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Maszyny ozięliajgce.
Obecne wymagania pewnych gałęzi tech

niki fabrycznej, a nawet życia codziennego, | 
zmuszają, nas do poszukiwania sposobów  
sztucznego wytwarzania lodu, lub oziębia
nia różnych płynów i powietrza, niezawsze 
bowiem i niewszędzie klimat miejscowy 
pozwala przygotowywać zapasy lodu w cią
gu zimy. Rozmaitemi sposobami osięgano 
cel zamierzony, różnych a niekiedy bardzo 
skomplikowanych maszyn używano z nie- j 

równem powodzeniem.
Jeśliby chodziło nam jedynie o to, by 

bądźcobądź lód robić, bez wszelkiego w zglę- } 
du na koszty, nieodłączne od tego, mieli
byśmy bardzo ułatwione zadanie. Lecz 
musimy tak produkować lód, by cena jego  
nie przenosiła ceny, za jaką mielibyśmy lód 
naturalny w warunkach klimatu i położe
niu danój miejscowości. W  całej Europie 
środkowej, gdzie zimy bezmroźne są rzad
kością, wymagania nasze od maszyn ozię
biających są besporównania większe, niż 
w krajach bliżej równika leżących. Tam

z konieczności musimy albo bardzo drogo 
płacić za lód, albo zupełnie się bez niego 
obchodzić. Jak wogóle od wszelkich ma
szyn, tak też i od maszyn oziębiających w y
magamy przedewszystkiem, by jaknajmniój 
marnowały nieprodukcyjnie energii, dostar
czanej im czy to z kotła parowego, czy 
z motoru powietrznego lub wodnego. O ide
alnej zamianie w całości jednaj postaci 
energii na drugą nie może być mowy, mu
simy tutaj, jak  zresztą i przy innych ma
szynach zadawalniać się tylko pewnemi od
setkami.

Fizyka daje nam trzy sposoby sztucznego 
produkowania lodu, czyli innemi słowy  
uczy nas, że są trzy rodzaje zjawisk fizycz
nych, połączonych z koniecznem pochłania
niem ciepła z zewnątrz. Są to pospolicie 
znane zjawiska: 1) rospuszczania się soli, 
2) parowania cieczy i 3) rosszerzania się 
gazów.

Pierw szego sposobu do przygotowywania  
lodu w większych rozmiarach nie używamy 
dlatego, że jest zakosztowny, ma on tylko 
zastosowanie przygodne w laboratoryjach 
chemicznych i fizycznych, w cukierniach, 
kuchniach, niekiedy w szpitalach, wogole  
wszędzie tam, gdzie chodzi o chw ilow e
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obniżenie temperatury. Trzeba przyznać 
jednakże, że rospuszczanie soli działa bar
dzo energicznie, m iędzy innemi mięszanina  
soli kuchennej ze śniegiem  w pewnym  sto
sunku powoduje obniżkę temperatury do 
— 21° R.

D w a pozostałe zjaw iska dadzą się korzy
stnie zastosować w celu sprowadzania sztu
cznego zimna.

W eźm y ciecz wrącą przy niskiej tempe
raturze, jak  eter, skroplony amonijak, lub  
bezwodnik kwasu siarkawego, spotęgujmy 
tę jój zdolność nie przez dodanie energii 
z zewnątrz, lecz przez usunięcie przeszkód, 
tamujących wydzielanie się pary, a otrzy
mamy rezultat podwójny. C iecz niekiedy  
sama krzepnie, bo do zamiany na parę z u 
żyw a się pewna ilość jćj w łasnego ciepła, 
a w każdym razie gw ałtow nie pochłania 
ciepło z otoczenia. M ożemy więc tym spo
sobem obniżyć dow olnie temperaturę tam, 
gdzie zachodzi potrzeba, idzie tylko o to, 
by parowanie użytej cieczy odbywało się 
kosztem ciepła, któreśm y zam ierzyli odda
lić. Ze w zględów  technicznych nie może
my szafować bez miary cieczą, puszczając 
ją  w pow ietrze w postaci pary. Owszem  
powinniśm y ją  napow rót skroplić, by m o
gła być użyta powtórnie. W  tym  celu ab
sorbujemy parę zapomocą chciwie ją p o 
chłaniających środków, a z tej kombinacyi 
powtórnie wydzielam y ją  przez ogrzewanie, 
lub w jakikolw iekbądź inny sposób. Jeżeli 
zaś gaz ulatniający się w ypom pow yw ali
śmy, w takim razie mamy ułatwioną mani- 
pulacyją, bo taż sama pompa, stosownie 
urządzona, może go nam ty le  zgęścić, że 
dla skroplenia niew iele pozostaje do ro 
boty.

