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1929.

Od Redakcji.
Pragnąc czę~ciej komunikować się z członkami Pafskiego
Towarzystwa Przyjaciól Astronomji. zarząd Towarzystwa postanowi! wydawać Uranję jako miesięcznik. począwszy od
stycznia 1929 r. Numer bieżący jest więc pierwszym numerem
naszego miesięcznika . Odtąd Uranja ukazywać się będzie co
mięsiąc, z wyjątkiem lipca i sierpnia, - ogólem przeto w ciągu
roku ukaże się 10 numerów. Częstsze wydawanie pisma pociągnę/o za sobą ze względów finansowych zredukowanie
objętości pisma do /6 stronnic
Powiększenie naszego pisma
oraz dalszy jego rozwój zależeć będzie od regularnego wplacania skiodek członkowskich oraz jednania nowych członków.

Od .f/dministracji.
Wskutek zmiany siedziby zarządu Polskiego Towarzystwa
Przyjaci61 Astronomji oraz prac reorganizacyjnych rozesłanie
Nr. 4 Uranji z 1928 r. do pewnej ilo~ci członków Towarzystwa nie mogla być uskutecznione we właściwym terminie. za co
Sz. Członków naszych przepraszamy.

Ogólnego zbioru N!! 23.
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-----------------------------------------------Dr. EDWfiRD STENZ.

Z wycieczki do Frauenburga.
(Śladami Kopernika).

Z chwilą, gdy padły kordony i ziemie polskie zostały zjednoczone, nic nas nie dzieli od Torunia. Cieszymy się znów
posiadaniem kolebki Kopernik a i swobodnie oglądać możemy dom, w którym nasz mistrz ujrzał światło dzienne.
Inaczej rzecz się ma z miejscem, w którem Koper n i k
spędził ostatnie lata swego życia, w którem zmarł i został pochowany. Warmja należy obecnie do Prus Wschodnich i wyjazd do Frauenburga przedstawia trudności, związane z wyjazdem zagranicę. Tern się zapewne tłumaczy, że do Frauenburga niewielu zagląda Polaków, aby "podumać i potęsknić" nad
grobowcem naszego wieikieso gwiażdziarza.
Wyruszamy z Gdańska o g. 3 w nocy, aby przez Tczew,
Malbork (Marienburg) i Elbląg dostać się w godzinach rannych
do Brunsbergi. Miejscowości, które mijamy, przywodzą nam
na pamięć poszczególne momenty z życia Kopernika, który na
tym terenie działał nietylko w charakterze administratora dóbr
Kapituły Warmińskiej, ale również jako lekarz, kapłan i obywatel.
W Brunsberdze opuszczamy pociąg, idący dalej do Królewca, i przesiadamy się na miejscową kolej nadbrzeżną (Haffuferbahn). która obsługuje wybrzeże pomiędzy Brunsbergą a Elblągiem.
Z okien wagonu roztacza się miły widok na sine
wody Zalewu Wiślanego, usiane szeregiem żaglówek i łodzi.
Wreszcie zza pagórków wysuwają się strzeliste wieżyczki katedry warmińskiej. Jesteśmy we Frauenburgu.

t. Katedra.
Z namaszczeniem pielgrzyma wchodzimy do miasteczka,
wrażeń i wspomnień. Frauenburg,
"miasto Marji" (Unserer Lieben Frauen Burg), liczące w r. 1772 zaledwie 1700
mieszkańców, liczy ich dziś niewiele więcej, bo około 2600.
pełni
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Rys. 1.

Widok ogólny na zabudowania katedry.

Położone u stóp wzgórza. na którego szczycie wznoszą się czerwone mury katedry, sprawia szczególne wrażenie: mała, z kilkudziesięciu domów złożona mieścina portowa-siedzibą nietylko
kapituły warmińskiej, ale również rezydencją biskupią!
Wchodzimy w obręb kapituły jak do jakiejś warowni. Grube mury obronne, okalające obszerny dziedziniec, i baszty, pokryte śniedzią mchów i listowiem dzikiego wina, tworzą środo
wisko, na którego tle gotyk katedry osobliwy przedstawia widok.
Wnętrze katedry, której początki sięgają połowy XIV stulecia, jest utrzymane w stylu baroka. Po bokach -16 ołtarzy
i tyleż lóż, odpowiednio do dawnej liczby kanoników. Znajdujemy tu mnóstwo pamiątek i osobliwości. Oprowadzający nas
odźwierny kolejno zatrzymuje się przed waźniejszemi objektami, wyliczając straty, jakie katedra poniosła podczas najazdu
G u s t a w a f\ d o l f a w r. 1626 1). Widzimy tu m. in. ołtarz
pamiątkowy, poświęcony pamięci biskupa Szymona Rud n i ck i e g o (t 1621), którego szczątki miały być sprofanowane i ograbione przez Szwedów . Dalej spostrzegamy wyryty w marmurze znany nam krzyż dwuramienny, herb biskupa P o t o ck i eg o (1711 - 1723). Tuż obok, na filarze w pobliżu głównego

') Fakt złupienia i spalenia Frauenburga przez Kn;yiaków w r. 1520
pomijany jest milczeniem.

oczywiście
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Rys . 2.

