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TYGODNIK .POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM. 
PRENUMERATA "WSZECHŚW IATA." 

W Warszawie: rocznie rs. 8 
kwartalnie " 2 

Z p rzesyłkó! pocztową : rocznie " 10 
pólrocznie " 5 

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju i zagranicą,. 

l 
Ko mitet Redakcyjny stanowią,: P. P. Dr. T. Chałubińskit 
J. Aleksandrowicz b. dziekan Uniw., mag. K. Deike, 
mag. S. Kramsztyk, Wt Kwietniew~ki, J. Natansou, 

Dr J. Siemiradzki i mag. A. Ślósarski. 

"Wszechświat" przyjmuje ogłoszenia, których treść 
ma jakikolwiek zwią,zek z nauką,, na następują,cych 
warunkach: Za l wiersz zwyklego druku w szpalcie 
albo jego miejsce pobiera się za pierwszy raz kop. 71{2, 

za sześć nastl)pnych razy kop. G, za dalsze kop. 5 . 

..A..dres E.eda.kcyi: Xra.ko"W'Skie-Przedr.n.ieście~ Nr ee. 

O ODLEGŁO~CIACH G WIAlD. 

Jak obszar ziemi znany narodom staro
żytnym drobny był tylko, tak też i świat 
cały szczupłym im s.i ę wydawał. Złudzony 

błękitem atmosfery, nakrył człowiek cal~ 
przestrzel'1 światową sklepieniem krysr.tało 

wem, do którego gwiazdy przytwierdził, 

mieszcz~c j e tym sposobem wszystkie w je
dnakiej od ziemi odległości i, jak dzisiaj 
dzieci, sądził nieledwie, że sięgnąć po nie 
zdoła. Potomkowie Noego budowali wie
żę, by do nieba dotrzeć, a wedle powieści 
Homera ·wulkan z Olimpu przez Jowisza 
stt·ącony dziCI1 caly spadał, zanim się na 
ziemię dostał; ocena zaś tej odległości tern 
skromniej s i ę tu przedstawia, że nie domy
śl ano się zgoła biegu przyspieszonego ciał 
spadających. Zwolna wszakże odległość 
sklepienia niebieskiego wzrastała stopni~ 
wo do setek, tysięcy, milijonów mil, aż na
koniec, jakby pułap w dusznej sali, wydało 
~ię ono człowiekowi ciężkiem, rozbił je 
1 rozwiał w nicość, a gwiazdy po bezmier
nej rozrzucił przestrzeni. Odgadł, że dt·o-

bne te światełka to sł01l.ca daleki e i zapra
gn~ł zmierzyć odległość, jaka nas od nich 
dzieli. Długo jednak olb I'zymie to zacla
nie niedostępnem się zdawało, środki , jakie
mi rospori!'.ądzano, by ly zbyt slab e i nie stat·
czyły do osięgnięcia celu. W os.tatnich do 
piero czasach metody comz dokładniejsze 
i coraz doskonalsze na1·zędzia u wie1'lczyć 
dozwoliły wytnvałe usiłowania pewncm 
powodzeniem, choć i to wobec ogromu zada
nia slabem tylko zostaje. Powodzenie to 
z resztą ulepszeniu narzędzi raczej an i:i:cli 
metod zawdzięczamy; zdumiewającyjuż bo
wiem genijusz ast1·nnomów dawnych wska
zał drogi tych bada11, którym sprostać 

wszakże mogły dopiero przyt·ządy tak do
kładne, jakie rozwój techniki ztt dni na
szych na usługi nauki oddał. Konieczność 

narzędzi tak doskonałych wyjaśni nam opo
wiadanie dalsze. 

Zasada, na której polega mie t·zenie odle
głości ciał niebieskich, jest bardzo prosta,
jest ona jakby spotęgowaniem tylko tych 
metod, które nam służą do oceny wysokości 
lub oddalenia jakiegokolwiek przedmiotu 
niedostępnego na ziemi: idzie o to tylko, by 
przedmiot dany z d Wll odrębnych stanowisk 
rospatrzyć, 
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Objaśni nam to zresztą, przykład naj
prostszy, oznaczenie wysokości >vieży ja
kiej kol wiek AB (fig. 1). W tym celu spo
glądamy na szczyt jej z dowolnie obranego 
miejsca C, oznaczająe przytem znpomocą, 

jakiegokolwiek kątomiaru ką,t ACB, pod 
któqm szczyt ten widzimy; podobnież z in
nego, również dowolnego stanowiska D 
oznaczamy k~t .ACD. Jeżcli więc nadto 
zmierzymy podstawę CD, będziemy w trój
ką-cie liCD znali bok DC i dwa. przyległe 

mu ką,ty D i BCD (t. j. 180°-BCA), proste 
tedy zasady gieometryczne pozwolą, nam 
obliczyć długość boku CB, a w dal
szym ciągu z trójkąta ABC i żądaną. wyso
kość wieży AB. 

Znajomość ką.tów C i D trójkąta CBD, 
wska.zuje nam i wielkość lqta B który 

D 
Fig. 1. 

w zada.niach tych główne posiada znacze- · 
nie. l";atwo bowiem wnieść, że im wieża 
jest wyższą., tem kąt ten staje się mniej
szym, a wielkość jego wią.że się bespośre

dnio z odtbleniem punktu B. Kąt ten nosi 
słynną. w astronomii nazwę paralaksy i wska
zuje różnicę kierunków, jaka zachodzi, gdy 
obserwator stanowisko swoje zmienia, a1bo 
też różnicę kierunków, z których dwaj ob
scnvatOl·owie dostrzegają. przedmiot bada
ny. Można też powiedzieć, że jestto kąt, 
pod któ1-ym obserwator umieszczony na wie
ży widzialby podstawę CD. 

Gtly wszakże punkt B usuwa się tak da
leko, że oba kierunki CB i DB stają się już 
niemal t·ównoległe, czyli inneroi słowy, gdy 
ką.t B staje się tak drobnym, że go już wy
znaczyć niepodobna, wtedy niema pat"ala
ksy, tt"ójkąt nie istnieje, o<llcgłości zatem 
pLJnktu B wyrnieezyć nie zdołamy, Można 

sobie poradzić, pt·zybierają.c podstawę więk

szą., ale i tu jest kres ostateczny, wskazany 
choćby krańcami ziemi. 

Otóż trudność taka istnieje już przy ozna
czaniu odległości naj bliższych nam nawet 
ciał niebieskich. Gdybyśmy z powierzchni 
ziemi przejść mogli do jej środka, to jest prze
sunęli się o 853 mil gieogr. czyli o 6 371 ki
lometrów, to zmiana, jakaby stąd nast:}pila 
w położeniu względem nas księżyca, nie wy
nosiłaby ani jednego stopnia w miel"zc ką

towej; kąt ten bowiem, który odpowiada 
kątowi B przy ·wierzcholku wieży i który 
stanowi paralaksę księżyca, wynosi ledwic 
57 minut, a odległość księżyca od śt"odka 
ziemi wyrównywa 60 1/* promieniom ziem
skim. 

Trudności wszakże, jakie pokonać nale
żało przy oznaczaniu odległości naj bliższe
go naszego sąsiada, drobne S<} lcd wic wobec 
przeszkóL], jak i e się nastrgczaj ą. przy docho
dzeniu odległości slOI}ca. w· trzecim wieku 
przed Chrystusem Arystal'ch obliczył', że 
sl01'tce Hl razy jest od nas więcej, aniżeli 
księżyc, oddalone; rezultat ten bal'dzo dale- _ 
ki j .est od rzeczywistego, odległość bowiem 
słońca 400 razy jest większa aniżeli księży
ca, za blą.d ten wszakże winić należy nic 
metodę asteonoma starożytnego, ale nieLlo
kładność jego narzędzi. Na podstawie in
nych pomysłów obliczył Hipparch, że odlc
glość sł01'tca wyrównywa 1200 promieniom 
ziemskim, co czyni około milijona mil. Zre
sztą. i za czasów Kopernika narzędzia nic 
lepsze były aniżeli w czasach stat"ożytnycb, 
dlatego też i twót·ca astt"onomii nowej wtem 
samem, co Hipparch, oddaleniu mieści słOI't
ce. Odkrycie dopiero lunety, a zwłaszcza 
pol'ą,czenie jej z przyrządami miemiczemi, 
wzmogło środki oceniania wymial'Ów świa
towych; pt·zy pomocy lunety i na podstawie 
pewnych przypuszczeń wywnioskował Huy
ghens, że odległość słoó.ca wyrównywa 
25 086 promieniom ziemskim; pt·zypuszcze
nia Huyghensa były wprawdzie błędne, 
szczególnym jednak zbiegiem okoliczności 
rezultat rachunku tego gienijalnego męża 
niewiele od prawdy odstępuje. Zresztą, 
pomimo wszelkiej dokładności dzisiejszych 
narzędzi miemiczych, wyją.tkowe tylko oko
liczno.~ci doz walają, paralaks g słońca, ozna
czyć; stanowi ona bowiem ką-t niewypowie-
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kiejkolwiek gwiazdy stałej oclleglości, jakie
mi na ziemi rospo1·zq,dzamy, żadnego już 

mieć nie mogf!o znaczenia, a rospatl'Ują.c ja
kQ.kol wiek gwiazdę choćby z <1 wu kmńców 
średnicy ziemskiej, dostrzegać h będziemy 
zawsze w jednym kierunku. Granice jednak 
ziemi nie są to jeszcze najodleglejsze sta
nowiska, jakie do rosporządzania mamy. 