Zobaczmy nakoniec, ile  możemy skorzy
stać dla naszego celu  z własności gazów, 
t. zw. trwałych, które tylko bardzo trudno 
dadzą się skroplić. Z fizyki wiem y, że gdy  
gaz jest ściskany, w ówczas ogrzew a się, by
leby tylko, rozumie się, ściskanie gazu było  
w yw ołane przez ciśnienie zewnętrzne, k tó 
re pow iększa energiją gazu, wykonywając 
nad nim pracę. Przeciw nie zaś tenże sam 
gaz, rosszerzając się do pierwotnej objęto
ści, oziębia się, gdy pokonywa ciśnienie ze
wnętrzne i poświęca swoję energiją dla w y
konania pracy zew nętrznej. Praca, w yk o

nana na gazie, 'lub  przez gaz, ukazuje się 
lub niknie, jako ciepło i w rezultacie otrzy
mujemy tę sarnę objętość gazu i tój samój 
temperatury. N ie dozwólmy jednak, by 
gaz ściskany ogrzew ał się, a więc równo
cześnie ze ściskaniem oziębiajmy go, np , 
działaniem zimnej wody, rezultat będzie 
inny —  gaz z powrotem do pierwotnej ob
jętości będzie znacznie zimniejszym, niż 
wprzód. Możemy więc takiego taniego ga
zu, jak powietrze, użyć za pośrednika do 
pochłaniania ciepła, bo ile odbierzemy mu 
ciepła w jednem miejscu, tyleż go on po
chłonie w drugiem.

Naturalnie, że w praktyce mogą zacho
dzić najrozmaitsze kombinacyje obu sposo
bów, jestto zależnem przedewszystkiem od 
rzutkości m yśli tego, co budował maszynę 

j  oziębiającą. Jednakże wszystkie tego ro
dzaju maszyny dadzą się podciągnąć pod 
dwie kategoryje, stosownie do tego, czy  
pracują z cieczą, czy z gazem. M aszyn 
obu typów ostatniemi czasy dosyć się na
mnożyło i za wiele potrzebowalibyśm y miej
sca, chcąc wszystkie systematy poszczególnie 
rospatrywać. Co do jednych, mniej u po
wszechnionych, ograniczymy się pobieżną 
wzmianką, inne bliżej poznamy.

a) Pierw sza kategoryja maszyn oziębia
jących, są to, jak  wyżej było powiedziane, 
aparaty pracujące z cieczą lotną.

D o nich przedewszystkiem, jako najważ
niejsze przedstawicielki, należy maszyna 
z płynnym  amonijakiem Lindego i z dw u
tlenkiem siarki Picteta, tegoż samego, co 
równocześnie z Cailletetem  skraplał tlen  
i wodór. H istoryczne przeważnie ma tylko  
znaczenie, jako pierwsza próba na tem polu, 
maszyna Perkinsa, patentowana w roku 
1834. U lepszana następnie w latach 1856 
i 1862 przez innych konstruktorów, stosuje 
silnie parujący eter do zamrażania wody, 
lub studzenia powietrza. Początkow o uży
wano do tego eteru etylow ego, następnie 
zastąpiono go metylowym, który okazał się 
stosowniejszym. M aszyny te m iały bardzo 
ograniczone zastosowanie we Francyi, A n 
g lii i Ameryce.

Podobnież maszyna, mająca na celu w y
zyskać ulatnianie się płynnego dwutlenku  
w ęgla, nie zyskała powodzenia, a zasługuje 
na uwagę z tego tylko względu, że służy
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nam  za wyborny przykład, do jakich błę- ? 
dnych praktycznie rezultatów można dojść, 
zaślepiając się w technice czysto teoretycz
nemu kombinacyjami. D w utlenek węgla, 
potrzebny do tćj maszyny, otrzymywano 
działaniem kwasu siarczanego na szpat że
lazny (w ęglan żelaza). W skutek podwój
nego roskładu powstawała dość znaczna 
ilość powszechnie używanego koperwasu 
żelaznego, otóż ten koperwas miał powró- j  

ció wszystkie koszty eksploatacyi maszyny | 
oziębiającej, a samo oziębianie miało być 
nagrodą gienijalności swego twórcy. Takie 
rozumowanie jest bardzo podobne do tego, 
kiedy aptekarz, robiąc wodę sodową, chce 
sobie wrócić koszty tśj fabrykacyi, sprzeda
jąc sól gorzką *), przy tem Otrzymaną, małe- 
mi dozami w lekarstwach.