3

Katedra Frauenburska.

ołtarza, natrafiamy wreszcie na portret Mikołaja Kopernik a
(z r. 1735), a pod nim wmurowaną tablicę pamiątkową z czarnego marmuru.
Jednakże przedewszystkiem pragnęliśmy zobaczyć grobo wiec Kopernika. Według źródeł historycznych, Kopernik został pochowany, zwyczajem i przywilejem kanoników warmiń
skich, w samej katedrze.
Tadeusz CZFICKI i Marcin MOLSKI, którzy z ramienia Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Wars zawie odwiedzili w r. 1802 katedrę Frauenburską
w poszukiwaniu pamiątek po K o per n i ku, tak piszą w liście do Towarzystwa:
.,Przy ołtarzu ... leży grobowy kamień w części zakryty
marmurowym gankiem , otaczającym środkowy ołtarz kościel
ny. Sfery niezgrabnie wyryte i litery NICOL .. okazywały miejsce spoczynku s zanownych szczątków. Po zw oliła zacna kap ituła ... usunąć przeszkody. Po wymyciu kamienia znaleźl i śmy
litery NICOL. .. COP ... US, w drugim wierszu OBIJT ... f\N ... M ... ,
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Rys. 3.

Kapituła Warmińska.

Brama

południowa.

inne litery były wytarte. Zdjąwszy tedy kamień, byliśmy
przytomni kopaniu. Znaleźliśmy tylko nadgnitych kości kawałki; złożyła ich część u siebie kapituła, a pięć cząstek nam
dając, wydała razem i uroczyste na nie świadectwo" .2).
Oglądamy tedy otoczenie głównego ołtarza, jednakże nie
znajdujemy żadnych śladów, któreby wskazywały na grób
Kopernik a. Zapytana przez nas służba kościelna prowadzi
nas do jednej z płyt w nawie południowej, tuż obok obrazu
Madonny Sykstyńskiej, w miejscu, w którem obecność prochów
była wykluczona.
Tak więc nie udało nam się zobaczyć grobu Kopernik a. Być może, płyta, o której pisał Czacki,
jeszcze istnieje, jednakże, nie mając specjalnej delegacji z T-wa
Miłośników
f\stronomji, nie mogliśmy czynić dalszych starań, ażeby się czegoś dowiedzieć o losach grobowca.
Wyszliśmy z kościoła z pewnem rozczarowaniem i smutkiem. O ileż jaśniej było nam na duszy, gdy, będąc w Pradze
w kościele Tyńskim, znaleźliśmy się nad skromną płytą grobową Ty c h o n a Brah e, z pietyzmem zachowaną do dziś dnia.
2) Patrz np. Ks.
Gniezno, 1873, str. 250.

l.

P o l k o w ski.

Żywot

Mikołaja

Kopernika.
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Muzeum Kopernika.

Tuż naprzeciwko zachodniego portalu katedry, w naroż
niku dziedzińca, wznosi się stary budynek wieżowy. Tu, na
drugiem jego piętrze, spędził K o per n i k resztę swego życia
(1512- 1543), tu wykończył swe dzieło D e Re v o l u t i o n i b u s,
tu zgasł. Otoczenie wieży uległo z biegiem czasu zmianom.
Zabudowano ją. Obecnie wchodzi się do pokoju, zajmowanego niegdyś przez astronoma, przez budynek bibljoteki kapitulnej. W pokoju tym urządzono w r. 1912 małe muzeum kopernikańskie.
Grube ściany, wąskie małe okna. surowe meble
(z XVII wieku) tworzą nastrój szczególny. Mimowoli cofamy
się myślą wstecz do czasów, kiedy twórca nowego systemu
świata pracował tu w ciszy nad dziełem swem nieśmiertelnem.
Z okna północnego roztacza się prześliczny widok na położone w dole miasteczko, na wydmy piaszczystego wybrzeża,
okalającego zalew i wreszcie na rozciągniętą wzdłuż horyzontu wąską Mierzeję Fryską. W izbie, nieco mrocznej. znajdujemy szereg pamiątek po Koper n i ku, które jednak, jak np.
instrumenty, okazują się przeważnie kopjami. Wiele zwłaszcza
zgromadzono tu portretów mistrza, drzeworytów, sztychów i t. p"

Rys. 4.

