  różnych motyli. W  jak iś  czas 
potem, badając  ja ja  rudnicy, przywiezio
ne z Europy, przekonano się, że są one 
bardzo licznie opadnięte przez dwra ga 
tunki z rodzaju Trichogramma, z których 
jeden  był zupełnie identyczny pod wzglę
dem ksz ta ł tu  i barw y z ga tunk iem  am e
rykańskim  Tr. pretiosa.

Ponieważ ten ga tunek  należy bodaj że 
do najm niejszych owadów, poświęcimy 
mu więc tu ta j  słów parę.

Żeby dać pojęcie o jego  wielkości, uży
jem y  następującego porównania: ja jko  
rudnicy nie je s t  większe od kropki nad 
i w zw ykłym  druku, zatem owad, k tóry  
się rozwija do s tanu  doskonałego w ta- 
kiem ja jk u  musi być m ikroskopijnie ma
ły; wymienione zaś Trichogrammy,-miesz
czą się tam  nie pojedyńczo, ałe po dwa, 
trzy, a naw et dziesięć osobników razem. 
Jakże drobne muszą być ich wymiary! 
A przecież posiadają one budowę nie
mniej doskonałą od innych większych 
błonkówek: parę skrzydeł i p iórkow atą  
frendzelkę po brzegach, parę oczu złożo
nych, rożki, system  mięśniowy i nerw o
wy niemniej skomplikowany, a w  ich 
zwojach mózgowych pow stają  życzenia 
i postanowienia, będące pobudką różnych 
postępków!

Jakeśm y wyżej wspomnieli, am erykań 
ska Trichogram m a pretiosa nie w ykazy
wała żadnych różnic pod wrzględem bu
dowy z jednym  z dwu ga tunków  euro
pejskich, w yhodow anych z ja je k  rudnicy. 
Zdawałoby się zatem, że należy ją  uw a
żać za jeden  ga tunek  i tę europejską 
formę nazwać również Tr. pretiosa. Am e
rykańscy  jed n a k  entomologowie nie uznali 
ich za identyczne, a to na tej zasadzie, 
że różnią się obyczajowo pod jednym  
względem. Obie mianowicie są uzdolnio
ne do rozmnażania się partenogenetycz- 
nego, a więc drogą bezpłciową, ale gdy 
z ja j ,  złożonych przez m atki a m e ry k a ń 
skie powstają  wyłącznie samce, z euro
pejskich—samice, albo obie płci. S tw ie r 
dzono to bez żadnych w yją tków  dla 275
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samic niezapłodnionych w części euro
pejskich w części amerykańskich.

Tak samo różnice biologiczne pomimo 
jednakow ej budowy można zauważyć 
i u niektórych innych owadów. E uro 
pejski ga tunek  pewnej muchówki Tachi- 
na laryarum  L. nie różni się wcale pod 
względem budowy od amerykańskiego 
T. mella Walk., ale gdy pierwszy z nich 
je s t  ważnym pasorzytem  nieparki, drugi 
prawie że je j  nie zaczepia. Różnią się 
zatem wyraźnie pod względem biologicz
nym, a co za tem idzie i pod względem 
znaczenia praktycznego. A że przytem  
parzą się między sobą, ja sn ą  więc je s t  
rzeczą, że w razie wprowadzenia do Ame
ryki ga tunku  europejskiego, wskutek łą
czenia się z am erykańskim  uległby mu 
on zupełnie obyczajowo i potomstwo j e 
go pod tym względem przybrałoby zu
pełnie cechy amerykańskie . W prowadze
nie zatem do Ameryki T. larvarum , do 
którego przywiązywano ogromne nadzie
je, okazało się zupełnie bezcelowem.

Tego rodzaju nieoczekiwane komplika- 
cye w yłaniają  się nieraz w biegu p rak 
tycznego rozwiązywania kw estyj w pro
wadzenia owadów pasorzytnych, krzyżu
ją c  tem ludzkie plany i u trudnia jąc  ich 
wykonanie.

Zupełnie t a k  samo rzecz się ma z inną 
muchówką P arexoris ta  cheloniae Roud., 
k tó ra  w Europie je s t  naturalnym  wro
giem rudnicy, a w Ameryce nie napa
stu je  jej  wcale, obie zaś formy łączą się 
ze sobą podobnie jak  Tachina larvarum.

Czwarty taki przypadek zauważono 
u Apanteles lacteicolor Vier., małej euro
pejskiej błonkówki z rodziny Braconidae, 
k tórej larw y pasorzytu ją  w gąsienicach 
rudnicy, ale zawsze tylko na młodych 
i zawsze pojedyńczo. Formę Apanteles 
zupełnie identyczną z europejską pod 
względem kszta łtu  i barw y entomologo
wie am erykańscy otrzymali z Japonii; 
pasorzytuje  ona również na gąsienicach 
rudnicy, ale zawsze tylko na większych 
i zawsze gromadnie. Skłoniło to kierow 
n ika  tych hodowli W. Fiskego do uzna
nia formy japońskiej za odrębny gatunek  
Apanteles conspersae.
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W prowadził on w ten  sposób urzędowo 
cechy obyczajowe jako  zasadę system a
tyczną, pod względem zwłaszcza prak
tycznym niemniej ważną od morfologicz
nych. Postąpił zupełnie słusznie, fakty 
takie bowiem, ja k  rozpatrzone wyżej, 
wskazują wyraźnie, że obok gatunków, 
które z biegiem czasu zróżnicowały się 
pod względem budowy i sposobu życia, 
istn ieją  i takie, które zmieniły budowę, 
niezmieniając obyczajów, albo też od
wrotnie, zmieniły obyczaje, zachowując 
tę samę budowę.

