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Ś W I A T  BARW.
podług W. Preyera.

Do najwspanialszych zjawisk przyrody 
bessprzecznie należy tęcza, która po wsze 
czasy wzbudzała podziw, a nawet zachwyt 
w każdym czującym człowieku. Co umysł 
ludzki po tysiącoletnich usiłowaniach zdo
łał nareszcie zapomocą sztucznych przyrzą
dów wykonać na małą skalę — roskład 
światła słonecznego na oddzielne części, tó 
natura od niepamiętnych czasów uskutecz
nia w olbrzymim eksperymencie, przesyła
jąc promienie słoneczne przez krople desz
czu. Tęcza bowiem nie jest niczem innem, 
jak  tylko załamaniem się promieni świetl
nych w kroplach wody. Wielu nie wie 
o tem, co nie przeszkadza im jednak rosko- 
szować się zarówno majestatycznością łuku 
tęczy, jak  i przepychem jćj barw.

W wielu językach nazwa tęczy wywodzi 
się od jćj kształtu łukowego (niemieckie— 
Regenbogen, francuskie — arc-en-ciel, an
gielskie — rain-bow i t. d.), nie zaś od jćj

barw i dziwić się tylko wypada, że tak póź
no zaczęto badać te ostatnie. Starożytni 
nie podają nawet dokładnie ani liczby, ani 
nazw oddzielnych barw tęczowych. P ra 
stary zabytek literatury skandynawskićj— 
nazywa łuk tęczowy trójbarwnym mostem, 
sanskryt również nie posiada nazw dla od
dzielnych barw; to samo stosuje się także 
do języków greckiego i łacińskiego. W  mar
twych językach najrozmaitsze barwy czę
stokroć oznaczane są przez ten sam wyraz, 
z drugićj znowu strony różne wyrażenia 
służą nieraz do określania tćj samćj barwy. 
Jakkolwiek niesłusznem byłoby z tego bra
ku wyrazów, z luk w skarbcu języka wnio
skować o braku odnośnych wrażeń, albo też 
mniejszćj zdolności ich rozróżniania, to je 
dnak, pomimo takich mistrzów pędzla jak  
Zeuksis i Apelles, przyjąć należy, że świat 
starożytny mało się interesował kwestyją 
barw, za czem także przemawia okoliczność, 
że o wiele późniejsze już łacińskie ich na
zwy są w wysokim stopniu niedokładne, 
chwiejne i mogą być w rozmaity sposób 
wykładane. Zdaje się, że w kwestyi ozna
czania barw rozwój języka parę tysięcy lat 
temu przebywał tę samę fazę, w jakićj obe
cnie jeszcze znajduje się język któregokol-
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wiek z cywilizowanych narodów pod wzglę
dem nazw wrażeń smaku lub powonienia. 
I  któż z nas mógłby w określonych słowach 
opisać smak gruszki lub zapach róży? P o 
sługujemy się w tym celu wyrazami, zapo- 
życzonemi z dziedzin innych zmysłów, albo 
leż takiemi, które oznaczają, tylko skutki, 
drugorzędne objawy właściwego wrażenia: 
mówimy np. o palącym, gryzącym, wodni
stym smaku, albo o orzeźwiającym, przyje
mnym, ostrym zapachu. Najczęściej zaś 
dany smak, lub zapach oznaczamy mianem 
tego przedmiotu, który pierwszy ujaw nił 
nam odnośną cechę w wybitnym stopniu: 
przy spisie nowoodkrytych ciał, mówimy
0 ich słonym, metalicznym, ługowatym sma
ku, o ich owocowym, czosnkowym zapachu
1 t. d. Otóż podobnie się miały rzeczy da- 
wnićj, po części nawet teraz jeszcze, w kwe
styi oznaczania barw. Oprócz oderwanych 
nazw w tćj mierze, jako  to czerwieni, ziele
ni, błękitu i t. d., wciąż jeszcze mówimy
0 barwie pomarańczowćj i fijoletowćj (od 
fijołków). Zwłaszcza mineralogija obfituje 
w nazwy, zapożyczone od barw różnych 
ciał naturalnych, np. szmaragdowo-zielony, 
granatowo- albo hyjacyntowo - czerwony. 
W wypadkach tych odnośna nazwa jest 
zrozumiałą tylko dla tego, który widział już 
kiedyś szmaragdy, granaty albo hyjacynty; 
niedosyć tego: są jaśniejsze i ciemniejsze, 
niedojrzałe i dojrzałe granaty, wymienione 
więc wyrażenia są również nieokreślone
1 mają niewiększą chyba wartość, jak  owe 
niezliczone nazwy pomocnicze barw, uży
wane przez strojnisie przy zakupie wstążek. 
Ponieważ jednak w czasach historycznych 
daje się wykazać rozwój języka pod wzglę
dem ścisłości w rzeczonój mierze, można się 
przeto spodziewać, że wraz z coraz dalszem 
jego doskonaleniem się powyższe niestoso
wne oznaczenia barw zostaną usunięte i za
stąpione przez inne, bardzićj właściwe i ści
słe. Nie należy sobie tylko wyobrażać, aby 
to miało tak łatwo i rychło nastąpić, zważ
my bowiem, żc np. papieska fabryka mo
zaiki w Rzymie wylicza nie mnićj jak  36000 
różnych odcieni barw.

Historyją nauki o barwach wykazuje, że 
do początków niniejszego stulecia k w es tyją 
tę mylnie pojmowano. Trudno znaleść 
w całym zakresie przyrodoznawstwa jakieś

specyjalne zagadnienie, co do którego naj
więksi uczeni bardzićj by się między sobą 
różnili i usilnićj wzajemnie zwalczali. J e 
den z dawniejszych autorów powiada do
słownie, co następuje: „Byka możemy roz
wścieczyć, ukazując mu czerwoną chustkę, 
ale filozof wpada już w szał, gdy tylko za
cznie się mowa o barwie”. Nawet Goethe, 
który ponowił tę uwagę, broniąc swćj zu
pełnie nienaukowćj teoryi barw, do tego 
stopnia dał się unieść namiętności, że stra
cił zwykły swój olimpijski spokój i posunął 
się aż do złorzeczeń i wymysłów przeciwko 
jednemu z największych uczonych wszech 
czasów: toć jego furor anti-Newtonicus stał 
się przysłowiowym.

Barwę możemy jednak również spokojnie 
i pewnie badać, jak  każde inne zjawisko 
przyrody. Trzeba tylko, o ile można, uwolnić 
się od uprzedzeń i nie sprzeciwiać się logice 
faktów, co zresztą jest rzeczą niełatwą, ta 
sama bowiem barwa nawet przy tych sa
mych zewnętrznych warunkach nie wydaje 
się różnym ludziom jednakową. Barwa 
jest różną zależnie od budowy postrzegają
cego ją  oka nawet w razie, gdy sam rozwa
żany przedmiot się nie zmienia; jest [ona 
przedewszystkiem pewnego rodzaju wraże
niem świetlnem, a więc czemś indywidual- 
nem i, podobnie jak  inne wrażenia zmysło
we, może powstać tylko wskutek pobudze
nia nerwowego, w danym razie — wskutek 
pobudzenia zakończeń nerwu wzrokowego 
w siatkówce. Do tego znowu nieodzownem 
jest działanie pewnego bodźca. Cóż tedy 
odgrywa taką rolę względem czułych na 
światło nerwów w oku w normalnych wa
runkach, t. j. przy objektywnem widzeniu 
barwnego przedmiotu, nie zaś przy subje- 
ktywnem postrzeganiu barw, następującem 
niekiedy podczas pewnych halucynacyj 
wzrokowych?

Na pytanie to optyka daje dokładną od
powiedź, wykazując, że objektywną barwę 
zawsze poprzedza oscylacyjny ruch o nad
zwyczaj wielkićj częstości drgań, wraz 
z ustaniem, lub pojawieniem się którego 
znika, lub występuje wrażenie barwy. Każ- 
dćj przytem pierwotnćj barwie albo, co na 
jedno wychodzi, każdćj oddzielnćj barwie 
tęczowćj odpowiada pewna określona czę
stość drgań, która dla czerwieni wynosi
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około 437 bilijonów, dla zieleni — 582, dla 
fijoletu — 728 bilijonów drgań na sekundę. 
Falisty ten ruch, roschodzący się od słońca 
i innych gwiazd na wszystkie strony z pręd
kością. przeszło trzystu milijonów metrów 
na sekundę stanowi przyczynę objektyw- 
nych barw; nie jest on jednak sam przez 
się światłem, lecz staje się niern dopiero — 
i, o ile wiemy, w tym tylko jedynym wy
padku, gdy napotyka normalną siatków
kę. Schopenhauer miał poniekąd słusz
ność, wygłaszając paradoksalne na pozór 
zdanie, że słońce wymaga obecności oka, 
aby świecić. Ktoś nieświadomy rzeczy 
mógłby jednak zarzucić, że do świecenia 
nie jest przecież niezbędną barwa i jako 
przykład podać biel, która świeci, niebędąc 
barwą, albo rozżarzany drut platynowy, 
który w początku wydaje się tylko jasnym 
i dopiero przy wyższej temperaturze staje 
się barwnym. Zarzut ten jest wszakże ty l
ko pozornie słuszny, białe bowiem światło, 
wydające się oku bezbarwnem, bynajmniej 
nie jest takiem w rzeczywistości, przeciw
nie, możemy je rosszczepić na wszelkie in
ne barwy, jak  to piewszy wykazał Newton. 
Jeżeli mianowicie przepuścimy wiązkę pro
mieni białego światła słonecznego przez 
pryzmę szklaną, wtedy zostaną one zała
mane, t. j, odchylone od pierwotnego swego 
kierunku, nie w jednakowym jednak sto
pniu: największego odchylenia doznają
te, którym odpowiada największa częstość 
drgań, najmniejszego — promienie o naj
mniejszej częstości drgań, pomiędzy zaś te- 
mi granicami leżą inne, następujące po so
bie odpowiednio do odnośnej częstości 
drgań. Oprócz tych promieni widzialnych, 
istnieją jeszcze inne, których oko ludzkie, 
z powodu zbyt wielkiej albo zbyt małej 
częstości drgań, nie odczuwa jako światła 
i które dla tego względu zupełnie tu pomi
niemy.