Pokój Mikołaja Kopernika.
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przyczem z przyjemnością stwierdzamy, że do wystawienia niektórych eksponatów przyczynił się także nasz wielce zasłużony
badacz Kopernik a, profesor L. F\. B i r k e n m aj e r. Znajdujemy też tu kopje obrazów M a t ej ki, F\ n dr i o II i'e g o, F\ l.
L e s ser a i in., portrety ojca astronoma, Bru d z e w ski e g o,
Ty c h o n a B r a h e g o oraz następców K o p e r n i k a. Wreszcie jedną ze ścian zajmują rysunki i projekty pomników (niektóre z adnotacjami b . cesarza Wilhelma II), kilka autografów
Koper n i k a oraz sporządzony przez prof. B i r k e n m ajer a
wykaz obserwacyj astronomicznych, dokonanych przez Kopern i k a w dostrzegalni frauenburskiej.
Opuszczaliśmy tern cichy, odwieczny zakątek kapituły z ża 
lem, że w Polsce dotychczas nie zdobyto się na założenie Muzeum Kopernikańskiego, któreby zgromadziło rozproszone po
całym kraju pamiątki.
Muzeum takie miało być założone w Toruniu w domu przy ul. Kopernika 15, w którym Kopernik się urodził . Dom ten jednak dotychczas nie został wykupiony z rąk prywatnych (podobnie, .jak dworek S z open a w Leiazowej Woli ... ). Przy s posobności należy zaznaczyć, że właś
ciwie w Toruniu są dwa domy, w których rzekomo urodził się nasz astro nom: jeden- wyżej wymieniony, oraz drugi- na rogu ul. Kopernika 26
i ul. Piekary, w którego ścianie jest wmurowana tablica z napisem : ,.In
diesem Hause wurde N i c o l a u s C o p e r n i c u s geboren am /9 Februar
1473". Oba domy należały w ~' swoim czasie do ojca astronoma . jednakże
Mikołaj urodził się w pierwszym . Oznaczanie obu domów tablicami nie
licuje z powagą pamiątek kopernikowskich . Czas, aby władze, w porozumieniu ze sferami naukowemi, zajęły się tą sprawą i zliKwidowały tę
śmieszną

3.

dwoistość,

usuwając tablicę niemiecką .

Pomnik Kopernika we Frauenburgu.

Grobowiec, względnie pomnik Kopernik a starano się
we Frauenburgu już dawno. Pierwszą tablicę paw kościele umieścił w r. 1581 dziejopis nasz, biskup
Marcin Kro m er, ale ją za czasów biskupa S z e mb e k a ( 1734 1 usunięto. Pomnik zamierzała wystawić kapituła
w latach 1750- 59, pragnął tego dokonać również biskup war miński Ignacy Kra s i ck i (1765 - 95). Grobowcem Kopernik a
zainteresował się też Napoleon I, będąc przejazdem we Frauenburgu w r. 1812. F\le wszystkie te piękne zamiary skończyły
się na projektach.
Dopiero w r. 1909 Niemcy wystawili pierwszy we Frauenburgu pomnik Kopernika. Wznosi się on na wzgórzu, wśród
zieleni, wielki ale nieestetyczny. zbudowany w kształcie wieżycy gotyckiej z czerwonej cegły, ożywionej zieloną glazurą.
·Nielkie bronzowe popiersie w ścianie wchodniej przedstawia
naszego badacza niebios, zwróconego twarzą ku szczytom kawystawić
miątkową
warmiński

URAN] A

Rys. 5.

Pomnik Kopernika we Frauenburgu.

tedry i trzymającego w ręce kwiat konwalji, jako symbol
wodu lekarskiego. Poniżej napis:

*

7

za~

NICOLF\US COPPERNICUS
1473 in Thorn,
t 1543 in Frauenburg

Hominis phi/osophi studium sit.
Veritatem omnibus in rebus inquirere 1 ).

