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T. MIŁOBĘDZKI

BRONISŁAW ZNATOWICZ

WSPOMNIENIE

W  marcu tego roku upłynęło trzydzieści 
lat od śmierci śp. Bronisława Znatowicza, 
jednego z założycieli i pierwszego redaktora 
«'Wszechświata*. Już niewielu pozostało przy 
życiu nas, Jego współpracowników: czci
liśmy Go, kiedy jeszcze żył i działał; nie za
pomnieliśmy Go, kiedy odszedł od nas na 
zawsze; dziś należy iz racji tej smutnej rocz
nicy przypomnieć młodszym kolegom-przy- 
rodnikom walory duchowe i zasługi kultu
ralno-społeczne tego naszego troskliwego 
Opiekuna i serdecznego Mentora na niwie 
pracy pr zyrodniczo-piśmiemniczej: niechaj 
świeci On dalej innym wciąż swym przy
kładem! Tym  bardziej przypomnienie jest 
konieczne, iż  z żalem przekonaliśmy się, 
zbierając materiał do tego wspomnienia, jak 
wiele dowodów owocnej, patriotycznej dzia
łalności śp. Bronisława Znatowicza uległo 
zniszczeniu w  pożodze ostatniej wojny.

Czym sobie zasłużył śp. Bronisław Znaito- 
w icz na cześć i wdzięczność zie strony ro
daków?

Oto tym nade wszystko, że miłując go
rąco przyrodę ojczystą, dopomagał poznaniu

je j przez ziomków, a to przeiz organizację 
w Warszawie odpowiedniego piśmiennictwa 
przyrodniczego bądź źródłowego, badawcze
go («Pam iętnik Fizjograficzny* od r. 1881), 
bądź popularyzującego przyrodoznawstwo 
w sposób bardzo poważny (/Wszechświat* 
od 1882 r., «Chennik Polski* od 1901 r.); 
a przez to wzmocnił patriotyczną odporność 
jęczącej wtedy w  niewoli po powstaniu 
1863 roku Polski Kongresowej. Był właśnie 
Znaitowicz redaktorem «Pamiętnika F izjo 
graficznego* pnziez 25 lait, «Wszechświata* 
przez 35 lat, a «Chemika* przez pierwsze 
sześć lat jego istnienia. Lata Jego pracy re
daktorskiej, sumiennej, wzorowej, były la
tami ciągłej trwogi, niepewności o losy uko
chanych wydawnictw. Społeczeństwo nie do
rosło jeszcze wtedy do tego, aby czasopisma 
naukowe mogły się iz prenumeraty opłacać. 
Trzeba je  było podtrzymywać ofiarnością 
prywatną — skarbu swego nie mieliśmy — 
a ta ofiarność nieraz zawodziła. Proszę przej - 
rzeć roczniki wymienionych periodyków; 
można znaleźć w  nich kilka raizy smutne 
orędzie Znatowicza: wspomóżcie, bo będę 
zmuszony zawiesić wydawnictwo. Mimo te 
kłopoty materialne nie schodiził śp. Broni-
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staw Znatowicz pn-zez dziesiątki łat ze swego 
stanowiska, wykazując w tym hart duicha 
i wysokie poczucie obywatelskie.
Z zawodu chemik, szczególnie w  chemii, ja 
ko dziale nauki najlepiej sobie znanym, do
brze się zasłużył Znatowicz polskiemu p ir  

śmiennictwu fachowemu, i pracami orygi-

wiadomośei fachowych śród kolegów reali
zował Znatowicz kilkakrotnie, tłumacząc na 
polski wybitne podręczniki zagraniczne. 
W ięc mając lat zaledwie 23 z młodszym od 
siebie koleg'ą Józefem Jerzym Boguskim 
(bratem ciotecznym pani Marii Curie, póź
niejszym profesorem Politechniki Wars za w -

Pierw szy i w ieloletni redaktor «W szechśw iata» B r. Z n a t o w i c z .

nalnymi, i tłumaczeniami. Mianowicie, napi
sał wyborny podręcznik pt. « Zasady che
m ii*, stojący na najwyżsizym poziomie ów 
czesnej nauki, który doczekał się dwu w y 
dań ii był premiowany przez Fundację Nau
kową imienia Jakóba NaUmsona (1906).

Stale odczuwany obowiązek szerzenia

skiej) wydał po polsku «W ykład związków 
węgla» Karola Schoreemera. Był to wysokiej 
wartości podręcznik, dla polskich chemików 
pożyteczny, bo :zapoznający ich dokładnie 
po raz pierwszy z gromadą związków aro
matycznych, nie dość umiejętnie w  dawnych 
podręcznikach polskich opisywaną. Z kolei
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należy przypomnieć dokonane przez śp. Bro
nisława Znatowicza tłumaczenia: « Zadań 
i wyników badań stereochemicznych* prof. 
W iktora Meyera, «Zasad chemii teoretycz
nej* Lotasra Meyera, i dokonane pod główną 
redakcja Znatowicza przez Polaków, stu
diujących w  Uniwersytecie Doirpackim, tłu
maczenie « Chemii organicznej» Bertsena. 
Poza tym był Zna Łowicz pierwszym redak
torem działu chemicizmego «W ielkiej Ency
klopedii Ilustrowanej*, gdzie napisał sporo 
artykułów; no i naturalnie stale umieszczał 
artykuły i mota ty, najczęściej bez podpisu, 
w redagowanych przez siebie czasopismach.

A le nie tylko piórem podtrzymywał Zna- 
towicz przyrodoznawstwo polskie: w 1879 r. 
staje na czele świeżo utworzonej przy Mu
zeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie 
Sekcji odczytowej, skupiając koło siebie 
młodszą brać przyrodniczą i spoisobiąc ją 
na dzielnych prelegentów — krzewicieli 
oświaty przyrodniczej w Polsce; sam po
chlebnie znany z katedry w  okresie, po
przedzającym otwarcie wzmiankowanej Sek
cji, kiedy to publiczne głoszenie słowa pol
skiego w  Warszawie, jako wyraz łaskawości 
władz, rzadko w  kronikach miasta było no
towane. Znatowicz dobrze wiedział, że tylko 
przez górne warstwy społeczeństwa, zasobne 
w oświatę, wspartą na wiedzy przyrodni
czej, kultura umysłu i serca da się przenieść 
na warstwy dolne nasizego narodu —  na nasz 
lud; że  wzmoże jegO zasobność, że oświecony 
i zamożny naród, już wtedy cały polski, nie 
zginie w myśl zdania Staszica, iż  upaść 
może nawet naród wielki, ale zginąć tylko 
nikczemny. Nikczemny — to znaczy ciemny, 
leniwy i o (zachowanie w  życiu swego «ja », 
a między linnymi o zachowanie w  czystości 
języka nie dbający.

Otóż Znatowicz, wciąż utwierdzając nas, 
swych współpracowników, w  tych zasadach, 
pilnował, abyśmy wszyscy obywatelskie obo
wiązki w dziale oświaty narodowej uczciwie 
spełniali, iz zachowaniem w  dużej mierze 
kultu dla języka ojczystego. My, młodzi 
wtedy przyrodnicy, w szkołach obcych 
kształceni, bezwiednie nieraz popełnialiśmy 
w słowie i piśmie rusycyzmy, germanizmy 
i galicyzmy. Te błędy poprawiał i wykorze

niał śp. Bronisław Znatowicz bezlitośnie, 
wciąż ucząc nas ścisłości określań, wykwint- 
ności stylu i  doskonałej polszczyzny. Za co 
każdy z nas do końca życia jest wdzięczny 
Temu, który mową polską władał tak m i
sternie; Temu, który przekonywał nas 
jędrną apostrofą: «nie plugawcież tego, co 
jest jakby odgłosem kolatających się serc 
nasizych — znakiem, że jeszcze żyjemy*.

Trzeba przyznać, że zrozumienie patrio
tycznej' zasługi Znatowicza w tym względzie 
było wtedy w  Warszawie powszechne. Atoli 
Znatowicz irytował się, jak go za « język* 
chwalono. Na uroczystości swego jubileuszu 
w; roku 1912 odpowiedział koledze uniwer
syteckiemu Józefowi Kotarbińskiemu, dy
rektorowi teatru, a znakomitemu ówczesne
mu, światłemu retorowi polskiemu, gdy ten 
go aa piękno języka w  przemówieniu jubi
leuszowym chwalił: «w ięc do tego doszliśmy, 
kolego, że już za cnotę poczytujesz mi, Po
lakowi, iż poprawnym językiem ojczystym 
swe myśli wypowiadam!*

To właśnie patriotyczne nastawienie kie
rowało Znatowiczem w  dążeniu do ujedno
stajnienia polskiego słownictwa chemiczne
go. Pragnął On gorąco, aby wobec ówcze
snych kordonów choć język naukowy nas 
przyrodników polskich nie różnił. A  więc 
napisaną przez Antoniego Grabowskiego 
(1900) rozprawę o terminologii chemicznej 
polskiej osobiście przedstawił, jako najlep
szy znawca sprawy, na IX  Zjeździe przy
rodników i lekarzy polskich w Krakowie, 
a polem wraz z Władysławem Leppertem, 
przewodniczącym Koła Chemików warszaw
skich, przed obliczem Akademii Umiejętno
ści bronił, i do ujednostajnienia doprowa
dził. - -

Możnaby przytoczyć wiele przejawów bo
lesnego odczuwania przez śp. Bronisława 
Znatowicza skutków naszej niewoli. Ale z tej 
boleści zawsze wypływało męskie i  patrio
tyczne pragnienie przyczynienia się do za
chowania polskiego ducha, polskiej nauki. 
I tym właśnie ideałom życie swoje poświęcił.

Między innymi przejął się raz bardzio fak
tem następującym: podczas pobytu na Kon
gresie Chemicznym w 1906 roku w  Rzymie 
zwiedziłem z kolegami dr. Janem Bieleckim,
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prof. Stefanem Niementowskim i Ludwikiem 
Szperlem, dziś już nie żyjącymi, Muzeum 
Kopernika, ufundowane ze składek Polaków 
przy Obserwatorium Astronomicznym Uni
wersytetu Rzymskiego w  siedemdziesiątych 
latach ubiegłego stulecia, po jubileuszu na
szego wielkiego astronoma. Znaleźliśmy 
zbiór muzealny rozproszony, w nieporządku, 
i choć dyfekcj a była o naszej w izycie uprze
dzona, nikogo, prócz służącego, nie zasta
liśmy. W idocznie wstydzono się nas. Kiedy 
po powrocie do W arszawy opowiedziałem 
o tym stanie Muzeum Znatowiczowi, bardzo 
był tą wiadomością przygnębiony: «aziyżby 
śmiał Uniwersytet Rzymski postąpić sobie 
tak lekceważąco względem nas, gdybyśmy 
byli nacją wolną?» W tedy to wydrukował 
Znatowicz we «Wszechświecie» moje przy
pomnienie o pracach, tyczących się stosun
ków Polski z  Galileuszem, i o  Muzeum Ko
pernikowskim w  Rzymie; a wydrukował to 
nawet, ze względu na wagę wiadomości, na 
pierwszym miejscu rozstawnymi wierszami, 
z apelem do jeszcze żyjących naówczas nie
licznych już fundatorów Muzeum, aby się 
o fundację upomnieli. Starania w  tym w zglę
dzie, o ile sobie przypominam, spełzły na 
niczym- Proszę nie zapominać, iż działo się 
to 41 lat temu! Ciekawa rzecz, co się robi 
obecnie z owym Muzeum. Astronomowie 
polscy, czy w iecie coś o tym? Na zakończe
nie tego wspomnienia należy wskazać, skąd 
brał śp. Bronisław Znatowicz w młodości 
zaczyn do późniejszych chlubnych czynów 
swoich.

Bronisław Apolinary Felicjan Znatowicz 
urodził się 10 czerwca 1851 roku w  Lublinie 
w  pełnej najszlachetniejszych tradycji ro
dzinie. Wykształcenie średnie o tuzy ma ł 
w  sławnym naówczas Liceum Lubelskim. 
Idąc za popędem zamiłowania do nauk ści
słych, wstępuje Znatowicz w  1869 na W y 
dział przyrodniczy Uniwersytetu W arszaw
skiego, już rosyjskiego, bo świeżo właśnie 
z polskiej Szkoły Głównej utworzonego. Ale 
szczęściem dla słuchaczów nowej uczelni, 
uniwersytet ten był na razie starym winem 
w  nowym skórzanym worku: większość pro
fesorów pozostała po Szkole Głównej; zastęp 
słuchaczów był, poza nowo wstępującymi, ten

sam. Trwała^, więc po dawnemu łączność 
ideowa między starymi i  młodymi; istniał 
dawny zapał do pracy. Jeszcze jako student, 
po odrobieniu niezbędnych przygotowaw
czych studiów praktycznych, bierze udział 
Znatowicz w badaniach dra Erazma Lan
gera, swego przewodnika naukowego, nad 
elektrolizą związków organicznych. Studia 
uniwersyteckie kończy Znatowicz w 1873 r. 
i, dzięki opinii izldoilnego eksperymentatora 
i rokującego najlepsze nadzieje młodego 
chemika, zdobywa zaraz miejsce asystenta 
w Uniwersytecie Lwowskim przy profeso
rze Freundzie. W e Lw ow ie nawiązuje sto
sunki z najwybitniejszymi przyrodnikami 
polskimi, między innymi z Bronisławem 
Radziszewskim. W  rok jednak potem wraca 
do Warszawy i po złożeniu na Wydziale 
rozprawy pt.: «0  sposobach ogólnych syn
tezy węglowodorów* otrzymuje stopień 
naukowy kandydata nauk fiizyko-matema
tycznych, odpowiadający dzisiejszemu stop
niowi magistra (1874). Po czym zostaje 
Znatowicz wybrany przez W ydział na asy
stenta przy katedrze chemii i organicznej 
i technicznej. Katedrę tę zajmował wówczas 
prof. Wreden, i z nim to właśnie Znatowicz 
swe prace nad redukcją związków aroma
tycznych prowadzi i w Liebiga Annałach 
ogłasza. Późniejsze prace Znatowicza nad 
działaniem kwasu azotowego na węglowo
dory aromatyczne opublikowane zostały 
w  Rozprawach Akademii Umiejętności 
(1900). W  1878 roku przenosi się na asy
stenturę przy katedrze chemii nieorganicz
nej, świeżo wtedy obsadzonej przez prof. 
Potylicyna, tak miernego nauczyciela, że 
cała strona dydaktyczna tej katedry spadła 
na barki Znatowicza. Uczniowie Znatowicza 
z tych czasów zawsze z wdzięcznością wspo
minali, ile zyskali od niego praktycznych 
wskazówek w  pracowni, ile w idzieli po m i
strzowsku dokonanych doświadczeń na w y
kładach? Jednocześnie zaczął wtedy wykła
dać Znatowicz chemię w  szkołach średnich.

Tymczasem stosunki w Uniwersytecie 
Warszawskim stawały się oaraz cięższe. 
Dlatego skorzystał Znatowicz ź propozycji 
objęcia opróżnionego po śmierci śp. Dzie
wulskiego stanowiska naczelnego inspek



tora oświetlenia gazowego miasto Warszawy 
i Uniwersytet opuścił (1889). Odtąd aż do 
śmierci pozostaje śp. Bronisław Znaitowicz 
na ozele samoistnej pracowni chemicznej 
miejskiej, na straży tych ekonomicznych 
i zdrowotnych interesów mieszkańców W ar
szawy, które są związane z gazownictwem. 
Odtąd posiadł też możność otwierania go
ścinnych podwojów swej pracowni dla nie
jednego chemika, szukającego napróżno ka
wałka miejsca dla badań naukowych 
w Warszawie. Każdy taki chemik z wdzię
cznością w  sercu wspominał późniiej udzie
loną mu gościnę.

Dla swej nieskazitelnej prawości staje się 
Znaitowicz w  tym czasie fachowym sędzią- 
obywatelem w  mnogich sprawach naitsury 
prywatnej i publicznej, jako ekspert i  roz-' 
jemoa.

Z tego, co podałem, widać, jak Znatowicz 
ciągle składał w  ofierze na ołtarzu publicz
nym to osobiste, nie dające się ująć w  sło
wa, ukontentowanie, jakich dostarczają 
umysłowi tej miary, umysłowi tak ścisłemu, 
oryginalne dociekania naukowe. Prowadze
nie systematycznych badań naukowych było 
w Kongresówce w  tych czasach bardzo 
utrudnione: wszystkie naukowe stanowiska 
były obsadzone przez Rosjan, a zamknięte

dla Polaków. Niemniej przeto porobił Zna
towicz wartościowe odkrycia w  dziedzinie 
elektrolizy związków organicznych, redukcji 
i nitrowania związków aromatycznych; 
udoskonalił pewne metody analizy wago- 
wej i gazowej, wciąż odciągany od ukocha
nej pracy badawczej przez te szczytne oby
watelskie obowiązki, jakie na Niego, nie 
dającego się w wielu przypadkach przez ni
kogo innego zastąpić, ówczesne polskie ży
cie twarde i nie wesołe wkładało.