Ciekawą je s t  rzeczą, że takie zmiany 
obyczajowe mogą zachodzić nietylko w ra 
zie zmiany miejsca pobytu, przeniesienia 
się do innej części świata, ale nawet 
i w granicach ziemi ojczystej, j a k  to 
stwierdził L. 0. Howard w czasie pobytu 
w Europie dla badań nad pasorzytami 
ciem.

Jak  wiadomo, gąsienice rudnicy prze
bywają w Europie najchętniej na roz
maitych drzewach owocowych, następnie 
zaś na dębach, bukach, grabach, w ią
zach, różach, tarninie i głogu. Tymcza
sem Howard, podróżując po Francyi płd. 
wraz z entomologiem francuskim Dillo- 
nem, zauważył ze zdumieniem, że w żyz
nej dolinie (w okolicy Hyćres), pełnej 
jabłonek, grusz, dębów i innych drzew 
liściastych, na żadnem z nich nie było 
ani jednej rudnicy; znajdowały się one 
natom iast obficie na krzakach  z rodzaju 
Arbutus (Ar. unedo) i tylko na nich mo
żna je tam  znaleźć. Oglądając te krzaki, 
Howard spostrzegł, że gniazda gąsienic 
nie są utworzone z gęstej pajęczyny, jak  
zwrykle, ale z rzadkiej tak, że młode gą- 
sieniczki już  naw et w połowie stycznia 
mogą z nich wryłazić i obgryzać liście 
Arbutus.

Widoczną jest rzeczą, że w tych oko
licach Francyi powstał miejscowy g a tu 
nek biologiczny czy może tylko odmiana 
rudnicy pod względem gospodarczym n a j
zupełniej nieszkodliwa. Ciekawą rzeczą 
byłoby zbadać, co skłoniło te gąsienice 
do zmiany rodzaju pożywienia. Czy np. 
przypadkiem soki lub zapach A rbutus 
nie stanowią dla nich ochrony od różnych 
pasorzytów?

Słowom, badanie życia różnych szkod
ników owadzich oraz ich pasorzytówr, 
a także wzajemnego ich stosunku zapo
znaje nas z różnemi nowomi szczegółami, 
dotyczącemi tych stworzeń, nietylko p rak 
tycznej natury , ale częstokroć i ważnego 
teoretycznego znaczenia.

Nie będziemy tu jednak  zajmować wię
cej miejsca opisywaniem dalszych fak
tów, zauważonych przez entomologów 
amerykańskich; wspomnimy jeszcze ty l
ko w krótkości o niektórych ciekawych 
szczegółach technicznych w wykonyw a
niu badań nad owadami pasorzytnemi.

Owady szkodliwe (gąsienice, poczwarki 
i gniazda) wraz z ich pasorzytami sp ro 
wadzano w skrzynkach, ale wyławianie 
s tam tąd  ręką  albo naw et sia tką pasorzy
tów, odznaczających się przeważnie bar
dzo drobnemi rozmiarami było rzeczą 
niezmiernie trudną, częstokroć wręcz n ie 
możliwą do wykonania. Użyto więc in
nego sposobu, korzystając z tego, że 
wszystkie takie pasorzyty są owadami 
dziennemi: skrzynki urządzono zupełnie 
ciemne i zaopatrzono je  w otwór z przo
du, w który wstawiano cylinder szklany, 
o twarty ku skrzynce, a zam knięty  od ze
wnątrz. Różne muchy oraz błonkówki 
pasorzytne (Ichneumonidae, Chalcididae), 
poszukując światła, przenosiły się ze 
skrzynek do cylindrów, a gdy ich tam 
zebrała się większa liczba, wyjmowano 
je  wraz z pasorzytam i i wstawiano nowe.

Inną trudność stanowiło usuwanie 
szkodliwych parzących włosków, które 
się odrywały od ciała gąsienic i unosiły 
się w pracowni w tak wielkich ilościach, 
że powietrze było niejako przesycone nie
mi. Pracować zaś trzeba było z zamknię- 
temi drzwiami i oknami, z obawy, żeby 
nie pouciekały owady wyławiane ze sk rzy
nek. W prawdzie włoski rudnicy nie są 
tak  szkodliwe i drażniące ja k  np. włoski 
prządki towarzyszki, jednakże zbytnie 
ich nagromadzenie w zamkniętej prze
strzeni przedstaw ia poważne niebezpie
czeństwo dla skóry, oczu i organów od
dychania osób, zmuszonych przebywać 
tam przez czas dłuższy. Sprawdził to na 
sobie w sposób wielce dotkliwy E. Titus, 
kierownik takiej pracowni entomologicz
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nej, k tóry  w ciągu k ilku  miesięcy zimo
wych m usiał zbadać przeszło 100 000 
gniazd tych  gąsienic. Zapad! w skutek  
tego tak  niebezpiecznie na płuca, że przez 
dłuższy czas był niezdolny do pracy.