·•

l'lad płaskorzPźbą widnieje schemat układu słonecznego.
U góry pomnika z czterech jego stron umieszczono z wielkich
liter napisy COPPERNICUS, a na rogach, złoconemi głoskami,
imiona czterech jego następców: G a l i l e u s z a . K e p l er a.
N e w t o n a i G a u s s a, którzy, rozwijając naukę mistrza, założy
li wraz z nim fundamenty pod gmach astronomji nowoczesnej.
1) .. Dążeniem filozofa być wl11no we wszystkiem dociekać prawdy"
(cytata z dziel Kopernika).
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Jest

rzeczą

godną zaznaczenia, że zarówno w napisach
tekście napisu na pomniku, nie odważono
Kopernik o w i narodowości niemieckiej,

w Muzeum, jak i w
się

przypisywać

jakkolwiek dotychczas Niemcy nie uznali jeszcze sporu o polskość Kopernika za skończony.
Być może, liczono się z treś
cią napisu, który na pomniku został umieszczonym ...

4.

Gdzie

się znajdują szczątki

Kopernika?

powróćmy jeszcze do kwestji prochów Kopernika.
Jak
wyżej zamieszczonego wyjątku z listu Czacki e g o,
pięć cząstek z wyjętych z grobu szczątków K o per n i k a otrzy-

f\le
wynika z

mali Czacki i poeta M o l ski. Pisze dalej Czacki: "Posydo świątyni w Puławach jedną cząstkę . a dwie odwozimy
zgromadzeniu".
Dziś mija 125 lat od chwili, gdy owe czcigodne. ziemskie
szczątki naszego wielkiego gwiaździarza zostały przywiezione
do Polski. Cóż się z niemi stało?
Cząstkę . która znajdowała się w świątyni Sybilli w Puła
wach, widział ks. P o l k o w ski w r. 1870 w mauzoleum u księ
cia Czar t o ryski e g o w Paryżu . Obecnie dowiadujemy się.
że cząstka szczątków (niewątpliwie ta sama) znajduje się w Muzeum ks. Czar t o ryski c h w Krakowie. Przedstawia się ona
w postaci małego zaledwie 2 cm. liczącego ułamka kości. do
którego dołączony jest list Czacki e g o do ks. Czar t o r yski ej, donoszący o przewiezieniu tych resztek z Frauenburga.
Co się stało z resztą szczątków, ofiarowaną Czacki e m u,
M o Isk i e m u i T-wu Przyjaciół Nauk w Warszawie. nie wia domo. Te ostatnie wywieźli prawdopodobnie Moskale. Zapytywany przez nas w tej sprawie profesor S. D i ck s t e i n znawca i miłośnik historji nauki w Polsce, stwierdza. że miejsce
znajdowania się tych szczątków już przed wojną nie było znane, niema też ich w zbiorach T-wa Przyj Nauk, obecnie reewakuowanych z Rosji. Tak więc ślad po nich zaginął. Pozostała nam po Kop e r n i ku jedynie mała kostka, przechowywana obecnie w Krakowie .
Kto wie, c:zy nie lepiejby uczyniono, pozostawiając prochy naszego gwiaździarza w jego cichym grobie w katedrze
frauenburskiej . .
łamy
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Ś. p. dr. Wacław Jezierski
(* 1868 -

t1928).

6 grudnia 1928 r. odszedł w zaświaty od nas człowiek
o wielkim umyśle i sercu kryształowem, człowiek, który naukę
ukochał i entuzjazm dla niej krzewić umiał wśród młodego
pokolęnia.

S. p. dr. Waclaw Jezierski, urodzony 29 kwietnia 1868 r.
w Warszawie, otrzymał tu wykształcenie średnie oraz częścio
wo uniwersyteckie, kończąc wyższe studja w Dorpacie ze stop-

Rys. 6.

Ś. p. dr. Wacław Jezierski.

niem kandydata zoologji. Po skończeniu uniwersytetu nastaje
dla ś. p. Waclawa Jezierskiego okres pracy pełen poświę
cenia - żmudna dola polskiego prywatnego nauczyciela. Najpierw jako nauczyciel domowy w Zagłębiu, później zaś nauczyciel przyrody i geografji w wielu prywatnych szkołach śred
nich, męskich i żeńskich, szerzył umiłowanie wiedzy i kraju
ojczystego.
Gdy tylko za czasów okupacji niemieckiej szkolnictwo
przeszło w polskie ręce, ś. p. Waclaw Jezierski staje w pierwszym rzędzie pionierów odrodzonych szkół polskich. Pełni
tę pracę jako wizytator szkół średnich w Kuratorjum Okręgu