Jakkolwiek Kopernik w kwestyi wymia
rów świata stał jeszcze w ogólności na sta
nowisku nstronomii starożytnej, to wszak
że samo uruchomienie ziemi, wprawienic 
w oht·ót planet dokola sl01'lca, odosobi1iło 

silniej układ slorieczny od gwiazd stałych. 
Zd wzorem popt·zedników swoich pozosta
wił' je jeszcze Kopernik na jednej sferze 
kryształowej, w jednakowej od słOI'ICa odle~ 

Jzianie drobny, niedochodzący 9 nawet se
kund, mniej aniżeli 1

/ 300 część jednego sto
pnia. Dzieje zreszt~~ badm'l, tyczQ.cych się 
odlegJości słońca, opowiedzieliśmy przed 
kilku laty w nrrszem piśmie 1

), ::t obecnie ro
zejrzyć się mamy po przestworzach dal
szych; ponieważ j e(ln::tk odległość ziemi od 
słOJ'Ica stanowi jednostkę do oceny wymirr
rów tych p1·zestrzeni dalszych, przytoczyć 

tu nam wypada jeszcze, że na podstawie 
ostatnich badm'l paralaksa słońca zawiera 
siq w grrrnicach 8",79 a 8'1,83; p;r::tnicom 
tym odpowiadają. odległości średnie slOJ1ca 
iMl,fi50,000 i 148,970,000 kilometrów czyli 
~0,167,000 i 20,076,000 mil gieogrnficznych. 
:Niepewność wynosi p1·zeto jeszcze pól mi
łijomt kilometrów z górą, co wszakże wzglę
llnic do tej odległości jest wielkością. zgola 
nieznacznq, nie jest bowiem większą, od po
myłki, jakąbyśmy popełnili, oceniaj~}C od- 1 

ległość vVarszawy od Krakowa o dwie nie
spełna wiorsty błędnie. 

' glości, ale, jakby dla układu swego wigcćj 
potrzebując miejsca swobodnego, musiał sfe
rę tg gwiaździstą, przenieść znacznie dalej. 
Skoro bowiem ziemia nic jest niel'llchomie 

W miarę, jak powiększała się w oczaeh 
człowieka odległość ziemi ocl gwiazdy dzien
nej, \\'Zl'astaly też w odpowiednim stosunku 
wszystkie wymiary układu sŁonecznego. 

Starożytni już astronomowie umieścili pla
nety w należytym porządku, wedle odle
głości ich od ziemi. Kepler wszakże dopie
ro wykrył wzajemną. zależność, jn.ka zacho
dzi między czasem obiegu planet dokoła 
słoiJCa a odległościami ich od niego; skol'O 
tedy wiemy, jak daleko od ziemi do slońca, 
możemy bespośrednio i wszystkie inne pla
I~ety w należytych umieścić odległościach. 
Neptun, krążący na krcsrrch układu sŁonecz
nego, przypada w odleo·łości 600 milijonów 
mil od słońca, cały zat:m znany system sło -
neczny Z''J'n1uJ'e · b , . ~" w przestt·zem o szar o sre-
dmcy 1200 milijonów mil. 

~V. ~estawieniu wszakże z odległościami 
naj bhzszych o·n7 d ł l l b . , . o n la Z StU yc 1 O rzym1e te 
wymiary nas . l ' d . ' zego u c1a u sloneczneo·o me-
znacznym s<>. led . d b' . .., . . .,. w1e ro 1azg1eru; sko1·o Już 
oznaczeme par·al· k l , . . ' ' a sy s onca Jest zadamem 
tak mozolnem . k t t l . 'd ' a. ą en ta c Jest chobny że 
naJ zielnicisz . " . ' . . 

J e p l ZJl ządy ledWIC uch W V CIC 
go moo·ą t d 1 . _ . " 

o ' 0 a oznaczema paralaksy ja-

l) Oh Wsze h' · ' . c SWlat z r. 1883 str 129 . t • 1 nas , 

do stałego przykuta miejsca, ale położenie 

swe w cią3u roku w przestrzeni zmienia, 
przebiegajQ-C olbrzymie przestworzn, to bieg 
jej powinien sig odzwierciedlać w pozot·~ 

nym ruchu gwiazd, podobnie jak przed 
oczyma podróżnika p1·zesuwają sig lhzewa, 
wzcUnż których pociąg go unosi. Kopemik 
pojmował to dobrze, że bespośrednim wy
nikiem obrotu ziemi dokoła slońca winna 
być zmiana roczna w położeniu gwiazr1 na 
niebie, - dowodu tego wymagano na po~ 
pmcic jego nauki. Dowodu tego jednak nie 
było, bo gwiazdy latem i zimą, przy każ

llem położeniu ziemi, stale swe, niczmienne 
zachowują. stanowisko. Na szczęście br:\k 
ten ruchu pozornego gwiazd nie zraził zgÓ
ła myśliciela, o rzetelności swych zasad s i l~ 
nie przeświadczonego; ttumaczył on to słu
sznie znaczną oclleglością. gwiazd stałych, 

tak, że wobec ni(·j ea.ła nawet średnicrr ch·ogi, 
po której ziemia się cłokola slOJ'lca toczy, 
punkt zaledwie stanowi. Wiemy jednak, że 
za czasów Kopemika oddalenie sl'01'lea oce
niano niewięcej jak na milijon mil; gdyby 
miano pojęcie o istotnej odległości, możeby 
i stronnicy nowćj tej nauki zawahali się 
wobec przypuszczenia tak olbrzymich wy
miat·ów świata, do których umysły ówcze
sne przygotowane jeszcze nie były. A wła
śnie brak tego pozomego ruchu gwiazd, 
który być winien odzwierciedleniem isto-
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t.nego biegu ziemi, głównie skłonił Tychona 
de Brahe do zarzucenia nauki Kopernika, 
do unieruchomienia poruszonćj już p1·zez 
wielkiego astronoma ziemi. 

Podobnie, jak nazywamy paralaksą zmia
nę w położeniu ciała niebieskiego dla obser
watora, który zmienia stanowisko swe na 
ziemi, tak też i zmianę, powodowaną prze
suwaniem się ziemi w przestrzeni nazwano 
paralaksą roczną. Na fig. 2 elipsa AB przed
stawia drogę ziemi około słońca czyli eklip
tykę; w ciągu półrocza przesuwamy się 

z położenia A do B, a że odległość ziemi od 
sł01'lca AC wynosi 20 milijonów mil, polo
żenie swe w przestrzeni zmieniamy o 40 ITii
lijonów mil. Kierunek więc w jakim do
strzegamy na niebie gwiazdę G zmienia się 
o ką,t AGB; w pierwszem stanowisku widzi
my ją, n~ niebie w punkcie a, w drugicm -
w punkcie b. Kąt zatem AGB stanowi wla-

śnie paralaksę roczną,, lubo pod tą, nazwą. 

zwykle rozumie się jego potowę, zatem ką,t, 
podjakim obserwator umieszczony na gwieź
dzie G widzialby promie11 drogi ziemskiej 
AC. 

Dziś, gdy wiemy jak drobniutką, jest ta 
paralaksa roczna najbliższej nawet gwiazdy, 
pojmujemy, że ani Kopernik, ani najbie
glejszy obserwator z czasów przedhistorycz
nych Tycho de Brahe, zmiany w połozeniu 
gwi.azd dopatt·zeć nie zdołali; n. i długo po 
nich usiłowania najznakomitszych astrono
mów, rosporzą.dzają.cych na1·zędziami coraz 
dokładniejszemi, coraz potężniejszemi, byl'y 
płonne. Rozwiała się ułudna sfera k1·ysz· 
talowa., na której gwiazdy stałe miały być 
rozmieszczone; domyślano się, że są. one roz
rzucone w przestrzeni w nader różnych od 
nas odległościach, poznano istotne oddale
nie ziemi' ocl słońca, wiedziano że wzO'lę-

, ' Q 

clem pop1·zedniego swego położenia przesu
wa się ona w ciągu półrocza o 40 milijonów 
mil, ale ani jedna gwiazdka ruchu paralak
tycznego nie zdrauzałn. "r pojęciach tedj 

1 
człowieka świat wZl'astał do wymiarów nie
pojętych, niesko11czonych; najbliższą nawet 
gwiazdkę trzeba było mieścić w odległości 
takiej, wobec której przesunięcie się ziemi 
o dziesiątki milijonów mil, o całą. średnicę 

jej drogi, pozostaje drobiazgiem bez zna
czenia, jest ze1·em, jest niczem. 

Gdy bespośrednie oznaczenie ką,tn. tak 
drobnego nastręczało trudności nieprzczwy
ciężone, należało się postamć o środek jakiś 
pomocniczy, o wybieg, któryby pracę tę 

ułatwił. Drogę tę wskazal jeszcze Gali
leusz, a objaśnia ją nasza fig. 2. Przypu
ścić w ogólności można, że gwiazdy jaśniej
sze są bliższe nas, aniżeli gwiazdy] słabsze, 
a tern samem przesuwanie się ich roczne 

B 

musi być znacznJej<:lZe. Gdy więc w są

siedztwie badanej gwiazdy jasnej G znajdu
je sig na sklepieniu niebieskiem drobna 
gwiazdka H, od nićj w przestrzeni znacznie 
więcej oddalona, to pierwsza względem uru
giej powinna w ciągu póhocza położenie 

' swe zmienić, tak, że gdy raz jest od niej 
w odległości aH, za dmgim razem usunięta 
będzie o liniją, b H. V\r prawdzie i gwiazda 
H także w ciąga tego czasu uledz mogła 

podobnemu przesunięciu paralaktycznemu 
i w samej rzeczy dochodzimy tą. d!;ogą nic 
istotnej wielkości paralaksy rocznej gwiaz
dy, ale różnicy między paralaksą gwiazdy 
jednej a drugiej. Jeżeli wszakże ta druga 
przypada w odległości o wiele większej, co 
w og6lności będzie miało miejsce, a tem sa
mem paralaksę jej za żadną uważać można, 
to różnica powyższa niewiele od istotnej wiel
kości paralaksy ·gwiazdy G odstępować może. 
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Galileusz zapewnia, że metodę tę do wie
lu gwiazd stosował, nigdzie jednak zmian 
wyraźnych dostrzeclz nie zdoln.l, co utwier
dzi.lo go w przekonaniu, że odległość ziemi 
od słor'lca nic nieznacz~eym jest drobiaz
giem 'N porównaniu z oddaleniem gwiazd 
stałych. Niepowodzenia tą wszakże nie 
zraziły astronomów późniejszych, którym 
otuchy dodawała szybko rozwijająca się co
raz większa doskonałość lunet, a raczej 
środków mechanicznych, umożebniających 

dokonywanie coraz ściślejszych pomiarów 
na niebie. Ludzie tylko z trudnościami 

obserwacyj umiejętnych nieoswojeni zwykli 
spostrzeżeniom swoim zupeln~ przyznawać 

pewność, a wrażenia swe zmysłowe za bez
względne kryteryjum prawtly uważać; pt·zy 
użyciu wszakże najprostszych choćby przy
rzą-dów miernim~ych poznajemy łatwo, że oce
na nasza przybliżoną, tylko być może. Przy
bliżenie te jednak wzrasta wraz z doskona· 
l ością. narzędzi i wprawą. obserwatorów. 
Najznakomitszy z astronomów starożytnych, 
Hipparch, mógł położenie gwiazd oznaczać 
z przybliżeniem zaleclwie poło wy stopnia, 
co znaczy, że błąd mógł dochodzić dingości 

średnicy tarczy słonecznej lub księżycowej. 
Tycho de Brahc w Llrugiej połowie wieku 
XVI, lubo nie posiaJał jeszcze lunet, przy
bliżenie to sprowadził do jednej minuty 
miary kq.towej; w wieku XVIII narzędzia 

astronomiczne były już tak udoskonalone, 
że błą.cl mógł być sprowadzony do jednej 
sekundy, a w bieżą.cem stuleciu doskonałość 
ich wzrosła tak dalece, że z dostatecznem 
przynajmniej przybliżeniem pozwalają, oce
niać dziesiąte części sekundy miary k~to-
wej. 