Próbowano rozmaitemi sposobami u su 
nąć to niebezpieczeństwo, ale bezskutecz 
nie; aż wreszcie obmyślono zam knięte  
sk rzynki szklane z otworami na ręce ba- 
daczów. W skrzynkach  umieszcza się 
gniazda z gąsienicami, przez o twory w su 
wa się ręce w rękaw iczkach i niemi b a 
da się zawartość gniazd. Nie usuwa to 
wprawdzie bezwzględnie możności p rze
dostaw ania się pewnej liczby włosków 
do pokoju w pracowni, w każdym jednak  
razie zmniejsza ogromnie niebezpieczeń
stwo, jak ie m  grożą one pracownikom, 
zajętym badaniem gniazd z gąsienicami.

Prace, przedsięwzięte i dokonane przez 
badaczów am erykańsk ich  z okazyi w pro
wadzenia do Am eryki pasorzytów żyją
cych na owadach szkodliwych, w ykry ły  
wiele ważnych objawów z życia tych 
stworzeń i przekonały, jak  wielkie zna 
czenie w zwalczaniu owadzich szkodni
ków posiadają ich na tu ra ln i  wrogowie, 
zwłaszcza różne owady pasorzytne. Za
razem zaś wyrobiły  pewną technikę  tej 
walki, opartą  na dokładnem  poznaniu ży
cia i wzajem nych stosunków pasorzytów 
owadzich oraz napastow anych przez nie 
gatunków . Jakeśm y  widzieli, s tosunki 
te bywają nieraz ogromnie skom pliko
wane i bez s tarannego ich zbadania  w pro
wadzanie pasorzytów owadzich może b a r
dzo łatwo zamiast pożytku przynieść 
szkodę.

W edług prof. K. Sajó.
B . Dyakowski.

Akademia Umiejętności.
I I I .  Ui/ydział m atem atyczno-przyrodn iczy.

Posiedzenie dnia 7  lipca 1 9 1 3 r.
Przew odniczący : C z ł. E . G odlew ski sen.

(Dokończenie).

Sekretarz zawiadamia, że dnia 29 maja 
1913 r. odbyło się posiedzenie Komisyi an 

tropologicznej pod przewodnictwem prof. N. 
Cybulskiego.

Przewodniczący poświęcił kilka słów wspo
mnienia zmarłemu spółpraoownikowi Komi
syi prof. A. Bochenkowi, a .zgromadzeni 
uczcili jego pamięć przez powstanie.

Dr. E . Kiernik, obecny na posiedzeniu ja 
ko gość, podał wiadomość o dwu nowyoh 
odkryciach zabytków przedhistorycznych 
w Krakowie i najbliższej okolicy. Podczas 
regulacyi Wisły w stronie Podgórza w głę- 
bokośoi 8 m  obok leżących kłód dębowych 
znaleziono toporek krzemienny w formie kli
nika, umocowany na drewnianej rękojeści, 
k tó rą robotnik zniszczył przez nieuwagę. 
W łościanin w Przegorzałach pod Krakowem, 
w czasie orki znalazł siedlisko paleolitycz
nego myśliwca, na którem , oprócz połama
nych kości fauny dyluwialnej, były rozsy
pane krzemienie połupane, pochodzące p ra 
wdopodobnie z pracowni narzędzi kam ien
nych, k tóra tam  istniała.