Odszedł od nas za prędko (11 marca 1917 
roku), liczył bowiem wtedy 66 lait i mógł 
jeszcze owocnie dla dobra Polski pracować. 
Śmierć Jego okryła ciężką żałobą wszyst
kich, co z Nim pracowali ii co Go znali oso
biście, i wywołała żal ogólny wśród górnych 
warstw ówczesnej inteligencji polskiej.

A że utożsamiał śp. Bronisław Znatowicz 
zawsze honor ze spełnieniem obowiązku, 
a swe obowiązki wziględem Polski wypełniał 
doskonale, więc posiadł na zawsze poczesne 
miejsce wśród tych, którzy w  czasach naj
cięższych dobrze zasłużyli się Ojczyźnie.

Zasługuje i zasługiwać będziie .na cześć; 
jest i będzie wzorem dla tych, którzy bez 
zastrzeżeń oddają swe siły służbie dla Na
rodu. &

J. CZEKANOWSKI

WYNIKI BADAŃ ̂ PRZYRODNICZYCH ŹRÓDŁAMI HISTORYKÓW

Dziwnym i pretensjonalnym wydawać się 
może twierdzenie, że badaczom przeszłości 
Słowian znacznie więcej materiału źródło
wego dostarczyło zaznajomienie się z w y
nikami polskich badań przyrodniczych ani
żeli lektura pisarzy starożytnych. Odpo
wiada ono jednak faktycznemu stanowi 
rzeczy. Zademonstrujemy to na klasycznym 
przykładzie, stanowiącym wynik współpracy 
botaników krakowskich ze slawistami lwow
skimi.

Badaczom przeszłości, doszukującym się 
najstarszych wiadomości o Słowianach, źró
dła starożytne dostarczyły nader mało ma
teriału. Do połowy I tysiąclecia przed naro

dzeniem Chrystusa odnosi się zupełnie h i
storyczny, podany przez H e r o d o t a  fakt 
wędrówki Neurów. Ojciec geografii notuje 
wiadomość, że na kilkadziesiąt llat przed 
rozpoczęciem się wojny Dariusza ize Scytami 
(513— 512) musieli Neurowie opuścić swoją 
ojczyznę Wskutek napadu wężów i osiedlić 
się obok Budynów. Neurowie, jak mówi 
H e r o  do  t, zostali jakoby wezwani przez 
ustępujących Scytów przeciwko Persom, 
a gdy Persowie, w pogoni za Scytami, wpa
dli do kraju Neurów, to ci ostatni nie sta
w ili im oporu, lecz odeszli w  puszcze pół
nocne.

Kim  byli ci zagadkowi Neurowie, stano
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wiło przedmiot przypuszczeń komentatorów 
starożytnych tekstów. Na ogół zgadzano się, 
że marny tu do czynienia z wiadomością 
o ruchach ludów bałto-słowiańskich, które 
doprowadziły do ostatecznego wyizolowania 
się tych ludów na terenach niezbyt odle
głych od ich wczesnohistorycznych siedzib. 
Większość badaczy zajmujących się tym za
gadnieniem wypowiedziała się za przyna
leżnością Neurów do grupy ludów bałtyc
kich, czyli litewskich. Mniej liczni obsta
wali przy twierdzeniu, liż mamy tu do czy
nienia z pierwszą historyczną wzmianką
0 Słowianach. To stanowisko izajął z koń
cem zeszłego stulecia znakomity czeski sla- 
wista Lubor N i e d e r 1 e. Podjął on bowiem 
próbę zlokalizowania ich nie mniej zagad
kowych siedzib w  «puszczach. północnych*. 
Zwrócił on mianowicie uwagę na to, że na 
Podlasiu, w ziemi nurskiej płyną rzeki Nur
1 Nurzec, wyraził przypuszczenie, że ich na
zwy nawiązują się do nazwy szczepu Neu
rów  i podkreślił, że postać tych nazw prze
mawia raczej za słowiańskim, niż za ich 
bałtyckim charakterem. Jak widzimy, na
wet i przy bardzo sumiennej interpretacji 
filologicznej to najstarsze źródło dało nam 
bardzo niewiele i w  dodatku nader niepew
nego materiału.

Znadznie konkretniejszych danych dostar
czył geograf aleksandryjski P t o l e m a -  
j o s, którego mapa nie nastręcza poważniej - 
szych wątpliwości, przynajmniej co do lo
kalizacji różnych ludów, w  znacznej mierze 
znanych co prawda tylko z istnienia. Na tej 
mapie, nad zatoką Gdańską w idzimy naizwę 
ludu Wenedów, wspominanego już nieco 
wcześniej przez pisarzy rzymskich. Ponadto 
mapa ta podaje w  postaci C a 1 i s i a nazwę 
Kalisza. Wobec tego, iż słowiański charak
ter nazwy miasta nie budzi właściwie 
wątpliwości, pozostaje tu jedynie do w yja 
śnienia, czy zagadkowy lud Wenedów może 
być utożsamiany ze Słowianami?

Na korzyść poglądu, że Wenedów należy 
utożsamiać ze Słowianami, przemawia bar
dzo poważnie fakt, że tym mianem Niemcy 
oznaczali i obecnie jeszcze Oznaczają swo
ich najbliższych słowiańskich sąsiadów, nie 
ogarniając nim co prawda ani Czechów, ani

Polaków, z którymi zetknęli się dopiero 
później. Tak na przykład dla Łużyczan nie 
posiadają oni żadnej innej nazwy poza ter
minem —• « Wenden». Tym  samym mianem 
oznaczali dawniej Niemcy również Słowian 
Połabskich i Lu tyków, jak o tym świadczy 
zresztą częste powtarzanie się przymiotnika 
«W endisch» przy nazwach miejscowości, jak 
na przykład Wendisch W.arnow, domeny 
dzierżawionej przez mego pradziada i jego 
przodków.

Faktu tożsamości ptolemajosowych W e 
nedów ze Słowianami nie kwestionuje by
najmniej to, iż oznaczanie Rosjan przez 
Estończyków mianem Venaja może stano
wić zapożyczenie germańskie. Jest również 
wielce prawdopodobne, że i do Rzymian na
zwa Wenedów dotarła za pośrednictwem 
Germanów i że z  tego źródła pośrednio czer 
pał swoje wiadomości geograf aleksandryj
ski, skoro nie mieszał Wenedów — ani 
z Wenetami naidadriatyckimi, ani też z W e 
netami armoirykańskimi Bretanii.

Tej najprostszej interpretacji skąpych 
świadectw źródeł starożytnych przeciwsta
wiła się nauka niemiecka. Odrzucała ona 
dopuszczalność twierdzenia, że Rzymianie 
mianem Wenedów Oiznaczali po prostu Sło
wian. Niemcy uw7ażali bowiem, że Słowia
nie do swoich wczesnohistorycznych siedzib 
przybyli dopiero w  okresie wędrówki naro
dów, że byli oni przybyszami z jakiegoś 
bliżej nieokreślonego wschodu, a ponadto — 
że nazwa Wenetów dotyczyła szczepu ilir- 
skiego, którego północna część dotarła do 
Bałtyku, tak jak iziacbodnia grupa oparła się 
o Atlantyk, gdy natomiast główna masa 
przesunęła się na południe, zajęła zachodnią 
część półwyspu Bałkańskiego i w  postaci 
mocno zmienionej dalszymi kolejami losu 
dochowała się do naszych czasów jako al
bańscy Szkipetarowie. Podkreślając rzekomo 
ilirski charakter nadbałtyckich Wenedów, 
Max Y a s m e r ,  następca Aleksandra 
B r u c k n e r a  na katedrze slawistyki 
w  Berlinie, twierdził przy tym, że nie do
szli oni w  ogóle do zetknięcia się ze Słowia
nami, gdyż ci przybyli do Europy środkowej 
dopiero po wchłonięciu Ilirów  przez Ger

manów.
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W  tym dosyć skomplikowanym wywodzie 
bardzo istotną rolę odgrywało założenie, że 
Słowianie są przybyszami, których pra
ojczyzny należy się doszukiwać gdzieś na 
wschodzie. Otóż właśnie w tej tak zasadni
czej sprawie ze strony nauki polskiej wyszła 
inicjatywa sięgnięcia do wyników badań 
przyrodniczych jako do najbardziej obiek-

nazwy Słowianie dopiero później przejęli od 
swoich sąsiadów.

Niestety w  tych czasach, gdy R o s t a f i ń- 
s k i (1908) podjął próbę rozwiązania tego 
podstawowego zagadnienia w  tak pomy
słowy sposób, o stosunkach florystycznych 
Europy środkowej, a zwłaszcza jej wschod
nich rubieży posiadano jeszcze nader niedo-

Ryc. 1. Zasięgi roślinne ustalające terytorium praojczyzny Słowian, jako obszaru równocze
snego występowania cisu, bluszczu ,i grabu, a nie posiadającego buku. Rzadko kropkowany 

obszar zarośnięty bukiem dopiero w  czasach późniejszych.

tywnegó źródła, umożliwiającego historyko
wi uzupełnienie swoich zbyt skąpych w ia
domości. Botanik krakowski, R o s t a f  i ń- 
s k i, przyrodnik o wielkim humanistycz
nym wykształceniu, podjął próbę zlokalizo
wania terenu praojczyzny Słowian na pod
stawie znanych im roślin. Oparł się on przy 
tym na założeniu, że musiała się ona znaj
dować tam, gdzie rosną drjzewa i krzewy 
znane ogółowi Słowian, a nie mogła się 
znajdować na terenach o roślinności, której

kładne wiadomości. Uważano wtedy, że linia 
graniczna najdalszego wschodniego zasięgu 
buku przebiega przybliżenie prosto od ujścia 
Niemna do ujścia Dniepru, jak 10 podał Lu- 
bor N i e d e r l e  (1902). Wobec tego zaś, że 
nazwa buku została prlzez Słowian zapoży
czona od Germanów za czasów Juliusza C e- 
z a r a, więc najważniejszy wynik poczynań 
R o s t a f i ń s k i e g o  stanowił wniosek, że 
praojczyzna Słowian musiała znajdować się 
gdzieś na wschodzie, a w  każdym razie
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gdzieś za Bugiem i Niemnem. W yn ik  ten zo
stał oczywiście z uznaniem przyjęty przez 
naukę niemiecką i od tego czasu argument 
bukowy odgrywał rolę kłody, o którą poty
kali się wszyscy slawiści, podejmujący pró
by syntetycznego ujmowania wyników ba
dań w  tej dziedzinie wiedzy.

dzi na znacznej przestrzeni aż do granic do
rzecza Niemna.

W  następnych latach granice /zasięgów ro
ślinnych zostały jeszcze dokładniej sprecy
zowane na podstawie badań torfowisk, które 
dały obraz przeobrażeń szaty roślinnej za
chodzących w  przeszłości. Dla naszego iza-

Ryc. 2. Rzekoma priaofjczyzna Słowian według M. V a s m e r  a (1926) poziom o zakreskowana, 
ujęta na podstawie b i e d n y c h  wniosków z niedokładnych naniesionych d z i s i e j s z y c h  za
sięgów roślin. P ionowo zakreskowany obszar podaje zasięg, który otrzymanoby przy wysnuciu 
poprawnych wniosków z m y l n y c h  danych V  a s m e r  a. Spóźnione echo pracy J. R o s t a 

f i ń s k i e g o  (1908).

W ynik i późniejszych badań naszych flo- 
rystów pozwoliły na stwierdzenie, że obszar, 
na którym rosną znane wszystkim Słowia
nom: grab, cis i bluszcz, a na który nie sięga 
buk, zajmuje środkową część dorzecza W i
sły wraz z sąsiednią częścią dorzecza Warty, 
a w kierunku północno-wschodnim docho-

gadnienia najważniejsze było tu oczywiście 
stwierdzenie, że dolna część dorzecza W isły 
zarosła bukami niedawno, prawdopodobnie 
dopiero w  okresie historycznym, jak to 
stwierdza zresztą jeden z badaczy niemiec
kich. W  ten sosób floryści umożliwili ję 
zykoznawcom danie dowodu, że praojczyzna
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Słowian mogła się znajdować jedynie 
w środkowej i dolnej części dorzecza W i
sły wraz z sąsiednimi częściami dorzeczy 
Odry i Pregoly, a też że nic nie stoi na prze
szkodzie utożsamieniu Wenedów nadbał
tyckich, wspominanych przez źródła staro
żytne, ze Słowianami. W  ten sposób dzięki 
polskim botanikom wyniki badań języko
znawczych, zajmujących się w perspektywie 
czasu przeobrażeniami stosunków terytorial
nych, zachodzących pomiędzy ludami prehi
storycznej Europy, zostały związane z tere
nem, to znaczy, że prace botanidzne umożli
w iły uzgodnienie perspektyw czasu i prze
strzeni.

Kończąc omawianie tak istotnego wkładu 
*h a szych botaników do najdawniejszej histo
rii Słowian musimy jeszcze zwrócić uwagę 
na jedno swoiste curiosum  nie przynoszące 
bynajmniej zaszczytu nauce niemieckiej. 
Jest to mianowicie przyjęta przez nią -próba 
botanicznego uzasadnienia lokalizacji pra- 
.ojczyzny Słowian na Polesiu. Należy przy 
tym podnieść, iż jest to oficjalna teza nauki 
niemieckiej, reprezentowana nie tylko przez 
Maxa V a s m e r a ,  lecz również i przez bar
dzo poza tym obiektywnego Hermanna 
H i r t a, a ponadto akceptowana i przez czo
łowego czeskiego slawistę Lubora N i e d  e r- 
1 e g o. Otóż Max V a s m e r w  swojej map
ce (1926) nie tylko nie uwzględnia prac na
szych florystów ( S z a f e r  1921), leaz po
nadto, przy uwzględnianiu zasięgu cisu — 
myli wschód z zachodem. Chyba trudno 
o bardziej przekonywujące wykazanie ab
surdalności bronionej przez siebie telzy.

Unaoczniliśmy tu, że badania botaniczne 
przynoszą rozstrzygnięcie najważniejszego 
zagadnienia sio wiano znawstwa — lokaliza
cję praojflzyzny Słowian, stanowiącą podsta
wę rekonstrukcji historii ich najdawniejszej 
przeszłości. Przejdziemy zatem do 'wykaza
nia, że wyniki osiągane przez antropologów 
dostarczają licznych przycizynków przy roz
patrywaniu zagadnień bardziej szczegóło
wych. Ograniczymy się tu do dwu przykła
dów ogólniejszego znaczenia. Pierwszy doty
czy Czech, a drugi — Polski.

O zajęciu przez Czechów ich obecnych 
siedzib nie posiadamy żadnych historycz
nych wiadomości. W iem y jedynie, że 
w okresie wczesnohistorydznym kraj ten 
zajmował celtycki lud Bojów. Jego nazwa 
żyje dotychczas w łacińskiej nazwie kraju — 
Bohemia, zachowanej u Niemców jako 
Boehmen, a przez Francuzów przeniesiona 
na Cyganów, którzy dopiero w  późnym śred
niowieczu zjaw iają się w  Europie. Około 
narodzenia Chrystusa Czechy zajmują szcze
py germańskie, I tak przed rokiem 14 przed 
naszą erą Kwadowie przychodzą z nad Renu 
na MoraWy i do Słowacji, gdy Markomani 
w  latach 9—8 przed narodzeniem Chrystusa 
zajmują Czechy. Po upadku państwa Mara- 
buda obydwa te szczepy łączą się aa pół
nocnych wybrzeżach Dunaju. Markomani, 
przesunąwszy się na zachód, wytwarzają 
szczep Bawarów. Kwadowie natomiast osia
dają nad dolnym Granem i zostają tam zni
szczeni w  walkach późniejszych. Na zaraniu 
czasów historycznych Czechy są krajem 
czysto słowiańskim.

Ilościowe ujęcie zjawisk gramatycznych 
w- językach słowiańskich pozwoliło mi 
unaoctznić, iż odzwierciedlają one fakt, że 
Czesi i Słowacy, po oderwaniu się od pnia 
zachodnio-słowiańskiego, weszli w  ściślejszą 
łączność ze Słowianami południowymi, co 
stanowiło bez wątpienia konsekwencję prze
kroczenia Karpat i Sudetów. Później nastą
pił okres ścisłego współżycia z całą Słowiań
szczyzną, wyjąwszy z jednej strony Bułga
rów, a z drugiej zaś Polaków, łącznie z Po- 
łabianami i Łużyczanami Dolnymi. Stanowi 
to przypuszczalnie odzwierciedlenie się okre
su panowania Awarów i jego konsekwencyj. 
Wreszcie w  ostatnim okresie Gzesi i Słowacy 
tracą kontakt ze Słowiańszczyzną południo
wą i zespalają się ponownie ze Słowianami 
zachodnimi. Oczywiście mamy tu do czy
nienia z konsekwencją osiedlenia się W ę 
grów nad Dunajem, aż po niemiecki klin 
na zachodlzie. W  ten sposób Słowianie po
łudniowi zostali odseparowani od zwartego 
obszaru pozostałej Słowiańszczyzny.