Najpospoliciej obecnie używaną i ogro- 
mnem powodzeniem cieszącą się jest maszy
na pomysłu Lindego-

Opiszemy ją szczegółow iej, a to w celu, 
by zapoznać czytelnika z techniką całego 
takiego urządzenia. G łówne składowe części 
aparatów L indego powtarzają się z mniej- 
szemi lub większem i modyfikacyjami we 
w szystkich systematach. Zasada, na którój 
spoczywa działanie aparatów Lindego, p o
lega na kolejno za sobą postępującem paro
waniu i skraplaniu się amonijaku, za po- i  

średnictwem  ssąco-tłoczącój pompy, specy- | 
jaln ie do tego celu zastosowanej i porusza
nej siłą motoru parowego. Aparaty, słu - J 
żące i do oziębiania płynu dowolnego zapo
mocą parującego amonijaku i do studzenia 
napowrót zgęszczonego, są zupełnie analo
gicznej budowy wewnętrznej ze wszystkie- 
mi oziębiaczami i wygrzewaczami, w tech
nice chemicznej używanemi.

Są więc to cylindry z blachy żelaznej, do 
których wstawiony jest wąż z rury żelaznej, 
jak  w tym wypadku, bardzo długi i z w ie
loma skrętami, wypełniający prawie poło
wę całego naczynia. W  miniaturze taki 
aparat przedstawia nam wybornie zwyczaj
ny alembik, często używany w laboratory- 
jach chem icznych do dystylo wania ciał lo-

')  Dwutlenek węgla, którym jest nasycona wo
da sodowa, otrzym uje się według równania: 

MgC03+ H ,S 0 4= M gS04+ C 0 2+ H 20.

tnych. W ęże takie muszą być bardzo dłu
gie, a połączeń z części oddzielnych powin
ny mieć jaknajm niej, obok tego skręty 
w nich nie mogą być zaostre, bo przeszka
dzałyby w swobodnej cyrkulacyi amoni
jaku. Cylindrów tak urządzonych maszyna 
Lindego posiada dwa, jeden z nich nazywa 
się refrygieratorem, drugi —kondensatorem, 
a już sama nazwa wskazuje, do czego każdy 
z nich służy. W  refrygieratorze oziębiamy 
rozrzedzonym amonijakiem wodę, w kon
densatorze zaś naodwrót — zgęszczony amo- 
nijak wodą. W oda może być tylko ochła
dzana do 0°, używamy więc zamiast niej 
rostworów soli, marznących przy niższej 
temperaturze. Zwykle bierzemy rospusz- 
czoną sól kuchenną, a jeszcze lepiej chlorek 
wapnia; takie rostwory, bez obawy wymra- 
żania rospuszczonych soli, mogą być ostu
dzone do — 10° R. Jeżeli objętość rosczy- 
nu soli i wody studziennej w obu naszych 
naczyniach będą równe, to przypuszczając, 
że żadne poboczne komplikacyje nie zacho
dzą, będziemy mogli zauważyć, że na je 
dnym końcu naszego układu tyle przybywa 
stopni ciepła, ile na drugim ubywa. Ozna
czając więc ilość jednostek ciepła, pochło
niętego w refrygieratorze przez v t i odda
nego w kondensatorze przez v' i!, będziemy 
m ieli równanie

vt =  v't'
Stałemi wielkościami w naszern równaniu 

są v  i t1, czyli objętość rostworu i tempera
tura wody studziennej, zmianie zaś mogą 
ulegać t i W, inaczej mówiąc, ilość wody 
użytej do chłodzenia amonijaku jest pro- 
porcyjonalną do obniżki temperatury, a więc 
do celu wszystkich naszych zabiegów.

Ciecz o temp. — 10° R możemy puszczać do 
całego układu rur, leżących np. na sklepie
niach piwnic, składów i t. p. w ten sposób 
regulować dowolnie temperaturę w nich.

| D ługość ogólna rur, po których cyrkuluje 
zimny płyn może dochodzić niekiedy kilku  
kilom etrów.