Zkolei prof. Demetrykiewicz przedstawił: 
„Obraz epoki paleolityoznej, na obszarze 
ziem dawnej Polski11, opracowany dla Ency- 
klopedyi polskiej, wydawanej przez A kade
mię. Prof. D. poprzedził referat kilku uwa
gami wstępnemi, w których  zaznaczył, że 
dziś jeszoze syntetyczne opracowanie epok 
przedhistorycznych w naszym kraju  n astrę
cza niezmiernie wielkie trudności z powodu, 
że potrzebne przygotowawcze badania ar
cheologiczne są bardzo niedostateczne, a w 
stosunku epoki paleolitycznej także dla bra
ku  wybitniejszych badań przyrodniczych, 
któreby mogły zadowalająco rozjaśnić stronę 
geologiczną i paleontologiczną naszego dy- 
luwium. Zapatryw ania na okresy lodowe 
i międzylodowe polskich i rossyjskich przy
rodników różnią się znacznie od poglądów 
większości uczonych środkowej, zachodniej 
i północnej E uropy i nie znaleziono zado
walającej formuły pogodzenia ty ch  zapatry 
wań; prof. Demetrykiewicz (wychodząc z za
łożenia, że obszary Niemiec, Czech i Polski, 
jako geologicznie stosunkowo blizkie siebie, 
musiały ulegać podobnym przeobrażeniom 
geologicznym) przyjął zatem  dla ziem pol
skich i dla ocenienia zjawisk epoki paleoli
tycznej na nich taką samę liozbę okresów 
lodowych i międzylodowych, jaką uznają a r
cheologowie E uropy  środkowej, t. j. cztery 
okresy lodowe, trzy  międzylodowe i jeden 
polodowy. Przechodząc do właściwej treści 
rozprawy o paleolicie w Polsce, p. D. pod
nosi, że wszystkie dotychczas znane ślady 
i wykopaliska archeologiczne z epoki paleo
litycznej na ziemiach polskich odkryte zo
stały  wyłącznie tylko na południowym, 
względnie cieplejszym pasie kraju , k tó ry  roz
ciąga się od granio Śląska przez ziemię kra
kowską i lubelską aż do D niepru w okolicy
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Kijowa. Najstarsze ślady pobytu człowieka 
paleolitycznego w Polsce, znalezione w dwu 
jaskiniach ziemi krakowskiej, sięgają s ta r
szej połowy paleolitu, mianowicie okresu 
tak  zw. m usteryjskiego, którego trwanie 
przypada na czas czwartego czyli ostatniego 
geologicznego okresu lodowego. W ykopa
liska z jednej z tych  jaskiń, zwanej „Okien- 
n ik “ we wsi Skarzycach koło Zawiercia 
w pow. będzińskim, są stosunkowo starsze, 
pochodzą bowiem z samego początku okre
su m usteryjskiego lub z czasu przejścia od 
okresu tak  zw. aszelskiego, wykopaliska zaś 
z drugiej jaskini tak  zw. „Nad Galoską", 
w Piekarach naprzeciw Tyńca, pochodzą już 
z połowy okresu m usteryjskiego. Ten naj- 
pierwszy mieszkaniec naszej ziemi przyw ę
drował jako myśliwiec prawdopodobnie od 
strony Moraw i z powodu zimna mieszkał 
tylko w jaskiniach. Narzędzi używał w y
łącznie krzem iennych zgrubsza obrobionych. 
Krajobraz ówczesny stanowiła tundra, wśród 
której żyła bogata fauna, która dziś już 
w znacznej części wyginęła; była ona zło
żona ze zwierząt tak  zw. arktycznych i z al- 
pejskioh (do najbardziej charakterystycznych 
i najokazalszych gatunków  należały mamut, 
nosorożec włochaty, niedźwiedź jaskiniowy, 
ren i różne gatunki kopalnych wołów). Da
leko liczniejsze ślady człowieka paleolitycz
nego mamy z późniejszych okresów archeo
logicznych, w ypełniających młodszą połowę 
paleolitu, k tóra przypada na epokę geolo
giczną, tak  zw. polodową. Wobec łagodniej
szego klim atu tego czasu ówczesny myśli
wiec zakładał swe stacye nietylko w jask i
niach, ale także na otw artem  powietrzu, 
gdzie chętnie przebywał, zwłaszcza w lecie 
wśród stepu, k tóry  był cechą charak terys
tyczną ówczesnego krajobrazu. Fauna, na 
k tórą człowiek ten  polował, składała się ze 
zwierząt, k tóre żyły w poprzednim okresie, 
oraz z gatunków , właściwych stepom (t. j. 
dzikie konie, suhaki i t. d ). Zabytki z okre
su aurignaceńskiego, najstarszego w okresie 
polodowym, odkryte zostały w jaskiniach 
tak  zw. „Mamutowej" i „Ciemnej" w doli
nie ojcowskiej oraz w jaskini „Nad Galoską" 
w Piekarach, naprzeciw Tyńca, a nadto 
w stacyach myśliwskich, założonych na 
otwartem  powietrzu na Górze Bronisławy 
koło Kopca Kościuszki pod Krakowem i we 
wsi Jaksicach nad Wisłą w pow. miechow
skim. Narzędzia człowieka w młodszej po
łowie paleolitu, t. j. począwszy od okresu 
aurignaceńskiego, uległy w kraju  naszym, 
podobnie jak  w innych stronach E uropy, 
znacznym odmianom. Przedewszystkiem  na
rzędziom krzemiennym dawano przeważnie 
mniejsze rozmiary niż poprzednio, a nadto 
zaczęto wyrabiać przybory (tak  narzędzia jak 
i broń) już także z kości i rogu, co zwłasz