Jeżeli światło słoneczne, przepuszczone 
przez pryzmę, pada na ciemny ekran, to 
tworzy na nim t. zw. widmo czyli sztuczną 
tęczę. Możemy rozróżnić w takiem widmie 
cztery zupełnie odmienne barwy: czerwoną, 
żółtą, zieloną i błękitną, które nie są jednak 
wyraźnie rozgraniczone, lecz drogą subtel
nych odcieni przechodzą stopniowo jedna 
w drugą, łącząc się w różnobarwną smugę

świetlną. (Ta ostatnia na pierwszy rzut 
oka wydaje się ciągłą, przy dokładniejszem 
jednak badaniu wykazuje przerwy—ciemne 
miejsca, zdradzające brak odnośnych pro
mieni w dochodzącein do nas świetle sło- 
necznem). Ściśle tedy rzeczy biorąc, nie 
mamy prawa utrzymywać, że białe światło 
składa się z czterech rzeczonych barw, oko 
ludzkie nie umie tylko w takiem świetle, 
rosszczepionem przez pryzmę, rospoznać 
więcój niż cztery wyraźnie odmienne bar
wy. Każda z nich może znowu wykazy
wać największą różnorodność pod pewnemi 
względami: może ona być jasną, albo cie
mną, bladą lub nasyconą, czystą, albo zmię- 
szaną z inną jakąś barwą. Po bliższem 
zbadaniu tego ostatniego punktu okazało 
się, że barwniki ciał naturalnych czyli t. zw. 
pigmenty nie są jednobarwne, lecz wielo
barwne, jak  tego można dowieść, przepu
szczając wysyłane albo odbite od nich świa
tło przez pryzmę: w odnośnem widmie wi
dzimy wówczas oddzielne barwne smugi 
albo nawet linije, rozdzielone przez ciemne 
miejsca.

Wszystkie odmienne właściwości każdej 
barwy dają się ostatecznie sprowadzić do 
dwu: 1) do pierwotnej różnicy co do ja 
kości, zależnój wyłącznie od częstości drgań 
i 2) do natężenia światła czyli jasności, wa
runkującej się tylko amplitudą drgań, t. j. 
drogą, jaką przebywa drgająca cząsteczka 
od jednego do drugiego skrajnego położe
nia, podobnie jak  wysokość tonu określona 
jest przez częstość drgań, natężenie zaś jego 
przez amplitudę drgań cząstek powietrza, 
przenoszącego dźwięk od instrumentu, wy
twarzającego tony do naszego ucha. Co 
się tyczy owej właściwości, zwanej nasyce
niem barwy i powstającej wskutek większej 
lub mniejszej domięszki białego światła do 
danej czystej (pojedyńczej) barwy, to nie 
występuje ona ani przy zbyt wielkiem, ani 
też przy zbyt małem, lecz tylko przy śre- 
dniem natężeniu światła, odpowiadającem 
szarości. Ta ostatnia różni się zarówno od 
najjaśniejszej bieli, jak  i od najciemniejszej 
czerni i, podobnie jak  one, nie jest właści
wie wrażeniem barwy, lecz tylko światła. 
Wogóle można powiedzieć, że barwy nasy
cone zawierają najmniejszą domięszkę bieli 
i czerni i są, jeżeli się tak wolno wyrazić,
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jednakowo oddalone zarówno od najgłębszćj 
ciemności, ja k  od najjaskrawszej jasności.

Jakże teraz oko może rospoznawać wszy
stkie te właściwości, przedstawiające tyle 
nader subtelnych stopniowań? Odpowie
dzieć na to pytanie niełatwo, tembardzićj, 
że dotychczas nie udało się bespośrednio 
obserwować zmian, zachodzących w oku 
żyjącego organizmu, podczas postrzegania 
przezeń barwy, pomimo, że zdołano wyka
zać w niem substancyje czułe na światło, 
roskładające się pod jego wpływem. W sze
lako na zasadzie licznych doświadczeń fizy- 
jologicznych możnaby już podjąć próbę 
wyjaśnienia, które powinnoby naturalnie 
zdawać także sprawę z wrażenia bieli, zło- 
żonćj, jak  już wiemy, z różnych barw, jako- 
też z czerni, powstającćj przy najsłabszem 
pobudzeniu nerwu wzrokowego, oraz z wra
żenia szarości, będącego tylko odczuciem 
mnićj jasnćj, mnićj intensy wnćj bieli. Klucz 
do rozwiązania, przynajmnićj w zasadzie, 
powyższego pytania zawdzięczamy gienijal- 
nemu uczonemu, który żył i działał przy 
schyłku zeszłego i w początkach bieżącego 
stulecia, bardzo mało zrozumiany przez 
współczesnych, a jeszcze mnićj przez nich 
uznany. Wiele jego najlepszych prac po
szło w zapomnienie, pomiędzy innemi także 
cenny trak tat o barwach, który dopiero 
przez Maxwella i Helmholtza musiał być 
jakby odgrzebany z aktów królewskiego to
warzystwa w Londynie. Mamy tu na my
śli Tomasza Younga, męża nader bogato 
uposażonego od natury, który w 14 roku 
życia władał już dziewięcioma językami 
i późnićj zasłynął jako lekarz, matematyk, 
fizyk, technik, archeolog i egi{)tolog do te
go stopnia, że śmiało mógłby swą dobrze 
zasłużoną sławą obdzielić z tuzin innych 
uczonych. Za przykład nadzwyczajnćj je 
go żądzy wiedzy, oraz niezmordowanćj wy
trwałości w pracy może służyć fakt, że po
walony ciężką chorobą na łoże śmiertelne, 
dyktował jeszcze przyjacielowi swemu sło
wnik egipski. Mąż ten jest właśnie zało
życielem nowszych teoryj barw.

Wychodząc z pewnego zdania Newtona, 
Young utrzymywał, że jest to rzeczą bar
dzo nieprawdopodobną, ażeby każdy ele
ment w siatkówce oka, czuły na światło, 
a więc każde z owych setek tysięcy zakoń

czeń nerwu wzrokowego było tam pobu
dzane przez światło o wszelkićj częstości 
drgań, zdolne było przejmować w równym 
stopniu wszelkie barwy. Uważał on za da
leko prawdopodobniejsze, że jedno z nich 
pośredniczy przeważnie przy odczuwaniu 
jednćj tylko objektywnćj barwy, drugie — 
przy innćj, albo innemi słowy, że pewne 
włókienka nerwowe są pobudzane tylko 
przez najszybsze drgania świetlne, inne — 
przez powolniejsze, a jeszcze inne — przez 
względnie najpowolniejsze. Czyniąc takie 
założenie, widział się zniewolonym przyjąć 
pewną liczbę zasadniczych barw i takąż 
liczbę czułych na nie elementów nerwo
wych. Nie uznawał on jednak czterech 
zasadniczych barw: czerwonćj, żółtćj, zielo- 
nćj i błękitnćj, wyodrębnionych już przez 
Leonarda da Yinci, z których przez stoso
wną mięszaninę dają się otrzymać wszelkie 
inne barwy, lecz posunął się jeszcze o krok 
dalćj. Sądził on, jakoby doświadczalnie 
dowiódł, że wszelkie barwy możemy sztu
cznie wytwarzać, mięszając w należytym 
stosunku już trzy tylko barwy tęczowe i po- 
wtóre znalazł, że daje się także z nich otrzy
mać białe światło. Dlatego też przyjął on 
tylko trzy zasadnicze barwy: czerwoną, zie
loną i fijoletową (tę ostatnią Maxwell za
stąpił późnićj błękitem) i trzy rodzaje od
nośnie czułych włókien nerwowych, z któ
rych jedne najsilnićj zostają podrażnione 
przez światło czerwone, drugie — przez 
zielone, trzecie zaś —• przez fijoletowe. W i
dzenie wszelkich innych barw Young tłu
maczył zapomocą niejednakowego pobu
dzania trzech tych rodzajów elementów ner
wowych. Gdy wszystkie trzy jednakowo 
silnie zostają podrażnione, wówczas odbie
ramy wrażenie bieli, albo, w wypadku słab
szego natężenia światła, szarości. Gdy tyl
ko włókna czułe na czerwoną i zieloną bar
wę są jednakowo silnie pobudzane, inne 
zaś bardzo słabo, wtedy ma, według niego, 
powstawać wrażenie żółtości, na dowód cze
go przytacza rzekomo wykazany przezeń 
fakt, jakoby mięszanina czystych barw 
czerwonćj i zielonćj dawała barwę żółtą. 
P rzy jednoczesnem silnem pobudzeniu ele
mentów, czułych na barwę zieloną i fijole
tową, bardzo slabem zaś podrażnieniu włó- 
kienek czułych na czerwień, następuje wra
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żenie błękitu, który w istocie można otrzy
mać przez zmięszanie światła zielonego i fi- 
joletowego. W podobny sposób przez zmię
szanie barw czerwonój i żółtój powstaje 
pomarańczowa, barwa żółta przy zmniej
szeniu intensywności światła przechodzi 
w brunatny i t. d. Lecz samój czerwieni 
i zieleni, wywodzi dalój Young, nie mo
żemy żadną, miarą sztucznie wytworzyć; 
utrzymują wprawdzie, jakoby zieleń dała 
się otrzymać przez zmięszanie błękitu 
z barwą żółtą, ale jestto tylko możliwem 
na palecie malarskiój, nie zaś przy użyciu 
czystych barw, jakie możemy otrzymać za- 
pomocąi pryzmy. W  samój rzeczy Helm- 
holtz, który, przyjąwszy poglądy Younga, 
dalój je  rozwinął i samodzielnie uzasadnił, 
potwierdził poprzednio już przez Plateau 
wykazany fakt, że przez zmięszanie barw 
błękitnój i żółtój tylko wtedy powstaje zie
leń, gdy jedna, albo druga z tych pierwo
tnych barw przed zmięszaniem zawierała 
już domięszkę tój ostatniój, że natomiast 
przy zmięszaniu czystych (dostarczonych 
przez pryzmę) barw błękitnój i żółtej nigdy 
nie powstaje zieleń, lecz tylko biel. Barwy, 
które, będąc zmięszane ze sobą, wytwarzają 
biel, albo przy słabszem natężeniu świa
tła '— szarość, nazywają się dopełniającemi; 
takiemi więc są względem siebie barwy 
błękitna i żółta.