D o robienia lodu sam refrygierator ulega 
pewnój zmianie. Zimny rostwór soli za
mraża wodę, zawartą w skrzynkach niedu
żych, skąd peryjodycznie wyrzucamy c e 
giełk i lodu. Skrzynki te połączone w jeden  
układ, na podobieństwo komórek plastro
wych pszczół, są ciągle w ruchu kołowym ,
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stąd lód, z nich otrzym any, jest przezro
czysty jak  szkło. Lód naturalny zw ykle  
zawiera w sobie dużo m echanicznych za
nieczyszczeń, a obok tego zawsze jest pra
w ie nieprzezroczysty, wskutek w ielkiej ilo 
ści drobnych pęcherzyków  powietrza, za
w ieszonych w masie lodu. Robiąc go 
sztucznie, otrzym ujem y produkt bez wad>

że ma specyjalnie do celu zastosowane kla
py sprężynowe, a obok tego posiada ze  
szczególną troskliwością urządzony system  
smarowania tłoka i drąga tłokowego. W y- 
nalasca osobliwy nacisk położył na smaro
wanie trących się części w swój pompie, 
ponieważ podniesienie się temperatury 
w cylindrze, pełnym zgęszczonego amoni-

O—kondensator, V —refrygierator, P —pom pa ssąoo-tłooząca, D —m otor parowy.

zmniejszających bardzo jego  wartość sprze
dażną. W  tym celu woda, użyta do zamra
żania, m usi być czysta i nie zawierać po- 
wietrzą, które z niój oddalam y, mięszając 
ją  nieustannie.

Pom pa ssąco-tłocząca, używana w apara
tach L indego i zwana tu kompresorem, w y
różnia się śród innych pomp gazowych tem,

jaku, byłołoby arcyniepożądanym objawem. 
Cylinder pompy amonijakalnój ma z obu 
końców po dwie klapy, jednę wpuszczającą 
gaz, drugą— wypuszczającą. P rzy  takiem  
urządzeniu każde poruszenie tłoka pow o
duje w tłaczanie, z jednój strony, gazu do 
kondensatora, a z drugićj — wyssanie z re- 
frygieratora. Żeby przeszkodzić wym yka



N r 20. WSZECHŚWIAT. 309

niu się amonijaku z cylindra w miejscu zet
knięcia się z nim drąga tłokow ego, uszczel
niamy pakunek olejem, znajdującym się 
pod tem samem ciśnieniem, co i amonijak 
zgęszczony.

Rozum ie się, że rozmiary pomp nie mogą 
być dowolnie powiększane, zato może być 
ich kilka, zależy od tego, jak i zakres dzia
łania ma całe urządzenie. Doglądanie tych 
dość skomplikowanych aparatów wymaga 
pewnego obycia z niemi i trochę zmysłu 
obserwacyjnego. Naprzykład ta okolicz
ność, że niepodobna takiego mnóstwa rur 
i połączeń tak hermetycznie zamknąć, by 
choć mała doza powietrza nie dostała się 
do ich środka, może się stać przyczyną po
wikłań wcale niepożądanych. Powietrze, 
jako gaz trwały, zbiera się w wyższych  
częściach rur i tym sposobem paraliżuje 
działanie amonijaku. Jeżeli więc peryjo- 
dycznie nie wypuszczamy z nich powietrza, 
nie otrzymamy pożądanego stopnia ozię
bienia.

W spółzawodniczący z systematem L in 
dego drugi pom ysł maszyn oziębiających  
Raula Picteta, różni się tem od niego, że 
zamiast amonijaku używa bezwodnika kw a
su siarkawego, sama zaś konstrukcyja ma
szyn odmienną jest tylko co do nieznacz
nych szczegółów . Oba towarzystwa, w y
zyskujące patenty Lindego i Picteta, tak 
się zacietrzew iły przeciw sobie, że urządziły, 
w Monachijum z wielkim kosztem stacyją 
doświadczeń porównawczych obu syste
mów. Doświadczenia odbywają się pod 
osobistym kierunkiem i podług wskazówek  
kom isyi rzeczoznawców, którzy wyniki 
swych badań ogłaszać mają besstronnie. 
W szelka zaś besstronność, jak wiadomo, jest 
już tylko kwestyją poglądów osobistych, 
wolnych od wszelkiej kontroli.

b) Druga kategoryja maszyn oziębiają
cych.