Cóż do tego schematycznego obrazu mogły 
dodać wyniki badań antropologicznych?
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Składniki, rasy Nordyczna Śródziemno
morska Armenoidalna Laponoidalna

01° 01° «/° o/o
Polacy podwarszawscy 52.9 17.5 10.3 20.0
P oborow i pow . Lida 47.6 18.8 7.7 25.9
Czesi grodziska L e v y  Hradec V III — X II w. 46.3 19-2 9.5 24.5

Polacy poborow i pow . Końsk 33.1 13.4 16.4 37.0
Czeszki, im igrantki w  Stanach Zjedn. A. P. 31.3 10.2 17.0 41.7

Czaszki, Praga X III — XV I w. 28.3 15.7 20.0 35.4
Badeńczycy XV I — X V III w. 26.4 19.7 25.6 28.6
Praga X V III w ieku 24.3 21.7 24.3 30.0

W  tabeli powyższej zostały zestawione re
zultaty analiz antropologicznych, podające 
odsetki, w  jakich poszczególne składniki ra
sowe występują w  grupach tu uwzględnio
nych. Liczby te pozwalają na stwierdzenie 
kilku nader ważnych faktów.

Przede wszystkim w idzim y tu, że Czesi 
z grodziska Levy Hradec jeszcze w  okresie 
między V I I I  a X I I  wiekiem zachowują skład 
antropologiczny właściwy mieszkańcom 
północnego dyluwialnego niżu Europy środ
kowej. Natomiast teraźniejsza ludność 
Czech, reprezentowania tu przez emigrantki 
czeskie, badane w  Stanach Zjednoczonych 
A. P., wykazuje znacznie większe podobień
stwo do mieszkańców obszaru małopol
skiego, między Karpatami a zboczami gór 
Świętokrzyskich. Unaocznia to skład rasowy 
poborowych pow. Końsk. Na tej podstawie 
możemy wnioskować, że słowiańscy przod
kowie teraźniejszych Czechów, przekroczyw
szy Sudety, nie weszli bynajmniej do kraju 
pustego, lecz opanowali obszar o ludno
ści posiadającej skład rasowy dosyć podobny 
do obecnego. N ie ulega zatem wątpliwości, 
iż wśród zrazu tylko pod względem języ 
kowym zasymilowanych tubylców w  ciągu 
długich siu lec i słowiańscy zdobywcy zacho
wywali swoją odrębność, to znaczy tworzyli 
warstwę uprzywilejowaną. Fakt ten świad
czy bardzo wymownie przeciwko hipotezie 
widzącej podstawę organizacyjną narodu 
czeskiego w państwie legendarnego Samona, 
to znaczy uważającej ją  za efekt ekspansji 
frankońskiej. W  świetle naszego wyniku an
tropologicznego organizacja polityczna Cze
chów jest rodzima, stworzona przez słowiań
skich przybyszów z północnego niżu dylu

wialnego, a zatem .znacznie starsza od pań
stwa Samona z V II  wieku. Ten krótkotrwały 
twór był widocznie tylko zdarzeniem finali
zującym okires panowania Awarów, którego 
skutki oddziaływały zresztą jeszcze bardzo# 
długo, jak to poświadcza język.

W ynik osiągnięty przez badania antropo
logiczne ma oczywiście bardzo duże znacze
nie dla bajkowego okresu, historii narodu 
czeskiego. Jest on tak realny, iż stawia na 
porządku dziennym pytanie, czy katastrofa 
bitwy białogóirskiej nie powinna być uwa
żana za ostatni rapsod epopei zapoczątko
wanej przez ekspansję słowiańską na tere
nie Czech? W  tym przypadku warstwa w yż
sza narodu czeskiego, zniszczona przez 
Habsburgów w  X V II w., powinnaby się do
chować aż do tragicznego finału o tym sa
mym składzie rasowym, jaki posiadała je 
szcze na początku bieżącego tysiąclecia. Od
powiedzi na to pytanie oczekujemy od antro- 
.pologii czeskiej. Tymczasem możemy jedy
nie stwierdzić, że podane w  naszej tabeli 
składy rasowe czaszek praskich z późnego 
średniowiecza i z  wieku X V III  mówią nam 
jedynie o napływie ludności południowo- 
niemieckiej do stolicy kraju. Reprezentuje 
ona bowiem zupełnie inną formację antropo
logiczną, w  porównaniu z przeciętną lud
nością Rześką, najlepiej reprezentowaną 
przez emigrantki czeskie, nie mówiąc już 
o słowiańskich zdobywcach kraju z okresu 
ekspansji słowiańskiej.

Analogicznych i nie mniej ważnych przy
czynków dostarczyła antropologia i dla le
gendarnego okresu dziejów narodu pol
skiego. Tu mamy jednak do czynienia z bar
dziej skomplikowanymi stosunkami. Polski
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nie osłania czworobok grzbietów górskich, 
czyniących z Czech skutecznie zabezpieczoną 
cytadelę Europy środkowej. Polska leży na 
szlaku łączącym Europę północną ,z urodzaj - 
nymi stepami czarnomorskimi. Ograniczymy 
się zatem do przyczynka związanego z za
gadnieniem Gotów. W  tym celu podajemy 
poniższe zestawienie:

miach polskich, jak o tym świadczy wielkie 
podobieństwo Gotów I I I  wieku z Niko
łaj ewki u ujścia Dniepru do ludności po
chowanej w  wielkopolskich mogiłach rzędo
wych. Analogicznym przeobrażeniom mu
siała ulec jednak też i  ludność pochowana 
w  wielkopolskich mogiłach rzędowych, jak 
o tym świadczą je j odchylenia od składu

Składniki, rasy Nordyczna Śródziemno
morska Armenoidalna Laponoidalna

Anglosasi wczesnohistoryczni 24.5 38.7 14.3 22.5
Bawarow ie V II w. Mogiły rzędow e w  Giesing 23.9 37.8 15.7 22.8
Spitalfields (Londyn, dżuma XVI —XVII w ieku) 23.7 40.8 14.4 21.5

Szwedzi epoki żelaza 46.6 39.3 2.2 11.8
W ikingow ie. Jomsborg na \\olinie 50.0 35.4 2.7 12.5
Szwedzi teraźniejsi z Dalarne 55.0 33.0 3.0 9.0

Chłopi polscy okolic Nasielska 54.7 17.2 9.0 18.8
W ielkopolskie mogiły rzędowe 53.5 26.7 11.4 8.5
Goci III. w. z N ikołajewki nad m. Czarnym 48.0 25.3 14.3 12.3
M ogiły rzędow e pow. Płońskiego z X I—X II w. 35.5 33.3 17.6 13.6
Ala ni V III— IX  wieku 24.4 36,3 23.9 15.4

Zestawienie powyższe unaocznia, że 
wczesnohis loryczni Germanie zachodni za
chowali się dotychczas w  niezmienionej po
staci w  Angłosasach. W ykazuje ono ponad
to, że w  Skandynawii odbywa się w  ostat
nich kilkunastu stuleciach ewolucja polega
jąca na potęgowaniu siły liczebnej skład
nika nardycznego, tak że twierdzenie o jego 
wymieraniu, propagandowo wyzyskiwane 
przez rasiistów niemieckich, jest zupełnie nie
uzasadnione. Wreszcie w idzimy tu, że Goci, 
to znaczy Germanie wschodni, w  swojej wę
drówce po kontynencie ulegali bardzo daleko 
idącym przeobrażeniom wskutek wchłania
nia krwi ludności tubylczej.

Dla nas zupełnie szczególną wagę posiada 
fakt, że czaszki mogił rzędowych z Płoń
skiego zajmują miejsce pośrednie między 
Gotami I I I  wieku z nad Morza Czarnego 
a Alanami V I I I— IX  wieku. Świadczy to, że 
w  Płońskim utknęła część Gotów wracają
cych szlakiem wiślanym ze stepów czarno
morskich, gdzie wchłonęli oni dużo krwi 
ludności tubylczej. Analogicznym przeobra
żeniom musieli ulec ich przodkowie na zie-

rasowego teraźniejszej ludności polskiej, np. 
z okolic Nasielska.

Fakty tu przytoczone stanowią materiał 
jeszcze nie wyzyskany przy badaniach nad 
genezą państwowości polskiej. Stawiają one 
tezę najazdu w  zupełnie nowym oświetle
niu. Wykluczają one w  każdym razie ewen
tualność najazdów zachodnlio-germańskidh 
(niemieckich) i skandynawskich. Zupełnie 
inaczej przedstawia siię natomiast sprawa 
roli Gotów w  ukształtowaniu się dziejów na
szej najdawniejszej przeszłości. W  obliczu 
tu podanych faktów antropologicznych zwo
lennicy tezy rodzimego pochodzenia naszej 
państwowości będą m ieli sytuację znacznie 
trudniejszą od badaczy przeszłości narodu 
czeskiego.

Przytoczone tu trzy przykłady wystarczają 
dla unaocznienia, że wyniki badań przy
rodniczych dostarczają historykowi bardzo 
cennego materiału źródłowego. Jest on zna
cznie pewniejszy od fragmentarycznych do
kumentów, nie zawsze autentycznych. Opie
ra się on bowiem na syntetycznym ujęciu 
znaczniejszej ilości faktów.
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R. BORKOW SKI

KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY W  SWOJEJ UŻYTKOWOŚCI
DZISIEJSZEJ I

W iele cennych i pożytecznych darów na
tury marnuje się i ginie bezpowrotnie, czę
sto nawet niespostrzeżenie dla oka ludz
kiego. Jakżeż to, niestety, zjawisko pospo
lite z naszego życia codziennego! Wystarczy 
jednakże odrobina świadomości i roztropnej

Ryc. 1. Kw iaty kasztanowca.

uwagi, by przyjrzeć się tej rzeczywistości 
i zorientować w płynących siad dla nas stra
tach.

Do takich nie wyzyskanych w  otaczają
cym nas świecie roślinnym surowców na
leży między innymi kasztanowiec zwyczaj
ny, tzw. pospolicie kasztan —  wszystkim aż

JUTRZEJSZEJ

nadto dobrze znane drzewo z naszych par
ków, ogrodów czy przydroży, w cieniu któ
rego tak ochoczo szukamy ochłody przed 
skwarem letniego słońca, którego pięknym 
i bujnym kwieciem majowym nasycamy 
wzrok swój pożądliwie, zaś opadające je- 
sienią lub brutalnie kamieniami strącane 
przedwcześnie nasiona, czyli tzw. powszech
nie kasztany, stanowią ulubiony przedmiot 
zabawy dla naszej dziatwy.

Od najdawniejszych czasów lecznictwo 
ludowe wierzyło w  skuteczność stosowania 
kasztanowca przeciwko reumatyzmowi albo 
w uśmierzaniu bólu zębów itp. Na przeło
mie X V I-go  stulecia w czasach inwazji 
Turków do Europy środkowej zapoznano 
się również z ich starym zwyczajem lecze
nia tą rośliną kaszlu i dychawicy u - koni. 
Stąd nawet niewątpliwie wzięła początek jej 
łacińska nazwa botaniczna (Aesculus hippo- 
castanum) jak i niemiecka (Rosskastanie). 
Tak samo wywar z kwiatów albo młodych 
liści, przygotowany w  postaci ekstraktu, jest 
od dawna stosowanym środkiem na koklusz 
dziecięcy. Kora z młodszych 3— 5 letnich ga
łęzi z racji dużej zawartości ciał garbniko
wych, podobnie jak kora chinowa, znalazła 
zas losowanie w walce z zimnicą (gorączką 
malairyczną) oraz przy osłabieniu przewodów 
trawiennych, a także i w  przemyśle garbar
skim. Z nasion, czyli kasztanów właści
wych, obfitujących w  skrobię, można pro
dukować dekstrynę, zaś w  najnowszych cza
sach zwrócono uwagę specjalną na możli
wość ich użytkowania na podobieństwo 
ziemniaków do przeróbki gorzelnianej 
w przemyśle spirytusowym. Badania w  tym 
kierunku są intensywnie prowadzone 
i w  razie pomyślnego praktycznie rozwią
zania tego zagadnienia kasztanowiec nasz 
wysunie się niewątpliwie na jedno z miejsc 
czołowych wśród wszystkich innych roślin 
przemysłowych. Wreszcie drewno samo dla 
swej miękkości, użytkowane jedynie w  pew
nej mierze do wyrobów tokarskich i sny
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cerskich, uważane jest dzisiaj za bardzo 
dobry surowiec do fabrykacji błonnika (ce
lulozy).

Ojczyzną kasztanowca zwyczajnego — 
Aesculus hippocastanum L., przedstawiciela 
rodziny Hippocastanaceae, jest teren gó
rzysty północnej Grecji, Persja oraz obszar 
Himalajów. Jak głosi podanie kronikarskie, 
poseł cesarski TJngnad miał w r. 1576 prze
słać z Turcji Kluziuszowi do W iednia tro
chę kasztanów, z których wyhodowano tam 
pierwsze drzewo. W  ogóle Turkom zawdzię
cza się właściwie przedostanie się tej ro
śliny na przełomie X V I-go  stulecia najpierw 
w okolice Wiednia, a następnie poprzez 
Francję do Europy północnej, środkowej 
i południowej.

Kasztanowiec jest rośliną drzewiastą, w y
rastającą do 25 metrów wysokości, o koronie 
rozłożystej, obficie ulistnionej i korze bru
natnej, łuszczącej się na pniu. Liście kształtu 
dłoniastego, złożone z 5 do 7 listków zaokrą
glonych ma szczycie i zwężających się sto
pniowo ku nasadzie, o brzegach ząbkowa
nych. Kw iaty ułożone w  wyniosłych gro
nach, składające się z 5-ciu, względnie 4-ch 
płatków różowych lub czerwonawych z żółtą 
plamą. Pręcików 7. Owoce w postaci tore
bek kolczastych zawierają duże, pięknie w y
kształcone nasiona błyszcząco-brunatnej 
barwy, zwane pospolicie kasztanami.

Prócz kasztanowca zwyczajnego, pow
szechnie hodowanego u nas po wszelakich 
plantacjach, jako drzewo ozdobne, istnieje 
jeszcze drugi gatunek mniej stosunkowo 
znany, pochodzący z Ameryki Północnej, 
tzw. kasztan czerwony — Aesculus pavia, 
o kwiatach typowo czerwonych i odmien
nym cokolwiek wyglądzie liści. Oba te ga
tunki, aczkolwiek w nierównym stosunku, 
są u nas zupełnie dobrze zadomowione, 
szczególnie w niższym położeniu tereno
wym. Oba również są mało wybredne pod 
względem wymagań glebowych.

W  lecznictwie stosuje się młode liście, 
kwiaty, nasiona bez kolczastej łuski owoc- 
n i owej, a więc kasztany właściwe i wreszcie 
korę z młodych gałęzi. Kwiaty zbiera się 
w całości po całkowitym rozwinięciu, segre
guje co do barwy i po ogołoceniu z szypułek

przesusza w zwykłej temperaturze. Korę 
zdzierać należy w porze wiosennej z gład
kich nie łuszczących się gałęzi. Nasiona czyli 
kasztany zbierać się powinno dopiero po zu
pełnym dojrzeiu i opadnięciu samorzutnym 
z drzewa, a następnie bez zwłoki starannie 
przesuszyć, chroniąc troskliwie przed za- 
pleśnieniem.

Jako surowiec aptekarski wymienia się na 
rynku: liście, kwiaty, owoce i korę kaszta
nową (F o lia  Hippocastani, Flores Hippoca- 
stani, Fructus Hippocastani, Corlex Hippo
castani). W  ostatnich kilkunastu latach 
zbadano metodami ściśle naukowymi war
tość tego surowca. Trzy główne produkty, 
których mogą dostarczać nasiona kaszta
nowca, wchodzą tutaj w  rachubę: saponina, 
olej i skrobia. Są to cenne rodzaje przetwo
rów do wszelakiego rodzaju użytkowości go
spodarczej.

Kasztany świeżo opadłe z drzewa zawie
rają przeciętnie 40—50% wody i w  tym sta
nie ulegają z ogromną łatwością pleśnieniu, 
któremu sprzyja nie tylko owa wysoka za
wartość wody, lecz również, jak to ostatnio 
stwierdzono, obecność w  nich saponiny, sta
nowiącej dla grzybków pleśń io twórczych 
przy odpowiedniej wilgotności i temperatu
rze doskonałą pożywkę. Z tą więc też oko
licznością niekorzystną muszą być związane 
wszystkie zabiegi ochronne.