cza, począwszy od okresu solutreńskiego, 
rozwinęło się tak  bardzo, że już w okresie 
magdaleńskim narzędzia rogowe i kościane 
zyskały liczebną przewagę. Zabytki okresu 
solutreńskiego, drugiego z rzędu w młodszej 
połowie paleolitu, odkryte zostały we wspo
mnianej jaskini „Mamutowej" koło Ojcowa 
i w stacyach myśliwskich na otwartem  po
wietrzu w Puławach nad Wisłą, jakoteż 
w Kijowie. W tym czasie pojawia się u pa
leolitycznego mieszkańca naszych ziem pier
wsza chęć zdobienia i pierwsze próby a r ty 
styczne. Świadczy o tem  rysunek podobny 
do ryby na ułam ku żebra rena w jaskini 
Mamutowej koło Ojcowa oraz skomplikowa
ne rysunki na kawałkach kłów mamuta, zna
lezione w Kijowie. Stacya łowców m am uto
wych, odkryta w Puławach, jest osobliwa 
przez to, że tam  znalazły się najstarsze u  nas 
tak  z w. m ikrolily, t. j. m iniaturowe wyroby 
krzemienne. Wreszcie w końcowym t. zw. 
magdaleńskim okresie młodszej połowy pa
leolitu czyli epoki polodowej nastąpiło wy
jątkowo znowu znaczne obniżenie tem pera
tu ry , a w związku z tem  także obfite roz
mnożenie się typowej fauny arktycznej zwła
szcza mamutów i renów, krajobraz zaś ste
powy przekształcał się coraz bardziej w las 
nowożytny. Człowiek w okresie magdaleń
skim przebywał przeważnie w jaskiniach 
z powodu znacznego obniżenia się tem pera
tu ry  i tam też jedynie dochowały się za
bytki z tego czasu. Odkryto je w wąwo
zie ojcowskim w jaskiniach: Maszyckiej, J e rz 
manowskiej i w t. zw. Koziarni. Większość 
stanowią tu  wyroby z kości i rogu w for
mie grotów do oszczepów, dłutek i łopatek, 
niektóre pokry te ornamentami rytem i lub 
rzeźbionemi (przedstawiającemi między in- 
nemi także kroczące czworonożne zwierzęta 
stylizowane); wyroby te są analogiczne z po- 
dobnemi zabytkami z epoki magdaleńskiej, 
znalezionemi na Morawach, w Niemczech 
i we Francyi. W jaskini Maszyckiej docho
wał się nadto charakterystyczny dla okresu 
magdaleńskiego (choć jeszcze nie dostatecz
nie wyjaśniony) przyrząd, wykonany z rogu 
rena tak  zw. „baton de commandement" 
uważany przez niektórych archeologów, np. 
przez p. S. Reinacha, za laskę obrzędową. 
Pod koniec okresu magdaleńskiago, na schył
ku epoki paleolitu i dyluwium, klimat w na
szym kraju zaczął się znowu ocieplać a ob
szary leśne zyskiwały coraz bardziej stanow
czą przewagę. Równocześnie także arktycz- 
na fauna dyluwialna, jak  niedźwiedź jask i
niowy i mamut, zaczęła zupełnie wymierać 
lub też stawała się coraz rzadszą (jak np. 
ren, bizon i t. p.), ustępując ostatecznie 
miejsca faunie aluwialnej.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 10 czerwca 
1913 r. odbyło się posiedzenie Komisyi an
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tropologicznej pod przewodnictwem prof. N. 
Cybulskiego.

Prof. Talko - Hrynęewicz przedstawił roz
prawę o szczątkach ludzkich, znalezionych 
na Żmudzi, wykazując, że mamy tu ta j p ier
wsze wiadomości * o kościach ze starożytnych  
cm entarzysk w ty m  kraju . Pochodzą one 
z badań archeologicznych p. Tad. Dowgirda 
z la t 1885 i 1911, przechowane są w m u
zeum miejskiem w Kownie. P . T.-H. opisał 
obrządek pogrzebowy ■ na cm entarzyskach, 
w k tó rych  znaleziono przeważnie przedm ioty 
bronzowe, jak  naszyjniki, bransolety, klam 
ry, łańcuszki, mniej zaś przedmiotów żela
znych, mianowicie topory, dzidy i noże. 
Prof. T.-H. przypuszcza, że czaszki tu  w y
kopane najbardziej są zbliżone do czaszek 
fińskich. Pochodzące z cm entarzyska w La- 
ukswidach powiatu kowieńskiego i Wizder- 
gach powiatu szawelskiego są starsze, po
chodzące z Tytw idyszek w Szawelskiem są 
młodsze. Referent zbadał ten szczupły ma- 
terya ł antropologiczny i dowodzi, że znale
zione czaszki stw ierdzają też wiek archeolo
giczny cm entarzysk. Starsze czaszki lauks- 
widzkie i wizderskie mają typ  wyraźnie dłu- 
gogłowy, są wysokie i zbliżają się do krzy- 
wiczańskich z IX —X III wieku; tydw idyskie 
są mniejsze, bardziej krótkogłow e, niższe 
i jeśli nie zupełnie pokrewne, w każdym ra 
zie mają n iektóre cechy czaszek mieszkań
ców Wilna z końca XVI i początków X V III 
wieku, o ile sądzić można ze szczątków zna
lezionych przed laty  w podziemiach i około 
kościoła św. A nny w Wilnie.

P . Jan  Świątek przedstawił rozprawę swo
ją: „Przeżytki zebrane w latach  1904—1908 
wśród ludu polskiego w Galicyi“ . R ozpra
wa ta  zawiera wiele m ateryału etnograficz
nego nowego, albo też nowemi spostrzeże
niami uzupełnia dotychczas drukowane za
piski etnograficzne.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 24 czerwca 
1913 r. odbyło się posiedzenie Komisyi an 
tropologicznej pod przewodnictwem prof. N. 
Cybulskiego.