(dok. nast.), 
Stanisław K ramsztyk. 

R~KA I NOGA LUDZKA 
Vv NATURZE I SZTUCE. 

Czytelnik, który pilnie studyjowal dzieła 
sztuki starożytnej i nowożytnej, zauważył 
zapewne, że prawie na wszystkioh obrazach 

i rzeźbach ręka przedstawia inny stosunek 
długości palców, aniżeli to ma zwykle miej
sce w rzeczywistości. Na ręce malowanej 
lub rzeźbionej linija idą.ca od wierzchołka 
środkowego palca do wierzchołka małego 
palca jest więcej spadzist~, aniżeli takaż li
nija przeprowadzona w kierunku palca du
żego, co dowodzi, że palec wskazujący (dw
gi) jest tu większy od palca czwartego, gdy 
tymczasem w naturze zwykle dzieje się od· 
wrotnie. Również nogę przedstawiają, ar
tyści tak, że dru~i pa1ec jest znacznie dłuż
szy od innych, w rzeczywistości jednak wy
daje się on najczęściej krótszy od pierwsze
go palca. 

Vv ten sposób zachodzi oczywiście sprze
czność między naturą. a sztuką,. Jednakże 

trudno przypuścić, ażeby wielcy al'tyści zgo
dnie pozostawali w błędzie, albo też, żeby 

umyślnie odstępowali od wzorów natural
nych. Przypuszczać raczej należy, że arty
ści na zasadzie dawnych spostrzeżeń utwo
rzyli typ piękności, który obecnie wcale się 
nie napotyka albo też napotyka się bardzo 
rzadko, a zatem że dawniej fonna ręki i no
gi przedstawiała się inna aniżeli obecnie. 

Pozoma spt·zccznoś6 między natun~ a sztu
kr!- nasuwa jeszcze inne przypuszczenie, 
a mianowicie, że zachoLlzą tu różnice raso
we, polegające IHt tem, że nasze nogi i ręce 
zbudowane są, inaczej, aniżeli u włochów 
i greków. A zresztl}, może mistrze pędzla 
i dłuta mają, słuszność, a my się mylimy? 
może czwarty palec u ręki jest kl"ótszy od 
wskazującego, a drugi palec u nogi dluższy 
od pierwszego? 

-Powyższe przypuszczenia skłoniły pt·of 
W. B1·aune z Lipska do przedsięwzięcia od
nośnych poszukiwań. S~dzimy, że ciekawe 
rezultaty tych badań zdołaj::). zainteresować 

czytelników 'Wszechświata. Pracę swoję 

ogłosił autot· w książce zbiorowej świeżo 
wydanej na cześ6 znakOLilitego fizyjologa 
Karola Luclwign, profesora w Lipsku, przez 
jego uczniów. 

I. 

Zdawałoby się, że nic łatwiejszego nad 
dokładne zmierzenie ręki, a jednak w kwe
styi tej panuje wielka rozmaitość zda11 
u anatomów. vV szyscy anatomowie zga
dzają, się na to, że środkowy palec jest naj-
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dłuższy, a pią,ty najluótszy, co do stosunku 
jednak długości drugiego i czwartego palca 
zdania ich się roschodz:~. Jedni utrzymują. 
że drugi jest dłuższy, inni znowu, że dłuż

szym jest czwarty palec. Za pi'zcwagą. dl'U
giego palca oświadcza się S. H. W cbe1·, 
Hyrtl, za przewagą. czwartego palca -
Luschke, Henie. w· edlug Eckera różnica 

na korzyść palca wskazującego występuje 

częściej u kobiet, aniżeli u mężczyzn. Tak 
samo utrzymuje Gegenbaur. vV swoim wy
klauzie anatomii człowieka (1885) przyjmu
je znakomity ten badacz zmienny stosunek 
długości będacych w mowie palców. 'V e
dlug G.egenbaura u malp orangowatych 
drugi palec zawsze jest krótszy od czwarte
go, u kobiet drugi palec jest dłuższy, a sto
sunek ten odpowiada piękniejszemu ksztal
towi ręki. Grrming mierzył palce u stu 
Iitwinów i stu lotyszów i dochodzi do wnio
sku, że zwykle czwarty palec jest dłuższy, 
uość często zdarza się wszakże stosunek od
wrotny, zwłaszcza u kobiet. 

Z tego wynika, że większość anatomów 
przypisuje czwartemu palcowi przcwagg 
nad drugim, następnic zaś, że ręka z dru
gim palcem dłuższym występuje najczgściej 
u kobiet. W ecU u g Eckcra taka ręka z pal
ccm wskazującym dluższym powinna być 1 

rospatry\rana jako forma wyższa, doskonal
sza, gdyż wigcej sig różni od ręki małpiej, 
u której czwarty palec jest znacznie dłuż- ' 
szy od drugiego. Tak mianowicie n goryla 
drugi palec jest o 17 mm, czwarty zaś 

o 8 mrą krótszy od trzeciego, czyli różnica 

pomiędzy czwartym a drugim palcem wy
nosi 9 mm. Wyraźniej jeszcze występuje 

różnica u szympansa, gdzie drugi 11alec krót
szy jest od trzeciego o 32 mm, czwarty zaś 
o 12 mm, różnica zatem wynosi 20 mm. 
'Vreszcic u orangutanga znalazł Ecker róż
nicę o 4 mm. 

Chociaż w rzeczy samej pod względem 
budowy ręki mężczyzna więcej jest zbliżony 
do małp aniżeli kobieta, ta jednak różnica 
od ręki zwierzęcej sama przez się jeszcze 
nic oznacza wyższości. Organ jest wtedy 
lepiej rozwinięty, doskonalszy, jeżeli lepiej 
odpowiada swojej funkcyi, trt zatem forma 
J'Qki ludzkiej powinna być uważana za wyż
r:zą, która jest lepiej uzdolnioną. tlo roboty, 
mianowicie tlo roboty clelilmtnćj, teclmicz-

nej i artystycznej. Otóż z tego punktu ros
patrywana ręka z czwartym palcem krót
szym powinna być w rzeczy samej uważana 
za wyższą. Każdy, posiadający zbyt wy
dłużony czwarty palec, w mniejszym lub 
większym stopniu doświadczał przeszkody 
przy wszelkiej robocie delikatniejszćj. Czy 
uchwycimy jaki przedmiot drobny dwoma 
palcami, mianowicie pierwszym i drugim, 
czy wszystkiemi palcami weźmiemy przed
miot większy, zawsze zauważyć możemy, że 
krótszy czwarty palec lepićj odpowiada ce
lowi. 

A zatem doskonalszą jest ręka o czwar
tym palcu krótszym. Że taka ręka jest za
razem i piękniejszą., wynikajuż stąd, że od
znacza się ona większą proporcyjonalnością, 
aniżeli ręka o drugim palcu krótszym. Dla
tego też artyści z upodobaniem malują. za
wsze wąską rękę o długich palcach, pomię

dzy którerui czwarty palec krótszy jest od 
drugiego. Spostrzegamy to na obrazach, 
rysunkach oraz rzeźbach. Tylko u Albrech
ta Dttrera czwarty palec jest dluższy od 
drugiego; jestto znany rysunek dwu qk 
podniesionych, znaj lluj <!CY się w Alberti
num w vViedniu. Takiż rysunek znajduje 
się w muzeum w Dreźnie, a autorem jego 
ma być znany miedziorytnik Bctam i uczel1 
jego Markus Anton. Ręka na rysunku Dn
rent, pomimo wielkich zalet, nic może być 
uważana za szczególnie ładną. Zbytnia 
<1ługoś6 palców, zwłaszcza trzeciego, krót
kośc drugiego palca oraz szct·okość ręki nie 
odpowiadają. naszemu pojgciu piękna. Pc
równywając rękę Di:irera z rysunkiem Carlo 
Dolci, gdzie drugi palec jest dłuższy od 
czwartego, każdy pt·zyzna tej ostatniej ręce 
palmę pierwszet'lstwa pod względem este
tycznym. Istnieje również kilka rysunków 
rą.k Rafaela, gdzie d!'ugi palec dłuższy jest 
ot! czwartego. Milośnicy sztuki zawsze wy
żej stawiają. r~kę o drugim palcu dłuższym, 
a Carus w swojej symbolice kształtów ludz
kich ( 1831) oraz w pracy o z asa dach i zna
czeniu różnych form ręki (1846) naj wyżej 
stawia pod względem piękności rękę "du
chową." (seelische), mahcą. drugi palec dłuż
szy od czwartego. 

Jeżeli więc wszyscy się na to zgadzajq, że 
ręka o clmgim palcu cUnższym jest zarazem 
doskonalszą. i piękniejszą, to dlaczego pra-
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wie wszyscy posiadamy czwarty palec dłuż
szy od drugiego? Otóż badania Braunego 
wykazały, że jestto cecha nabyta. 