Przeciętny skład chemiczny kasztanów 
w przeliczeniu na suchą masę jest następu
jący:

sa p o n in y ........................................ 24—2S%
białka s u ro w e g o ...........................8— 10%
oleju  ........................... 5— 7%
w łó k n ik a ........................................ 2— 3%
pozostałości zawierających skrobię 50—60%

Gorzki smak kasztanów pochodzi od za
wartej w nich saponiny, tej najcenniejszej 
w  ich składzie substancji. W łaściwie sapo
nina, jako taka, nie przedstawia jakiegoś 
czystego ciała chemicznego. Pod mianem 
tym rozumieć należy zbiorowo wszystkie ro
ślinne związki glykozydowe, składające się 
z monosacharydu i białkowatej siapogeniny. 
W  świecie roślinnym występują one w  sze
regu gatunków mydlnic, więc np. w naszej
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mydłnicy lekarskiej — Saponaria o ffic ina - 
lis L. oraz w  żyjącej na południu Europy 
i w Północnej Ameryce roślinie Gypsophila 
Struthium  L., albo w korze południowo
amerykańskiego drzewa Quillaja saponaria 
Molina. W yjątkowo bogate w  związki sa- 
poninowe są również tzw. jagody mydlane, 
stanowiące owoc rośliny Sapindus sapona
ria L. Zawierają one bowiem ponad 50% tej 
substancji.

Cechą charakterystyczną saponiny jest 
tworzenie z wodą roztworów koloidalanych,

pobudzające do kichania oraz zdolność roz
puszczania czerwonych ciałek krwi. Ta 
ostatnia ich cecha ujemna została jednakże 
opanowana i usunięta znaną metodą H off
mann—La Roche na drodze wytwarzania 
pochodnych połączeń saponiny z  bromem, 
które to związki nie są już dla organizmu 
trujące (nie rozpusiziczają Czerwonych krw i
nek) a zachowują przy tym również zupeł
nie dobrą zdolność pienienia się. Wreszcie 
saponina przyjęta w większej ilości doustnie 
działa pobudzająco na wymioty. Zasługuje

wydzielających przy wstrząsaniu obfitą 
pianę na podobieństwo mydła. Stąd też 
otrzymała ona i swoją naz\\ę. Takie roz
twory wodne pienią się jeszcze bardzo silnie 
nawet przy zawartości zaledwie 0,15% sapo
niny. Aczkolwiek posiadają one z natury 
swej stosunkowo wysokie napięcie po
wierzchniowe, to jednak owa pojawiająca 
się mimo to zdolność tworzenia piany da się 
wytłumaczyć dużą zarazem ciągliwością po
wierzchniową, właściwą wszystkim roztwo
rom saponinowym. Objętość przestrzenna 
piany takich roztworów zwiększa się, po
dobnie jak w  roztworach mydlanych, 
z wzrastającą w  nich zawartością procen
tową saponiny.

Z innych właściwości związków saponino- 
wych wymienić należy wybitnie gorzki 
i drapiący ich smak, działanie drażniące,

także na wspomnienie działanie zabójcze na
wet rozcieńczonych je j roztworów na ryby. 
Zjawisko to znane już było ludom staro
żytności, a i dzisiaj jeszcze bywa wyzyski
wane przy połowach ryb przez tubylców 
okolic podwzrotnikowych.

O ile dotychczasowa produkcja saponiny 
z roślin mydlnicowych oraz z kory drzewa 
Quillaja była stosunkowo dość łatwa, w po
staci wyciągów' wodnych, to w  odniesieniu 
do kasztanów nie da się tego, n i os tety, po
wiedzieć. Proces wydobywania jej z kaszta
nów, jako surowca wyjściowego, jest bo
wiem, niezwykle skomplikowany i trudny 
w przeprowadzeniu, co niewątpliwie stano
wiło także powód, dla którego tak mało do
tąd zwracano uwagi na to zasobne w  sapo
ninę źródło. Z tym  też liczono się od razu 
przy pierwszych podjętych próbach eksploą-
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tacji kasztanów w tym kierunku, a to tym 
bardziej, że ze względów praktycznych cho
dziło nie tylko o produkowanie z nich sa
mej saponiny, lecz o możliwie wielostronne 
wyzyskanie tego bogatego źródła surowco
wego, jakie kasztany reprezentują.

Po paroletnich wysiłkach zrealizowano to 
zagadnienie. Udało się bowiem uzyskać 
z kasztanów poważne ilości saponiny w po
staci ekstraktu, jak również i olej, który po 
odpowiednim oczyszczeniu okazał się pełno
wartościowym tłuszczem do celów konsum- 
cyjnych. Dzisiaj, po dalszych udoskonale
niach technicznej strony przeróbki, produ
kować można z kasztanów pełnowartościową 
saponinę o sile pienienia się, jaką uzyski
wano dotychczas z roślin -mydlnicowych lub 
z kory drzewa Quillaja, a nawet po części ją 
przewyższaj ącą.

Użytkowość saponiny jest wielce uroz
maicona, a je j praktyczne zastosowanie 
bardziej rozpowszechnione, niżby się to na 
pozór mogło wydawać. W  dwóch głównych 
kierunkach służy ona życiu praktycznemu: 
jako środek pieniący (musujący) oraz do 
sporządzania preparatów emulsyjnych i za
wiesinowych. Jako środek pieniący związki 
saponinowe bywają stosowane na wielką 
skalę przede wszystkim we wszelaki o ro
dzaju aparatach gaśnieowych, uży\ yćh 
przez straże pożarne przy gaszeniu ognia, 
szczególnie w  postaci powietrznych pomp 
pieniących oraz sikawek naczyniowych, 
zwłaszcza przy pożarach, powstałych od pa
lącej się nafty lub benzyny, względnie przy 
ratowaniu od ognia takich przedmiotów, 
jak np. książki, obrazy itp., których zalewa
nie wodą powodowałoby ogromne (może 
większe, niż od ognia) zniszczenie. Do ta
kiego celu stosuje się saponinę rozcieńczoną 
w  stosunku 1 :4 i wówczas z jednego litra 
tej substancji można otrzymać do 3.000 l i 
trów piany powietrznej.

Również w  balneologii związki saponi- 
nowe są rozpowszechnione w  użyciu do ką
pieli pieniących całkowicie albo tylko po
wierzchniowo i to głównie w  przypadkach 
schorzeń reumatycznych oraz ischiasowych. 
Następnie przy fabrykacji esencji musu
jącej do wód mineralnych i wszelakiego ro

dzaju limoniad używają saponiny w bardzo 
dużym rozcieńczeniu 1 : 5000.

W  przemyśle kosmetycznym produkują 
z niej środki zasadowe do mycia głowy 
w postaci tzw. szamponów, różnego rodzaju 
wody do włosów, do płukania ust, pieniące 
pasty do zębów, kremy do golenia itp. Poza 
tym służy ona przy wyrobie środków do pra
nia, jako dodatek do sporządzania specjal
nych proszków bez mydła, stosowanych przy 
praniu delikatnej bielizny, kolorowej, jak 
również w  tych wszystkich przypadkach, 
kiedy zarówno barwa, jak i włókno samo 
wrażliwe jest na działanie zasad, względnie 
kiedy przy użyciu mydła i twardej zazwy
czaj wody (zawierającej wapno) mogłyby 
osadzać się na włóknie naloty z mydła wa
piennego, odbierającego takim tkaninom, jak 
np. jedwab sztuczny, naturalny ich połysk. 
I tutaj owo dodatnie działanie saponiny jest 
podobne do tego, jakie osiągano dawniej, 
używając znanych wiórków Panama.

Przy tych wszystkich wymienionych za
stosowaniach związków saponinowych, ja 
ko środka pieniącego, zwracać należy szcze
gólną uwagę, aby nie używać ich równocze
śnie łącznie z jakimkolwiek tłuszczem, po
nieważ w  ten sposób osłabia się wybitnie 
ich zdolność pienienia się, która często na
wet może być całkowicie unicestwiona. 
W  pewnych razach np. wystarczyć może już 
sam naturalny tłuszcz skóry dłoni, ażeby 
w  zetknięciu się z roztworem saponiny w y
wołać taki skutek ujemny.

W  dziale techniki budowlanej saponina 
znalazła w  ostatnich czasach zastosowanie 
przy sporządzaniu tzw. betonu porowatego. 
Domieszka bowiem tego ciała do rozrobio
nego cementu powoduje wydzielanie się ob
fite drobnych pęcherzyków powietrza, na
dających w następstwie zastygłej masie 
strukturę wybitnie porowatą. Wykonane 
w  taki sposób płyty betonowe stanowią pod 
względem swojej lekkości i własności izola
cyjnych doskonały materiał budowlany, 
który zwłaszcza w  masowej odbudowie po
wojennej może odegrać szczególnie doniosłą 
rolę.

Drugą równie rozległą gałęzią użytkowo
ści saponiny jest je j różnorodne stosowanie,
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jako czynnika emulsyjnego i zawiesinowe
go. A  więc stanowi ona np. ważny dodatek 
do szeregu śroków lekarskich dla stwo
rzenia warunków łatwiejszego ich resorbo- 
wania w przewodzie jelitowym, do sporzą
dzania emulsji Lranowoych, oleju parafino
wego, borowego i tp., dalej na taśmy filmowe 
i papier fotograficzny, na wszelakie zaprawy 
przy obróbce metali, pasty wygładzające, 
wreszcie w przemyśle galwanotechnicznym 
itd.

W  walce ze szkodnikami świata roślin
nego dodaje się saponiny do preparatów 
opryskujących, jako środka emulsyjnego, 
wpływającego na obniżenie ich napięcia po
wierzchniowego, a skutkiem tego lepszą ich 
przenikliwość i wydatniejsze działanie n i
szczące owe szkodniki (owady i grzybki pa
sożytnicze).

Na wzmiankę zasługuje również zdolność 
związków saponinowych rozdrabniania i w y
równywania cząstkowego roztwoi'ów ciał, 
do których są dodawTane. Właściwość ta po
siada szczególnie ważne znaczenie w odnie
sieniu do wszelkich barwików przy proce
sach farbowania. Otóż saponina wpływa tu
taj rozrywająco i rozpraszająco na czą
steczki barwikowe, co sprowadza za sobą 
doskonałe wyrównanie barwy. Przy tytn, ja k  
stwierdzono, szereg barwików daje zarazem 
zabarwienie znacznie jaśniejsze i czystsze 
w tonie.

Znana jest także w praktyce właściwość 
saponiny zmniejszania zapalności benzyny. 
Wystarcza zaledwie 0,5%-wy je j dodatek, 
ażeby zredukować do minimum zagrażające 
niebezpieczeństwo przy używaniu benzyny 
np. do procesów oczyszczania w  pralniach 
chemicznych itp. Z proszku saponinowego 
bywa wreszcie wyrabiana znana tabaczka 
do kichania Schneebergera.

Już taki pobieżny rzut oka na wielorakie 
możliwości użytkowe saponiny daje dosta
teczne świadectwo je j znaczeniu dla mno
gich dziedzin życia praktycznego. Z tego 
wiec wynika, jak cennym surowcem gospo

darczym do eksploatacji są kasztany, któ
rych najważniejszą część składową stanowią 
właśnie związki saponinowe. I z tego też 
przede wszystkim punktu widzenia zagad
nienie całe zyskuje właściwe naświetlenie 
swoje i aktualność.

Poza saponiną kasztany zawierają w swej 
masie, jak już poprzednio wzmiankowa
liśmy i inne cenne składniki, a zwłaszcza 
olej, który pod względem własności chemi
cznych oraz zapachu i smaku nadaje się zu
pełnie dobrze do celów konsumcyj nych, od
powiadając swoją jakością olejowi z orze
chów ziemnych. Sama zaś technika wydo
bywania go z kasztanów nie przedstawia 
żadnych trudności. Tak, że jedynie tylko 
stosunkowo niezbyt duża zawartość ilościo
wa (5— 7%) może stanowić pewne ograni
czenie w  rozpowszechnieniu masowym jako 
środka odżywczego.

Wreszcie nie bez znaczenia i wartości jest 
pozostała po odciągnięciu saponiny i oleju 
masa kasztanowa, zawierająca w swym 
składzie dość pokaźne ilości skrobi i białka. 
Na razie znajduje ona zastosowanie głównie 
w  przemyśle chemicznym, jako tzw. sub
stancja wypełniająca, w  preparaturze tech
nicznej, jako mąka tłoczna itp. Ale właściwe 
jej wyzyskanie do celów przetwórczych, 
szczególnie jeśli chodzi o zawartą w  niej 
skrobię i białko, należy do najbliżej już 
przyszłości i to w dwóch kierunkach na 
pierwszym planie — w gorzelnictwie i kon- 
sumcji.

Przedstawione w krótkim pobieżnym za
rysie powyższym wszystkie korzyści, jakie 
racjonalna eksploatacja kasztanowca w  jego 
nasionach (kasztanach) może przynosić, daje 
nam pełne pojęcie o doniosłości dotyczącego 
zagadnienia. Nie wystarczy jednakże samo 
tylko stwierdzenie wartości kasztanów — ich 
użytkowości w praktyce. Aby wprowadzić 
surowiec ten na większą skalę do obiegu 
gospodarczego, potrzebne jest jeszcze pow
szechne zrozumienie dla lej akcji i wspólnie 
przedsięwzięty wysiłek dla je j realizacji.
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K. W. SZARSKI

ZAGADKOWY NARZĄD W OKU PTASIM

wycinku dna oka i skierowany jest swąBudowa kręgowców, ukształtowanie, dzia
łalność i biologiczne znaczenie ich organów, 
są od tak dawna [przedmiotem licznych ba
dań, że zadziwić nas może iż na tym poilu, 
i to w  odniesieniu do zwierząt pospolitych 
i narządów odgrywających w ich życiu 
pierwszorzędną rolę dużo jeszcze poiziostaje 
zagadek. Takim  narządem o działalności 
tajemniczej jest t. zw. wachlarz, cz. po łaci
nie pecten (grzebień), występujący w oku 
każdego ptaka. Ptaki odznaczają się wśród 
kręgowców najostrzejszym wzrokiem i nic 
w tym dziwnego, bo w związku z szybkością 
ich poruszania się, wzrok musi odgrywać 
rolę naczelną wśród zmysłów. Tym  więkseą 
uwagę budzić nruszą urządzenia w ich oku

długą osią od grzbietu i skroni ku dziobowi 
i podgardlu. Kształt ma mniejwięcej tra
pezu (ryc. 2), którego podstawa spoczywa

Ryc. 1. Dno prawego oka zimorodka. Oko 
w  oczodole, rozcięte. W idoczny wachlarz P 
i dwa punkty ostrego widzenia: F t —  dla .jedno
ocznego pola widzenia, F2 —  dla dwuocznego 

pola widzenia.

występujące, a iziatem zapewne pozostające 
w związku z bystrością wzroku. Znaczenie 
niektórych z nich wydaje się jasne, jak np. 
znaczna liczba elementów wzrokowych 
w siatkówce ptaków lub występowanie cza
sem dwóch, a nawet i trzech punktów 
ostrego widzenia, podczas gdy :zwyczajnie 
u kręgowców występuje tylko jeden, a nie
które ssaki zupełnie są ich pozbawione. Na
tomiast rola wachlarza jest do dziś nie roz
strzygnięta.

Z dna oka, a więc z powierzchni siat
kówki, sterczy u ptaków do wnętrza ciiała 
szklistego, wypełniającego gałkę oczną
u kręgowców, czarny utwór pofałdowany 
jak wachlarz, wzgl. jak blacha falista 

' (ryc. 1, P.). Leży w skroniowym i dolnym

Ryc. 2. Schemat wachlarza z przekrojem  dna 
oka. P  — wachlarz, f  —  jego fałdy, g —  mostek, 
C. v. —  ciało szkliste, m —  membrana hyaloidea, 
R — siatkówka, Pigm. —  nabłonek pigmentowy, 
Ch — naczyniówka, Sc —  twardówka, Goe — 

ślepa plamka, M. o. —  nerw  wzrokowy.

na siatkówce. Bocizne ściany tej jakby bla
szki są pofałdowane prostopadle do podsta
wy, a górna krawędź jest nieraz roizsizierzo- 
na, tworząc niby grań, zwaną mostkiem 
(ryc. 2 g). Wachlarz jest silnie pigmento- 
wany, najsilniej na i przy miostku. Zbudo
wany jest z siatki rozkrzewionych komó
rek, t. zw. komórek glejowych — elemen
tów wspierających, występujących w syste
mie nerwowym (ryc. 3 gl.). Sieć tę przeplata

Ryc. 3. Przekrój części wachlarza, c —  grubo- 
, ścienne naczynia włosowate, gl —  komórki 

neuro,glejowe.

mnóstwo naczyń krwionośnych. Małe tęt- 
niczki i żyły ciągną się u podstawy wach
larza i wzdłuż fałdów i połączone są ze sobą 
gęsto naczyniami włosowatymi, których
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ścianki są bardzo grube (ryc. 3 c.). W ach
larz nie zawiera żadnych mięśni i nie udało 
się też wykazać występowania nerwów. 
Wachlarz leży w  miejscu w  którym siat
kówkę przebija nerw wzrokowy (ryc. 
2 N. o.), brak tam elementów zmysłowych 
i miejsce to jest nieoziułe na światło i nosi 
nazwę plamki ślepej (ryc. 2 Coe.). Wach- 
lanz prawie dokładnie pokrywa plamkę śle
pą wydłużoną u ptaków, a tam gdzie poza 
nią wykracza, budowa siatkówki wskazuje 
na osłabienie zdolności widzenia. W  zasa
dzie budowa wachlarza jest u wszystkich 
ptaków równa, różnice dotyczą rozmiarów 
całego wachlarza, a przede wszystkim w ie l
kości i ilości fałdów. Małym wachlarzem 
i małą ilością fałdów odznaczają się ptaki 
nocne (3 fałdy u lelka australijskiego P o -  
dargus, 5 u naszego lelka, 5— 8 u sów, 4— 6

Ryc, 4. Ptak używa jedn ocznego (A ) lub dwu- 
ocznego (B ) pola widzenia.

u papugi nocnej Strigops), podczas gdy pta
ki dzienne mają wachlarz większy i bogato 
sfałdowany (wróblowate 14—30, zimorodki 
18— 33, drapieżne dzienne około 20).