P. S. Udziela przedstawił wyniki badań 
swoich nad budownictwem górali polskich, 
jako przyczynki do dzieła d-ra M atlakow
skiego: „Budownictwo ludowe na Podhalu". 
Przedew szystkiem  przedstawił typy  chat je 
dnoizbowych w Nowym T argu  i w Beski
dzie zachodnim, tudzież bogato ilustrowane 
zdobnictwo chat drewnianych i kapliczek 
przydrożnych. N adto p. U. zwrócił uwagę 
na sposób oświetlania izb wiejskich przed 
użyciem lamp naftow ych. Prawie do osta t
nich czasów używano w Galicyi zachodniej 
szczyp sosnowych (smolówek) albo buko
wych do świecenia, zatykając je  bądź w szcze
liny m uru w kominie, bądź też w umyślnie 
do tego celu sporządzone żelazne trzym adła,

tkw iące w ścianie, albo w osobno stojące, 
przenośne stojaki, wreszcie w płócienne lub 
słomiane kominki wiszące u  powały, niby 
lampy. Do łupania szczyp (wiór) bukowych 
w Zy wieckiem i Bialskiem używano specyal- 
nych heblów. Używano również kaganków 
glinianych, do k tórych  nalewano jakiegokol
wiek tłuszczu i tłuszczem tym  świecono. 
Wreszcie świecono łojowemi świecami, wy< 
rabianemi zwykle w domu.

Sekretarz p. S. Udziela przedstawił rozpo
rządzenie Rady Szkolnej z dnia 7 kwietnia 
1913 r., którem  polecono nauczycielom, p ra
cującym  w szkołach wiejskich i małomiej
skich w całym kraju, spisać środki żywienia 
się, używane obecnie przez ludność, w celu 
opracowania planów nauki dla wiejskich szkół 
gotowania. Ponieważ spisy te  będą zawie
rały bardzo cenny m ateryał do studyów nad 
sposobem odżywiania się ludności, tem bar- 
dziej, że obejmują kraj cały, przeto referent 
wnosi, aby prosić Radę Szkolną o odstąpie
nie całego tego m ateryału Komisyi A n tro 
pologicznej Akad. Umiej, po zrobionym przez 
siebie u ży tku  dydaktycznym . Wniosek p rzy
jęto, nadto uchwalono wybrać K om itet zło
żony z pp. przewodniczącego, prof. Ciecha
nowskiego i sekretarza Udzieli; kwestyona- 
ryusz wydany przez Radę Szkolną, o k tó 
rym  wyżej mowa, kom itet ten  ma uzupeł
nić w celach naukowych, następnie przed
stawić go Radzie Szkolnej z prośbą o ogło
szenie i o wezwanie nauczycieli do zebrania 
dalszych m ateryałów, dotyczących żywienia 
się ludności.

Kalendarzyk astronom iczny na listopad r .  b.

M erkury jes t niewidoczny.
W enus wciąż jeszcze widnieje w postaci 

Ju trzenk i, lecz jej odległość kątowa od słoń
ca jest coraz mniejsza. Wschodzi na po
czątku  miesiąca o A1/2 po półn., w końcu
0 6 -ej rano.

Mars wschodzi o 8 7 2 wiecz. na początku
1 o 6 3/ 4 wiecz.— w końcu miesiąca. Porusza 
się dość wolno w gwiazdozbiorze Bliźniąt, 
niedaleko od Kastora i Polluksa. 27-go staje, 
i zmienia ruch prosty  na wsteczny. Jest to 
świetna, czerwonawa planeta; zbliża się obec
nie do Ziemi i średnica jej wzrasta od 10" 
do 13".

Jowisz widoczny jes t wieczorami nizko na 
połudn.-zachodzie.

S aturna można obserwować przez całą noc, 
z w yjątkiem  wczesnego wieczora. Znajduje 
się w gwiazdozbiorze Byka w odległości
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około 1 0 ° na półn.-wschód od gwiazdy 1 -ej 
wielkości Aldebarana.

Kometa Westfala, z okresem 61-o letnim , 
została odnaleziona w końou września; była 
na granicy widzialności gołem okiem. N ad
spodziewanie kom eta w ciągu paru  tygodni 
ogromnie zwiędła i straciła wyraźne jądro.

Pełnia księżyca w nocy z d. 13-go na 
14-ty.

T. B.

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

0 zależności te m p e ra tu ry  p o w ie trza  od 
ilości plam na słońcu. Czyżby nie było mo
żna przypuścić, że te  olbrzymie przewroty, 
jakie bezustannie zachodzą na słońcu, wy
wierają wpływ na ziemię i sąsiednie z nią 
planety, a prawdopodobnie i na nas samych? 
Pytanie to jest uzasadnione, jeżeli rozważy
my, że wszystkie najrozmaitsze czynności 
fizyczne i chemiczne na naszej planecie za
leżą głównie od tej potężnej energii, jaką 
słońce w postaci ciepła i światła szczodrze 
śle w przestrzeń. Jednakże tylko maleńka 
cząstka energii słonecznej, bo zaledwie jedna 
pięćset milionowa całego promieniowania, 
przypada w udziale ziemi, resztę bowiem 
albo otrzym ują planety, albo też ginie be
zużytecznie dla nas w przestrzeniach gwiezd
nych. W działalności słońca, jak  wiemy, za
chodzą zmiany peryodyczne, odzwieroiadla- 
jące się u  nas w rozm aitych zjawiskach, ja- 
koto w wahaniach tem peratury , w odchy
leniu igły magnetycznej, we wspaniałych 
przejawach zorzy północnej,-w  burzach m a
gnetycznych i t. p. Zmiany te  są peryo
dyczne i powtarzają się mniej więcej co każ
de jedenaście lat. Co do wpływu plam sło
necznych na tem peraturę ziemi, to napoty
kamy jeszcze wiele niepewności: w jednym  
i tym samym czasie tem peratura rozmaitych 
punktów  powierzchni ziemi różni się bardzo, 
uwidoczniają się tu  wpływy miejscowe; po
siadamy mało stacyj meteorologicznych, któ- 
reby zapisywały tem peraturę i t. d. Naj
nowsze jednak badania dowiodły, że tem pe
ra tu ra  ziemi wykazuje nieznaczne zmiany 
i te fluktuacye, jak  sądzą powszechnie, są 
w ścisłym związku z występowaniem plam 
na słońcu. Tego należało oczekiwać. Obec
nie plam na słońcu jes t najmniej; w roku 
1916 będzie ich najwięcej. N aprzykład w pa
sie zwrotnikowym ziemskim tem peratura po
większa się w ciągu J/ 2 — 1 1/ 2 lat przed 
mającym nastąpić okresem plam; poza zw rot
nikami przeciąg ten staje się większym, około 
biegunów wahania ilości ciepła są słabsze,