Do niej należą aparaty, według poprze
dniego naszego określenia, pracujące z ga
zem trwałym . Tu przedewszystkiem nale
ży zaliczyć maszynę W indhausena, którą 
jednak trzeba, odróżniać od maszyny te
goż wynałascy, stosującej parowanie wody 
w  próżni. Całe urządzenie W indhausena 
różni się tem głów nie od poprzednich, że 
w niem aparatu analogicznego z refrygiera-

torem niema, ponieważ używając powietrza 
zamiast jakiego innego gazu nie potrzebu
jem y do oziębiania pośrednictwa rostworu 
soli, a wprost możemy puszczać, gdzie za
chodzi potrzeba, zimne powietrze. Miejsce 
refrygieratora zastępuje cylinder podobnież 
zbudowany, jak  cylinder do zgęszczania po
wietrza, tylko odwrotnie działający. Tłoki 
obu cylindrów są na jednym  drągu. Jedno 
i toż samo poruszenie tłoków  wyw ołuje  
w obu cylindrach wprost przeciwne działa
nie, dzięki stosownemu urządzeniu klap. 
Powietrze o temperaturze 0°, poddane ci
śnieniu 3 atmosfer ogrzewa się do + 105°, 
łatw o więc pojąć, jak wielką ilość wody 
musimy użyć do ostudzenia ściśniętego po
wietrza do pierwotnój temperatury. W oda 
z najgłębszych studzień posiada ciepła 7° 
do 9° i z korzyścią może być użyta tylko 
bardzo niedługo. Maszyna W indhausena 
daje powietrze o temperaturze — 55° C przy 
ciśnieniu 4 atmosfer. Masa wody zużywa
nej przez wszystkie maszyny chłodzące mo
głaby bardzo im podrywać kredyt, gdyby  
nie to, że taż woda może być jeszcze do in 
nych celów użyta. Część j6j da się zasto
sować do kondensacyi pary wychodzącej 
z pod tłoków cylindra parowego, przez co 
się zmniejsza jej szkodliwe przeciwdziała
nie. Każdy, kto zwiedzał sale maszyn ozię
biających doznawał wrażenia podziwu na 
widok cylindrów i rur, pokrytych grubą 
powłoką śniegu, kiedy temperatura w sali 
przechodzi 20° R. I każdy stanowczo ma
szynista, dozorujący tych aparatów nie mo
że się powstrzymać w takim razie, by nie 
dać poczuć profanowi całej potęgi swojej, 
bo maszynę zawsze ze sobą utożsamia. A u
torowi tego artykułu nie zdarzyło się ani 
jednego takiego spotkać, któryby należy
cie oceniał znaczenie całego labiryntu rur 
i pomp; dla każdego maszyna zimno robiła 
z niczego, żadeil nie mógł objaśnić, gdzie 
się podziewa ciepło, wyłowione z piwnic 
i składów. M yśl o nieznikomości energii 
nie przeniknęła jeszcze tak dalece warstw  
pracujących, by im pomogła do spostrzeże
nia, że najważniejsze znaczenie w całym  
tym procesie posiada zimna woda, którą 
z wielkim  trudem ciągniemy ze studni g łę 
bokiej i że tu nie zachodzi tworzenie się z i
mna, tylko prosta wymiana jednostek cie
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pła. Sztuczne to oziębianie możemy przy
równać do krążenia krw i w organizm ie, 
z tą różnicą, że tu chodzi o tlen z pow ie
trza, a tam o zimno z w ody studziennej. 
M ałe krążenie będziem y m ieli w samych 
aparatach, studzących rostwór soli, krąże
nie w ielkie zaś przedstawia nam sieć rur, 
rozrzuconych po organizm ie oziębianym. 
Płuca nasze będą się tylko tutaj z cudzo
ziemska nazyw ały refrygieratorami.

W zględy,przem aw iające za tym łubow ym  
systematem, są albo natury w ogóle ek o
nom icznej, ja k  koszty eksploatacyi, pow ięk
szenie kapitału zakładow ego i t. p., lub też 
konstrukcyjne wady lub zalety danego urzą
dzenia. W ogóle można pow iedzieć, że ty l
ko na większą skalę obm yślone przedsię- 
bierstwo, przynajmniej u nas, może liczyć 
na powodzenie. W  W arszawie posiadamy 
dwa okazy maszyn takich, obie są układu  
Lindego. Są to maszyny użyte do studze
nia piwnic w browarach tow arzystw a ak- 
cyjnego W . K ijoka i spółki oraz sukceso
rów Haberbuscha i Schielego.