Od czasu odkrycia tego dziwnego narzą
du, jeszcze w  X V II  w., rola jego zastana
wiała wszystkich badaczy. Wachlarzowaty 
kształt jego nasunął zrazu przypuszczenie, 
które dziś może wydać nam się naiwnym, 
że wachlanz rozpościerając się służy do 
ochrony przed zbyt rażącym w  górnych re
gionach blaskiem słońca (Treuiranus  1820). 
W iem y jednak, że wachlarz nie posiadając 
mięśni nie może się rozpościerać. Próbowano 
wyszukać związek m iędzy wachlarzem, 
a dwuociznym, czy jednoocznym polem w i- 
dizienia. Ludzie posiadają zawsze dwuoczne 
pole widzenia, podobnie wśród ptaków sowy 
o oczach zwróconych wprzód. W ie le  jednak 
ptaków ma dla każdego oka osotbne pole w i

dzenia i może używać zarówno jednooczne
go pola widzenia (np. przy kontrolowaniu 
pala widzenia po bokach, ozy ku tyłow i) jak 
i dwuociznego (prizly dokładnej obserwacji 
zdobyczy, czy wroga znajdującego się 
z przodu, ryc. 4 i ryc. 1). Związek taki 
istnieje tylko w  tym sensie, że pecten leży 
nieraz na granicy obrazu pola jednooczne
go, które zajm uje środkowy wycinek dna 
oka, a dwuocznego. który pada na jego 
skroniową część. Fakt ten jednak w niczym 
nie tłumaczy, ani obecności, ani tym bar
dziej kształtu organu.

N ie mogąc zatem wynaleźć żadnego bez
pośredniego związku z samą funkcją w idze
nia, przypisywano mu rolę inną. Silnie sfał
dowany, liczne naczynia krwionośne zawie
rający pecten, o powierzchni do grzejnika 
podobnej miałby służyć do ogrzania wnę
trza gałki ocznej, narażonej u prędko, a czę
sto w  górnych, zimnych warstwach powie
trza unoszących się ptaków na silne ozię
bienie. Brak jednak zupełnie związku w y
kształcenia wachlarza ze stopniem naraże
nia na oziębienie. Ptaki wysoko latające, 
z wyjątkiem  drapieżców, nie mają siln iej
szego wachlarza od słabo i nisko latających 
np. kuraków. Czym tłumaczyć *b. słaby roz
wój wachlarza u sów i lelków latających 
nocą, a zatem jeszcze hardziej na oziębienie 
narażonych? Starano się wreszcie dopatrzyć 
związku między wielkością wachlarza 
a izldoinośoią do akomodaciji tj. do nastawia
nia oka na «osłro» na przedmioty bliższe, 
czy dalsze. Akomodacja związana jest ze 
zmianą kształtu soczewki, która staje się 
wypukłejszą przy patrzeniu na przedmioty 
bliższe, a spłaszcza się przy spojrzeniu w  dal 
(ryc. 5). Spłaszczanie się i  wypukła,nie so
czewki musi odbić się na zwiększeniu, ozy 
zmniejszeniu ciśnienia wewnątrz gałki ocz
nej; wachlarz zatem miałby spełniać rolę 
amortyzatora, zmniejszając lub zwiększając 
odpowiednio swą objętość, przez ścieśnianie 
czy rozszerzanie naczyń krwionośnych 
w nim  się znajdujących. Pewien związek 
ze zdolnością akomodacyjną rzeczywiście 
istnieje: ptaki nocne akomodują na ogół 
źle —  mają słaby pecten. Kuraki, czy w ró
blowate zdobywające pokarm z małej od-
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leglośoi muszą akoimiodować dobrze — mają 
wachlarz silny.

Poza tym, *ak jak w  aparacie fotograficz
nym im większy aparat tym  wydatniejsze 
przesunięcie soczewki przy nastawianiu na 
ostro jest potrzebne, tak i wielkie oko musi 
wykonywać większy ruch akamodacyjny od 
małego — stąd i pectem jest na ogół u pta-

Ryc. 5. Schemat sposobu .akomodacji w  oku pta
sim. Przekrój gałki ocznej. U  góry patrzy na 
przedm iot bliski, u dołu — w dal. Sc — tw ar
dówka, Cor. roigówka, R —  siatkówka, C. v. — 
ciało szkliste, L  — soczewka, c —  .iialo rzę
skowe, i — tęczówka, P —  komora przednia.

ków większych większy. Okazało się jednak, 
że przy akomodacji ulega zmianie kształtu 
tylko przednia powierzchnia soczewki 
(ryc. 5), zatem szybkie zwiększenie ciśnie
nia nastąpić może tylko w tak zw. przedniej 
kamorze oka, tj. m iędzy soczewką, a prze
dnią przejrzystą ścianą gałki ocznej zwaną 
rogówką (ryc. 5 k. P. i Gar.). W e wnętrzu 
gałki, tam gdzie leży pecten, zmiany będą 
słabsze i  powolne, w  każdym razie niie tłu
maczące konieczności amortyzatora. Poza 
tym szczególnie gruba ściana naczyń 
w wachlarzu nie nadaje się do szybkiego 
poddawania się zmianom ciśnienia. Gdyby 
pecten zawierał nerwy, można by za jed 
nym z badaczy uznać, że choć nie jest amor
tyzatorem, jednak odbiera wrażenia zmian 
ciśnienia wewnątrz gałki i niejako o nich 
informuje. Należy jeszcizie wymienić jedno 
tłumaczenie roli wachlarza: naczynia wach
larza służą do odżywienia wnętrza gałki 
ocznej. Temu tłumaczeniu stoi na przeszko

dzie wspomniana szczególna grubość ścian 
naczyń nie nadająca się raczej do przesą
czania substancji odżywczych przenoszo
nych przez krew. Powtóre nie tłumaczy to 
różnic w wyksizłałceniu wachlarza, kaiżde 
bowiem oko posiada w  przybliżeniu równe 
potrzeby odżywienia , zmieniające się tylko 
z wielkością oka. Dlaczego zatem b. wielkie 
oko sowy ma wachlarz mały w  stosunku do 
wachlarza w  maleńkim oku np. sikory? Jak 
widać zatem żadne z tłumaczeń nie jest do
statecznie ufundowane i wolno nam wątpić 
w ich slusizność. Tym  żywsze zainteresowa
nie budzą dwie nowsze próby tłumaczenia, 
z których jedna, jak czytelnicy osądzą w y
daje się najbardziej przekonywująca. Obie 
próby tłumaczenia mają jedną cechę wspól
ną: nawiązują rolę wachlarza bezpośrednio 
do aktu widzenia.

Th om  son (1939) rozważa położenie wach
larza w  oku. Jest on tak umieszczony, że 
padają nań promienie pochodzące z górnej 
i przedniej azęśoi pola widzenia (ryc. 6 a-b).

,a

Ryc. 6. Wycinek pola widzenia a-b,. którego 
obraz pada na wachlarz (P ).

Jest to sitrefa skąd najczęściej grozi niebez
pieczeństwo w  posfaci nadlatującego dra
pieżcy, tym groźniejsze, że kryjące się nie
raz w  blaskach oślepiających promieni sło
necznych (taktyka używana w  wałkach lot
niczych!). Zarówno pecten jak i plamka śle
pa są na światło nieczułe mimo, że właśnie 
w tym miejscu siatkówki należałoby się 
spodziewać specjalnej czułości. Gdyby zatem 
pecten miał zdolność odbijania obrazu i rzu
cania go na inną część,siatkówki, rola jego
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byłaby wytłumaczona. Promienie trafiają 
górną grań wachlarza, czyli t. zw. mostek. 
Wed/Ie Thomsona miastek tę zdolność po
siada. Grań, często dość szeroka jest silnie 
czarno pigmento warna, a pokryta jest przej
rzystą błoną ciała szklistego (ryc. 2 m.). 
Istnieją lam więc warunki t. zw. czarnego 
lustra: szybka szklana podklejona np. czar
nym papierem. Obraz zostaje odbity, a co 
nie mniej ważne, tak jak w  lustrze aziamym 
część promieni zostaje pochłonięta przez 
cza.me podłoże, a zatem i obraz pozbawiony 
oślepiającego blasku. Obraz odbity, by mógł 
być widzianym, muisi paść na siatkówkę, 
a wiadomo, że siatkówka sięga dalej niż za
sięg promieni załamanych przez soczewkę. 
Okazuje się, że teoretycznie przynajmniej, 
obraz odbity przez pecten pada poiza granicą 
normalnego zasięgu obrazu pola widzenia.

Oczywiście trudno udowodnić to przez 
bezpośredni ą obserwację oka ptasiego.

- Thomson sporządził model szklany oka, 
w którym dno odpowiadające siatkowce 
tworzyła matówka kuliście wygięta. W  od
powiednim miejscu na tej «siatkówce» usta
wiał modele wachlanzy rozmaitych ptaków, 
na których (zaczernionym mostku przy
klejone były kawałeczki szkła. Takie oko 
«widziało* przedmioty położone w  górnym 
przednim wycinku pola widzenia w  ten spo
sób, że powstawał jeden obraz rzucony 
wprost przez soczewkę na peciten i jego pod
stawę — obraz przysłonięty częściowo przez 
pecten, — drugi zaś odbity od mostka padał 
na przednią, górną część matówki odgrywa
jącej rolę siaitkówki. Model zatem potwier
dził całkowicie założenia Thomsona, który 
zwraca jeszcze uwagę na dodatkową komżyść 
występowania .dwóch obrazów jedego przed
miotu, dzięki czemu odległość mogła by jed 
nym okiem być oceniori^ (podczas gdy nor
malnie do oceny odległości potrzebnych jest 
oczu dwoje).

W yw ody Thomsona, zresztą nie ornitolo
ga, lecz anatoma, ściągają na skibie dwa za
rzuty, dotyczące dwu, dość zasadniczych rze
czy: odbicie obrazu od mostka udowodnione 
zostało tylko za pomocą grubego modelu; 
powtóre wielkość wachlarza i obfitość la l-' 
dów nie pozostaje w  związku z kształtem

mostka, który dla spełnienia swej roli po
winien być możliwie szeroki ii płaski. Tym 
czasem nie rzadko mostek przy bogato sfał- 
dowamym wachlarzu jest ostry — zaopa
trzony kilem, lub wyrostkami Sterczącymi 
do wnętrza gałki —; jest zatem zupełnie nie 
stosowny do spełniania tej roli, jaką mu 
Thomson przypisuje.

Drugie opracowanie tego lematu zawdzię
czamy M e n  n er'ow i (1938), który od dawna 
zajmuje się badaniem oka kręgowców. Men- 
ner jeszcze raz poddał pecten dokładnej ana-

Kobuz Czyżyk Kulczyk

Kopciuszek Lelek Ptomykówka
Ryc. 7. Zarysy cienia wachlarza padającego na 
wycinek siatkówki (kolejno sokół, trzy w róblo

wate, lelek i sowa).

lizie histologicznej i wykrył kilka cieka
wych szczegółów budowy. Z kolei zajęło go 
zagadnienie badane już i dawniej z w yn i
kiem negatywnym. Pecten sterczący dość 
wysoko z dna oka, powinien rzucać cień na 
siatkówkę. Dokładne badania Mennera prze
prowadzone za pomocą oftalmoskopu (przy
rządu do oglądania dna oka) u 56 gatun
ków ptaków, wykazały niezbicie, że pecten 
cień rziuca i to cień różny u rozmaitych ga
tunków, różniący siię przede wszystkim kon
turem: od głęboko powcinanego cienia
u drapieżców, aż do nikłego prostokątnego 
zarysu u sów (ryc. 7).

Jakież cień rzucany na siatkówkę może 
mieć znaczenie? Przypuszczalnie n ie może 
być obojętny, tym bardziej, że tak obficie 
ukształtowany występuje u ptaków, których 
ostrość wzroku jest przysłowiową (sokoły, 
p. kobuz, ryc. 7). Czułość na spostrzeganie 
poruszających się przedmiotów jest sitara 
funkcją organu, wzrokowego, występującą
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nawet, w oczach, których zdolność odtwarza
nia kształtów jest słaba. Oko niektórych krę
gowców, a szczególnie ptaków posiada w y
soko rozwiniętą zdolność widzenia kształ
tów, objawiającą się w pewnych szczegó
łach budowy. N ie spostrzeżono jednak do
tąd żadnych ulepszeń budowy służących lep
szemu dostrzeganiu ruchu. Dla dostrzegania 
ruchu ważnym jest moment, w  którym pro
mień światła pochodzący od poruszającego 
się przedmiotu trafia w siatkówkę i moment 
w którym ją  opuszcza. Trwanie obrazu su
nącego się po siatkówce nie ma przy tym 
większego znaczenia. Każda prlzerwa w  od
bieraniu wrażeń wzrokowych przez siatków
kę powoduje powstanie dwóch nowych mo
mentów spostrzegania ruchu: chwili znik
nięcia i chwili ponownego ukazania się 
obrazu.

Gdy promień pochodzący od poruszają
cego się ciała pnziesunie się przez ślepą plam
kę, powstają takie dwa dodatkowe momen
ty: ;zniknięcia i ponownego ukazania się 
obrazu i wiemy, że oko ludzkie czułe jest 
na dostrzeganie ruchu na obwodzie siatków
ki (ukazania się i zniknięcia ruchomego 
obrazu z pola widzenia), oralz ułożenie 
w okolicy plamki ślepej. Menner podaje pro
ste doświadczenie, które wykazuje wagę 
przerywania odbioru wrażeń wzrokowych od 
poruszającego się przedmiotu, dla zauważe
nia go, a zarazem wskaiauje na możliwą 
funkcję wachlarza. Jeśli skierować aparat 
fotograficzny :na niebo po którym szybują 
jaskółki, wskutek małych ich rozmiarów nie 
dostrzeżemy ich zupełnie na matówce. Je
śli teraz na matówce ustawimy, w położe
niu: takim jak pecten w oku ptasim, sfałdo- 
w a.ny kartonik, rzucający zębaty cień, u jrzy
my na granicy konturu cienia wyraźnie ja 
kiś odbywający się ruch, mimo,, że samych 
jaskółek nie iziobaczymy. Zatem zębaty cień 
wachlarza powiększa niejako plamicę ślepą, 
na której wachlarz się wznosi, stwarzając 
przez swe zęby większe prawdopodobieństwo 
powstania licznych momentów przerwania 
i ukazania się promienia sunącego po dnie 
oka. Im cień bogaciej wycinany, tym w ięk
szą może być ilość przerw i tym czulsze oko 
na spostrzeganie ruchu.