a jednocześnie regularność ioh zauważyć 
trudniej. Znacznie większe jest prawdopo
dobieństwo, że plamy posiadają związek z b u 
rzami i opadami na ziemi. D yrektor obser- 
watoryum na wyspie św. Maurycego (nale
żącej do grupy wysp Maskareńskich, leżą
cych na wschód od Madagaskaru), Meldren, 
ogłosił w r. 1872 wyniki swych spostrzeżeń, 
wykazujące, że pomiędzy burzami i cyklo
nami na oceanie Indyjskim a plamami na 
słońcu istnieje ścisły związek. N. Lockyer 
doszedł do tego samego wniosku, czyniąc 
obserwacye na przylądku Dobrej Nadziei. 
Meldren twierdzi, że średni opad roczny na 
powierzchni ziemi wynosi 97,6 cm, a różni
ca pomiędzy największym a najmniejszym 
opadem — około 10  cm\ największe opady 
miewamy po upływie roku od czasu u tw o
rzenia się największej ilości plam. Tak sa
mo, według tegoż badacza, średnie ilości 
opadów na lądzie europejskim, w Anglii, 
w Indyaeh i Ameryce podlegają jedenasto
letniem u okresowi, przyczem epoki najwyż
szych i najniższych opadów odpowiadają naj
większej i najmniejszej ilości plam. Niezbyt 
dawno J . Liznar ogłosił ciekawy artyku ł 
(„Meteorologische Zeitschrift" z czerwca 
r. b.) o wahaniach tem peratury  powietrza. 
Liznar, na zasadzie obserwacyj zmian tem 
peratury  w Wiedniu, dochodzi do wniosku, 
że te wahania są w związku ze zmienną 
działalnością słońca. W samej rzeczy, licz
ne obserwacye dowodzą, że promieniowanie 
słoneczne w okresie maxirnum plam jest 
mniejsze, niż podczas minimum. Uczony 
ten  wskazuje, że, na podstawie 33-letnich 
obserwacyj wiedeńskiej centralnej stacyi me
teorologicznej, nietylko można wyprowadzić 
tę zależność tem peratury  od ilości plam, ale 
jeszcze wykryć, że stan nieba jest w łącz
ności z działalnością słońca. Wyraża dalej 
nadzieję, że gdy nasz zasób wiadomości o po
wyższych zjawiskach się powiększy, wówczas 
będziemy mogli dokładnie przepowiedzieć po
godę na przyszłe lata, a nawet na dłuższy 
okres — przez co znaczenie praktyczne kli
matologii podniesie się bardzo. Tymczasem 
usiłowania w tym  kierunku, aby stworzyć 
nową naukę „Astro-M eteorologię“, będą na
leżeć do odległej przyszłości, aczkolwiek 
urzeczywistnienie tego celu nie ulega żadnej 
kwestyi.