Wymiary swoje robił Ecker w sposób na
stępujący. RQsciągną wszy rękę na papie
rze tak, żeby palce ściśle do siebie przyle
gały, nakreślał kontury olówkiem. Prosto 
narysowana linija na papierze wyobrażara 
trzeci palec. Następnie naheślone zostały 

palec sąsiednie zajmujące względem trze
ciego palca położenie normalne. Łatwo za
uwaeyć,.że metoda taka jest zupełnie wa
dliwą, mianowici~ z tego względu, że palce 
normalnie nie są proste, lecz nieco zgięte 
i dlatego metoda ta nie daje dokładnego 

wyobrażenia o względnej długości pal
ców. Brnune mierzył pojedyńcze kości pal
ców na trupach, przyczem podstawy drugiej 
i cz,vartćj kości śródręcza (t. j. kości poni-

. żej palców leżą.ce, metacarpus) łączył liniją, 
a następnie prostopadle do tej linii mieścił 
oba systemy palców t. j. kości śródręcza 
i właściwych palców, tak, że systemy te by
ły możli wic równoległe do siebie. Trudno 
uwierzyć, mówi Braune, jak wielkie różni
ce występują w długości palców przy naj
mniejszem na wet odchylaniu w tę lub owę 
stronę. 

Rezultaty wymiarów swoich, dokonanych 
w instytucie anatomicznym we Wrocławiu, 
Lipsku i Halli, przytacza autor w dwu ta
blicach·. Z mierzenia 39 rą.k (mierzono ko
ści śt·ódręcza i palców) okazało się, że drugi 
palec w27 wypadkach dłuższybyład czwar
tego, co wynosi 69,2°/0 , w dwu wypadkach 
oba palce były równe, zaś w 10 wypadkach 
przewaga była po stronie czwartego palca. 
Druga kość śródręcza we wszystkich razach 
dłuższą. była od czwartej, natomiast suma 
kości właściwego palca (phalanx) drugiego 
była krótsza od palca czwartego. Co się 
tyczy oddzielnych kostek palców, to podsta· 
wowe kostki i paznogciowe, w większości 

wypadków dłuższe były u czwartego palca, 
środkowe zaś zawsze dłuższe. 

Z powyższego wynika, że większa długość 
llrugiego palca zależy od większej długości 
odpowiadającej mu kości śródręcza. Drugi 
zatem palec anatomicznie dłuższy jest od 
czwartego gwoli pojęciu piękna oraz dosko- · 
natości mechanizmu ręcznego. Jeżeli je
dnak spostrzegamy zjawisko odwrotne, to 

zależy ono od dążnosci ręki do odchylania się 
w stronę malego palca, w stronę łokcia, 

a odchylanie to w wysokim stopniu warun
kuje wyllłużanie się czwartego palca. Każ
dy z czytelników może sobie dowolnie skra~ 
cać lub wydłużać drugi palec zależnie orł 

tego, czy będzie wykonywal ruch od wodzl!J
cy, odsiebny, czy też ruch przywodzący, 
ksobny. Przy poruszeniach ręki, mających 
miejsce przy każdej robocie, palce zginają. 

się zawsze ku stronie łokciowej, ku małemu 
palcowi i stopniowo to odchylanie zostaje 
utrwalonem, staje się stałem, tak, że u do
rosłych ręka normalnie tworzy z przedra
mieniem kąt, podczas gdy u dzieci ręka 

wprost stanowi przedl'użenie przedramie
nia w linii prostej. W skutek tego palec 
u dzieci łatwo wykonywują. ruchy ksobne, 
w stronę promienia, gdy u dorosłych ruchy 
te z trudnością mogą. być wykonywan~. 

U dzieci też najczęściej drugi palec jest 
dłuższy od czwartego, co tak rzadko wystę
puje u osób dorosłych. Że tak rzeczywi
ście jest, może czytelnik łatwo sprawdzić. 

11. 

Co się tyczy nogi, to na obrazach i rzeź• 
bach drugi palec przedstawia się zwykle 
dłuższym od pierwszego. I w tej kwestyi 
zdania anatomów nie są zgodne. w· edług 
Webera napotykamy trojakiego roclzajn od
miany, mianowicie duży palec może być nie
co dJuższy lub nieco krótszy od drugiego, 
albo też jednakowćj z nim długości. W e
dług Luschki drugi palec zwykle jest dluż
szy od pierwszego, to samo utrzymuje Kall
mann, Hyrtl zaś jest wręcz przeciwnego 
zdania. Park Hanison (1884) sądzi, że 

przewaga drugiego palca, ciesząca się takiem 
uznaniem u rzeźbiarzy, jest cechą rasy tos
k:u'lskiej, występującą u niej i obecnie, 
a utrwalenie swoje w sztuce zawdzięcza 
właści w ość ta Rafaelowi i innym artystom 
włosk\m. To też nogi o dmgim palcu dłuż
szym znajduj[) się według Harrisona tylko 
na starych rzeźbach pochodzenia włoskiego, 
na rzeźbach greckich stosunek pierwszego 
palca do dmgiego jest odwrotny, jeżeli zaś 
i tu występuje czasami dl'ngi palec dłuższy, 
zależy to od tego, że odnośne rzeźby były 

restamowano przez rzeźbiarzy włoskich. 
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Hanison oświadcza sig na korzyść pierw-· 
s z ego palca i tylko u niektórych ras przyj
muje wydłużenie dmgiego palca. \V edlug 
niego wydłużony drugi palec jest cechą no
gi zwierzęcej, zaś pienyszy palec wydłużo
ny cechuje nogę ludzką. Wymiaq robio
ne na kilkuset dzieciach w Perthshire nie 
dały mu ani jednego przykładu krótszego 
pierwszego palca. Do tegoż rezultatu do
prowallziły Harrisona poszukiwania na 
chłopcach w wieku 9 - 13 lat, biegających 
boso lJO ulicach Glasgowa, w Dublinie oraz 
Londynie. Czasami tylko u kobiet dmgi 
palec jest dłuższy. 

Vv ten sposób kwestyja spl'owadza się do 
własności rasowćj. Grecy starożytni mieli 
posiadać pierwszy palec dłuższy, to samo 
szkoci, toskańczycy zaś krótszy. Jednakże 

zdania Harrisona o rzeźbach greckich są 

w zupełnej sprzeczności z tem, co dotych
czas wiadomo. Dlatego Bmune spmwdzal 
jego poszukiwania w muze}1m figur gipso
wych w Lipsku, oraz' starannie przeglądał 
wszystkie odnośne antyki w monachijskirj 
Gliptotece, przyjaciel zaś jego malarz Ma
gnussen tg samą kwestyją stuuyjowal w Lu
wrze. Rezultaty tych poszukiwm1 nie po
twierdzają zdania Han·isona. Egipskie 
i starogreckie rzeźby tłobrze zachowane 
okazują prawie stale przewagę drugiego 
palca. W Monachijam tylko statua bożka 
słoi'lca Ra (Nr 13 kat.), Antinous (Nr 15), 
oraz Isis (Nr 17) posiadają dłuższy pierwszy 
palec, w Luwrze znś- Artemis soteint 
(NL' 93) ol'az Silene (Nr 251). Wszystkie 
zaś inne rzeźby, o ile nogi posiadały oryf1:i
nalne, okazywały drugi palec dłuższy. 

Ten sam stosunek ·występuje na rysunku, 
skopijowanym z odlewu gipsowego staro
egipskićj nogi, oznaczonym Nr 730 w mu
zeum archeologicznem w Lipsku. Na ry
sunku tym znajduje się napis: ,:Ameniritis 
siostra I króla. 25-ej dynastyi etyjopskiej 
Sabalwr". Również noga Laokoona w mu
zeum w Lipsku posiada drugi palec dłuż
szy. i rysunki ręczne wielkich malarzy o
kazują ten sam stosunek. U Leonarda dru
gi palec nie o wiele jest dłuższy od pierw-
8Zego, szkoła jednak fiorentyjska, jak Fra 
Angelico, Masaccio, Perugino, zwłasz
cza zaś Rafael nadają. drugiemu palcowi 
kszt:-~lt wydlużony, 7.bliżony do palca rgki. 

Szkolę fiorentyjską, naśladują holendt·zy, 
niemcy i ft·ancuzi. 

Pl'zechollząc obecnie z dzietlziny sztuki 
do zjawisk, spostrzeganych w natul'ze, za
u ważyć należy, że pomiary n.a nodze daleko 
łatwiej się uskuteczniają., aniżeli na ręce, 
z tego względu, że krótkość palców u nóg 
oraz mocniejsze ich ustawienie nie nastrg
cza tyle zł'udzm'l, co wymiary palców u rąk. 

Poszukiwania na stu litwiuach oraz stu 
lotyszach · daly Griiningowi następujące re
zultaty: po większej części drugi palec jest 
dłuższy oll pierwszego, u mężczyzn o 3 mm, 
u kobiet zaś o l mm. U dziewięciu męż

czyzn oraz 21 kobiet stosunek był odwro
tny, u jednego oba palce jednakową. posia
dały d-ługość. Również poszuki wa.nia Bt·au
nego na studentach wykazały, że na 37 osób 
26 miało dmgi palec dłuższy na obu no
gach, 5- jednakowćj <llugości drugi i pier-. 
wszy palec, u 6 osób drugi palec był nieco 
krótszy, a u 3 znacznie krótszy od pierw
szego. Pazuro w a te zginanie palców sta
wia znaczne przeszkotły przy wymiarach 
i dla otrzymania pewnych rezultatów nale
ży wyrównać palce przez staranne naciska
nie ich górnej powierzchni, w przeciwnym 
bowiem razie wymiary nie dadzą nam pra
wdziwego pojęcia o względnej długości pal
ców. Kształt pazurowaty naszych palców 
zależy od potrącania nogi o przedni koniec 
obuwia. 'Wygodne, szerokie buty dawnych 
czasów były wprawdzie mniej eleganckie 
od dzisiejszych, lecz za to pozwalały nodze 
łatwiej się poruszać i nic spt·owadzały za
pewne takiego wyln·zywiania palców. Po
mimo jednak długoletnich doświadczeń, ja
kie szewcy na nogach naszych robią, nie 
z(łolaliśmy się do tych więzów przystosować 
i dmgi palec zachował u nas swoję długość 
i przewagę nad innymi palcami, o czem ła
two się przekonać można przy stosownem 
ustawieniu nogi, a jeszcze lepiej u dzieci 
i osób starszych, przyzwyczajonych do cho
dzenia boso, oraz u ludów dzikich, których 
plaga szewcka jeszcze nie dotknęła. Szereg 
odlewów gipsowych z nóg negrów, japoń
czyków oraz innych osób, które butów nic 
nosiły, wyraźnie okazuje przewagę drugie
go palca. Naj~iększego rozwoju dochodzi 
drugi palce u osób posługujących się noga
mi przy robocie; tak autor przytacza obser-
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wacyje swoje na dwu dziewczętach, urodzo
nych bez rąk, które palce swoje u nóg tak 
pielęgnowały i ćwiczyły, że mogły ich uży
wać do najdelikatniejszych robót. 