Hipoteza Younga zdaje należytą sprawę 
z bardzo wielu zjawisk barwnych. W  po- 
tocznem życiu można mianowicie przy pe
wnój uwadze robić bardzo pouczające spo
strzeżenia zwłaszcza nad barwnemi poobra- 
zami; jeszcze lepiój zaś używać w tym celu 
sztucznych, czystych barw i odpowiednich 
przyrządów. Otóż, jakkolwiek modyfiko
wano te bardzo nęcące, szkodliwe jednak 
dla oka badania, to jednakże w ciągu ca
łych dziesięcioleci nie udało się znaleść ża
dnego faktu, któryby bespośrednio zada
wał kłam nauce Younga, dalój rozwiniętej 
i ugruntowanój przez Helmholtza tak, że 
przez długi czas panowała ona wyłącznie 
i na zawsze zachowa swą wartość z tego 
względu, że znamionuje większy postęp, niż 
jakikolwiek dawniejszy pogląd w tój mierze. 

(dok. nast.)
Henryk SUberstein.

PORÓWNAWCZE WYMIIRY

S Z K I E L E T U  W I E L K I C H  M A Ł P
wedfug p. E . Rolleta l).

Przez długi czas uważano wielkie małpy 
za dzikich ludzi i przypisywano im bardzo 
znaczne rozmiary. Istnienie ich jest zna- 
nem od czasów bardzo starożytnych, ale 
gruntowne zbadanie tych zwierząt datuje 
się dopiero od połowy bieżącego wieku.

Grecy musieli już spotykać niektóre wiel
kie małpy w Azyi. Arystoteles w swojój 
„Historyi zwierząt” 2) mówi, że istnieją mał
py wielkiego wzrostu, których ramiona i uda 
są krótkie w stosunku do przedramion i do 
goleni.

Dwa tysiące lat temu przeszło kartagiń- 
czycy wyprawili flotę w celu zakładania 
kolonii na zachodniem wybrzeżu Afryki. 
Hanon dowódzca wyprawy opowiadał 3), że 
w górach Sierra-Leone nowi koloniści ści
gali kobiety obrośnięte, które ich przewo
dnicy nazywali goi-ylami. Trzy zabito a skó
ry ich zachowano w Kartaginie.

Plinijusz 4) sam robi także wzmiankę
0 małpach, które bardzo są podobne do 
człowieka i często nawet chodzą pionowo.

Od owych czasów mało się zajmowano 
temi wielkiemi zwierzętami. Przy końcu 
przeszłego wieku mówiono o dzikim czło
wieku z Bontius. W edług opowiadań po
dróżników miało istnieć wielkie zwierzę 
ssące orang, należące do rasy półczłowie- 
czój. Sławne ono było przez swe wielkie roz
miary, oraz przez walki toczone ze słoniami
1 z ludźmi; była to istota o nadzwyczajnój 
sile, bardzo lubiąca murzynki, które pory
wała i uprowadzała do lasu, jak  to nam 
przedstawiła piękna grupa Fremieta. Au- 
debers 5), Buffon 6) podnoszą znowu te fak-

*) Keyue Soientifique, N r 7, 1889 r.
2) Tłumaczonej przez Barthelem y Saint H ilaire 

1883 r.
3) Geographi Graeci m inores, edit. M irelleri.
4) Księga VII, rozdział LXXX.
5) H istoire naturelle des singes, 1797.
6) H istoire naturelle supplem entaire, t. VII, 1784
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ty, a Cuvier ') dodaje, że istnieją, szympan
sy, których wzrost przechodzi wielkość czło
wieka. Naturalista ten zbadał kilka wiel
kich małp młodych, a wzrost ich nie prze
chodził bynajmniój trzech stóp wysokości.

W  r. 1847 Savage misyjonarz protestanc
ki na Gabbonie, miał sposobność obserwo
wać małpę, która była większą, od szym
pansa i którój dano znowu nazwę goryl 
(Gorilla).

Odtąd istnienie owych lasów zaludnio
nych satyrami i wielkieini małpami, które 
niegdyś uważano za bajeczną historyją, sta
ło się niezaprzeczoną rzeczywistością.

Niektórzy podróżnicy dawać zaczęli pe
wne wskazówki co do obyczajów tych wiel
kich małp, a nawet przywożono ich skóry. 
Ale podczas, gdy du Chaillu 2) mówił o ich 
dzikości, opowiadania podróżnych, a mię
dzy innemi de Marchea 3) wykazały, że nie- 
tylko one nie napadają na człowieka, ale 
nawet za jego zbliżeniem się uciekają. Tak 
samo przeceniono wysoką postać króla afry
kańskich lasów; dziś nawet Claus 4) daje 
mu blisko dwa metry wysokości. Czy ta 
opinija jest słuszna? W  sprawie małp wiel
kich kwestyja wysokości czyli wzrostu jest 
jedną z naj pierwszych i najbardziej zajmu
jącą do rostrząsania.

W jedn6j z poprzednich p r a c 5) pan E. 
Rollet przedstawił rezultaty wymiarów ko
ści długich człowieka i wykazał, że te wy
miary dadzą się zastosować w poważny bar
dzo sposób do antropologii i do medycyny 
sądowój. Po wymierzeniu długich kości 
u stu przeszło okazów, których wzrost za
notował, określił następnie wzrost średni, 
oraz stosunek kończyn, jako też różnice 
długości, istniejące pomiędzy kończynami 
homologicznemi. Jako dopełnienie tój pra
cy, p. Rollet wykonał takie same badania 
nad wielkiemi małpami, których szkielety 
posiadają muzea francuskie i porównał je

') Regne anim al. M ammiferes, str. 110.
2) Recherches e t aventures dans l’Afrique equa- 

turiale, 1861.
3) Voyage au Gabbon (le tou r du m onde), 1878.
4) Zoologie, tradu ite  par M oąuin Tandon, 1884.
5) Comptes rendus de 1’Academ ie des sciences, 

1888, str. 128.

pod rozmaitemi względami ze szkieletem 
człowieka.

W pokoleniu małp najbliższych człowie
ka czyli antiopomorfów, odróżniają cztery 
typy: typ gorylów, typ szympansów, typ 
orangutangów i typ gibbonów czyli dlugo- 
ręków.

Pan Rollet pominął zupełnie typ gibbo
nów, małością bowiem swego wzrostu i pe- 
wnemi innemi cechami, zasługuje ta małpa 
na umieszczenie w grupie drugorzędnej, 
jak  to uczynił p. Milne-Edwards. Obser- 
wacyje własne przeprowadził p. Rollet na 
42 wielkich małpach dojrzałych, na 13 go
rylach, 27 szympansach i 2 orangutangach. 
Pominięte zostały tylko osobniki młode, 
u których kostnienie nie było jeszcze ukoń- 
czonem, oraz niektóre szkielety niezupełne.

Poprzednio jeszcze pomiary kości były 
robione przez Humphryego na 8-u małpach, 
a przez Broca i Topinarda na 18-tu. Pan 
E. Rollet nie decyduje się twierdzić, żeby 
pomiary jego, jako liczniejsze, miały do
prowadzić do stanowczych rezultatów, ale 
podobne studyja prowadzone na wielkiej 
liczbie okazów, pozwalają dokładniej pra
wdę wyświetlić.

Pan Rollet mierzył, jak  można najdokła
dniej, wysokość każdego szkieletu, nastę
pnie wymierzał kości długie każdej koń
czyny, notując dla każdej kości największą 
jej długość. Jako pierwszy rezultat swych 
pomiarów otrzymał przeciętną (średnią) 
miarę wzrostu dla europejskiej rasy 1,06 m 
dla mężczyzn, a 1,54 m dla kobiet. Bada
nia były oparte na pomiarach 50 mężczyzn 
i 50 kobiet. Jakiż jest wzrost wielkich 
małp? Czy jest on większy czy mniejszy 
od wzrostu ludzi? Stanowi to pierwsze py
tanie do rosstrzygnięcia.

W zrost ludzi określony został z najwięk
szą dokładnością przez dokonywanie po
miarów nietylko na szkieletach, ale i na 
trupach, albowiem miara brana na szkiele
cie nie jest zbyt ścisłą, tak, że u człowieka 
różnica np. między istotą żyjącą a szkiele
tem wynosi 2 */2 centymetra. U wielkich 
małp pomiary były robione tylko na szkie
letach samych; różnica wzrostu zwierzęcia 
całego i jego szkieletu jest niemniej wy
raźną, bo wynosi trzy centymetry dla go
ryla.

Nr 49.W SZECHŚW IAT.
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Należy mieć to na pamięci, że jeżeli mał
py ogólnym swoim ustrojem i warunkami 
czynnościowemi kręgosłupa mają prawo być 
zaliczone, tak samo jak  człowiek, do rzędu 
dwunożnych, są one dwunożnemi niedosko- 
nałemi, a pod względem postawy mogą być 
porównane do istot chodzących w pozycyi 
przygarbionej.

Goryl w wieku dojrzałym dochodzi ze 
wszystkich małp największych rozmiarów.

W edług wzrostu te 13-e goryli dadzą się 
podzielić na trzy grupy: małych, dużych 
i wyjątkowo wielkich. Średnia miara wzro
stu z pierwszój grupy jest 1,32 m, z du
żych 1,67 to.

Ogólnie biorąc, średnia miara wzrostu 
goryla jest 1,43 m (szkielet). Tym sposo
bem goryl żyjący, gdyby stanął w położeniu 
zupełnie pionowem, miałby przypuszczalnie 
wzrostu 1,30 m do 1,70 m. Osobniki jednak

Gibbon (długoręk).

S z k i e l e t y  m a ł p  i c z ł o w i e k a .

Z pomiarów, dokonanych na 13-tu szkiele
tach goryli dorosłych wypada, że wzrost 
ich waha się pomiędzy 1,28 m i 1,55 m, wy
jąwszy jednego, którego wzrost dochodził 
1,67 m (muzeum lyońskie). W muzeum 
paryskiem jest niezupełny szkielet goryla; 
mierzone były niektóre tylko jego kości, 
a obliczona na tój zasadzie wysokość wyno
si 1,64 m.

żyjące, dochodzące 1,70 m stanowiłyby wy
jątek, przeto średnia miara wzrostu goryla 
wynosi około 1,46 m. Z tego się pokazuje, 
że zwykle podawany wzrost blisko dwa me
try dla goryla jest przesadzony.