10
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Szkolnego Warszawskiego i w Ministerstwie Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, wchodzi do licznych komisyj ministerjalnych, w r. 1925 zaś organizuje i do dnia śmierci kieruje
pracownią geograficzną dla nauczycieli szkół średnich, wreszcie
od r. 1927 wykłada w Uniwersytecie Warszawskim dydaktyk€;
geografji.
BE;dąc już wizytatorem otrzymuje w Uniwersytecie Warszawskim stopień doktora filozofji na podstawie rozprawy "Za
rys geografji stanu Parana w Brazylji Południowej" .
Wśród licznych nauk, które interesowały ś . p. dr. Waciowa
Jezierskie~o, poczesne miejsce zajmowała astronomja . W r. 1925
Zmarły przystE;puje do naszego Towarzystwa, w nastE;pnym zaś
roku wchodzi do zarządu, w którym pełni funkcje vice-prezesa.
Dwukrotnie w r. 1926 przemawia na zebraniach dyskusyjnych naszego Towarzystwa; pierwszy raz 6 marca 1926 r.
demonstruje skonstruowany przez siebie przyrząd (zenitarjum),
który ma na celu ułatwienie zrozumienia pozornego rocznego
ruchu Słońca. Drugim odczytem był ciekawy referat o dziejach
lunety.
Interesując siE; astronomją, pragnął przyczynić siE; do jej
rozpowszechnienia w szkołach; w tym celu zachE;cił niżej podpisanego do ułożenia ćwiczeń astronomicznych z globusem ziemskim w szkole średniej, które ukazały się w druku w r. 1928,
oraz zainicjował napisanie nowego podręcznika kosmografji.
30 września 1928 r. ś- p. dr. W aclaw Jezierski przechodzi
na emeryturę. pragnąc po uwolnieniu się od zajęć służbowych
poświęcić czas swój pracy naukowej . Niestety, losy inaczej
zrządziły; serce, które wiedzę bardzo ukochało, przestało bić
po krótkich, kilkugodzinnych zaledwie, cierpieniach - 6 grudnia 1928 r.
W pochmurny, słotny , smutny dzień grud11iowy, 10 grud nia r. u., przeciągnął przez ulice Warszawy kondukt żałobny,
za którym podążało liczne grono osób, pragnących oddać
w ten sposób hołd świetlanej postaci Zmarłego, - zbyt wcześ
nie dla nas straconego.
Duch Jego jednak żyć będzie nadal wśród tych, którzy
mieli szczęście z nim za życia współpracować, pobudzając do
pracy nad wcieleniem w życie ideałów, przez Zmarłego ukochanych.
Cześć Jego nieodżałowanej pamięci.

E. Rybka.
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Wszechświata

1\rt. 13. Planety. Merkury, Wenus.
(Rrtykuł

4 z cyklu "Na szlakach

nieskończoności").