Jasnym się teraz staje po co np. ptaki 
drapieżne, odznaczające się zdolnością do
strzegania ze znacznej wysokości np. ma
lej myszki, mają tak bogato wycięty pecten. 
W edle obserwacji Mennera, ptak tak kieruje 
głowę by obraz poruszającego się przedmio
tu przesuwał się możliwie przez wszystkie 
zęby cienia wachlarza. Ptaki nocne orien
tują się w znacznej mierze słuchem, a pozS 
tym w słabych warunkach oświetlenia cień 
nie mógłby odgrywać więksizej roli. Ptaki 
polujące na ruchomą zdobycz mają. też wa
chlarz powycinany (w.róblowate owadożerne), 
zaś żywiące się przeważnie ziarnem, gład
szy. Widać też, że ilość fałdów nie pozo
staje w prostym stosunku ido konturów cie
nia. Zestawienia Mennera porównywujące 
cień wachlarza z biologią ptaka, są na ogół 
przekonywujące, choć w szczegółach izawie- 
rają pewne niezgodności: np. kopciuszek 
odżywiający się ruchomym pokarmem 
(owady) ma cień mniejszy i kontur uboż
szy, niż kulczyk czy czyżyk, które przede 
wszystkim żywią się ziarnem. Menner poza 
tym, na podstawie swych obserwacji oftal- 
moskopicznych, przypuszcza, że ptak inoże 
czynnie zmieniać cień wachlarza, przez 
drobne napięcia, czy zwiotczenia organu 
umożliwione szczególniejszą budową na
czyń włosowatych (grube ich ściany nie 
rozszerzają się pod wpływem ciśnienia 
krwi, lecz całe naczynie jak grubościenny 
wąż gumowy wypręży się lub zwiotclzeje), 
oraz żył odprowadzających kJfcw (zastawki 
mogące przyhamować odpływ krwi z narzą
du, a zaterń zwiększyć wewnętrzne w nim 
ciśnienie).

Zagadka roli wachlarza nie została może 
jeszcze rozwiązana, choć hipoteza Mennera 
jest ciekawa i najlepiej ze wszystkich po
krywa się z faktami. Być może, że wszyst
kie, lub prawie wszystkie próby tłumacze
nia zawierają część prawdy. Nie trzeba jed
nak zapominać, że nawet gdy przyszłe ba
dania funkcję wachlarza całkowicie w yja 
śnią, będziemy wiedzieli «po co» ptaki wach
larz mają, ale nadal odlegli będziemy od 
głębszego i ogólniejszego zagadnienia «dla- 
czego — dzięki czemu» taki narząd powstał.
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K. STECKI

OKRESOWE WYSTĘPOWANIE STORCZYKÓW W TATRACH

Dnia 16 lip ca 1941 roku znalazłem na Sar
niej Sikałce w  Tatrach ciekawego mieszańca 
dwu storczyków, a mianowicie: Orchis m a- 
culatus i Coeloglossum uiride. Stwierdziłem 
przy tym tak obfite występowanie dokoła je 
go stanowiska i w  najbliższym jego oloeze-

Ryc. 1. Ozorka zielona Coeloglossum uiride L.

niu okazów form  rodzicielskich, jak tego n i
gdy jeszcze w  Tatrach nie obserwowałem. 
Co kilka metrów wśród skąpej darni dna 
leśnego widać było kwitnące egzemplarze 
bądź to jednego, bądź drugiego gatunku: 
różowe kwiatostany Orchis maculatus i żół- 
tawp-ziełone Coeloglossum. Storczyki kw itły 
na północnym zboczu Sarniej Skałki, ponad 
doi. Ku Dziurze, na wysokości około 1260 m 
n. p. m. w  rzadkim świerkowym lesie, po
siadającym tu już charakter lasu górno - 
reglowego, o skąpej roślinności traw i ziół, 
w  miejscu do tego roku zupełnie nie uczę
szczanym, gdyż w  tym roku dopiero prze
prowadzono tu ścieżkę leśną z zarządzenia 
nadleśnictwa.

W  parę lat później, dokładnie o tej samej 
porze roku zwiedziłem to miejsce powtórnie, 
by obejrzeć kwitnące tam storczyki. Ku 
wielkiemu memu zdziwieniu mimo staran
nego przeszukania terenu i mimo, że znaj
dowałem siię 'dokładnie na tym samym od
cinku wspomnianej ścieżki nie iznalazłem tu 
ani jednego egzemplarza Orchis maculatus 
i ani jednego Coeloglossum, jak zresztą 
i w  ciągu dni następnych zupełnie nie spot
kałem między doliną Białego i doliną Strą
żyską okazów tych dwóch w  innych latach 
tak pospolitych gatunków. Zjawisko było 
niewątpliwie interesujące, zwłaszcza wobec 
ogromnego bogactwa opisanego stanowiska 
w r. 1941, nieprawdopodobieństwa masowego 
wyginięcia tutaj tych storczyków i niemoż
liwości ich wyniszczenia przez ludzi czyi 
zwierzęta oraz wobec terenu mało uczęszcza
nego i położonego zdała od szlaków tury
stycznych i wobec wypasania tutaj owiec 
nieliczniejsizego n iż (zazwyczaj. Bydło zresztą 
zwykle storczyków nie spasa. Również gdyby 
storczyki te już wcześniej w tym roku prze
kwitły, to znalazłyby się ich owocositany; 
gdyby jaszcze nie kwitły, to byłyby ich roz
w ijające się pąki. I jednych i drugich 
brakło.

Ciekawym i rzucającym się w  oczy był 
także fakt, że w  tym roku również bardzo 
nielicznie, zgoła rzadko występowały i inne 
pospolite, masowo zwykle rosnące storczyki 
jak Orchis latifolius, Gymnadenia conopea 
i G. odoratissima.

Zjawisko to da się tylko wytłumaczyć no
towanym w  literaturze faktem, że niektóre 
gatunki storczyków mają zwyczaj w  latach 
niekorzystnych dla ich rolzwoju zupełnie nie 
wykształcać pędów nadziemnych i przeby
w ają rok taki w  stanie spoczynku. Tak więc 
znajdujemy u Hegiego uwagę o Malaxis 
paludosa, że «gatunek ten posiada tę w ła
sność, iż  w  ciągu wielu lat kłącza jego po
zostają w  stanie spoczynku i Jylko okolicz
nościowo rozwija on na światło dzienne 
2— 3 liście i skąpy kwiatostan*. Podobnie
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pisze o Corallorhiza, że «jak i inne storczyki 
roizwija nie corocznie pęd kwiatowy» oraz 
o Eipogon aphyltus, że «niekiedy w  ciągu 
lat a nawet w  ciągu dziesiątków lat

Ryc. 2. Storczyk plamisty Orchis maculatus L.

nie wykształca nadziemnego pędu kwiato
wego, by następnie nagle ku radości swych 
wielbicieli iznów się pojaw ić*1). Znajdujemy 
tam dalej następujące stwierdzenie: ^zjawi
skiem zadziwiającym jest, że większość 
środkowoeuropejskich storczyków nie co 
roku występuje równie licznie i w  poszcze
gólnych latach na pewych stanowiskach są 
osobliwie częste, gdy podczas innych lat zja 
w iają się tylko skąpo. Przyczyny tej perio- 
dyczności dotychczas nie są zbada:ne». Zdaje

*) Podobnie Himantoglossum  według Ascher- 
sona i Graebnera nie pojaw ia  się na pewnych 
stanowiskach w  ciągu szeregu lat.

się, że będziemy m ieli do czynienia z tym 
samym zjawiskiem, gdy spotykamy się czę
sto ze skargami, że pewne gatunki storczy
ków na pewnych stanowiskach wymarły lub 
zostały wytępione, np. co do obówika Cy- 
pripedium calceolus i co do Anacamptis, 
Spotykamy się także ,z próbą wytłumaczenia 
tego względnie analogicznego zjawiska, 
a mianowicie faktem możliwości przeleże
nia nasion storczyków długi czas w  ziemi, 
ponieważ zawierają pewne ilości tłuszczu 
jako substancji odżywczej.

W  Tatrach zjawisko występowania nie 
rokrocznie w  tej samej ilości kwitnących 
storczyków obserwowałem w  ciągu szeregu 
lat na przykładzie Cypripedium calceolus, 
który w pierwszych dniach czerwca 1917 r. 
w Dolinie Strążyskiej zakwitł w  zadziw ia
jącej ilości setek okazów. Wtedy udało mi 
się znaleźć wśród nich szereg teratologiciz- 
nych kwiatów np. o prawie jednakowo w y
kształconych okwiatolisłkach zewnętrznych, 
o niektórych okwiatolistkacłi zdeformowa
nych na kształt wargi itp. W  ciągu innych 
lat, w  tym samym czasie, można było tam 
znaleźć zaledwie po kilka kwitnących oka
zów tego storczyka, co wywołało obawy 
o wytępienie obówika na tym stanowisku.

Ryc. 3. Obówik pospolity Cypripedium cal
ceolus L.
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Jednakże po latach znowu stwierdzono ob
fitsze jego tu zakwitanie. Zjawisko więc 
było zupełnie analogiczne do opisanego nie- 
pojawienia się w 19-16 roku Orchis macu- 
latu's i Coeloglossum.

Przyczyną niepojawienia się w  pewnych 
latach pędów nadziemnych storczyków n ie
wątpliwie muszą być niekorzystne warunki 
wegetacji, związane ze stosunkami klima
tycznymi danego roku. W skazuje na to także 
Hegi, mówiąc o rozwoju storczyków w  ogóle, 
że «przy skąpym odżywianiu może roślina 
znów przejść do tworzenia prostych bul- 
wek». Najwidoczniej chodzi tu głównie
0 czynnik dostatecznej wilgoci, jak za tym 
przemawiają warunki opadów atmosferycz
nych panujące w  1946 r. i jak to potwierdza 
obserwacja podana przez Hegiego, odnosząca 
się do Liparis Loeselii, że storczyk ten «w  la 
tach wilgotnych pojaw ia się stale obficiej*.

Rok 1946 odznaczał się wyjątkowo suchą 
jak na stosunki tatilzańskie wiosną. W  ciągu 
ostatnich 25 lat był tylko jeden rok suchszy 
(1923). W  marcu, kwietniu i maju 1946 r. 
spadło w  Zakopanem tylko 131,8 mm opa
dów, gdy średnia za 25 lat z tych trzech 
miesięcy wynosi 253,9 mm, a maksymalne 
opady osiągnęły w  tymże czasie w  1938 r. 
398,5 mm, w  1939 r. —  385,0 mm, a w  1940 r. 
374,1 mm  i w  1945 r. 338,2 mm, a poniżej 
200 mm  opadów w ciągu wiosny zdarzyło 
się w  tym okresie tylko dwa razy: w  1923
1 1934 r. Natomiast czerwiec w  1946 r. był 
ponad przeciętną normę wilgptny (211,5 mm) 
przy średnim opadzie w  cizerwcu 146,3 mm. 
W idocznie to jednak nie mogło wynagrodzić 
braku wilgoci we wcześniejszych miesią
cach wiosennych.

Co do temperatury, to wiosna 1946 r. była 
bardzo ciepłą, co niewątpliw ie potęgowało 
suszę, średnia temperatura z trzech miesięcy 
wiosennych wynosiła 6,4° C, gdy tylko dwa 
lata w  ciągu ostatnich 25-ciu były cieplej
sze: 1934 r. z 7,8° C i 1937 r. ta 6,6° C, a ana
logiczna przeciętna z 25 lat wynosi 4,4° C,

przy najniższych średnich 2,5° i 2,8° w 1929 r. 
i w 1931 i 1944-latach3).

Natomiast rok 1941, to jest odznaczający 
się wielką obfitością kwitnących Orchis 
maculatus i Coeloglossum, miał wiosnę nad
zwyczajnie wilgotną i .względnie dość chło
dną, a mianowicie był czwartym z kolei 
w ciągu 25 lat co do ilości opadów atmosfe
rycznych, bowiem w  marcu, kwietniu 
i maju spadło 304,5 mm  opadów, więc zna
cznie więcej ponad średnią z 25 lat 
(253,9 mm), a średnia temperatura dla w io
sny wynosiła w  tym roku zaledwie 3,3° C 
przy przeciętnej 4,4° C.

Z zestawień tych wynika, że istotnie rok 
1946 odznaczał się wyjątkowo suchą i ciepłą 
wiosną i w fakcie tym możemy dopatrywać 
się przyczyny, tłumaczącej nam dziwne za
chowanie się storczyków: Orchis maculatus 
i Coeloglossum uiricle w tym roku. Niewąt
pliw ie wymienione klimatyczne czynniki 
wpłynęły w  omawianym roku upośledzają- 
co na rozwój wiosenny tych dwu gatunków 
storczyków i zmusiły je  do pozostania w tym 
okresie wegetacji w stanie spoczynku pod
ziemnego i do nierozwfj ania pędów nad
ziemnych.

Byłoby bardzo ciekawą rzeczą obserwo
wać i notować intensywność kwitnienia 
storczyków przez szereg lat w  pewnych 
punktach i porównać potem wahania w na
sileniu tego zjawiska a danymi meteorolo
gicznymi. Zapewne związek intensywności 
kwitnienia storczyków ze zjawiskami klima
tycznymi dałby się jasno wykazać i stwier
dzić u szeregu naszych storczyków, jak rów
nież dałby się ustalić fakt, że bardzo wiele 
gatunków tych roślin także i u nas w pew
nych latach częściowo lub zupełnie nie roz
w ija  pędów nadziemnych, podobnie jak to 
stwierdziliśmy dla trzech wspomnianych 
gatunków tatrzańskich.

-) W edług danych Zakopiańskiej Stacji Me
teor., łaskawie przysłanych m i przez jej kie
rownika p J. Fedorowicza.
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WIELCY

DYM ITR MENDELEJEW 

T w ó r c a  u k ł a d u  p e r i o d y c z n e g o  
p i e r w i a s t k ó w  c h e m i c z n y c h .

8 I I  1834 —  2 I I  1907

Dymitr Mendelejew urodził się jako czter
naste dziecko Iwana, dyrektora gimnazjum 
w Tobolsku. Matka jego Maria, z domu Kor- 
niljew, pochodziła z kupieckiej rodziny sy- 
birskiej. Dom Iwana Mendelejewa był cen
trum życia intelektualnego Tobolska, w du
żej mierze dzięki matce Dymitra, osobie w y 
bitnie inteligentnej i uspołecznionej. Cechy 
te szczególnie zajaśniały, gdy po oślepnięciu 
męża ciężar utrzymania całej rodziny s-padł 
na nią. Przyjm uje kierownictwo fabryki 
szkła w  Aremisjanskoje, wychowuje dzieci, 
opiekuje się robotnikami, buduje szkołę 
i mimo tych rozlicznych zajęć prowadzi dom 
według dawnych tradycyj.

W  takiej atmosferze wychowuje się Dy
mitr, który jako uczeń w  gimnazjum w  T o 
bolsku okazuje zainteresowanie jedynie 
w kierunku matematyki i fizyki. Po maturze 
w roku 1849 wyjeżdża wraz z matką do Mo
skwy. Mimo starań nie zostaje przyjęty ani 
na Uniwersytet ani na Akademię Medyozno- 
Ghirurgiczną. Po tych niepowodzeniach uda
ją się oboje do Petersburga, gdzie dzięki te
rnu, że dyrektor Instytutu Pedagogicznego 
był kolegą ojca Dymitra, zostaje nie tylko 
uczniem tego Instytutu, lecz i stypendystą 
państwowym.

W- pierwszym roku jego studiów umiera 
matka, lecz Instytut zastępuje mu dom ro
dzinny, dzięki opiece jaką wychowawcy da
rzą studentów. Zdolności Dymitra, specjalnie 
dobre warunki i atmosfera jaka panowała 
w Instytucie pozwalają mu na ogłoszenie już 
podczas studiów szeregu prac: o ortycie
(1854), o piroksenie (1855), o izomorfiźmie
(1855). Egzamin ostateczny zdaje z wynikiem 
celującym, otrzymując izłoty medal.

Przed przyjęciem do Instytutu zobowiązał 
się do ośmioletniej pracy pedagogicznej. 
Z powodu złego stanu zdrowia udaje się na 
Krym, gdzie jest dyrektorem gimnazjum 
W Symferopolu, później nauczycielem mate-

PRZYRODNICY

matyki w Odessie, przez co godzi swoje zo
bowiązanie z ratowaniem zdrowia. W  tym 
samym roku (1855) pisze pracę magisterską 
«0  objętościach właściwych®, w następnym 
zdaje egzamin magisterski i oddaje pracę pro 
veniam legendi «0  budowie związków krze
mu*, zostając docentem Uniwersytetu Pe
tersburskiego. W  latach 1857/8 wykłada 
w  Petersburgu chemię teoretyczną i organi
czną, zasilając pisma fachowe licznymi arty
kułami.

W  styczniu 1859 roku zostaje wysłany na 
dwa lata za granicę. Udaje się początkowo do 
Paryża do Regnaulta, następnie do Heidel- 
berga do Runsena. W  Heidelbergu prowadzi 
samodzielne prace badawcze nad interesują-

Dymdtr Mendelejew.

cynii go zawsze roztworami. W  roku 1860 
bierze udział w  Kongresie chemików 
w Karlsruhe, który to Kongres ustala rów
noważniki chemiczne. Tam też poznaje Can- 
nizaro’a, Dumasa, Odlinga, Lothar Mayera, 
najwybitniejszych chemików tego czasu. 
Wydarzenie to niewątliw ie wpłynęło na 
twórcę układu periodycznego.