W pomiarach kości u człowieka była b ra 
ną pod uwagę także i płeć. P rzy pomiarach 
małp było to niemożliwe, bo grupy byłyby 
bardzo nieliczne a dane niedostateczne.
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Zresztą, trafiały się samce małego wzrostu 
a samice dużego, a nadto nieraz i trudno 
płci oznaczyć na podstawie samego szkieletu. 
Są, pomiędzy gorylami osobniki małego 
wzrostu, z wyniosłością czaszkową mało 
wydatną, te zwykle uważano za samice. 
Broca zaś utrzym ywał że one należą do 
innego gatunku, a przynajmniej do innój 
rasy gorylów.

Szympansy, których duża kolekcyja by
ła mierzona, bo około 27 osobników, mają 
wzrost znacznie mniejszy. Średnia miara 
ich wzrostu wynosi 1,21 m. Dadzą się po
dzielić na dwie grupy, małego i dobrego 
wzrostu. Średnia miara w pierwszej sery i 
jest 1,15 m, w drugićj 1,27 m, najmniejszy 
szkielet wynosił 0,95 m, a naj większy 1,35 m.

U żyjących wzrost ten wynosiłby około 
1,24 m. I  tutaj spotykają się samce małego 
wzrostu a samice dobrego, ale nie byłoby 
najmniejszego interesu rozdzielać płeć. 
Pan Bouvier '), który posiadał 7 samców 
a dwie samice, przypisywał samicom wzrost 
wyższy od samców o 5 centymetrów, w tym 
jednak wypadku dane były niedostateczne 
do wyprowadzenia ogólnych wniosków. 
Pan Gervais zauważył, że istnieją między 
szympansami odrębne cechy, ale tak niezna
czne, że należy uważać je  za proste odmiany 
osobnikowe. Rollet mierzył szympansa 
tschego (Troglotydes Tschego) z Muzeum 
Paryskiego i troglodyta z Aubry, z praco
wni antropologicznej Muzeum; obadwa ma
ją  jednakowy wzrost i jednakowe wymiary 
osteometryczne kończyn, te same co u in
nych szympansów. Szympans zwyczajny 
(Troglotydes niger) jest raz większy, drugi 
raz mniejszy, to samo jest z troglotydes 
calvus i troglotydes koolo-kamba.

Te dwa typy małp antropomorficznych, 
goryl i szympans, zamieszkują zachodnie 
wybrzeża Afryki. Orangutang zamieszkuje 
przeciwnie wielkie wyspy azyjatyckie, Bor
neo i Sumatrę. Czy dlatego, że te ostatnie 
okolice mniej eą przez podróżnych zwie
dzane aniżeli wybrzeża Afryki, czy też sku
tkiem szczególnej przenikliwości tój małpy, 
strzegącej ją  od spotkania z człowiekiem, 
dosyć że szkielet orangutanga bardzo jest

’) Osteologie comparee du Chimpanze-

rzadki we Francyi. Pan Rollet miał spo- 
bność zbadać tylko dwa szkielety tego 
zwierzęcia dojrzałego. Średnia miara ich 
wzrostu wynosi 1,24 m, (1,20 m szkielet sa
micy, 1,28 m  szkielet samca). Orangutang, 
sądząc o nim po tych dwu okazach, powi
nien zajmować miejsce pomiędzy gorylem 
i szympansem. W badaniach swoich pan 
Rollet zawsze porównywał kości długie 
z dwu stron ciała, aby się przekonać czy 
istnieje u antropomorfów tak jak  u czło
wieka różnica między kośćmi odpowie- 
dniemi.

U  człowieka w kończynach dolnych nie
równość lub raczćj niesymetryczność jest 
bardzo mało znaczną. Dla kości udowych 
różnica ta wynosi około trzech milimetrów 
po stronie prawej lub lewćj. Może ona 
dochodzić do 7 milimetrów i niekiedy nawet 
10, zupełna równość jest rzadkim wypad
kiem. Piszczele i kości strzałkowe są nie
kiedy równe, a jeśli jest różnica to wynosi 
ona 2 milimetry więcej dla strony prawej, 
rzadko kiedy dla lewej. Co do kończyn 
dolnych uważanych wogóle czyli razem 
branych (udo —golenie) zupełna równość 
po obu stronach jest rzadkością, zawsze jest 
nierówność po stronie prawej lub lewej 
a wynosi ona 3 — 4 milimetrów najmniej. 
U wielkich małp spotykamy tę samą nieró
wność w kończynach dolnych, mniej wszak
że wyraźną bo nie przechodzi ono nigdy 
dwu milimetrów.

W  kończynach górnych człowieka, na 
100 okazów była przewaga prawej kości 
ramieniowój 93 razy, —przewaga lewej trzy 
razy, równość zaś zupełna 4 razy. Kość 
ramieniowa prawa jest dłuższa średnio o 5 
milimetrów, częstokroć nawet różnica do
chodzi do 7 lub 12 milimetrów. Promień 
i łokieć prawej strony przedstawiają różni
cę wynoszącą średnio 3 milimetry. K oń
czyna górna razem wzięta: ram ię—promień 
prawój strony, przeważa długością nad lewą 
stroną 99 na 100 razy.

U antropomorfów, które badał p. Rollet, 
w 42 wypadkach znalazł dla ramienia, że 
lewa strona przeważała 27 razy, prawa zaś 
5 razy, równe były obiedwie w 10 wypad
kach. Przewaga ta wynosi średnio około 
3 — 4 milimetrów.

Istnieje u nich także nierówność długości
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w kościach przedramienia, ale tutaj prze
waga jest najczęściej po !ewśj stronie. Nie
równość ta wynosi średnio 2—3 milimetrów 
dla każdćj kości. Wogóle kończyna górna 
ma przewagę po lewej stronie.

Człowiek ma kończyny górne, miano
wicie ramię, dłuższe po prawój stronie, ró
wność obudwu kończyn jest u niego bar
dzo rzadką.

U  małp do człowieka najpodobniejszych 
bywają niekiedy równemi ramiona, ale naj
częściej, mianowicie dla kończyn górnych 
wziętych w całości, przewaga bywa po 
stronie lewej.

(dok. nast.).
A. S.

BUCHARA f BUCHARCZYCY
według 

d r a  l E I e y f e l c ł e r a , .

(Ciąg dalszy).

W edług Heyfeldera niema w Bucharze 
kopalni metali szlachetnych, lub użytecz
nych; w jednem tylko miejscu nad górnym 
Serafszanem znajdują się płóczkarnie złota. 
A jednak wszelkie wyroby metalowe bar
dzo są rospowszechnione w Bucharze, cho
ciaż i pod tym względem kultury, tak 
samo jak  wogóle, Buchara stała za daw
nych czasów wyżój, niżeli obecnie. Dowo
dem chociażby nieporównanie piękne kraty 
żelazne w oknach i drzwiach, które się tu 
i owdzie jeszcze dochowały. Cały teraź
niejszy przemysł Buchary redukuje się do 
nożownictwa i płatnerstwa.

Wschodni zwyczaj wogóle nakazuje no
szenie przy sobie nietylko szabli, lecz i no
ża przy pasie skórzanym, zarówno w celach 
obrony osobistej, jakoteż, ażeby módz każ
dej chwili przeciąć postronek, gałąź, zarż
nąć barana, uciąć szprychę do wozu, lub ro
żen. Nóż ten o cokolwiek krzywej klindze 
i szerokiej rękojeści, zwykle wisi w skó
rzanej pochwie przy boku podróżnego lub 
jeźdźca. Oprócz tój broni bucharczyk nosi

jeszcze w pochwie długą szablę zlekka za
krzywioną i niemającą żadnego podobień
stwa do ciężkiej siecznej broni mieszkań
ców Kaukazu. Niepotrzeba dodawać, że 
od czasu podbicia Buchary i zmuszenia jej 
do przyjęcia broni rossyjskiej tutejsza sztu
ka płatnerska straciła na znaczeniu i roz
miarze. Zato nożownictwo wciąż kwitnie: 
wiele ulic w bazarach bucharskich jest wyłą
cznie oddanych sprzedaży noży deserowych 
i dziecinnych, stołowych, rzeźbiarskich, 
noży do krajania chleba, noży rzeźniczych 
i wzmiankowanych już powyżej do boku, 
ordynaryjnych, lecz bardzo rospowszechnio- 
nych noży do golenia, szabli i narzędzi 
stolarskich i t. p.

Najważniejszem narzędziem u bucharczy
ków jest cokolwiek zakrzywiona siekiera 
większego lub mniejszego kalibru, która 
zastępuje krajowcowi młot, siekierę, moty
kę, jednem słowem ma u bucharczyków 
znaczenie takiego samego uniwersalnego 
narzędzia, jak  siekiera u chłopa rossyjskie- 
go. Oprócz siekiery wyrabiane są tu pła
skie i szerokie motyki, służące głównie do 
wydobywania piasku z kanałów, szufle, ło
paty, lemiesze do pługów, brony i walce na 
potrzeby rolnictwa. Konie i osły podkuwane 
bywają na zimno, chociaż widocznie bardzo 
umiejętnie, gdyż nigdy nie słychać tu nic 
o chorobach i cierpieniach nóg u zwierząt 
domowych.

Oprócz żelaza, bucharczyk używa do wy
robu swoich naczyń metalowych mosiądzu, 
cyny, miedzi, rzadziój zaś srebra. Bardzo 
zgrabne miednice, lampy wiszące, ogromne 
świeczniki stojące, puchary, czary, blaty, 
dzbany, zdumiewające szlachetnością swoich 
form napół starożytnych, napół indyjskich, 
lub perskich, na których widać już cyzelo
wanie, oksydacyją, desenie kolorowe, a nie
raz i drogie kamienie, wyroby te świadczą 
do jakiego stopnia doskonałości doszła ta 
sztuka u bucharczyków. Skądinąd teraź
niejsze zastąpienie cyzelacyi przez wciera
nie farb czarnój i czerwonej, wprawianie 
blaszek srebrnych, szkła z podkładem z pa
pieru kolorego zamiast drogich kamieni, do
wodzi niskiego stanu sztuki tej obecnie. 
W tym razie prawdziwie dobroczynnym 
byłby wpływ cywilizacyi nowej, gdyby po
starała się ona utrzymać sztukę na daw-
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n(y j^j stopie, powrócić jćj minioną świe
tność.