Ze względu, że poszukiwania takie nie 
były dotychczas robione u nas, byłoby po
żądanem, nżeby czytelnicy i czytelniczki 
zechcieli na rękach i na nogach własnych 

wymiarów dokonać, a liczby doklad'ne, naj
lepiej w milimetrach otrzymane, redakcyi 
Wszechświata na imię niżej podpisanego 
pt·zy jednoczesnem podaniu swego nazwi
ska, wieku i płci zakomunikować. Zebra
ny w ten sposób materyjał posłuży nnm do 
artykułu antropologicznego, który będzie 

ogłoszony w Pamiętniku Fizyjograficznym. 
S. G1'osglik. 

GENEZA 

rlfRWIAST~OW CHfMICI~~CH 
Streszczenie mowy, wygłoszonej przez W. Crookesa 
w sekcyi chemicznej ostatniego Zjazdu British Asso

ciation w Birmingham. 

(Ciąg dalszy). 

Pragnę teraz zwrócić waszę uwagę na 
metodę graficznego przedstawienia ukl'adu 
peryjodycznego, proponowaną przez pt·zy
jaciela mego, prof. Emersona Reynoldsa. 
Wyknzuje on, że w każdym peryjodzie wła
sności pierwiastków z przybliżoną prawi
ulowością zmieniają. się od wymzu do wy
razu aż do siódmego z nich, który mniej lub 
więcej stanowczo się różni zarówno od pier
wszego pienvinstku tego samego peryjodu 
jak i od pierwszego wyrazu następnego pe
ryjodu. Tak chlor -- siódmy wyraz trze
ciego peryjodu Mendelejewa wybitnie się 

różni tak od pierwszego wyrazu tejże se
ryi - sodu jak i od pierwszego wyrazu na- . 
stępnej - potasu, gdy z drugiej strony sod 
i potas są. pierwiastkami ściśle analogiczne
mi. Własności sześciu pierwiastków, któ
rych ciężary atomowe przypadają, pomi,ę

dzy sodem a potasem, przedstawiają przej
ścia stopniowe aż do chloru, silnie kontra
stującego z sodem. Ale otl chloru do pota-

su - analogu sodu zmiana własności zacho
dzi nagle, per saltum. Taką kolejność sto
pniowych i nagłych zmian zauważamy da
lej w miarę powiększania się ciężaru ato
mowego pierwiastków. Nadto, ogólnie rze
czy biorąc, w każuym pet·yjodzie czwarty 
z kolei pierwiastek przedstawia co do swych 
własności jakby ogniwo średnie, pezejścio
we między pierwszym i ostatnim wyrazem 
tego peryjodo. Przy rozważaniu jakiegoś 
peryjodu, naprzykład tego, w któt·ym krzem 
stanowi pierwiastek przejściowy widzimy: 
l) że trzy pienviastki z mniejszym niż 

kt-zem (Si) ciężat·em atomowym: sod (Na), 
magnez (Mg) i glin (Al) mają, charakter 
wybitnie elektrododatni, natomiast trzy 
pierwiastki z wyższym ciężat·em atomowym: 
fosfór (P), siarka (S) i chlor (CI) są elektro
ujemnemi. Jakkolwiek we wszystkich do
brze znanych peryjodach podobne podziały 
dają, się za u ważyć, to jednakże różnice stają. 
się umiej wyraźnemi w miarę wuostn cię
żaru atomowego; 2) wyrazy jednakowo od
dalone od średniego ogniwa stanowią parę 
pierwiastków, między którcmi zaehodzi za
sadnicza różnica pod wzg lęLlem chemicz
nym, jakkolwiek sk ~!dinąd wykazują. one 
pevvne analogije. Tak naprzyktad w pc
ryjoclzie krzemu mamy: 

+ Alur 
+ Mgu 
+ Na1 

Sil V 

Plll
su 
Cli -

Jak widzimy pierwiastki wchodzące w 
skład jednej pary (Al i P) są. równowarto
ściowemi, chociaż godnym zaznaczenia jest 
fakt, że wyrazy elektroujemne mogą. przy
łączać jeszcze kilka atomów (tak P jest III 
i V wartościowym S- II i VI wart., Cl
I i VII wart.). Reynolds jest zdania, że 

tylko wartościowość pierwiastku stanowi 
nieomylne kryteryjurn przy określeniu po
łożenia jego w peryjodzie. 

Dla n wytlatnienia tych wlaści wości Rey
nolds układa po kolei wszystkie znane pier
wiastki na symetrycznej krzyw ej, przedsta
wiającej kierunek, w jakim zmieniają si ę 

ich własnośei wraz z rosnącym ciężarem 

atomowym, przyozem pienviastki przej ścio

\'>·e (patt·z na rysunku: Si, Ge, Sn i t. ll.), 
umieszczone są. na wiet·zchołkach krzywej. 
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(Liniją podobną. otrzymamy, przesuwając 

papier w kierunku pionowym z dol'u do ~J;Ó
ry przed heślącem ostrzem, wahającero się 
na wzór wahacHa z coraz słabszą ampli
tudą). 

Na zalączonej figu1·zc zmienitern w kilku 
punktach schemat Reynoldsa w celu lepsze
go uwydatnienia pra widlowości różnic. za
chodzących między pierwiastkami. Widzi
my na tej krzywej miejsca próżne, które 
mogą. zają_ć nowoodkrywane pierwiastki. 
Nie chcę wszakże przez to dać powodu do 
sądzenia, jakoby rzeczywiście istniały pieL·
wiastki, które koniecznie muszą te luki wy
pełnić; maj"ą one raczej wyrażać tę myśl, że 

w okresie powstawania pierwiastków zacho
clziła możebność wytwarzania się i takich, 
które przypadałyby na niezajętych miej
scach. Na przedstawionym tu schemacie 
pierwiastki stanowiące ósmy peryjod Men
delejewa i tworzące trzy tryjady żelazo, ni
kiel, kobalt- rod, ruten i palad - iryd, 
osm i platyna pomieszczone są blisko punk
tów węzłowych (punktów przecięcia piono
wej linii rozdzielającej schemat na d wie po
lowy z symet1·yczną liniją krzywą); ciężary 

ich atomowe nie dozwalają włączy6 ich 
w ciasne peryjody (dlatego też wymienione 
pierwiastki nazywają interperyjodycznemi ), 
a stosunki chemiczne, w jakich one pozosta
ją z pewnemi członkami sąsiednich peryjo
dów dowodzą ich przejściowego charakte
ru. Należy nadmienić, że członki każdej 

tryjady często rozważane były jako odmin
ny jednej i tej samej formy materyi. 

Im dłużej badam układ tej ·linii gzygza
kowatej, te m silniej utwierdzam się w prze
konaniu, że ten, kto zdobędzie klucz do 
niej, odchyli zasłonę, poln·ywającą jednę 

z najgłębszych tajemnic przyrody. Fosta
rajmy się, jeżeli to możebne, wyświetlić nie
które z ukrywających się tu zagadek. Prze
J1ieśmy się myślą · do prawdziwych świtów 
czasu, poza początek okresów gieologicz
nych, zanim jeszcze ziemia wyzwoliła się 
z centralnej mgławicy, zanim nawet jeszcze 
slońce ukształtowało się z pierwotnej ma
tcryi- protylu (od pro- przed i hylc
substancyja, z której zrobione są ciała). 
Przypuśćmy nadto, że w owem zaraniu cza
su wszystko znajdowało się w ultra-gazo
wym sUmie i w tcmperatnl'zc, nieskm'JCzc-

nie wyższej niż najznaczniejsza temperatu
ra, jaką. możemy gdziekolwiek we wszech
świecie obecnie za u ważyó, tak wysokiej, 
istotnie, że atomy chemiczne, znajdując sig 
powyżej punktu swej dysocyjacyi 1), nie 
mogły jeszcze powstać. O ile taki protyl 
zdolnymby był do promieniowania i odbija
nia światła, olbrzymi ten rozżarzony chaos 
wydawałby się jakiemuś astL·onomowi na 
odleglej gwiaździc mgławicą, dającą w spe
ktroskopie kilkn oddzielnych linij, zwiastu
nów przyszłych widm wodoru, węgla i azo
tu. Ale z biegiem czasu proces jakiś, po
dobny do stygnięcia, obniżn temperaturę 

kosmicznego protylu aż do punktu, guy 
pierwszy krok na drodze skupienia mate1·yi 
może się uskutecznić; materyja, taka jak[! 
obecnie znamy, rospoczyna swój byt, po
wstają atomy. Skoro tylko atom wytwo
rzył się z p1·otylu, staje się on śpichrzem 

energii potencyjalnej (z powodu dążności 

swej do łączenia się z inneroi atomami wsku
tek ciążenia albo przyciągania chemicznego) 
i kinetycznej (z powodu l'Uchów wewnętl'Z
nych). Przez wytworzenie tćj energii, ota
czający protył musiał się oziębić, co znowu 
przyspieszyło proces powstawania innych 
atomów. Ale wraz z powstaniem matcryi 
atomistycznćj, różne formy energii, znane 
nam obecnie, zaczynają. działać; pomiędzy 

innemi i ta forma energii, której jeden 
z czynników stanowi to, co nazywamy cię
żarem atomowym. Przypuszczamy, że pier
wotny protyl zawierał potencyjalnie wszel
kie możliwe kombinacyje skupienia mate
ryi czyli ciężary atomowe i że wszystkie 
znane nam pierwiastki nic powstały w tym 
okresie jednocześnie. Najłatwiejszy u,o wy-

1) Jak wiadomo, większość ciał rosHada się pod 
wpływem ciepła. Mamy wszelkie powody przy
puszczać,· i:e gdybyśmy temperaturę dowolnie pod· 
wyższać mogli , to w końcu dla każdego ciala zlożo· 
nego nastąpiłaby taka górna granicll. temperatury, 
powyżej której ono jako takie istn~ećby nie mogło 
i rospadloby się na składowe części. Niechaj dla 
ciała AB granica ta leży przy 6000, Jeżeli więc po
migszamy z sobą sHadniki jego .A. i B ogrzane do 
jakich 800°, wteay one związku AB nie wytworzą, 
i dopiero przy obniżeniu temperatury aż do 6000 
może się rospocząć lączenie sil) ciała A z D. Grani-
CI) l~J nazyw&my punktem dysocyjacyi. (H. b.) 
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Nazwy pierwiastków chemicznych, odpowiadające uż) tym w tablicy symbolom. 