W  1861 roku wraca na Uniwersytet pe
tersburski; równocześnie jest wykładowcą



122 W S Z E C H Ś W I A T

w Korpusie kadetów, Szkole inżynierskiej 
i Szkole Inżynierów Budowy Dróg. Do roku 
1863 pisze swoją chemię organiczną, techno
logię chemiczną i w roku 1863/4 pracę dok
torską «0  połączeniu alkoholu z wodą», 
W  tym czasie zostaje nadzwyczajyrn wykła
dowcą technologii chemicznej i od 1864 pro
fesorem chemii w  Instytucie technologicz
nym. W  następnym roku ogłasza pracę dok
torską a z końcem tego roku jest już (zwy
czajnym profesorem Uniwersytetu petersbur
skiego na. katedrze chemii technicznej. 
W  dwa lata później, mając 33 lata, obejmuje 
po profesorze Woskreseńskim katedrę chemii 
nieorganicznej i na tym stanowisku pozo
staje do roku 1890.

Po tym czasie zostaje powołany na kie
rownika Urzędu Miar i W ag i urząd ten pia
stuje do śmierci.

Zakres zainteresowań i prac Mendelejewa 
był ogromny. O kolosalnych jego zdolno
ściach i pracowitości świadczy fakt, że w cią
gu swego życia wydaje drukiem ponad 200 
prac, w tym szereg podręczników liczących 
po kilkaset stron. Są to prace związane 
z « Podręcznikiem Chemii», układem perio
dycznym, badaniem roztworów, (zagadnienia
mi technologicznymi i mniejsze z innych 
dziedzin. Epokową i fundamentalną dla 
chemii pracą, przy której wszystkie inne zo
stały prawie zapomniane, jest bezsprzecznie 
praca nad uporządkowaniem pierwiastków 
chemicznych w układ periodyczny.

Próby stworzenia systematyki chemicznej 
istniały już przed Mendelejewem (Chan- 
courtois, Newlands, Lothar Mayer), ale do
piero jego praca spotkała się z ogólnym przy
jęciem i uznaniem, dzięki jasności i logice 
z jaką została przeprowadzona. Mendelejew, 
podobnie jak jego poprzednicy, układa pier
wiastki według rosnących ciężarów atomo
wych i stwierdza wyraźnie periodyczne po
wtarzanie się pewnych własności chemicz
nych i fizycznych tych pierwiastków. W  od 
kryte przez siebie prawo periodyczności w ie
rzy tak głęboko, że nie waha się w  swoim 
układzie pozostawić wolne miejsca, przew i
dując istnienie nowych pierwiastków, dotąd 
nieodkrytych; p rzew idu je-n a  mocy tego 
układu własności tych pierwiastków i ich

związków. Koryguje również ciężary atomo
we pierwiastków znanych.

Słuszność jego poglądów potwierdziło 
wTkrótce odkrycie przewidzianych przez nie
go pierwiastków eka-aluminium, eka-boru 
i eka-krzemu. Były to mianowicie: gał (Le- 
coq de Bołsbaudran, 1875), skand (Nilson, 
1879), i german (W inkler, 1885). Nie dość 
na tym, że odkryto te pierwiastki, ale ich 
własności zgadzały się doskonale z przewi
dzianymi przez Mendelejewa. Znaczenie 
układu periodycznego rosło z każdym ro
kiem. Był on bodźcem do poszukiwania no
wych pierwiastków, do opracowywania no
wych, precyzyjnych metod oznaczania cięża
rów  atomowych. Te ostatnie prace były ko
nieczne, aby wytłumaczyć pewne nieprawi
dłowości w układzie periodycznym (p ier
wiastek o ciężarze atomowym większym — 
przed pierwiastkiem o ciężarze atomowym 
mniejszym ) i tym bardziej ugruntować 
układ periodyczny, który w  krótkim czasie 
stał się podstawą systematyki pierwiastków 
i jest nią dotychczas.

Poznanie związku między budową atomu 
a własnościami chemicznymi nie zmieniło 
układu, choć zasadą porządkowania jest 
obecnie nie ciężar atomowy, lecz liczba ato
mowa (numer porządkowy — ilość elemen
tarnych dodatnich ładunków jądra). Nie 
obaliło go odkrycie izotopów (atomów tego 
samego pierwiastka o różnym ciężarze ato
m owym ) i izobarów (atomów różnych pier
wiastków o tym samym ciężarze atomo
w ym ) — owszem ugruntowały one tylko 
układ Mendelejewa jako podstawę systema
tyki chemicznej.
Jeszcze za życia Mendelejewa oceniono na
leżycie znaczenie tego odkrycia. Otrzymuje 
on najwyższe odznaczenia krajowe i zagra
niczne. Royal Society of London odznacza 
go medalem Davy’ego, Deutsche Chemische 
Gesellschaft mianuje go swoim członkiem 
honorowym, w  ojczyźnie swojej jest człon
kiem honorowym prawie wszystkich Tow a
rzystw naukowych chemicznych, technicz
nych i ekonomicznych. Jest doktorem ho
noris causa uniwersytetów rosyjskich i za
granicznych. Dzieło jego życia zapewnia mu 
trwrałe miejsce w historii nauki.

A, Pasternak
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Z NASZEJ  P R Z Y R O D Y

Ryc. 1. Szafran spiski z Tatr.

się natychmiast >po ustąpieniu śniegów. Jego 
delikatne, blado-liliowe kwiaty znoszą do
skonale zimno kwitnąc dalej mimo przy
sypania śniegiem w  czasie nawrotów kapry
śnej zimy. Wąskie i wydłużone listki kroku
sów rozw ijają się dopiero przy końcu kwit
nienia. Trójpromieniste .znamiona -zabarwio
ne intensywnie pomarańczowo dostarczały 
dawniej żółtego barwnika zwanego szafra
nem.

Znaleźć można krokusy na polach śród
leśnych i łąkach górskich. Cebulki ich lubią 
silne nawożenie dlatego też w miejscach 
koszarzenia owiec i koło szałasów znajdu
jem y je najliczniej (czasem wprost przejść 
nie można bez podeptania tych pięknych 
kwiatów), podczas gdy na miejscach nie na
wożonych występują tylko pojedynczo.

Nasze wiadomości o szczegółowym roz
mieszczeniu szafranu zachodnio-karpaokie- 
g o *) są wciąż jeszcze niedokładne być może 
dlatego, że kwiaty te kwitną w porize, kiedy 
robi się niewiele wycieczek botanicznych 
w góry. Jak widać na załączonej mapce kro
kusy są podawane z Tatr, Babiej Góry i Po 
licy, z Gorców i Beskidu Małego (Leskowiec) 
oraz z okolic Brzeska u stóp Karpat.

W  Tatrach rosną krokusy w wielu miej 
scach. Według danych zebranych przez 
S t e c k i e g o  występują one: na Toporowej 
Cyrli (masowo), na Gubałówce i w  samym 
Zakopanem, u wylotu doliny ku Dziurze, 
na Kirach, w  Dolinie Kościeliskiej, pod 
Przysłopem Miętusim, na Polanie Miętusiej, 
na Polanie pod Pisaną, na Hali Pysznej, 
w dolinach Smytniej, Lejowej, Chochołow
skiej (masowo), na Hali Siwiańskie Szałasy 
i na Magurze Orawskiej. Inni autorzy podają 
krokusy z południowej strony Tatr a m ia
nowicie z Doliny Kamienistej, Koprowej, 
Furkotnej, Zimnej W ody oraz z okolic K ież
mark a i Smokowca.

Na Babiej Górze i Policy znalazł Z a p a -  
ł o w i c z  krokusy jeszcze w 1878 roku. Moż
na przypuszczać, że znajdą sil' one również 
na sąsiednim Pilsku i Romance oraz być

Ryc. 2. Rozmieszczenie szafranu spiskiego 
w  Karpatach zachodnich. Stanowiska zazna

czone czarnymi kropkami.

1) W  Karpatach Wschodnich rośnie pokrewny 
gatunek szafran wschodnio-katrpacki —  C r o c u s 
H e u f f  e l i a n u s  Herb.

KROKUSY

Szafran spiski, ,zwany powszechnie kro
kusem Crocus scepusiensis (Rehm. et W oł.) 
Borto. to jeden z najpiękniejszych kwiatów 
górskich naszego przedwiośnia^ pojawiający
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V

może i w  paśmie przedbabiogórskim na Ja
łowcu i Mędralowej.

W  Beskidzie Małym występują krokusy 
na szeregu polan między Leskowcem a Ma- 
diohorą. Poza tym należy wymienić jeszcze 
stanowiska z pogranicza Polski w Sudetach, 
gdzie rosną one na północnych stokach Kar
konoszy, w dolinach Gór Izerskich ora« 'na 
łąkach koło Opawy na Śląsku.

Kto raz widział górską łąkę całą pokrytą 
masą łych kwiatów, ten nigdy nie zapomni

tego naprawdę uroczego zjawiska. Tym  
piękniejsze jest ono dlatego, że występuje 
zwykle na tle śniegu, kiedy przyroda za
czyna dopiero się budzić po dłuigim śnie z i
mowym. Trzeba więc te piękne kwiaty pie
czołowicie ochraniać. Nie należy ich niszczyć 
i zrywać! W e flakonie więdną bardzo szyb
ko a jakże p iętn ie wyglądają na górskiej 
łące w ciemnejfpprawie reglowego lasu.

Maria Lańcucka-Środoniowa.

D R O B I A Z G I  P R Z Y R O D N I C Z E
ANGIELSCY ILU M IN A TO R ZY  KS IĄŻEK 

PRZYRO D NICZYCH  X V II I  W IE K U

W iek X V III  jest w Anglii okresem roz
kwitu sztuki zdobienia książek rycinami. 
Poeci cięli drzeworyty do własnych wierszy 
(B 1 a k e 1757— 1827). Książki naukowe zdo
bili najlepsi artyści. Książkę Th. W r ig h ta  
«Teoria wszechświata® (1750) ilustrują 
wspaniałe mezotinty nieznanego rytownika. 
Anatomia i botanika pociągały wielu zdol
nych artystów. «Anatomia konia» S L u b b s’a 
(1766) cieszyła się w  swym czasie sławą 
w  całej Europie, przedrukowano ją  kilka
krotnie. Rysunki koni we wszystkich sta
diach anatomicznego preparowania, są 
prawdziwymi dziełami sztuki. S t u b b s sam 
sekcjonował swe konie, sam robił rysunki, 
trawił płyty i pisał tekst podręcznika. Kiedy 
się postarzał, ry ł czterdzieści lat później 
płyty do anatomii porównawczej tygrysa, 
człowieka i kury. W ie le  z tych ilustracji od
znacza się wielką naturalnością, doskonało
ścią rysunku. Szkielet kury należy do arcy
dzieł sztuki angielskiej.

Angielska botanika i entomologia zdobyła 
się na ilustracje, które niewiele ustępują ar
cydziełom francuskim tego czasu. «Historia 
naturalna angielskich owadów* (1766), je 
dno z dzieł przełomowych w  entomologii 
europejskiej, posiada w iele ilustracji arty
stycznie rysowanych i rytych przez 'autora 
książki M. H a r r i  s a. To  samo można po
wiedzieć o «F lorze Londynu* C u r t i s a ,  
w której w ielcy artyści robili tahlice z kw ia
tami rosnącymi dziko w  promieniu 16 km

od Londynu. Niektóre z nich użyto do ilu
strowania nowoczesnych botanicznych ksią
żek. N ie mają one cech X V III  wieku, zdają 
się być pozaczasowe a przecież nie obce na
szej epoce.

Na przełomie X V III  i X IX  wieku odkry
wano w Europie przyrodę i je j piękno. Bu-

Ryc. 1. Zimorodek według drzeworytu B e- 
w i e k a  z X V III w.

dowano drogi, które udostępniały artystom, 
poetom i ludziom wrażliwym na urok przy
rody odnajdywanie gór, jezior, wodospadów, 
romantycznych ruin zamków. Przeżywane 
wrażenia utrwalano ołówkiem, pędzlem 
i rylcem. B e w  i c k Th. przewyżsizył innych 
w odtwarzaniu tajników angielskiego kraj
obrazu, zagajników, skał i drzew. Jego drze
woryty^ do własnej dwutomowej książki «H i- 
sloria (ptaków brytyjskich* (1797— 1804) no
szą wszystkie cechy doskonałej techniki ry- 
tbwniczej, wierności portretowej ptaRów, 
stonowanej z naturalnym środowiskiem da
nego gatunku.
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W iek X IX  przyniósł upadek sztuki (zdob
niczej. Książka i ilustracje poszły oddziel
nymi, własnymi drogami, łączność między 
nimi zerwała się. Powstały staloryty z w y
rafinowaną, zniewieściałą, słabą kreską, do
skonale zgadzające się jednak iz epoką wcze- 
sno-wiktoriańską, z życiem warstw zamoż
nych właścicieli ziemskich i szlachty. Drze
woryty utrzymały się jako tanie ilustracje 
do książek dla łudzi niezamożnych. Obni
żyły się wymagania artystyczne odbiorców, 
uznaniem ciesizyły się rzeczy ujmowane 
naiwnie i rubasznie. W iek X X  zapoczątko
wał współpracę inteligentnych nakładców 
i zdolnych artystów. Chcą oni rozwiązać za
gadnienie książki drukowanej w wysokich 
nakładach, jednakich co do typu i formatu, 
lecz zdobionych rycinami niezmechanizowa- 
nymi, nieseryjnymi, o wyraźnym piętnie 
osobowości twórcy. G. Grigson.

N ATĘ ŻE N IE  OPADÓW 
ATM OSFERYCZNYCH

Ilość wody  ̂spadającej w  czasie deszczu 
z atmosfery bywa bardzo różna, różny jest 
także czas w którym to następuje. Ciekawą 
kwestią jest ilość wody opadowej, przypa
dającej na jednostkę czasu, czyli n a t ę ż e 
n i e  o p a d ó w .  Dla ustalenia tej wielkości 
potrzebne są samopiszące deszczomierze tlzw. 
pluwiografy. Za ich pomocą otrzymano m. i. 
wyniki zestawione w załączonej tabelce. 
W idzim y z niej, że obfite deszclzie krajów 
tropikalnych spadają mniej więcej w  tym 
samym czasie, co bardziej skąpe deszcze 
krajów umiarkowanych. Natężenie opadów 
wypada przeto w  strefie tropikalnej daleko 
większe niż w  strefie umiarkowanej. Cie

kawy jest krótki czas, w ciągu którego na
stępują wszędzie opady atmosferyczne. Na 
dobę przypada średnio co najwyżej dwie 
godziny. D. Szymkiewicz.

STALÓ W KA — PRZED STU L A T Y

Pióro gęsie i flaszka inkaustu służyły 
pnzez wiele wieków piszącej ludzkości. K ie
dy w  r. 1S03 Mr. W  i s e • zaczął wyrabiać 
i sprzedawać w Londynie pierwsze stalówki, 
spotkał się z nieufnością i drwinami. Do
piero koło połowy X IX  wieku używanie sta
lówki rozpowszechniło się, ale wywołało 
różne nieoczekiwane oddźwięki.

W  «T  y g o d n i k u L e k a r s k i m *  w y
dawanym w  Warszawie, w  roczniku 1848 
(str. 317) znajduje się artykuł: «0  szkodli
wości piór stalowych dla piszących i gra
jących na instrumentach». Cytujemy z niego 
kilka zdań. «Kurcz w palcach przy pisaniu 
był dotychczas bardzo rzadkim zjawiskiem. 
Skoro zaś tylko upowszechniło się użycie 
piór stalowych, to i to cierpienie w równym 
stosunku częstszym się stało, cizego przyczy
nę nietrudno odgadnąć. Pióra stalowe są jak 
wiadomo daleko twardsze od piór gęsich 
i nie tak łatwo się uginają. Jeżeli zatem 
szpalt, czyli rozszczepienie pióra, ma się 
przy pisaniu otworzyć, to wymaga mocniej
szego nierównie przycisku ze strony piszą
cej ręki niż całe pióro. W  tym samym sto
sunku natężenie muskułów, odpowiednich 
palców musi być powiększone*.

Po przedstawieniu objawów klinicznych 
kurczu i jego anatomicznych podstaw znaj
dujemy lekarskie wskazanie: «N ie chcemy 
jednak utrzymywać, jakoby pióra stalowe 
dla wszystkich były szkodliwe, owszem

M i e j s c o w o ś ć
Szerokość i długość 

geograficzna

Wzniesienie 
nad poziom 
morza w m

W ysokość 
opadów 
w roku 
w mm

Czas trwania 
opadów 

w godzinach 
na rok

Opady na 
godziny

Paryż 48°50' N, 2°30' E 50 537 580 0.93

Cahirciveen (Irlandja) 51°54' N, 10°18' W 7 1446 774 1.87

W iedeń 48°15 'N , 16°21' E 202 623 585 1.06

Batawia (Jawa) 6°11' S, 106°50’ E 8 1784 324 ».51

Buitenzorg (id) 6°35' S, 106°49' E 285 4013 647 6.20

Tjibodas (id) 6°45' S, 107°01 ’ E 1440 3052 743 4.11
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wielkiej liczbie piszących wcale nie szko
dzą. Tylko tacy, którzy mają usposobienie 
do tego kurczu, muszą się wystrzegać pisa
nia piórami stalowymi, a kto pierwsze po
czuje znaki kurczu, niech je  natychmiast 

orzuci i w^eźmie się do piór gęsich».