Jest jeszcze pewien rodzaj przemysłu czy
sto miejscowego, mianowicie wyplatanie 
z trzciny. Pomimo bowiem, że chanat na
leży do krajów gorących i suchych, posiada 
jednakże stawy i jeziora, zasilane wodą 
z kanałów nawadniających pola; takie miej
sca obficie zarastają trzciną, na wysokość 
podwójnego wzrostu ludzkiego. M ateryjał 
to wobec istniejącego braku drzewa nader 
cenny w Bucharze i ma liczne zastosowa
nia; istnieje nawet w Bucharze oddzielny 
rynek do tranzakcyj trzciną. Trzcina idzie 
głównie na maty, zwykle bardzo pięknie 
plecione, które wszędzie się napotyka na 
podłodze pokojów pod dywanem, z nich 
tworzą się dachy arb, ściany i dachy letnich 
mieszkań, markizy i werandy; w Samar- 
kandzie wybudowano nawet letnie baraki 
piechoty z podobnych mat. Dogodność ta 
kich domków polega na tem, że dają ciągłą 
wenty lacyją bez przeciągów, nie rozgrze
wają się na słońcu i mają bardzo miły 
i schludny pozór.

Z mat też wyplatają ogromne wachlarze 
i plecionki do okien na lato. Szczególniej 
zaś wachlarz kształtu chorągwi o rękojeści 
lakierowanej stanowi w lecie niezbędny 
sprzęt każdego pokoju. Z jego pomocą 
wpuszczają świeże powietrze do pokojów 
i gdy chcą w wyższych domach zrobić przy 
jemność gościowi, otaczają go kilkoma ta- 
kiemi wachlarzami, sprawiającemi miły 
chłód i świeżość. Odpędzanie much przy 
pomocy wachlarza jest też jedyną może sku
teczną kuracyją, jak ą  bucharczycy świadczą 
swoim chorym.

Garncarstwo, które dawnićj dostarczało 
przepysznej emalii, cegieł i kafli, oraz nie
śmiertelnej mozaiki do ozdoby meczetów, 
minaretów i medres, obecnie zadawalnia 
tylko najzwyklejsze potrzeby codziennego 
życia. Jednak i tu dochowały się jeszcze 
pewne tradycyje dobrego smaku. Małe 
filiżanki do herbaty i donice i dziś jeszcze 
odznaczają się pięknym seledynowym kolo
rem, wielkie gliniane półmiski z m alaturą 
niebieską, brunatną, lub żółtą i teraz mogą 
służyć za wzór stylu indyjskiego i arabskie
go; toteż cudzoziemcy chętnie biorą je  do 
zbiorów. Wyroby te nic nie pozostawiają

do życzenia, co wczęści należy przypisać 
dobroci materyjału, wczęści sztuce wypa
lania i robocie. Natomiast ani sztuka m iej
scowego artysty, ani duma bogacza nie 
wzniosą się tak wysoko, aby poprawić ko
puły wspaniałych budowli: już wypadają
cych niebieskich, błyszczących kafli skle
pienia nikt nowemi nie zastępuje, nikt ich 
nie wzmacnia; jeden za drugim wypadają 
one nadół i spośród 365 meczetów stolicy 
ledwie jest kilka, które posiadają jeszcze 
kafle w sklepieniu.

W ypalanie cegieł znajduje się w całym 
kraju na wysokim stopniu rozwoju. Ale 
bo też i materyjału jest tyle, że trzeba się 
tylko schylić, aby go mieć poddostatkiem 
za opał służą twarde krzaki pustyni. N ie
zmiernie wiele jest też gatunków cegieł: są 
tu całkiem wypalone i wcale niewypalane, 
zaledwie na słońcu wysuszone, jak  jedne 
tak i drugie mają ogromne zastosowanie 
w Bucharze.

Góry i ich przedgórza dostarczają Bu
charze dobrego alabastru. Zawdzięczając 
tćj okoliczności, rozwinęły się tu wyroby 
z gipsu. W mieście i naokoło miasta, szcze
gólniej w pobliżu cmentarzy, mówi Hey- 
felder, wciąż napotyka się małe piece do 
wypalania gipsu i pracownie, w których 
jużto znajdują się gotowe gipsowe kraty 
i stiuki na sprzedaż, jużto można robić za
mówienia wszelkiego rodzaju. Ściany po
kojów nigdy nie są malowane, lecz pokryte 
stiukową robotą. W  ścianach tych znaj
dują się gzymsy, wielkie i małe nisze, szaf
ki ścienne najrozmaitszej wielkości, kształ
tu i piękna, niekiedy wykonane w dobrym 
perskim stylu. W  zagłębieniach tych usta
wiona jest cała porcelana (rossyjskiego, 
lub chińskiego pochodzenia), dzbany i po
mniejsze naczynia srebrne. Kratam i gip- 
sowemi zwykle opatrzone są małe okienka, 
znajdujące się ponad drzwiami wchodowe- 
mi. Roboty stiukowe napotykamy nadto 
na cmentarzach, gdzie groby zwykle są po
kryte warstwą stiukową w postaci małego 
domku; jestto środek ochronny wielkiój 
wagi pod względem higijenicznym: g ro
by niemi nieosłonięte zarażają naokoło po
wietrze.

Wogóle, co się tyczy ozdobnych ręko
dzieł, powiemy, że nigdzie niema tu mowy
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0 jakiejkolwiek twórczości, wszędzie widzi
my, powiada Heyfelder, niewolnicze naśla
dowanie wzorów, form i ozdób, przekaza
nych z głębokiój starożytności i to tak da
lece, że nnprzykład na dzisiejszych wazach
1 czarach metalowych zupełnie dokładnie 
można odczytywać greckie litery wyrazu 
(jCW.Asoę, Stądto pochodzi, że nieraz malo
widła na sufitach odznaczają, się pięknością, 
swoich arabesek, a naczynia kuchenne, 
dzbany i wyroby metalowe posiadają formy 
i ornamenty ściśle antyczne. Jednak w bu- 
charczykach taki jest brak poczucia estety
ki, że umieją oni obok cudnych greckich 
waz odtwarzać na fryzach czerwone i nie
bieskie moskiewskie imbryki i filiżanki do 
herbaty, że wolą dzisiaj naśladować kształ
ty i desenie niesmacznych mosiężnych wy
robów moskiewskich, zamiast, albo obok 
wzorów greckich i indyjskich. Tento brak 
smaku skłonił gien. Komarowa, prawdziwe
go znawcę sztuki i starożytności, do ośmie
szania wobec kupców tych rzeczy jako ja- 
man, to znaczy złe, naganne; wielkie było 
zdumienie kupców, albowiem wyroby tak 
zganione były wcale dokładnem naśladowa
niem towarów rossyjskich.

Malarstwo ścienne i malarstwo na papie
rze wodnemi farbami sprowadza się do dość 
grubego naśladownictwa form roślinnych, 
np. drzewa granatu, mieczykowatych liści 
lilii i t. p. Perspektywa, cienie i światło 
nie istnieją w malarstwie bucharskiem.

Sztuka budowlana bucharczyków wpraw
dzie już nie zdobywa się na wspaniałe gma
chy pomnikowe, jedynym jój okazem są ka- 
rawanseraje we wnętrzu miasta. Przez 
sklepioną głęboką bramę wjeżdża się po
śród murów grubych na kilka stóp albo 
i sążni na podwórze, które zewsząd otoczo
ne jest sklepioną kolumnadą do pomieszcze
nia towarów; ponad nią idzie kamienna ga- 
leryja, a nad nią jest jeszcze platforma, 
które zawierają cele mieszkalne i budynki 
w stylu bucharskim i europejskim. W  tych 
właśnie budowlach we wnętrzu karawan- 
serajów mieszczą się główne kantory zagra
nicznych domów handlowych.

Poza miastem w ogrodach bogatych bu
charczyków i żydów, tudzież w posiadło
ściach emira stoją wille, które, pomijając 
różnicę materyjału (glina i drzewo), najzu

pełniej przypominają wille rzymskie, albo 
pompej ańskie. Na kamiennym tarasie fron
tem zwróconym ku północy wystawione są 
naokoło większe i mniejsze pokoje, któ
rych drzwi wszystkie zwrócone są na taras; 
nad tem wszystkiem pośrodku góruje wie
życzka, z którój rostacza się rozległy wi
dok, a przed nią gazony z kwiatami. W  po
bliżu tarasu znajdują się pomieszczenia dla 
koni, osłów, lub krów.

Obecnie budowane meczety sąto małe gli
niane budynki, których całą ozdobą jest 
położenie nad stawem i dość gęsto rosnące 
drzewa.

W  parku swojej letniej rezydencyi w An- 
gi na pamiątkę pobytu w Rossyi wedle wła
snego rysunku emir roskazał wystawić dwa 
domki rossyjskie: jeden przedstawiający no
woczesną daczę z początku bieżącego wie
ku, prostą i niesmaczną z zielonemi okie- 
nicami, rynnami i dachem metalowym, 
a drugi w stylu bizantyjsko - starorossyj- 
skim, z uwzględnieniem jednak miejsco
wych potrzeb świeżego powietrza, z kryte- 
mi balkonami, werandami i t. d. Wogóle 
rzec można, że dobry budowniczy przy po
mocy bucharskich rzemieślników i robo
tników potrafiłby wykonać wszystko, coby 
zechciał.

Sztuki piękne w Bucharze zasadzają się 
wyłącznie na tańcu, śpiewie i muzyce. In 
strumentem towarzyszącym zwykle tańco
wi jest trąbka, lub tamburyno, na których 
znani artyści wygrywają podczas każdej 
uroczystości, tudzież gdy tylko sposobność 
się nadarzy. Innym instrumentem używa
nym do przygrywki jest bylejaki talerz 
metalowy, lub porcelanowy, na którym na
tchniony artysta wybija takt dziesięcioma 
palcami. Skóra rospostarta na ramie służy 
również nieraz bucharczykowi do okazania 
swój biegłości w bębnieniu. Gitara, zwana 
tar, na którój grają z niewielkiem czuciem 
i waryjacyjami, używaną bywa do towa- 
rzyszenia śpiewowi oraz podczas uroczyste
go przemarszu wojskowego. Afgańczycy 
okazują większą biegłość na tym instrumen
cie, niźli bucharczycy i pieśni ich są bardziój 
melodyjne. Śpiew bucharski, podobnie jak 
perski, obraca się wyłącznie w wyższym re
jestrze. Ucho europejczyka nie może od- 
naleść w tym śpiewie żadnój melodyi i ry
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tmu, nie może więc odczuć najmniejszej 
przyjemności.