M. B.

P ająki Moddridgea, Desis i Dolomedes.
N. Abraham podaje zajmujące wiadomości, 
dotyczące pająków rodzaju Moddridgea, D e
sis i Dolomedes. Pająki rodzaju pierwszego 
mieszkają na drzewach, pokrytych starą, 
chropowatą korą. W szparach i szczelinach 
kory pająk tak i buduje korytarz, mający na 
obu końcach drzwi, zrobione z odłamków
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kory, z porostów i t. p.; drzwi wyglądem 
swym są tak  doskonale przystosowane do 
środowiska, że naw et dla wtajemniczonego 
oka trudne są do rozpoznania. Za jednemi 
drzwiami siedzi w uk ryc iu  pająk, czyhający 
na zdobycz; gdy ta  się zbliża, pająk rzuca 
się na nią z błyskawiczną szybkością, chw y
ta  ją i wciąga do korytarza. Jeżeli zaś zda
rzy się, że jem u samemu grozi niebezpie
czeństwo ze strony silniejszego drapieżnika, 
wówczas zatapia w drzwiach silne swe szczę
ki, nogami opiera się o ściany korytarza 
i w ten sposób drzwi z całych sił p rzy trzy 
muje; w chwilach spoczynku zaś un ierucho
mią je  zapomocą mocnych nici. Jeżeli po
mimo wszelkich przedsięwziętych ostrożności 
k toś jednak drzwi uchyli, wówczas pająk 
ucieka przez drugie drzwi, zapasowe. Całą 
tę  kunsztowną budowę pająk wykonywa 
w ciągu jednej nocy. Pająki, należące do 
rodzaju Desis, żyją nad morzem w miejscach, 
zalewanych przez przypływ y morskie. Na 
mieszkanie obierają sobie wgłębienia, tw o
rzące się w starych rafaoh koralowych, 
szczeliny pomiędzy rurkow cam i i t. p. Gdy 
przypływ  się zbliża, pająk zamyka otwór, 
prowadzący do jego mieszkania, i tak  za
bezpieczony przed wodą, czeka, aż woda się 
cofnie; wówczas dopiero wychodzi z nory 
i łowi drobne skorupiaki. Ani w wodzie, 
ani też na wodzie pająk ten, podobnie jak  
inne, żyd nie potrafi. Najbardziej może je 
dnak interesujący jest rodzaj trzeoi, Dolo
medes. Pająki, należące do tego rodzaju, 
żyją w bezpośredniem sąsiedztwie wód sto 
jących, najczęściej spotyka się je  na kam ie
niach, pogrążonych częściowo w wodzie. Tyl- 
nemi kończynami pająk trzym a się mocno 
kamienia, pozostałe zaś sześć długich, wy
ciągniętych kończyn trzym a na powierzchni 
wody. Pająk pozostaje w takiej pozycyi bez 
ruchu  aż do chwili, kiedy obok niego prze
pływa drobna jaka rybka. Wówczas rzuca 
się, jak  p tak  drapieżny, do wody, obejmuje 
ofiarę sześcioma potężnemi kończynami, wpija 
w nią silne szczęki i wraca ze zdobyczą na 
kamień, gdzie ją  następnie pożera.

j .  b.
(Nat. W o oh.)

Pyton z w ysp Filip ińskich. Dosyó często 
W wilgotnyoh okolicach archipelagu wysp

Filipińskich, a nawet w plantacyach trzciny 
cukrowej, bywają spotykane olbrzymie oka
zy pytona (Python reticulatus). Węże te 
są niekiedy tak wielkie, że potrzeba wysiłku 
sześciu lub siedmiu ludzi, aby je utrzym ać 
w spokoju. Pani Marya C. Dioherson, re
daktorka American Museum Journal, podaje 
następujący wypadek: Na wyspie Panay ro 
botnicy zabili pytona długiego na sześć me
trów. Powolne trawienie nie dozwoliło po
tworowi uciec przed napaścią. Po rozpru
ciu jego brzucha, znaleziono w nim dzika 
ważącego 60 kilogramów. Journal of the 
Bombay N atural History Society podaje in
ne znów autentyczne zdarzenie z pytonem  
indyjskim  (Python molurus), który  pożarł 
dorosłego lam parta. W New-York Zoologi- 
oal Park pyton królewski o długości około 
sześciu metrów połykał kilkakrotnie wiep
rze, ważące 30 do 35 kilogramów. W me- 
nażeryi Karola Hagenbecka pytony zjadały 
z łatwością zwierzęta, ważące do 48 kilo
gramów. Znany oddawna jest fakt, że nie
które gady mogą połykać przedmioty, k tó 
rych średnica jest 3 lub 4 razy większa od 
średnicy ich głowy. Anatom ia węża w yja
śnia to  zjawisko. Wiązadła, łączące kości 
jego czaszki, a zwłaszcza wiązadła, dotyczą
ce bezpośrednio szczęk, są obdarzone nie
zwykłą sprężystością. W chwili połykania, 
podczas, kiedy zęby wysuwają się ku zdo
byczy, wykonywając szybkie ruchy podłuż
ne, to z prawej, to z lewej strony szczęki, 
skóra pokrywająca czaszkę, tak  jest nacią
gnięta, że łuki są zupełnie rozdzielone. Gdy
by nie wspaniałe błyszczące oczy, głowa 
wyglądałaby jak  niekształtna masa, w której 
z trudem  poznaćby można było głowę węża. 
W jaki sposób zwierzę oddycha, gdy w ciągu 
kilku godzin zdobycz pochłonięta zapycha 
najzupełniej wewnętrzne otwory nozdrzy, 
przez które w normalnym stanie przechodzi 
powietrze przez paszczę do krtani? Pomimo 
ciśnienia, przewód otw arty skutkiem  swych 
licznych pierścieni chrząstkow atych w ypy
chany jest naprzód, dopóki do k rtan i nie 
dojdzie powietrze poza szozęką; w ten  spo
sób k rtań  jes t niekiedy wysunięta 2 — 3 
centym etry  poza szczękami.

Str. H. G.

TREŚĆ NUMERU. Marceli B erthelot, przez M. — W ysiłek ludzki: jego wartość w niektó
rych przypadkach życia codziennego, wedł. H. Bonnina streść. H. G. — O zwalczaniu szkodników 
owadzicli z pomocą naturalnych ich wrogów, według prof. K. Sajó, przez B. Dyakowskiego. — 
Akademia Umiejętności.—Kalendarzyk astronomiczny na listopad r. b., przez T. B. — Kronika nau
kowa.

W ydaw ca  W. W rób lew sk i. Redaktor Br. Z natow icz,
Drukarnia L. Bogusławskiego, S-tokrzyska .Na 11. Telefonu l'.)ó-52