Ag- srebro. 
Al- glin. 
As- arsen. 
Au- złoto. 
B- bor. 
Ba- baryt. 
Be- beryl. 
Bi- bizmut. 
Br- brom. 
C- węgiel. 
Co.- wapień. 
Cd- kadm. 
Ce- cer. 
Cl- chlor. 
Co - kobalt. 
Cr- chrom . 
Cs- cez. 

Cu- miedź. 
Di- dydym. 
Er- erb. 
Fe- żelazo. 
FI- !luor. 
Ga- gal. 
Ge - germo.nium. 
H- wodór. 
Hg- rtę6 . 
llo - holmium. 
In- ind. 
Ir- iryd. 
J- jod. 
K- pota8. 
La- lantau. 
Li- lityn. 
1\lg- magucz. 

:\ln - mangan . 
Mo - molibdrn. 
N- azot. 
Nr.- sod. 
Nb- niob. 
Ni -nikiel. 
O- tlen. 
Os- osm. 
P :..._ fosf,•r. 
l'd- palad. 
Pt - plat.ynn. 
B.b- rubid. 
Rh- rod . 
Ru- ruten. 
S- siarka. 
Sb - antymon. 
Sc- sbncl. 

Se- selen. 
Si-krzem. 
Sn- cyna. 
Ta- tantal. 
Tb- terb. 
Te- telur. 
Th- tor. 
Ti- tytan. 
Tl- tul. 
Tm - thulium. 
U- uran. 
V- wanad. 
W- wolfram. 
Y- itr. 
Yb -iterb. 
Zn- cynk. 
Zr - ey1·kon. 

107 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



108 WSZECHŚWIAT. Nr 7. 
------

tworzenia pierwiastek, najbardziej jeszcze 
zbliżony do protylu, wodór, albo może inny 
jakiś pierwiastek, odznaczający się najwięk
szą prostotą budowy i najniższym ciężarrm 
atomowym, powstaJ też naj pierw. Przez 
pewien okres czasu wodór byłby jedyne} 
istniej[)cą formą materyi (jak ją obecnie zna
my) i od chwili jego powstania mógł ubiedz 
znaczny odst!Jp czasu, w ostatniej części któ
rego następujący z kolei co do prostoty pier
wiastek zbliżalby się powoli do punktu 
swych narodzin. Moiemy przypuścić, że 

podczas tego okresu ewolucyjny proces, 
który określał zbliżającą się chwilę naro
dzin nowego pierwiastku, określał również 

jego ciężar atomowy, powinowactwo i sta
nowisko chemiczne. 

Im dłużej i powolniej w tej genezie odby
wał się proces skupiania protylu w atomy, 
tern ściślej określonemi stawały się wytwa
rzane pierwiastki, tem wyraźniej zarysowy
wała się ich indywidualność, gdy, z drugiej 
strony, szybkie i nieprawidłowe stygnięcie 
dało początek pierwiastkom, bardzo do sie
bie zbliżonym. W ten sposób staje się zro
zumiałem, że gdyby sama geneza trwała 
o wiele dłużej, niż to rzeczywiście miało 

miejsce, takie następstwo wypadków, jakie 
wywołało powstanie grup: platyna, osm 
i iryd - palad, ruten i rod - żelazo, ni
kiel i kobalt, dałoby w rezultacie tylko po 
jednym pierwiastku z każdej grupy. W ra
zie zaś jeszcze szybszego stygnięcia, powsta
łyby pierwiastki, jeszcze bardzićj do siebie 
zbliżone niż nikiel i kobalt i mielibyśmy te
dy tak ściśle spokrewnione pierwiastki gru
py ceru, itru i t. d. Zaiste minerały w ro
dznju samarskitu i gadolinitu (zawierające 

bardzo rzadkie i zupełnie podobne pier
wiastki - itL· i samarium) mogą być rozwa
żane jako kosmiczne lamusy, w których 
pierwiastki . w stanie zatrzymanego rozwo
ju- te luki nieorganicznego danvinizmu
ostatccznie się skupiły. 

(</,ok. nast.) 

Flem·yk Silberstein. 

KILKA SŁÓW 
o naszej nomenklaturze i terminologii botanicznej 

na tle historyi botaniki w c!§olsce. 

W Nr 2 Wszechświata, z d. 9 Stycznia 
r. b., pomieścit p. Antoni Ślósarski sprawo
zdanie z mojćj "Botaniki szkolnej ula klas 
niższych", w które m podnosząc jej zalety, 
zrobił książce zarzut, że najsłabszą jej stro
ną jest użycie wielu "dziwacznych nazw ro
-ślin". Nie mam zwyczaju odpowiadać na 
recenzyj c, ale tym razem jestem zmuszony 
stanąć w obronie owych nazw, któt·ych uży
łem dlatego, że w przedmowie do szkolnej 
książki nie wszystko da się powiedzieć, n. je
żeli tak poważny glos jak szanownego me
go kolegi uważa je za dziwaczne, nie ina
czej zapewne będzie z ogółem i pozornemu 
nowatorowi należy się wytłumaczyć, co go 
do nowatorstwa skłoniło. Muszę w tym ce
lu sięgnąć daleko i wy kazać na tle history
cznem, jak się nasze nazwy roślin w kolei 
wieków wyrabiał'y; sądzę, że takie przedsta
wienic rzeczy może zająć i ogól czytelników 
Wszechświata. 

Rośliny odgrywały ważną. rolę w życiu 
Slowian i stąd we wspólnych językowych 
źródłach znajdujemy wspólne nazwy roślin. 
Dla wielu da się dziś jeszcze wykazać po
winowactwo z nazwami aryjskiemi. Ktoby 
chciał wiedzieć., jakich roślin używali Lechi
ci, jakie zmli przed wprowadzeniem cht·ze
ścij:-u'lstwa, ten musi iść do nazw knszub
skich i serbo-łużyckich. Co z tamtych jest 
wspólne z naszemi, dziś jeszcze żywemi na
zwami lub pL·zynajmnićj zachowanerui w źró
dłach historycznych XV w., to było znane 
z pewnością, wszystkim Lechitom. Z wpro
wadzeniem chrześcijaństw a zaczęły oddzia
ływać obce wpływy, z nowemiroślinami 

przychodziły i nowe nazwy. Na Lechitów 
oddziaływał zachód przez źródła łacińskie, 
na Ruś- wschód pL·zez grecką, liteL·atur<;. 
Wpływy te zrazu oddziaływały na siebie 
i dopełniały się wzajemnie. Ale z czasem 
stosunek Rusi z Bizancyjum został rozeL·
wany, kiedy w Polsce wplyw latynizmu 
potężnieje, a w XVI w., z chwilą wprowa
dzenia druku, sięga daleko na wschód bo 
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llŻ do :Moskwy. Fakt to najzupełniej pe
wny. Wiemy nawet dokładnie, jak proces 
się ten odbywał. "Viemy bowiem, że w ro
ku 1588 przetłumaczono w Sierpuchowie, 
z polecenia wojewody Tomasza Afanasie-

• wicz::t Butudina, z polskiego 1) na rosyjski 
"Ogród zdrowia", wydany .w Krakowie 
1542 r., w ten sposób, że nad każdym tłu
maczeniem użytku roś liny przylepiano drze
woryt wykrojony z ol'yginal'u. Oczywiście, 

że nazwy roślin ' nieznanych jeszcze tłuma
czowi zostały pomieszczone bez zmiany lub 
z nieznaczną,, stosownie do ogólnych zasad 
fonetyki. Zupełnie w podobny sposób prze
tiumaczono w XVII w. na rosyjski zielnik 
Syrm'lskiego 2), który wyszedł' w Krakowie 
1613 roku. Tlumaczenia takie lm}żyły za
pewne nicmz w skróconych odpisach ale 
zawsze z nazwami roślin a że tym sposobem 
weszły . do języka Indowego IV Rossyi latwo 
można się przekonać ze slownika Annen
kowa, wydanego przed niedawnym czasem 
(1878) w Pctersburgu. 

Co do naszej nomenklatmy roślin, to roz
winęb się ona, ogromnie wskutek wznowie
nia hak o wskiego uniwersytetu pl'ZtZ króla 
'Vładyslawa Jagiełłę w r. 1400. Profeso
rowie bowiem medycyny wykladają, rzecz 
o simpliciach, ·które przedewszystkiem są, 

roślinnemi. Stąd potrzeba znajomości pol
skich nazw ziół, opisywanych przez śl'ednio~ 
wiecznyeh autorów. Powstają, tak zwane 
glossaria, w których obok synonimów łaci1't· 
skich wpisują, się uazwy polskie. Zdaje się, 
że płyną one do nas z Pragi i wpływ cze
szczyzny jest wówczas nie w:! t p li wy. Za
chowały się w Biblijotece JagielOI1ski ej li
czne takie źródla XV w. 3) . Widać z nich 
jak znajomość ziół coraz badziej się rozwi-

1
) Richter Geschichte der Mecliciu Hl Russlaud. 

:\loskwa, 1813 str. 324. 
2

) Kojałowicz i Strojew; Obstojatieluoje opisanie 
slawiauo ro,sijskich rukopisiej grafa Tołstoja. Mo· 
s kwa, l 825, str. 626. 

3
) Purównaj moje rosprawy: l) De plantis quae in 

Capitnlari de villis et curtis imperialibus Caroli 
Magni commemorantur, w Krakowie 1885; oraz 2) 
Jana Welsa zapiska treści lekarskiej, z rękopisu 
XV w. w Krakowie, 1885. 

ja, aż pod koniec wieku dochodzi do naj
większego roskwitu. Posiadamy z tego cza
su dt·ogocenny zabytek, całą. , można powie
dzieć, historyją, natumlną, z polskiemi na
zwami przyrodzonych tworów, tak obfitą, 

że samych nazw ro ślinnych jest przeszło 

l 000. Już go opracowałem i niedługo przy
stąpię do wydania. 