Pląsy uprawiane są przez kobiety na ubo
czu, publicznie zaś tylko przy współudziale 
drugićj płci; przytem pstre muślinowe spo
dnie, oraz takaż koszula, rozwiewając się 
we wszystkie strony, wcale nie dodają plą
som powabu estetycznego. Chłopcy zaś 
ubrani w strój napoły kobiecy, napoły w mę
skie jedwabne szlafroki, bosi, brudni i na
turalni, obrażają tylko, według Heyfelde- 
ra, swoim tańcem wszelkie pojęcia europej
skie o pięknie. Taniec ich polega głównie 
na chodzeniu, ruchach rąk  i ramion, oraz 
na mimice; każdy taniec musi się zakończyć 
wirowym ruchem z przechyleniem się w tył 
(renversć). Obok chłopców tańczy zawsze 
nieunikniony stary komik, wyobrażenie sy- 
lena lub satyra, postać w istocie pełna ko
mizmu. Pochodnicy oświecają twarze tań
czących i towarzyszą ich ruchom, aby w i
dzowie nie stracili żadnego efektu z u lu 
bionej sztuki.

Co się tyczy przedstawień wyłącznie mi
micznych, to Heyfelder nie widział ich n i
gdzie, wyjąwszy w tym razie, gdy człowiek 
kładzie się na ziemi, okrywa czapanem, 
w ręku trzyma figurki i przy pomocy ich 
ku wielkiej uciesze i zadowoleniu zgroma
dzonych odgrywa na własnej piersi, jakby 
na scenie, pewną sztukę ze swego repertua
ru. Zwyczaj to wielce podobny do istnie
jących obecnie zwyczajów we Włoszech 
i Niemczech. Możnaby stąd wywniosko
wać, że poliszynel jest starym azyjatyckim 
zwyczajem.

Czasami na placach Buchary daje się w i
dzieć siłowanie wpółnagich atletów wobec 
zebranych widzów, a czasami i emira. P o 
mimo jednak, że siłowanie odbywa się we
dług prawideł starćj greckiej sztuki, jednak 
brak tym ludziom uroku starożytnej gracyi 
i wdzięku, tej dawnej dumy, którą napróż- 
no starają się sobie nadać perSowie.

Jest jeszcze jeden rodzaj sztuki scenicz
nej, mianowicie gawęda wobec zgromadzo
nych tłumów na rozmaite tematy z przyłą
czeniem mimiki i ruchów plastycznych.

(dok. nast.).

Stefan StetMewicz.

I D R T J G - I

międzynarodowy kongres elektryków
W P A R Y Ż U .

Zarów no dla elektrotechniki, jakoteż dla do
św iadczalnej nauki o elektryczności, w ażną epokę 
stanowi pierw szy m iędzynarodowy kongres elek
tryków , k tóry  w połączeniu z pierw szą wystawą 
elektryczną odbył się w Paryżu w r. 1881. W ia
domo powszechnie, że kongres ten uchw alił w pro
w adzenie do pom iarów  elektrycznych jednostek 
praktycznych , związanych w sposób prosty  z bez
względnym, t. zw. elektrom agnetycznym  układem  
jednostek elektrycznych. U kład elektrom agnety
czny stanowi część składową ogólnego bezwzglę
dnego układu jednostek  fizycznych, zwanego tak 
że układem  C. (i. S., ponieważ określa wszystkie 
jednostk i zapomocą trzech  zasadniczych; centym e
tra , gram a (jako jednostk i m asy) i sekundy; na 
układzie elektrom agnetycznym  tedy winny być 
oparte  pom iary elektryczne. Przedstaw ia on je 
dnak pew ną niedogodność na pozór drobną, lecz 
w ażną z punk tu  w idzenia praktycznego, a m iano
wicie wielkość jednostek w tym  układzie odbiega 
tak  znacznie od tych  wielkości, z k tórem i mam y 
do czynienia w pracow niach naukowych i w tech
nice, że niepodobna było się łudzić, by praktycy, 
a zwłaszcza technicy , zdecydowali się na potocz
ne używanie tych jednostek. Kongres z r. 1881, 
w prowadzając jednostk i praktyczne, oddał niespo
żytą przysługę nauce i technice, k tóre obecnie po
sługują się w yłącznie rzeczonem i jednostkam i; n ie 
zm ierna łatwość, z jak ą  jednostki te  weszły w po
wszechne użycie, dowodzi najw yraźniej ich w ar
tości i potrzeby.

Może nie będzie zbytecznem przypom nieć tu ta j 
uchwały kongresu z r . 1881, dotyczące jednostek 
praktycznych. Oto krótkie ich wyliczenie. Za 
jednostkę prak tyczną oporu elektrycznego, zwaną 
ohmem, przyjęto 10" jednostek elektrom agnetycz
nych; za jednostkę p rak tyczną różnicy potencyja- 
łu albo siły  elektrom otrycznej, noszącą nązwę vol- 
ta , p rzyjęto  108 jednostek elektrom agnetycznych 
potencyjału. Obie powyższe jednostk i były już 
poprzednio w użyciu, kongres zatw ierdził je  jako 
pow szechnie obowiązujące. Idzie dalej szereg no
wych jednostek praktycznych: za jednostkę na tę 
żenia p rądu , zwaną am perem , przyjęto natężenie 
prądu, przepływ ającego przez przew odnik o opo
rze rów nym  jednem u ohmowi, gdy na  końcach 
tegoż przew odnika różnica potencyjału wynosi je 
den volt; ilość elektryczności, jaką  daje p rąd
0 natężeniu  jednego am pera w ciągu jednej se
kundy, uczyniono jednostką ilości elektryczności
1 nazwano coulombem; pojem ność elektryczną ta 
kiego przewodnika, na k tórym  jeden  coulom b wy
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tw arza napięcie jednego volta, przyjęto za jedno
stkę pojem ności i nazwano faradem. W reszcie po- 
leconem zostało komisyi międzynarodowej okre
ślenie długości słupa rtęci o przecięciu 1 mm2, któ
ry przy tem peraturze 0° C przedstaw ia opór je 
dnego ohma. W  r. 1882 wezwani zostali na  sku
tek  tej uchwały uczeni wszystkich krajów  do w y
konania nowych pomiarów ohma, a w r. 1884 ko- 
misyja, czyli konferencyja m iędzynarodow a, prze
dyskutowawszy wyniki, otrzym ane przez szereg 
w ybitnych eksperym entatorów , przyjęła jako  d łu
gość przytoczonego słupa rtęci, czyli jako  długość 
t. zw. ohma legalnego 106 cm.

W prowadzenie w życie uchw ał kongresu z roku 
1881 miało dla nauki, a jeszcze bardziej dla tech 
niki znaczenie nader doniosłe i śmiało rzec można, 
że przyczyniło się poważnie do ich  rozwoju. W obec 
tego zupełnie jes t zrozum iałem , że zachęceni po
wodzeniem pierwszego kongresu elektrycy posta
nowili skorzystać ze sposobności, jak ą  nastręczała 
tegoroczna wystawa paryska, by zebrać się pono
wnie w celu prow adzenia w dalszym ciągu dzieła, 
zaczętego w r. 1881. Oczywiście nie mogło cho
dzić tym  razem o zadanie tej wagi, co podówczas, 
wszelako sądzono, że wiele kwestyj teoretycznych 
i praktycznych wymaga porozum ienia się, lub ure
gulowania drogą uchwał.

Zgodnie z zapowiedzią, kongres zebrał się w d. 
24 S ierpnia i obradow ał do d. 31 tegoż miesiąca, 
obrawszy na przew odniczącego prof. Mascarta, a na 
prezesa honorowego sir W. Thomsona.

Niepodobna przesądzać dzisiaj wartości prac 
kongresu tegorocznego; niepodobna też streszczać 
w sprawozdaniu niniejszem  wszystkich dyskusyj 
i odczytów, jak ie  w ypełniły posiedzenia czterech 
sekcyj kongresu, mianowicie: sekcyi jednostek i po
miarów, sekcyi zastosowań przem ysłowych, tele- 
graficzno-telefoniczne-sygnałowej i elektro-fizyjolo- 
gicznej. Z resztą  obrady pojedynczych sekcyj do
tyczyły częstokroć kwestyj nader speoyjalnych, lub 
niedostatecznie w yjaśnionych, a niekiedy znowu 
nosiły w ybitne piętno przemysłowe, a wobec tego 
znaczną część odnośnego m ateryjału śm iało tutaj 
pominąć możemy. Pragnęlibyśm y natom iast za
poznać czytelników W szechświata z uchwałami 
kongresu, a także z tem i jego mom entam i, które 
budzić mogą in teres szerszy i ogólniejszy.

Z w racając się do pierwszej części naszego zada
nia, zauważyć musimy, że prądy, dążące do nada
nia kongresowi charak teru  przeważnie ustawodaw
czego, sprawiły, że powzięto liczne uchwały, a po
między niem i niektóre o charakterze bardzo spe- 
cyjalnym, inne znowu lekko w ykraczające poza 
kom petencyją kongresu elektryków .

Do tej w łaśnie kategoryi należą ważne uchwały, 
orzekające wprowadzenie jednostek  praktycznych 
pracy i sprawności (spraw nością zwiemy ilość p ra
cy, wykonanej w ciągu jednostki czasu). Za je 
dnostkę praktyczną p racy  przyjęto 101 jednostek 
0. G. S. pracy i nową tę  jednostkę nazwano joulem. 
Sprawność równą 10’ jednostek  C. G. S. p rzy 
jęto  za jednostkę prak tyczną sprawności i nazwa

no wattem . Sprawność jakiejbądź maszyny będzie 
zatem równa wattowi, jeżeli dana m aszyna wyko
nywać będzie jeden  joule na  sekundę. Wiadomo, 
że obecnie w p rak tyce  sprawność w yrażaną jest 
w koniach parowych '). Kongres jednom yślnie 
uchw alił zastąpienie tej jednostk i przez kilowatt, 
czyli jednostkę równą tysiącowi wattów. Innowa- 
cyja ta  jest niewątpliw ie bardzo pożądaną i uza
sadnioną; obawiać się jednak  należy, czy technicy 
i przedstawiciele przem ysłu zgodzą się na zarzu
cenie silnie zakorzenionego zwyczaju w yrażania 
działania maszyn w koniach parowych. P raw do
podobnie uchw ała kongresu będzie musiała pozo
stać m artw ą literą czas jakiś, zanim myśl powsze
chnego wprowadzenia kilow atta dostatecznie się 
spopularyzuje i koń parowy będzie mógł być wy
rugowanym ostatecznie z p rak tyk i 2).