Najbliższy świat, w którym żyjemy, t. j. nasz układ sło
neczny składa się, jak to poznaliśmy w poprzednich artykułach.
z ośrodka-Słońca i ośmiu planet, w liczbie których znajduje
się Ziemia.
Był czas, kiedy przypuszczano istnienie jeszcze
jednej planety, krążącej bliżej Słońca, niż najbliższy mu Merkury, i odkrywcy pospieszyli nawet nadać jej imię Wulkana,
lecz ściślejsze badania nie potwierdziły obecności takiego ciała
niebieskiego i rzekome odkrycie rozwiało się w zetknięciu
z rzeczywistością.
Trzy z wymienionych ośmiu planet-M er kury, W e n u s
i M ar s są mniejsze od Ziemi i mają konsystencję stałą, przy czem Merkury i Wenus, zwane planetami d o l n e m i, leżą
między Ziemią a Słońcem; reszta zaś-M a ~s. Jowisz, S a t urn,
Uran i N e p t u n -krążą dalej od Słońca, niż Ziemia, są wszystKie prócz Marsa większe od niej i jednocześnie o konsystencyi,
nie dorównującej g ę stości lub nie przekraczającej ponad 1. l wody.
Przedmiotem niniejszego artykułu będą tylko planety
dolne ---·Merkury i Wenus.
M e4t kury. Już w starożytności, bo przeszło na 260 lat
przed Narodzeniem Chrystusa, uwagę i zainteresowanie ówczesnych badaczy nieba przyciągały dwie piękne gwiazdy. dorów nujące nieraz blaskiem najświetniejszej gwieździe naszego nieba, Syrjuszowi, ukazujące się to po jednej to po drugiej stronie
Słońca tuż przed wschodem jego lub zaraz po zachodzie. Pojawiająca się rankami otrzymała wówczas imię-Apollo, Wieczorna-Merkury. Stałe przebywanie gwiazd tych w blizkości Słoń 
ca w blasku promieni jego, krótki, nie więcej niż 1 1/ 2 -godzinny,
czas widoczności na niebie uniemożliwiały długo zbadanie
dokładne natury ich i długo też piękny Apollo i sprytny Merkury panowali na niebie, dopóki z czasem realna rzeczywistość,
tak zwykle nielitościwa na bogów, zapomocą nieczułego na ich
boski majestat instrumentu-lunety zadała kres ich panowaniu.
Zniknął zupełnie piękny Apollo. utrzymał się jedynie sprytny
Merkury, dzięki temu że zmienił świetną gwiaździstą naturę,
swą na skromną postać ciemnej, posłusznej Słońcu planety.
Istotnie bowiem te dwie rzekome gwiazdy były w rzeczywistości
jedną nieznaną wówczas planetą-dzisiejszym Merkurym, czego
ówcześni
astronomowie, nie rozporządzając odpowiedniemi
instumentami do badań, odkryć nie mogli.
Jak powiedziałem więc, główną przyczyną błędu starożyt-
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nych astronomów był trudność obserwacji Merkurego dzięki
blizkości jego do Słońca. Z pomiędzy wszystkich planet jest
on, jak to widzieliśmy na szkicu w artykule 2-m z niniejszego
cyklu (Nr. 2 "Uranji" 1928 r.) najbliżej położony do Słońca, tonie
zawsze w blaskach jego, nie może być nigdy widziany, jak inne
planety, na czarnem tle nieba i, biegnąc stale tuż za Słońcem,
ukazuje się tylko przed niem lub po niem, rankami i wieczorami na krótko, przytern nizko nad horyzontem poprzez najwię
cej gęste i zanieczyszczone warstwy atmosfery przy powierzchni Ziemi. W takich warunkach obserwowanie Merkurego jest
i dziś dla astronomów zawsze niezmiernie utrudnione.
Trudy te jednak otrzymują nagrodę w tern, iż wszystkie
szczegóły, jakie dają się uchwycić i zaobserwować na Merkurym, stwierdzają bardzo ciekawą i charakterystyczną naturę jego.
Postaci niewielkiej, bo prawie 17 razy mniejszej od Ziemi,
ukazując się nam w fazach takich samych jak Księżyc, biega
tak żwawo po szlakach niebieskich, że już w 88 dni okrąża
Słońce, na które patrzy, równiei jak on na Ziemię, stale jedną
tylko połową swego oblicza, co wskazuje, iż w tym samym
okresie czasu dokonywa całkowitego obrotu dokoła swej osi.
Lecz nietylko w tern naśladuje Merkury Księżyc; ujrzymy to,
rozpatrując dalej naturę jego.
W porównaniu np. ze świetnym
blaskiem Wenus świeci on slabem i mętnem, ołowianem
światłem, gdyż albedo jego wynosi, według ostatniGb badań,
zaledwie 0,07 (7°/o) t. j. prawie tyle co Księżyca (0.073). Dowodzi to, iż odbija on promienie słoneczne wprost, podobnie
jak Księżyc, od ciemnej powierzchni swej nie od atmosfery,
gdyż wówczas byłby o wiele jaśniejszy. Istotnie też te i jeszcze
inne zjawiska stwierdzają całkowicie. iż jest on również jak