Z >viekiem XVI zupełnie zmienia się 

obraz. Renesans dokonywa przewrotu na 
wszyst.kich nieledwo polach działalności 

ludzkiego umysłu. Medycyna spotyka się 

z oryginałem Hippokratesa, Galena, :t co 
dla nas naj ważniejsze, Dioskoridesa. Po
wstają, liczne k0mentat·ze do tego ostatnie
go i każdy z autoi·ów biedzi się, żeby wyka
zaćjaki e' rośliny wJ'aści wie Dioskorides opi
sywał. Powoli wyrn,bia się przekonanie, 
że niektóre z nich rosną, tylko w Małćj Azyi 
ale och-azu wszyscy IJrawie opatrują, się, ja
kie rażące błędy popełniono w zeszłych 

wiekach, id:).c za niedokłaclnemi opisruni 
ówczesnych autorów i używając wielu kra
jowych roślin za obce. Tak np. bmno ko~ 
pytnik zn. Cyclamen europaeum, rclest za 
Dracunculus vułgaris, powiclla z taminy za 
gumę arabską i t. cl. \Y śród profesorów 
uniwersytetu i lekarzy, któt·zy się ksztal'cili 
we Włoszech, świadomość o tych błędach 
istniała, ale pospólstwo i aptekarze stali 
pt·zy starej praktyce i niechętnie słuchali 

u wag; "d z i w na ·rzecz panie Boże - mówi 
jeden z nitszych autorów XVI wieku - że 

gdy im ukazują prawclę, miasto dziękowa
nia przeklinają, i złorzeczą,: wszakże ja rad 
podejmę te krzywdy względem miłości po
spolit0j". Starano się złemu zamdzić. Pro
fesor ł'mlmsz Noskowski, który był w wiel
kich łaskach Zygmunta, zapewne się o to 
postarał, że na sejmie 1523 r. wyszła usta
wa: "Ut doctores medicinae a pothecas et 
aromatarias diligenter q_uotannis revideant" 
(Vol. Leg. I. stt·. 402). W śród pospólstwa 
jeclnak o poprawie nie mogło być mowy dla
tego, że najpopulal"J1iejsza przez ca.ly wiek 
XVI książka: "Ogród zdrowia", wydana 
przez UngleL"a poraz pierwszy w r. 1534, 
zostaje tłumaczoną, rwzez Fali mirza, d w o· 
rzanina Jana Tęczyi1skiego, zupełnego igno
ranta w zielnictwie. Co tam błędów to aż 
dziwo, a nomenklatul'a jaknaj gorsza. A je
dnak ksią,żka miała pokup i wzięcie ogro· 
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mnc, bo co lnt kilka czy kilkanaście wycho
dzi w nowcm wydaniu ze staremi. grze
chami. 

(Dok. nast.) 
. Jozef Rostaji11ski. 

Listy do Redakcyi. 

\ V dziale tym Rcdakcyja zamieszcza otrzy
mane oll korespondentów listy, mogqcc dla 
QO'Ófu czytclnikó1Y znjęcie przedstawia~ . Li
s0' te -- przynajmniej dla wiadomości Re
dakcyi- winny być przez autorów podpi
sane, a za wyrażane w nich poglądy Reuak
~yja nn. siebie oclpowicuzialności nic przyj
muJe. 

r];,oryck, gubernija ~ołyńska. 

Dnia l Lutego b. r., o godzinie 4 minut 55 po po
łudniu, w lO minut po zachodzie słońca, na wscbo
duiej i zupełnie dolnej części horyzontu, ukazała 
się gw:azrla 3 lub 4 wielkości. W kilka sekund za· 
częla opadać z szybkością znacznic mniejszą od tej, 
z jaką spadają gwiazdy podczas nocy wicsennych 
i letnich - poczern rosprysła się na mnóstwo dle~ 
piająco białych iskier. Czas trwania 7jawiska -
kilkanaście sekund. Smuga świetlna jaką pozosta
wiała za sobą spadająca gwiazda, była szeroil:ą na 
kilka cm, u dołu z ciemnem jąd rem, po zniknięciu 
smugi i jądra, pozost&ła widoczną przez kilkannście 
minut biała zygzakowata, nadzwyczaj wąska pręga. 
Biorąc pod uwagę normalną wysokość, w jakiej 

pokazują się meteory na hor yzonciE', zawartą mię
dzy 1€0 a 50 lcm, zja'Yisko o którem mówię, przed
stawiało się tak widocznie i nisko, że, o ile sądzić 
mogę, mogło mieć miejsce na wysokości zawartej 
między 50 a GO km . 

Meteor wirhiany w Porycku, obudził tu żywe za
interesowanie, z powodu niezwykłej pory, w jakiej 
się pokazał, gdyż prawic za dnia jeszcze, oraz snu
tych na tle tem hor oskopów. 

M. Raszkowdci. 

Towarzystwo Ogrodnicze. 

Posicdzcnie drugie Komisyi teo
ryi ogroduictwa i na11k przyrodniczych 

pomocniczych odbyło się dnia 3 Lutego 1887 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 8 wie
c~.orem. 

1. Protokul posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty. 

2. Na wniosek przewudnicząccgo, Komisyja posta
nowiła pncclstawić Zarządowi Tow. spis dzieł, 

z prośbą o nabycie ich dla biblijotoki Towarzystwa, 
z funduszu przeznaczonego na ten cel w budżecie 
na rok 1887. 

3. Następnie p. Wł. Gosiew~ki mag. nauk matem. 
mówił "o ruchu wirów". 

Jeżeli przyjmiemy, że cala przestrzet1 wypełniona 
jest eterem ciągłym, jednorodnym i nieściśliwym, 

poruszającym się bez żadnej przyczyny, to środki 
cigżkości powstałych w niej wirów, poruszać sil) bg· 
dą względem siebie tak, jakgdyby cała masa ctem 
staJa s'ę magnesem warstwowym prostym (lamellai
re simple), o ggstości zero tam gdzie wirów nierr.a; 
jakgdyby każdy wir, jako część tego magnesu o ma
sic rówmij zero i gęstości niejednorodnej i zmiennej, 
działał na wszystkie wi ry, niewylączajf!c siebie, ja
ko masy jednorodne stale i jakby powierzchnie wi
rów doznawnly z wewnątrz na zewnątrz ciśnień 

normalnych, równych sile żywej elementu powierz
chniowego na każdy taki element. 

Wynikają,ce przeto z ruchu wirów działania ich 
wzajemne, nie odbywają się wcale według prawa 
Newtona. Dlat~go W. Thomson, usiłując to prawo 
wytłumaczyć, zwrócił się do badm1 Le Sagea, mate
matyka genewskiego z początku tego wieku, który 
dowiódł, żo c;ążenie powszechne, może być wyja
śnione przypuszczeniem, że opróc1. atomów matoryi 
grubej, jest jeszcze stosunkowo większa ilość ato· 
mów nieskolw1.enie drobniejszych, porusr.ających 

sig z nadzwyczajną prędkością ""e wszystkich k'e 
runllach. Przy takiem założeniu, działanic tdcrze1\ 
rlrobnych cząsteczek o grubsze sprowadza skutek 
taki sam, jakgdyby te grubsze przyciągały się we
dtng prawa Newtona. Aby jednak to przyci ąganie 

hyl:o propo:·cyjonalne do iloczynu mas cząsteczek 
przyciąg~jących się, koniecznem jest przyjąć także, 
że cząsteczki większe i mniejsze mają własn ość sita, 
t.o jest, że przez ich miąszość przechodzić może 

ogromna ilość ciałek bez uderzeń. 

Postaci wirów nadają się hardzo do takiej teoryi 
i kwestyją ciążenia powszechnego możnaby uważać 
za załatwioną na tej drodze zupełnie, gdyby nie oko· 
liczność, że uderzenia cząsteczek mniejszych o więk
sze spl'owadzają ubytek energii pierwszych, na po· 
krycie l<tórego, o ile mi wiadomo, dostatecznego 
źródła d Jtąd nie wynaleziono. 

4. Następnie p. St. Grosglik odczytał pracę "o ge · 
nezie komórek". Skreślił naprzód historyczny pr ze
bieg pojęć o hudowie, powstawan·u i znaczeniu ko
mórek, zwrócił uwagę na ugrupowanie ko mór ek ze 
w~ględu na ich budowę, oraz na działalność kom ó
rek w organizmach złożonych. Następnie pr zedsta
wi t dokładną budowg i czynności składowych części 
komórki mianowicie zaś protoplazmy i j ądra, we
dług naj~O\vszycl:~ prac (prof. Strąsburg!lra, Flem· 
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rninga, Kupfera, dra P. Altrnana, dr~t ,V_ Mayzla i in 
nych). 

W dalszym ci!}gn p . G. streścił naj u o wszą, pracę 

Altmanna (,,Genese der Zelle. !88i) i doszedł do 
wniosków następują,cych: Protoplazma komfJrki 
przedstawia skupienia bijohlastów, Hó1 e morfolo
gicznie odpowiadają, mikroorganizmom i z nich sig 
rozwinęły filogenetycznie. Bijoblast star:owi naj
prostszy element materyi organizowanej, zarówno 
pod wzglgdem morfo1ogicznym jak i fizyjologicz· 
nym. Pierwszy zaczą,tek komórki przedstawia Zoo
gloea, gdzie jednak różnicowanie (wyróżnienie) 
funkcyj jeszcze miejsca nie ma. WystępujE' ono do· 
ptno, o ile wiemy, u r:1oner zupeln!e nagich czyli 
u t. zw. cytod bezją,drowych. Silniejsze różnicowa

nie morfologiczne i fizyjologicznc spotykamy u pier
wotniaków opancerzonych, u których ciało składa 
się ~ środkowej masy protoplazmy i niby nóżek, słu
~ą,cych jednocześnie za organ ruchu indywiduum. 
Sraelkowa masa protoplazmy (endoplazma) z czasem 
zróżnicowała si~ (wyróżniła się) j~ko ję,clro, zaś 
pseudopodia dały począ,tek protoplazmie komórek. 