Szczególną uwagę poświęcił kongres pomiarom 
św iatła lamp elektrycznych. Do pomiarów foto- 
m etrycznych zaleconą została jako jednostka prak- 
ktyczna natężenia św iatła świeca dziesiętna, rów
nająca się dwudziestej części bezwzględnej jedno
stki natężenia światła, k tó rą  określiła konferen
cyja międzynarodowa w r. 1884 3). Nowa świeca 
dziesiętna różni się nader nieznacznie od świecy 
ąngielskiej (candle standard) i od dziesiątej części 
świecy Carcelowskiej.

Prócz natężenia św iatła chodzi jeszcze przy lam 
pach żarowych o stopień ich rozżarzenia. Celem 
ustalenia tego napięcia kongres uchw alił określe
nie stopnia rozżarzenia lam py, zaproponowane 
przez prof. Croya, w brzm ieniu następującem : sto
pniem rozżarzenia lam py zwie się stosunek dwu 
natężeń św ietlnych (odniesionych do świecy Car- 
cela), z których jedno odpowiada długości fali 582 
milijonowych m ilim etra, drugie — długości fali 657 
milijonowych m ilim etra. D la wykonywania pomia
rów kongres polecił m etodę p. Crova, polegającą 
na tem , że się porównywa lam pę dwukrotnie ze 
świecą Carcela, przepuszczając światło za p ierw 
szym razem przez warstwę rostw oru chlorków n i
klu i żelaza, m ającą 5 mm grubości, za drugim  ra 
zem przez szkło czerwone, z którego wychodzą 
drgania o długości fali 657 milijonowych m ilim e
tra . Rostwór wymieniony otrzym uje się przez roa* 
puszczenie 22,321 g chlorniku żelaza i 27,191 g

•) Koń parow y angielski (horse-power) równa 
się 7,46 .109 jednostek  C. G. S. (ergów na  sekun
dę); powszechnie używany koń parowy francuski 
(cheval-vapeur) równa się 7 ,36. 109 C. G. S.

2) Przew idyw anie to potw ierdziły rzeczywiście 
uchwały kongresu międzynarodowego m echaniki 
stosowanej (ob. Wszechśw. z r. b. str. 722).

(Przyp. Red.).
3) Bezwzględną jednostką natężenia św iatła mo

nochrom atycznego jest, w edług uchw ały konferen-
cyi, ilość św iatła danej barw y, ja k ą  w ysyła w k ie
runku norm alnym  pow ierzchnia jednego centym e
tra  kw adratowego stopionej p la tyny  przy  tem pe
ra tu rze  krzepnięcia. P raktyczną jednostką św iatła
białego jest całkowita ilość św iatła, w ysyłana przez
przytoczone źródło św iatła w kierunku norm al
nym  do powierzchni.
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czystego wykrystalizowanego chlorku niklu w w o
dzie dystylow anej, przy 15° C; powinien być o trzy
manym w stanie czystym bez filtrowania, a nastę
pnie nasycony chlorem w celu zabespieczenia od 
roskładu; przepuszcza on d rgan ia  świetlne o d ł u 
gości fali 682 milijonowych m ilim etra. Jeżeli n a 
tężenie świetlne lam py przy użyciu rostw oru w y
razim y przez a, zaś natężenie przy użyciu szkła

a • ’czerwonego przez b, to stosunek -y  daje stopień 
rozżarzenia lampy. Pożądanem  je s t, by przy p o 
dawaniu natężenia św ietlnego lamp, wyrażonego 
w świecach dziesiętnych, dołączano atopień rozża
rzenia, odpow iadający 1emu natężeniu.

W dziedzinie indukcyi uchwalonem zostało w pro
wadzenie jednostki praktycznej dla współczynnika 
indukcyi; za jednostkę tak ą  (wymiarem współczyn
nika indukcyi jest długość) przyjęto 109 cm i n a 
zwano ją  kw adrantem  (quadrant) ’)• N adto, w od
niesieniu do prądów o zmiennych kierunkach, m a 
jących ważne znaczenie w praktyce przem ysłow ej, 
kongres ustalił nom enklaturę pojęć takich , jak  
okres prądu, średnie natężenie, natężenie skutecz
ne (efficace), pozorny opór i t. d.

(c. cl. nast.).
L. Kiecki.

SPRAWOZDANIE.

Prof. d r J. Kopernicki. C h a r a k t e r y s t y k a  f i z y 
c z n a  g ó r a l i  r u s k i c h ,  na podstawie w łasnych 
spostrzeżeń opracował .... Zbiór w iadomości do 
antropologii krajowej, wydawany staran iem  K om i
syi antropologicznej akadem ii um iejętności w K ra
kowie. Tom XIII, dz. III. Kraków, 1889, str. (1)—(54).

W  obecnej p racy nasz wysoce zasłużony an tro 
polog na mocy w łasnych spostrzeżeń opisuje w ła
sności fizyczce tych sam ych górali, k tórych poprze
dnio scharakteryzow ał pod względem etnograficz
nym  (porówn. niniejsze pismo w d. 7 Kwietnia r. b. 
N r 14, str. 220—221). Dane o Ukraińcach czerpał 
z pracy: W ladim . D iebald. Ę in  B eitrag zur A n
tropologie der K leinrussen. Dorpat, 1886, oraz: 
Czubiński; M ałorusy jugo-zapadnago k ra ja , w dziele: 
T rudy etnograficz. ekspedicii w zapadno - russkij 
k raj. Tom V II, zeszyt 2. P etersburg , 1877.

Zestawiwszy pojedyncze spostrzeżenia dochodzi
my do następujących wyników.

W zrost górali rusińskich jest więcej niż m ierny 
(16fi,6 cm), a ludzie wysokiego wzrostu (170 — 189 
cm) zdarzają się u n ich  częściej aniżeli u rusiaów 
galicyjskich.

Górale, o których mowa, m ają  tułów nieco d łuż
szy, a nogi odpowiednio krótsze niż inn i rusin i, 
przyczem uda górali są nieco dłuższe, a golenie

>) 109 cm =  10000000 m stanowi czw artą część 
długości południka.

wraz ze stopami krótsze niż u tych ostatnich i u r a 
sy białej wogóle.

Barw a skóry, podoboie ja k  u rusinów galicyj
skich je s t przeważnie płowa, a tem  samem cie
m niejsza niż u ukraińców, posiadających w znako- 

litej większości (79,6%) białą skórę. Włosy gó
ra li są wogóle ciemniejsze niż u innych rusinów, 
albow iem  włosy ciemne (czarne, b runet, ciemno 
s?atyn i połowa szatynów), dorównywają u nich 
88,8% , a jasne (blond, jasno szatyn i połowa sza
tynów) wynoszą ty lko  11,7%, gdy tymczasem u ru 
sinów galicyjskich ciemne włosy stanowią 54,3%, 
a jasne 45,7%, u ukraińców  zaś spotykamy 68,6%  
ciem nych i 31,4% jasnych włosów. U górali na 
188 badanych osób tylko jedna posiadała włosy 
rude.

Oczy, podobnie jak  u innych rusinów, są u gó
ra li przeważnie jasne, lecz w mniejszym stopniu. 
U górali najpospolitsze są oczy piwne (48% ), po
tem następują zielone (25%). Daleko rzadziej zda
rzają się oczy czysto siwe (7,5%), a najrzadziej 
czysto b łęk itne (2%)- Daleko częściej występują 
barwy: zielona, piwna i błękitna, mięszane z siwą 
( 16% ).

Co do barw  razem  wziętych, bruneci, t. j. oso
by posiadające włosy ciemne i oczy piw ne, stano
wią 46%  badanych osób i górują nad blondynam i 
(posiadającem i włosy jasne i oczy błękitne, zielo
ne lub siwe), tw orzącem i 25% i półbrunetam i (29%) 
z ciemnemi włosami i jasnem i oczami, lub naod- 
wrót. U pozostałych rusinów  procent brunetów 
jes t mniej znaczny.

Podobnie jak  inni rusini, górale posiadają czasz
ki w yraźnie i przeważnie krótkogłowe, lecz różnią 
się znacznie węższero czołem.

Pod względem charak terystyk i fizyjonomicznej, 
górale m ają tw arz absolutnie szerszą niż inni ru 
sini, lecz je j kształt także najpospoliciej jes t owal
ny, ale tw arze wydłużone spotykają sig u nich 
częściej niż okrągłe.

Nos górali nigdy nie bywa płaski, jak  się to zda
rza  m iędzy innem i rusinam i, lecz tak  samo jak  
u nich przeważnie jest prosty, dość często zadar
ty, niekiedy garbaty.

Jako ostateczny w ynik powyżej streszczonych b a 
dań prof. K opernicki podaje następujące ogólne 
uwagi.

W charakterystyce fizycznej górali rusińskich nie 
występuje ani jedna cecha, któraby dość w ybitnie 
i ostro w yróżniała się od innych rusinów. Owszem, 
daleko więcej jest podobieństwa między niem i, an i
żeli odmienności. Przytem, podobieństwa dotyczą 
znamion kardynalnych i m niej podległych zm ia
nom indyw idualnym , t. j. wzrostu i budowy czasz
ki, różnice zaś dotyczą znamion najbardziej zm ien
nych indyw idualnie, t. j. barw y oczu i włosów, ry 
sów fizyjonomicznych, poniekąd proporcyjonalności 
ciała (stosunkowej długości uda i goleni).