Księżyc. pozbawiony atmosfery.
Gdybyśmy więc w naszej wędrówce międzyplanet:1rnej,
wyczekawszy kiedy Merkury, uciekający w pewnych okresach
aż przeszło na 218 miljonów kilometrów od nas. przysunie się
na najbliższą odległość, z jakiej pozwala oglądać się z Ziemi
t. j. około 80 miljonów, zdołali przebyć ją i dostać się na niego. to nie znaleźlibyśmy na nim pożądanej gościny. Tak bliski
Słońcu otrzymuje on 7 razy więcej ciepła
słonecznego niź
Ziemia. Wylądowawszy więc na stronie stale zwróconej ku
Słońcu, a więc stale oświetlonej i ogrzewanej, spotkalibyśmy
się z temperaturą nie do zniesienia dla nas -około 360° C. t. j.
taką przy której z łatwością topi się ołów.
Na stronie przeciwnej znów-znaleźlibyśmy wieczną noc i mróz.
Na wąskim jedynie pasie wzdłuż t er m i n a t o r a (linji
odgraniczającej oświetloną część tarczy planet od ciemnej) zajmującym około 1/ 5 całej powierzchni Merkurego, moglibyśmy mieć
wschody i zachody słońca, a więc i znośną nie tak krańcową,
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jak wspomniane wyżej, temperaturę. W ten sposób więc Merkury dzieli się niejako na trzy strefy: opisaną-umiarkowaną
wzdłuż terminatora, ze wschodami i zachodami słońca, oraz
dwie, po obu stronach tego pasa, zajmujące każda około 2/ 5
powierzchni: jedna-wiecznego światta i żaru, druga-wiecznej
nocy i zimna.
Dodawszy do tych nie pociągających cech natury Merkurego niejasną i nie dającą się zbadać zewnętrzną fizjonomję jego,
której rysy <1stronomowie oddawna starają się poznać i ustalić.
lecz jak dotąd bezskutecznie (np. S c h i a p a re II i w r 1884),
to -aczkolwiek, dostawszy się na niego, moglibyśmy się istot" czuć lekko", bo dzięki niewielkiej masie jego, wynoszącej
zaledwie 1 / 24 masy Ziemi i gęstości nie wyższej niż 3.8
gęstości wody,-ważylibyśniy jedynie 0.27 t . j. prawie 1/ 4 tego
co na Ziemi,-widzimy że ogólna natura i cechy najmniejszego
z naszych sąsiadów niebieskich mało zachęcają do zawarcia
z nim bliższej znajomości
W e n u s. Planeta W e n u s, "Jutrzenka" lub "Gwiazda
Poranna", "Gwiazda Wieczorna" - u nas Phosphorus i Hesperus-u starożytnych greków,-o ile jest wszystkim zawsze z rozkoszą przyglądającym się z Ziemi jej ślicznemu blaskowi, dobrze znaną -zdaleka, o tyle-zblizka-mało, pomimo najsilniejszych lunet. używanych do badania jej Chociaż bowiem przysuwa się do Ziemi tak blizko, jak żadna inna planeta na 41
prawie miljonów kilometrów. - to jednak, jakby dumna ze swej
godności bogini piękności, zawsze otula się szczelnie nieprzeniknionym woalem chmur i obłoków i dotąd nie dozwoliła ludziom ujrzeć swego boskiego oblicza i poznać swych tajemnic.
Wiadomości, jakie posiada astronomja o tej planecie, są
skąpe i w większości niepewne. gdyż otaczająca ją gęsta
atmosfera nie pozwala ujrzeć powierzchni Wenus i uniemożli
wia jednocześnie ustalić jej naturę fizyczną, ruchy i t. p. Na
podstawie tego materjału, jaki udało się zdobyć dotąd, a który
powiększa się powoli, z trudnością i nieznacznie, określono
dotychczas ze względną ścisłością. iż Wenus wielkością dorównywa 0.92 wielkości Ziemi, a masą-0.88 ziemskiej . co powoduje o 0.15 słabszą niż na Ziemi, siłę przyciągania na planecie. Obiegając Słońce od którego otrzymuje 2 razy więcej
ciepła, niż Ziemia, wciągu 225 dni. t. j. niewiele prędzej niż
w rok ziemski, ukazuje się nam w fazach, podobnie jak
Księżyc i Merkury, na drodze swej, na której w najdalszem
położeniu od Ziemi, t. zw. złączeniu gór n e m ze Słońcem
znajduje się od nas w odległości około 256 miljonów kilometrów. w złączęniu zaś d o l n e m przybliża się blizko-prawie
na 41 miljonów, jak żadna inna planeta . Dzięki tak znacznym
różnicom odległości od nas widujemy ją również znacznie róż-
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niącą się wielkością pozorną tarczy swej, jak to ilustruje poniż
szy rysunek (rys. 7).
l na tern. możnaby rzec, kończą się mniej lub więcej
konkretne i ścisłe zdobycze astronomji w dziedzinie poznawania Wenus. Pośrednią korzyść przyniosło astronomji badanie
Wenus - w dobie tworzenia się · teoryi Kopernik a. Przy