W końcu p. G przytoczył w krótkości poglądy pp. 
Hechamp ojca i syna, zmarłego prof. bot. "'igandta, 
oraz dra A. Jaworawskiego z Krakowu, o •lnoszą,ce 

s;~, do budowy drobinowej protoplazmy. ' Vedlug 
pp . Bechamp, protoplazma komórki składa się 
z ziarn obdarzonych życiem i ruchem. Ziarna te 
ro7.mnaiając si~ mogą, dać poc?ątek komórce, hędl!
cej koloniję, owych ziarn. 

Prof. Wigandt znów utrzymywał, że wszelkie gni
cie powstaje w ten sposób: 1) w materyi ulegającej 
gnJClU ziar nka protoplazmy okaznją, żywy ruch 
i pl'l!:eolJraźają się w bakte1·yje; 2) powstałe w ten 
sposób bakteryje warunkuj!! roskład materyi. Dr 
Jaworuwski zaś poczytuje za element ust rojowy 
ziarnko protoplazmatyczne, które będąc uzdolnione 
~1o sprawo"ania funkcyj życiowych, stanowi cołą 
Jstoi!J najniższych organizmów (Lakteryj). 

~a tem posiE>dzenie ukm1czonem zostal'o. 

KRONfKA NAUKO W A. 

ASTR0~0.\11JA. 

- Trzy nowe komety. Jakkolwiek w przestrze· 
~iach światowych nieprzeliczona zapewne błąka się 
Ilość komet, odk rycie niemal współczesne trzech ta· 
kich ciał niebieskich w trzech różnych obserwato
ryjach jest wypadkiem niezwy kłym. i\lówiolio na
wet o czterech kometach, okazal'o się wszakże, że 
dwa spostrzeżenia tyczyły się jednej i tej same j ko
mety. Pierwszą, z nich dostrzegł dnia 18 Sty~znia· 
p. _:~ome, w Kor dobie w rzeczypospolitej ArgentyJ'J
slnE:~; znajdowab się wtedy w gwiazdozbiorze Żó· 
raw1a, położonym na pótlmli południowej nieba. 
Ogon jej wid~iano nazajqtrz w .\1elbotJrne w .\.u-

----
stralii, głowa jej wszakże ponad tameczny poziom 
wynurzyła się dopier o d'!ia 23 Stycznia . Ogon jej 
jest prosty, zajmuje na niebie dlugość 300, t .. j. GO 
razy wz'ętą średnicę księżyca. Widzieć ją, można 
w czasie zmierzchu ok'em nieuzbr ojonem, jakkol
wiek n'e jest zbyt jasni!; zdaje się jednak, ~e świe
tność jĆj wzrastać bgdzie. Oddala się ku połuduio· 
wiz szybkością, 10, n nas tedy widzialną, nie będzie. 
Dwie inne kolll· ty odkryte zostały na półkuli pół· 
nocnej i obie w AnH;ryce; jednę dostrzegł dnia 22 
Stycznia, p. Drooks, astroz:om w Pbelps, w Stanach 
Zjednoczonych, znajduje się ona w gwiazdozbiorze 
Smoka; drugą. odkrył dnia 24 Stycznia p . Barnard, 
w ~ashville, Tennessee. Oba te cialit niebieskie s:j, 
dt·ubnc, a droga, jaką, suną., niezoana; dlatego !et 
nie wiadumo czy dojdę, świetności , któraby na me 
uwa gę ogółu zwróci6 mngła. 

S. K . 

Nekrologija. 

. O!rr.ymujcmy 8mutną, wiadomoś6 o zgonie Tcoli la 
Zd traws l< i ~-~·o.cr.lon ka ukaclemii umiejętności , zasłu
żoncgo na polu nauk matematycznyeh i przyrodni
czych pi sarza. Życiorys jego podamy w jednyon 
z nastgpnycb uum erów naszego pisma. 

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata 

J A K O N O W O Ś Ć. 

Dr B. Luto staJiSki Przemysi r.drojowo·leczuic zy 
i ustawa dla zdrojowisk krajowych. Fakta i uwagi. 
1\raków ( 18%, str. \l8). 
W~. Leppert i W. Trzciński. Właściwy przemysł 

chemiczny, ~prawozdanie. Odbitka z Przeglę,du 
Technicznego. Warszawa (1886, str. 44). 

Archives sla1·es de n·ologie, t. II zeszyt 3. Pa· 

ryż, 1886. 

Do nabycia we wszystkich ksi~garniach. 

Posicdzeni c 3-ie K omisyi stalej Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk lJrzyroclniczych po· 
mocniczych, odbęclzic się we czwar tek d. 17 
L utego r . b., o godz. 8 wie.czorem, w lo
luilu Towarzystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). Porzą.dek posiedzenia: 

l. Odczytanie l11'otokułu posiedzenia po
przedniego. 

2. P . H. Silbc t·stein ,,Zjawiska katali ty
czne". 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



112 WSZECHŚWIAT. 

:Sulety n m e t eor ol o g icz n y 
za ly1łzieri od 2 do 8 Lufego 1887 r· . 

NL· 7. 

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy jJuzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie). ----Średnie l ~ · ~ ~ · ~ l l T t ·~ .: bD ·~ E "C:l • • Sutna D a t a ciśnienie empera ura _;:;b ~ .g o "" ' K er ek tru U i 
barome- <$~., "'J:i'~ 1 un w1a d w a g . 

2 Środa / 
3 Czwartek 
4 Piątek 
5 Sobota 
6 Niedziela 
7 Poniedz. 
8 Wtorek 

~ • ..... Q) ~ • ..... ~ l o pa u 
tryczne Śred. / :\Jax. l iilin. :n ~..o ~ i:: l!= _ ·-----

" C) 31 ./ l S\'T,S\'r,s\n l O O l) d 75~,8.> ~. 
1 

4,6 -0.9 • " ·• l , ogo ny 
757,47 2,4 4,8 0,7 SSE,WSW,\VSW 0,0 l:'ogodny 
'illl,\JS 3,[, 5.0 0.7 ' SW.SSW,\\'SW j 0,0 Poch.dt·. d.popot 
163,&3 3,1 / 50 :2,2 WS\V.SW,SW J 0,0 Poc.mg.d.w.dr.d.pp. 
755,93 1,5 4.2 -0,3 1 SW,WdW,'~ 0,0 Poc.dr.d.img.p.w.p. 
759,13 ~ -2,0 1 0,6

1 

-3,2 N,N.N.ISE l 0,3 Poc.dr.śn., o4 krupy 
766,55 --4,3/ -1,7 -5,2l NE,NE,ENE 0,5 I Poch.śn.kol'o poł. 

4,G 86 
4.7 86 
5,1 87 
5,8 fl4 
4,6 l 90 
3,3 84 
32 07 

--Ś-r-ed_n_ie--------,-

z tygodnia 

ODCZYTY 
na rzecz Kasy pomocy naukowej imienia Mianowskie~o 

odbędą się w sali Muzeum Prz. i Roln. w porządku następującym: 

Elektrotechnika: 
1) 12 Lutego "Źródła elektL·yczności" wygło-

si p. E. Dziewulski; 
2) 16 " "Elektrochemija"- p. J. Bo

3) Hl 
" 

-±) 23 
" 

5) 26 
" 

guski. 
"Galwanoplastyka" - p. N. 
Milicer. 
"Światło elektryczne"- p. E. 
Dziewulski. 
"Elektromagnetyzm i telegra
fija" - p. St. Kmmsztyk. 

6) 2 Marca ,,Elektl'Jczność atmosferycz

7) 5 

8) 9 
" 

" 

na" - p. J. Jędrzejewicz. 
"Indukcyj a i elektromotory"
]!· E. Dziewulski. 
"ElektL·yczność zwierzęca" -
p. II. Dobrzycki. 

Przyrodoznawstwo: 
l) 12 Marca "Meteorologija, jej środki i cc· 

2) 16 

3) 19 

4) 23 

5) 26 
6) 30 

" 

,, 

" 

" 
" 

le" wygłosi p . .M. Ciemniewski. 
"\iV ul kanizm i jego ro la w ogól
nem gospodarstwie przyro
dy" - p. J . Siemiradzki. 
"Przemysł górniczy w dawnej 
Polsce" -- p. K. Kozłowski. 
"0 tworzeniu się materyi ży
wej z nieożywionych części 
skladowych"-p. Br. Znatowicz. 
"Bakteryja"- p. O. Buj>yid. 
"Rośliny iglaste" - p. A. Sló
sarski. 

7) 2 Kwietnia "Obraz życia zwie1·zęcego w 
lasach południowej Ameryki"-'
p. J. Sztolcman. 

Bilety bęJ:~ spl'zedawane: w bim·ze Kasy Mianowskiego (Mazowiecka, 18), w księgarni 
\V endego i w Redakcyi Wszechświata (któm otwartą jest codziennie od 5 do 7 po pol., 

Krakowskie-Przedmieście, 66). 
Ceny miejec siedzących na pojedyl'LCze odczyty będą następujące: 1-e miejsce rs. 1, 2-e --

75 kop., 3-e - 50 kop. i 4-e - oO kop. 
Abonament na osiem odczytów o elektrotechnice wynosi: za 1·e miejsce rs. 6, za 2-e- rs. 4 

kop. 50, za 3-e - rs. 3. 

TRESĆ. O odlPglościach gwiazu, napisal Stanisław Kramsztyk. ·- R!Jka i noga ludzka w naturze i sztuce, 
przez S. Grosgl1ka. - · Geneza pierwiastków chemicznych. Streszczenie mowy, wygłoszonej przez W. Croo· 
kesa w sekcyi chemicznej ostatniego ?jazdu British Association w Birmingam, napisał Henryk Silberstein.-
1\ilka stów o naszej nomenklaturze i terminologii botanicznej na tle historyi botaniki w Polsce, napisat J ó
zef Ro~tafitiski . - Listy do Redakcyi. - Towarzystwo Ogrodnicze. - Kronika Naukowa. -- Nekrologija. -

l{sJążki i broszury nadesłane do Redakcyi Wszechświata.- Buletyn meteorologiczny.- Ogłoszenia. 

Wydawca E. Dziewulski . Redaktor Br. Znatowicz. 

JJ;oaBOJieHo Ueru~yporo. BapruaBa, 30 $lHmtpa 1887 r. Druk Emila Skiwskiego, Warszawa, Chmie~Itl\ ~ ~Q. 
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