Pojedyńcze rody górali rusińskich: hucuły, tu- 
cholcy, łem ki, połonińcy i bojki (co do których 
p atrz  powyżej powołany num er niniejszego pisma) 

I także okazują wspólność cech fizycznych w ogól-
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nośoi, a  najbardziej cech głównych. Jeżeli u k tó 
rego rodu uw ydatni sig jaka cecha pojedyncza, 
jes t ona zawsze tak podrzędna i chwiejna, że n ie
podobna opierać na niej odrębnej charakterystyki 
rodowej, a różnice w tych znamionach między je 
dnym rodem a drugim  tak  są mało uderzające, że 
tem bardziej nie mogą służyć do uwidocznienia od
rębności tych rodów.

Jako jedyny stanowczy fakt, wynikający z jego 
badań, au to r uważa to , że górale rusińscy w ogól
ności, ja k  i pojedyńcze ich rody w szczególności, 
przedstaw iają się jako wzorowy przykład  drobnych 
ras mięszanych, przez długi czas nieznacznie w y
tworzonych i zapewne w ytw arzających się dotąd, 
Znamiona tej mięszaniny są jednakże tak chwiejne 
i pogmatwane, że niepodobna wyróżnić z nich i o. 
kreślić dokładnie tych pierwiastków  typowych, któ- 
reby u jednego rodu więcej niż u drugiego przy
czyniły się do utworzenia jego obecnego typu  fizy
cznego.

Prof. K opernicki przychodzi do wniosku, że z te 
go co obecnie mógł dostrzedz pod względem w ła
sności etnograficznych z jednej, a własności fizy
cznych z drugiej strony, stanowczo może tw ier
dzić, że gruntowne i wszechstronne badania etno
graficzne daleko prędzej i skuteczniej od an tropo
metrycznych powinny doprowadzić do wyjaśnienia: 
czy i jakie mianowicie istnieją właściwości i  róż
nice typowe u pojedynczych rodów górali rusiń- 
skich, oraz z jak ich  pierwiastków i w jak i sposób 
one się w ytw orzyły.

A. W.

KRONIKA NAUKOWA.

ASTKONOM1JA.

— Zmiana dostrzeżona na powierzchni księżyca.
P. M. T hu ry  podaje w ,.Astronomische Nachrich- 
ten ‘‘, że dnia 13 W rześnia, obserwując księżyc 
przez sześciocalowy refrak to r Merza, uderzony zo
stał niezwykłem wejrzeniem obrączkowej góry 
„Plinijusz11. Dwie wyniosłości, które występują 
wpośrodku tej góry, ustąpiły miejsca okrągłej ta r 
czy, barw y czysto białej, jakby  utworzonej z kre
dy; we środku zaś tej tarczy dawała się dostrzedz 
ciemna plam a, w ydająca się jak b y  otworem wul
kanu błotnego. Średnica tarczy wynosiła 4", a we
wnętrznego otworu mniej niż sekundę; ogólna zaś 
średnica góry obrączkowej wynosi około 24".

Plinijusz znajduje się w m orza Pogody (M are 
S erenitatis), zatem  w tej samej okolicy, gdzie w ro
ku 1866 Schm idt dostrzegł zmianę w kraterze Lin- 
neusz. Oprócz tych zmian w nowszych czasach 
zauważono dwie jeszcze,— w górze obrączkowej 
M essier 1867 i w sąsiedztwie k ra te ru  Hyginus. Ta 
ostatnia zm iana, dostrzeżona przez Kleina, była 
przedm iotem  długiej dyskusyi. W ogólności kw e

styja tych zm ian stanowczo nie jest rosstrzy- 
gnięta.

S  K
BI JOLO G1 JA.

— Sen zimowy jaskółek. Prof Carlo Spegazzini, 
mieszkający w świeżo założonem mieście La P la
ta, w rzeczypospolitej argentyńskiej, podał nastę
pującą wiadomość o śnie zimowym tam tejszej ja 
skółki, Progne domestica, albo prawdopodobniej 
Progne chalybaea: „Gdy w Sierpniu r. z. (to jest 
podczas tam tejszej zimy) z małego domku zdjęto 
cynkowy dach, znaleziono pod nim koło stu jaskó
łek jedna na  drugiej nagrom adzonych i pogrążo
nych w śnie letargicznym, lecz zupełnie zdrowych, 
gdyż będąc wystawione na działanie słońca ocu
ciły się i żwawo odleciały. W roku bieżącym spo
strzegłszy kilka dziur w urwistym  brzegu nad La 
P lata począłem kopać w nadziei znalezienia nie- 
doperzy, lecz znalazłem kilkaset jaskółek wymie
nionego gatunku, nagromadzonych tam, w śnie le- 
targicznym “, (Naturw. N r 1027).

A. W.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Produkcyja żelaza na ziemi według pism a an
gielskiego „Ironm onge” wynosiła w 1837 r. 21914668 
ton, o 1908972 więcej aniżeli w r. 1886. Z tego 
wypada, w liczbach okrągłych, na wielką Bryta- 
niją 7 '/, mil. ton, na Stany Zjednoczone 6]/a na 
Niemcy 4, na Francyją l ’/j m ilijona ton. Inne 
kraje produkują mniej niż milijon ton: Belgija 
750 tysięcy, A ustryja i W ęgry 670, Rossyja 500, 
Szwecyja 440, H iszpanija 180 tysięcy ton. Z wy
jątk iem  Szwecyi, której produkcyja z roku 1886 
obniżyła sig w r. 1887 o 4,8 odsetek, wszystkie 
inne kraje okazują przyrost od 4 do 13 odsetek.

T, R.

—  Kopalnie złota w Afryce południowej nabierają  
coraz większego znaczenia. Znajdują się one głó
wnie w ziemi Boerów, w obwodzie W itw aterstrand, 
w odległości 40 m il ang. na południe względem 
Pretoryi, złoto występuje tam  w postaci drobnych 
okruchów, rosproszonychśród konglomeratów kw ar
cowych, które na  tonę wydają około 7 uncyj, war
tości około 650 franków. Boerowie posiadają obe
cnie obszar ziemi, wyrównywający co do rozległości 
Francyi, bogaty w płody m ineralne; ciągły wzrost 
ludności i rozwój dróg żelaznych w zmagają po
myślność kraju . „Revue franęaise de 1’E tranger 
et des Colonies“ podało niedawno kartę  okolic 
dyjamentowych i złotonośnych Afryki południowej.

T. R.
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R O Z M A I T O Ś C I .

— Wróble w Stanach Zjednoczonych. J a k  A ustralija 
c ierpi z powodu rozm nożenia sig królików, tak  
znów Stany Zjednoczone utyskują obecnie na inny  
nabytek  fauny europejskiej, m ianowicie na wróble. 
P tak  ten  nieznany był w A m eryce i dopiero 
w r . 1850 przyjgto z radością pierwszą koloniją 
wróbli, k tórą  wypuszczono na wolność w Brookli- 
nie; w cztery lata później nowy tran sp o rt o trzy
mano w Chicago, a do roku 1870 am erykanie za
chwycali się ruchliw ością nowego przybysza, k tó 
ry  rozweselał ich m iasta i wioski. Od tego jednak 
czasu rospoczgły sig skargi, a jeżeli są słusz
ne, trzeba chyba przyjąć, że wróbel s ta ł się w S ta 
nach Zjednoczonych daleko bardziej m nożnym

niż w Europie. Sekcyja ornitologiczna m iniste 
ryjum  rolnictw a w obszernem sprawozdaniu, obej- 
m ującem  400 stron, zarzuca wróblowi, ż e je s t n ie
przyjacielem śm iertelnym  wszystkich ptaków k ra 
jowych, że wygania je  z okolic, w których się 
osiedla, a natom iast szanuje wszelkie owady szko
dliwe, w yżera nasiona z pól, grona w winnicach, 
owoce i ja rzyny . Sekcyja więc ornitologiczna do
maga się w ydania przepisów, upoważniających do 
niszczenia wróbli w każdej porze roku i ochra
n iania ptaków drapieżnych, które są n ieprzyja
ciółmi wróbli, a nad to  nałożenia k a r na  wszy
stkich, którzyby p tak i te  żywili i n iem i się opie
kowali. W  M ichiganie już obecnie w ypłacają w y
nagrodzenie jednego centa za głowę każdego zni
szczonego wróbla. (Reyue Scient.).

B u l e t y n .  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 27 listopada do 3 Grudnia 1889 r.

(ze spostrzeżeń na  stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictw a w W arszawie).
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K ierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn.

27 41,7 39,7 39,0 0,6 0,5 0,6 2,4 - 0,1 96 SE,SE,W S 5,5 Mg. cały dz., r . śn. z d. ciąg.
28 41,4 45,0 43,9 0.2 0,0 —0,6 1,2 - 1,8 96 W ,SE,EN 0,5 Mg. całydz., w. śn. ciągły
29 43,9 45,9 49,7 - 0 .3 0,4 —0,8 1,2 — 1.8 93 NE,N,W 4,6 Śn. cały dz. prusz. lub pad.
30 52,6 53,4 54,6 —2,0 - 2,2 —2.5 - 0 ,4 —2,9 95 W,SW,E 0,0 Dz. pochm urny

1 55,4 54,8 53,4 - 3 , 2 - 2,2 - 2,8 - 2,0 - 5 ,1 91 NE,N,N 0,0 Wiecz. wich. i śn. prusz.
2 51,7 52,1 53,0 - 3 ,4 - 1,8 - 1 ,4 —0,8 - 4 ,3 96 N,N,NE 0,7 R. śn. i zam. pot. d. w.wich.
3 53,6 53,3 55,6 - 1 ,4 - 1 , 4 - 0,8 —0,2 - 2,1 97 NE N,NE 0,3 Śn. od 2 do 3Va popoł.

Średnia 49,4 —2,4 95 11,6

UWAGI. K ierunek  w ia tru  dany je s t d la trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ej 

wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

TREŚĆ. Świat barw , podług  W. P reyera , podał H enryk  S ilberstein. — Porównawcze wymiary szkieletu 
w ielkich m ałp, według p. E . Rolleta, nap isa ł A. S. — Buchara i Bucharczycy według d ra  Heyfeldera, 
podał Stefan Stetkiewicz. — Drugi m iędzynarodow y kongres elektryków, przez L. Kleckiego. — Sprawo

zdanie. — K ronika naukow a. — W iadomości bieżące. — Rozmaitości. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

^ 0 3 B0 JteH0  IJeHsyporo. B ap m an a , 24 H oflópa 1889 r. Druk Emila SkiwSkiego, Warszawa, Chmielna J i  26.