Rys. 7.

Fotografje

różnych

faz planety Wenus.

dawnym systemie Ptolemeusza układu świata, t. zw. g e ocen t ryc z n y m, stawiającym w centrum świata Ziemię i każącym Słońcu wraz z planetami krążyć dokoła niej, Wenus,
przy takiej strukturze świata, nie mogła ukazać nam nigdy
więcej niż 1/ 2 swej oświetlonej powierzchni, gdyż była (rzekomo) między Ziemią a wyobrażaną orbitą słońca. Tymczasem
zaś ,w r. 1610 Galileusz odkrył, iż Wenus posiada wszystkie
fazy (podobne do księżycowych). co niezbicie dowiodło krą
żenia jej dokoła Słońca.
W tern odkryciu więc system K oper n i k a układu świata - h e l j o c e n t ryc z n y-ze Słońcem,
jako ośrodkiem i planetami wraz z Ziemią biegającemi dokoła
niego-zyskał niezbity atut.
Tak dokuczliwa, jak wspomniałem wyżej. dla astronomów
atmosfera Wenus, powoduje jednak niezmiernie ciekawe i niezwykłe zjawiska, dające się zauważyć przy obserwacjach- Dzię
ki jej planeta, podczas przejść przed Słońcem ma wygląd
ciemnej tarczy, otoczonej piękną świetlną obwódką W fazie,
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gdy Wenus posiada kształt wąskiego sierpa, rogi sierpa przedłużają się niezmiernie, aż poza połowę obwodu (czego niema
np. na Księżycu) a nawet wreszcie łączą się zupełnie, tak że
widoczny jest cały ciemny kontur planety, obramowany jasną
srebrzystą nitką.
(Rys 8). Podobnież, przy przechodzeniu

Rys. 8.

f\tmosfera planety Wenus przedłu ża rogi sierpa.

Wenus przed Słońcem , gdy już planeta nasunie się na Słońce
więcej niż połową swej tarczy, pozostałą połowę znów otacza
cieniutka niteczka świetlna. (Rys 9). Zjawisko tej nitki świetl-

Rys. 9.

nej

Przejście

początkowo

dowiódł,

iż

słonecznego

Wenus przed

tarczą Słońca

6 grudnia 188 r.

przypisywano refrakcji. lecz w r. 1924 Rus s e II
pojawianie się jej jest skutkiem odbicia światła
w atmosferze Wenus.
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Zjawisko analogicznego jak przy Księżycu .,światła popielatego" ("Uranja" Nr. 4, 1928 r.) może być spowodowanez uwagi na to, iż światło słoneczne, odbite od Ziemi, jest dla
Wenus nie mniej niż 1200 razy słabsze niż dla Księżyca,
jedynie też obecnością atmosfery na tej planecie. Wreszcie najefektowniejszem a znanem każdemu zjawiskiem, spowodowanem
przez atmosferę Wenus, jest przepiękny i świetny blask jej na niebie. Widzieliśmy słaby blask Merkurego, nikłe albedo 0.07 promieni, odbijanych od ciemnej masy jego. Na Wenus promienie
Słońca odbija nie ciemna powierzchnia, która tak chciwie i
wiele pochłania ich, lecz gęsta atmosfera, nieznaczną tylko ilość
ich niszcząca, albedo niezmiernie wysokie-0.59 (59°/ 11 ) według
ostatnich badań, i planeta błyszczy wspaniale, tworząc istotnie
najpiękniejszą ozdobę naszego nieba.
Skład atmosfery Wenus jednakże jest nieco inny mz
ziemskiej, przynajmniej w warstwach wyższych , t j. tych które
widzimy z Ziemi. Najskrupulatniejsze badania nie wykryły w niej
obecności tlenu i wody, tak że o ile tlen znajduje się tam, to
w ilości nieuchwytnej dla doświadczeń . mniejszej ;,iż 1/ 10 0 0
ilości w atmosferze ziemskiej.
Podobnież ma się rzecz z wodą .
Należy
sądzić, iż wymienione
składniki
znajdują
się
w warstwach niższych gęściejszych, bliższych powierzchni Wenus, ukazujących się jako o wiele jaśniejsze od
zewnętrznych,
zrzadka, kiedy prądy powietrzne, idące od
cieplejszei masy planety w górę, rozedrą na. chwilę otulającą
ją oponę chmur. Naogół wszystkie warunki fizyczne na Wenus
przemawiają za tern. iż życie organiczne na niej dotąd jeszcze
nie powstało.
Lecz gdyby nawet istniały na niej jakieś istoty żyjące, to
jakże smutne byłoby życie ich tam. Nie oglądałyby nigdy wi doku złocistego wesołego Słońca. żaden promień jasny od niego nie przebiłby zbitych warstw obłoków , nieznana piękność
gwiaździstego nieba. Dni ciemne posępne ze zwałami ołowia
nych chmur nad głową noce czarne jak kir, bez promyczka
choćby najmniejszej gwiaulki wieczny mrok, parno i dusznotaką jest istotna natura Wenus, przecząca nadanemu jej imieniu, zewnętrznie świetnej i pełnej żywego blasku, najpiękniej
szej między pięknemi mieszkankami naszego nieba.
Tnż.

l

'
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Z.

Chełmoński.
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