Z. Grodziński.

PRZYSZŁOŚĆ B A ŁT YK U

Skandynawowie lansują plan, dzięki któ
remu warunki naturalne Bałtyku mogą się 
zmienić na bardziej zbliżone do Morza Pó ł
nocnego. Bałtyk łączą z Morzem Północnym 
cieśniny Sund o progu 6— 8 m głębokim 
i Bełt o progu 17 m głębokim. Temperatura 
wody Bałtyku jest dzięki płyciźnie cieśnin 
szczególnie Sundu o kilka stopni niższa niż 
na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Ogrzane 
bowiem wody prądu zatokowego nie mogą 
wcisnąć się na Bałtyk. Z tym też łączy się 
mała słoność Bałtyku.

W  morzu litorinowym Prabałtyku sto
sunki naturalne były odmienne. Cały plan 
Skandynawów wiąże się z zagadnieniem, 
czy nie dałoby się warunków litorinowych 
odtworzyć. Silniejsze zasolenie Prabałtyku 
wynikało z tego, że małosłone wody jego 
odpływały przez Sund a słone wody ocea
niczne wpływały niezmięszane przez Bełt. 
Sund musi więc znowu stać się przez La
growanie głębokim kanałem, który połączy 
Bałtyk z basenem wód o dużej słoności. W y 
maga to usunięcia 387 milionów' metrów sze
ściennych ziemi (dla porównania: Suez około 
140 milionów, Panama — 192 m iliony). P o 
większenie przepływru przez cieśniny za
pewni Bałtykowi obfity dopływ wód sło
nych i ciepłych z oceanu. W ody Bałtyku zo
stałyby wtedy wymienione dopiero po 40—  

50 latach. Słoność wody powinna wtedy 
osiągnąć najwyższy procent w  południowo- 
zachodniej części morza, podnosząc się 
z obecnych 8°/oo na 13— 44°/oo. Podniesienie 
ciepłoty powinno wynosić tylko 0,1°, oo pra
wdopodobnie nie wpłynie na zmianę k li
matu. Koszty pogłębienia cieśnięn wyniosą 
3 miliardy koron. Najważniejszym  skutkiem 
otwarcia kanału «litorinowego» będzie 
wzrost pogłowia i ilości ryb morskich, przez

co możnaby na Bałtyku podnieść zysk z ry- 
bolóstwa o parę setek milionów koron 
rocznie. W. Pożaryski.

NOW E ZN ALE ZISK A  
ANTROPOLOGICZNE NA JAW IE  

I W  CHINACH

Październikowy numer «L ife » z ubiegłego 
roku podaje interesującą wiadomość o no
wych antropologicznych odkryciach. Według 
opinii wybitnych amerykańskich uczonych 
znaleziono najstarsze z dotychczas znanych, 
szczątki kopalne człowieka. Kości te przy
wiózł we wrześniu ubiegłego roku, do No
wojorskiego Muzeum Historii Naturalnej, 
43-letni Amerykanin niemieckiego pocho
dzenia Ralf yon Koenigsw'ald. Bezcenny 
skarb Koenigswalda mieścił się w  małej wa
lizce, w wyścielanych pudełeczkach. Koe- 
nigswald pracował przed wojną dla Instytutu 
Camegie’go i dla rządu holenderskiego na

Zęby olbrzym ie Gigantopithecus'a w  porównaniu 
ze znacznie mniejszymi zębami człowieka.
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terenie Chin i na Jawie. Przy pomocy setek 
tubylców przeszukał dokładnie część Jawy. 
Wśród jego zbiorów znajdują się fragmenty 
czaszki istoty pokrewnej Pithecanthropus 
erecłus z Jawy. Masywność kości, ich roz
miar wskazuje, że była ona od tej ostatniej 
potężniejsza i zarazem prymitywniejsza.. Na
dano je j nazwę Pithecanthropus robustus. 
Jeszcze bardziej prymitywne cechy wykazy
wał olbrzymi kawałek szczęki «praprzodka 
człowieka* nazwanego Maganthropus pa- 
laeojauanicus. Jednakże największe zainte
resowanie budzą 3 zęby, według Koenigs- 
walda pochodzące z prowincji Kiangsi. Zęby 
te Koenigswald znalazł w  Hong Kongu 
i Kantonie w aptekach chińskich, używane 
jako środki podniecające. Korzenie dwóch 
zębów było odgryzione. Po śladach stwier
dzono, że sprawcą była olbrzymia przedhi
storyczna jeżatka, której dziwny apetyt tłu
maczyć można zapotrzebowaniem na wapń 
(do budowy kolców). Istotę posiadającą owe 
olbrzymie zęby nazwano Gigantopithecus 
blacki. Przypuszcza się, że żyła ona w  jaski
niach Chin. Rysunek pozwala nam porównać 
wielkość zębów człowieka współczesnego 
i Gigantopithecus’a.

Jaik wiadomo, do czasu odkryć Koenigs
walda za najstarszą istotę w łańcuchu rodo
wym  człowieka uważany był Pithecanthro
pus erectus (porównaj art. Skowrona 
Wszechświat 1945, nr 1). W ielki, współcze
sny antropolog amerykański Franz W e i -  
d e n r e i c h (autor książki «Apes, Giants 
and Man» —  «Małpy, olbrzymy i człowiek*) 
uważa, że Gigantopithecus, Meganthropus, 
Pithecanthropus robustus są uprzednimi 
ogniwami lin ii rozwojowej człowieka koń
czącej się na- Pithecanthropus erectus. Do
kładna ocena dat nie jest jeszcze możliwa 
ale wydaje się (jeżeli Weidenreich ma ra
cję), że obecnie najstarszym znanym «przod- 
kiem człowieka* jest Gigantopithecus blacki 
z Chin, olbrzymia istota, przynajmniej dwu
krotnie większa od dzisiejszego goryla, przed 
półmilionem lat przebywająca w  jaskiniach 
Chin.

Interesujące są wojenne dzieje znalezisk 
Koenigswalda. Jeszcze przed wojną Koenigs
wald wysłał do U. S. A. ich odlewy. Po zaję

ciu Jawy przez Japończyków w 1942 roku 
Koenigswald był więziony przez 3 lata. Ale 
jego skarby były dobrze ukryte. 3 zęby Gi- 
gantopithecusa spoczywały na dnie flaszki 
od mleka u jednego ze szwedzkich przyja
ciół Koenigswalda, reszta zbiorów przecho
wana została przez obywateli innych, neu
tralnych państw. I. Mikulska.

PU ŁA SK IT

Jest rzeczą słuszną uświadamianie przy 
każdej sposobności ogółu społeczeństwa 
o wszystkich momentach, które w  nauce 
światowej świadczą nie tylko o dorobku 
naukowym polskim, ale poprostu są zw ią
zane w jakikolwiek sposób ,z imieniem pol 
skim. Ponieważ na rok bieżący przypada 
200 rocznica urodzin K. Pułaskiego i z tego 
powodu odbywają się w Stanach Zjednoczo • 
nych Ameryki Półn. i w  Polsce zarówno 
uroczystości ku uczczeniu tego bojownika 
o wolność, jako też pojawiają się prace nau
kowe o nim, przeto warto też przyrodnikom 
polskim przypomnieć, że istnieje skała zwa
na pułaskitem. Nazwa jej, wprowadzona do 
literatury petrograficznej w  r. 1891 przez 
J. F r a n c i s  W  i 11 i a m s’a pochodzi od 
Pułaski Gounty w stanie Arkansas, gdzie 
twforzy główną masę wśród skał krystalicz
nych budujących pasmo górskie Fourche 
Mountains. Jest to szarobiały, czasem różo
wa wy syenit alkaliczny, średnio lub grubo
ziarnisty, złożony z ortoklazu z  dużą do
mieszką sodu, z perty tu, mikropertytu i al- 
bitu, częstokroć zastąpionego przez nefełin 
(eleolit), którym to minerałom towarzyszą 
drobne ilości brunatnego biotytu, diopsydu 
lub egirynu. Są one spokrewnione z  wydzie
lonymi przez B r  ó g g e r a  nordmarki tajni 
z Norwegii, które prócz wymienionych m i
nerałów zawierają nieco kwarcu. W  syste
matyce skał magmowych są znane przejścia 
od pułaskitów poprzez nordmarkity do gra
nitów alkalicznych, jak również do syenitów 
wapienno-alkalicznych i syenitów eleolito- 
wych. Z pułaskitami są też związane skały 
opisane przez J. M o r o z e w i c z a  z okolic 
Kysztymu na Uralu, obfitujące w  korund.

A. Gaweł.
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B. S z a b u n i e w i c z :  ZABYS F IZJO LO G II
CZŁO W IEKA. 679 str., 188 ryc., I I I  wyd., i 947-

Zgodnie z klasycznym układem podręczników 
fiz jo lo g ii autor przechodzi kolejno skład chemiczny 
ciała człowieka, przem ianę m aterii (krążenie krwi, 
oddechamie, odżywianie, wydalanie), właściwości 
narządów nerwowo-zm ysłowych oraz mięśni. Duże 
rozdziały poświęca tak ważnym dla należytego 
funkcjonowania organizmu fermentom  (35 str.) 
i hormonom (40 str.).

Podręcznik przeznaczony w  zasadzie dla stu
dentów m edycyny i lekarzy powinien znaleźć się 
także w  rękach przyrodników  z dwu głównie po
wodów. F iz jo log ia  człow ieka opiera się w  dużym 
stopniu na badaniach ssaków i innych kręgowców; 
autor roibi też krótkie w ycieczki na ten teren (np. 
statocysty, regulacja temperatury, układ krążenia 
u ryb, płazów  i  ssaków). Nie prędko zapewne do
czekamy się podręcznika fiz jo log ii kręgowców, nie 
mówiąc już o fiz jo lo g ii wszystkich zw ierząt —  stąd 
om awiany podręcznik pozostanie podstawą szko
lenia przyrodników  w  tym zakresie. W iadom ości 
z chemii, fizyk i i  anatomii, jak ie  przyrodnicy na
byw ają  w  czasie swych początkowych studiów, w y 
starczają najizupełruiej do opanowania treści pod
ręcznika. Autor przedstawia bow iem  wszystko 
w  sposób jasny i  prosty, unikając szczęśliwie za-, 
w iłego i  trudno zrozum iałego żargonu naukowego.

F iz jo log ia  człow ieka posiada jeszcze w iele nie
jasnych albo spornych zagadnień. Autor podkreśla 
to loja ln ie pisząc np. «zda je « ię » ,  «możliwe®, «me- 
chanizm częściowo został wyjaśniony*. W  innych 
wypadkach streszcza jasno różne teorie d ocenia 
ich wartość przez konfrontację z wynikam i badań 
doświadczalnych (np. nerka).

Jeszcze jedna cecha zadziw ia przyjem nie czy
telnika, m ianowicie aktualność podawanych w ia 
domości. Ze spisu literatury zestawionego na końcu 
każdego rozdziału widać, że autor m iał do dyspo
zyc ji prace i  podręczniki wojenne i bieżące. Daty 
wydawnictw  od 1940— 1946 pow tarzają się bowiem 
bardzo często.

Dobry papier, druk W . L. Anczyca i Sp., p rze j
rzyste ryciny, przeważnie kreskowe składają się 
na ładną szatę zewnętrzną książki. Dodać należy 
jeszcze i to, że podręcznik pojaw ił się jako wynik 
prywatnej in icjatyw y autora, bez zasiłków  rządu, 
towarzystw  naukowych, czy  też udziału firm  w y 
dawniczych. Z. G r o d z i ń s k i .

A l c s a n d e r  F l e m i n g :  PE N IC ILL IN , ITS  
PR AC TIC A L APPLIC ATIO N . Butterworth & Co 
LTD . London. 380 str., 59 •ryc.

W  lipcu ub. roku ukazała się w Anglii i  Sta
nach Zjednoczonych książka o penicylinie i je j 
praktycznym zastosowaniu. Autorem względnie re
daktorem tej zbiorowo napisanej m onografii jest 
odkrywca penicyliny Aleksander Fleming.

Książka zawiera część ogólną, na którą skła
dają się: bardzo ciekawy i osobiście przez od 
krywcę napisany rozdział o historii penicyliny, 
oraz rozdziały omawiające chemię i  sposoby w y 
twarzania penicyliny, je j form y farmaceutyczne 
i działanie farmakologiczne, bakteriologiczną kon
trolę leczenia penicyliną i sposoby je j podawania.

Część kliniczna składa się z 21 rozdziałów 
napisanych przez wybitnych specjalistów-klinicy- 
stów, przeważnie współpracowników St. M ary’s 
Hospital w Londynie, szpitala w  którego pracowni 
bakteriologicznej Flem ing po raz pierwszy doko
nał swych spostrzeżeń i gdzie kontynuował swe 
prace nad penicyliną.

W obec dynamizmu jak i wykazują badania nad 
chemią penicyliny względnie penicylin (X, F, G 
i K ) rozdziały książki dotyczące biologicznych 
i farm akologicznych własności penicyliny stają się 
nieaktualne. Na podstawie danych z piśmiennictwa 
amerykańskiego wiemy, że o-własnościach penicy
liny decyduje nie tylko moc preparatu, ale jego 
jakościowy i ilościowy skład chemiczny, czego 
w książce nie uwzględniono.

Jeśli chodzi o część kliniczną jest ona aktualną 
encyklopedią dla lekarza praktyka. Omówiono 
w  niej bardzo obszernie i wyczerpująco wszystkie 
te grupy chorób, w  których penicylina działa lecz
niczo. Penicyliny można i należy używać również 
zapobiegawczo. Używa się je j dziś nie tylko dla 
leczenia chorób ludzi, ale i chorób zwierząt.

Książka kończy się rozdziałem  orientującym le
karza we wszystkich możliwościach stosowania pe

nicyliny.

Liczne ilustracje, tabele, zestawienia, obszerny 
indeks i źródła z najnowszego piśmiennictwa k li
nicznego ułatw iają korzystanie z tej aktualnej 

i niezm iernie cennej książki.
W . K u r y ł o w i c z .

Redaktor: Z. Grodziński — Komitet redakcyjny: K. Maślankiewicz, W ł. Michalski, St. Skowron 
D. Szymkiewicz, J. Tokarski — W ydaw ca: Polskie T-w o Przyrodn ików  im. Kopernika

Druk W . L. Anczyc i Spółka w  Krakow ie — 315 M-19943





POLSKIE TOWARZYSTWO PRZYRODNIKÓW IM. K O P E R N I K A

Zarząd Główny —  K R A K Ó W , Akademia Górnicza, Aieje Mickiewicza 30

Oddziały: krakowski —  K R A K Ó W , św. Anny 6

warszawski —  W A R S Z A W A , Rakowiecka 8

poznański —  P O Z N A Ń , Fredry 10, Zakład Zoologiczny

bydgoski —  B Y D G O S Z C Z , Instytut Gospodarstwa Wiejskiego

lubelski —  LU BLIN , Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej,
Plac Litewski 5

wrocławski —  W R O C Ł A W , Uniwersytet, Instytut geograficzny

toruński —  T O R U Ń , Uniwersytet, Zakład botaniczny,
Sienkiewicza 30/32

łódzki —  Ł Ó D Ź , Uniwersytet, Instytut farmacji

Wydawnictwa:

K O SM O S . Seria „ A “ . Rozprawy.

Redaktor —  Gustaw Poluszyński,
Wrocław, Sienkiewicza 21

K O S M O S . Seria „B “ . Przegląd zagadnień naukowych

Redaktor —  Edward Passendorfer i Jan Zabłocki 
Toruń, Sienkiewicza 30/32

W S Z E C H Ś W IA T . Pismo popula rno-naukowe.

Redaktor —  Zygmunt Grodziński,
Kraków, św. Anny 6

W S Z E C H Ś W I A T
O R G A N  P O L S K IE G O  T O W A R Z Y S T W A  P R Z Y R O D N IK Ó W  IM. K O P E R N IK A  

wychodzi w 10 zeszytach rocznie

R e d a k c j a :  Z. Grodziński, K R A K Ó W , św. Anny 6 

A d m i n i s t r a c j a :  Br. Kokoszyńska, K R A K Ó W , Podwale 1 

P r e n u m e r a t a  r o c z n i e  —  300 zł, b e z  o p ł a t y  p o c z t o w e j  

N u m e r  p o j e d y n c z y  —  40 zł, b e z  o p ł a t y  p o c z t o w e j  

Członkowie Towarzystwa otrzymują ,,Wszechświat“ bezpłatnie.