Radzę każdemu, kto ma po temu sposo
bność, by zw iedził je  i przypatrzył się efek
townemu ich działaniu , a pewno w yniesie  
choć próbkę tego wrażenia, jakiego dozna
jem y na widok w spaniałych dzieł m echa
niki i inżynieryi.

Rysunki schem atyczne przedstawiają nam 
pierwszy całe urządzenie aparatów w pla
nie, drugi — w pionowem  przecięciu po 
lin ii A B .

W. Eouba.

K O Z W  Ó  J "

WYOBRAŻEŃ WZROKOWYCH.

W  jaki sposób rozwijają się wyobrażenia 
nasze o przestrzeni? Czy są one nam wro
dzone, czy też zdobyw am y je  dopiero do
świadczeniem , za pośrednictwem  naszych  
wrażeń zm ysłowych? Pom im o dawnych  
sporów, pytań tych nie zdołała dotąd nauka 
rosstrzygnąć. N atyw iści utrzym ują, że 
zdolność oceniania od ległości, za czem idzie 
w yobrażenie o przestrzeni, jest nam wro

dzona, a na potwierdzenie swych poglądów  
odwołują się do doświadczeń z nowonaro- 
dzonemi zwierzętami, które bezzwłocznie 
po urodzeniu poruszają się swobodnie, w y
najdują sobie pożywienie i w ogólności 
umieją wybornie oryjentować się w prze
strzeni. Em pirycy natomiast opierają się 
na dostrzeżeniach tyczących się ludzi, cz ło 
w iek bowiem  w pierwszych po urodzeniu  
czasach nie zdradza żadnego zgoła wyobra
żenia o przestrzeni i zdobywa je  dopiero 
zwolna, w miarę, jak uczy się używać swych  
zm ysłów, zwłaszcza oczu, które są najw y
bitniejszym  zmysłem przestrzeni. Zapro
wadziłoby nas to wszakże zbyt daleko, gd y
byśmy chcieli przedstawiać, jak  natywiści, 
których głów nym  przedstawicielem jest  
H ering, tłumaczą według swej teoryi do
strzeżenia, zebrane na ludziach nowonaro
dzonych i jak z drugiej strony empirycy, 
których głównym  przedstawicielem  jest 
H elm holtz, starają się pogodzić pozorne 
sprzeczności m iędzy swą teoryją a objawa
mi, jakie nam zwierzęta okazują.

Najważniejszy materyjał do badania tych 
stosunków nastręczają nam obserwacyje 
dzieci w pierwszych dniach, tygodniąch  
i miesiącach ich życia. Przy doświadcze
niach tych wszakże poglądy osobiste obser
watora mają zbyt w iele swobody, dlatego  
też dla rosstrzygnięcia między jedną a dru
gą teoryją szczególną zawsze ważność przy
znawano tym rzadkim przypadkom, gdy  
ludzie od urodzenia ślepi zyskiw ali na
stępnie wzrok wskutek szczęśliwej operacyi. 
W  tych bowiem razach ludzie ci posiadali 
ju ż  w ogólności mniej lub więcej obfity za
sób doświadczeń i wyobrażeń, a to przez 
pośrednictwo innych zm ysłów, baczne za
tem obserwacyje m ogły wykazać, jak się 
rzeczy mają z pierwszemi wrażeniami wzro- 
kowemi. Tego właśnie rodzaju przypadek  
obserwował świeżo p. Rachlmann i zebrane 
przez siebie dostrzeżenia opisał w rosprawie, 
ogłoszonej w „Zeitschrift ffir Psychologie  
und Physiologie der Sinnesorgane.” Przed
miotem obserwacyi był dziewiętnastoletni, 
um ysłow o rozwinięty młodzieniec, nazw i
skiem  Jan Ruben, który od urodzenia cier
piał na kataraktę i bardzo słabo zaledwie 
odczuw ał wrażenia światła; nigdy nie w i
dział zarysów ciał, ani nie dostrzegał odle
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głości, m iał o nich świadomość jedynie  
przez zm ysł dotyku i w ogólności zacho
w yw ał się jak  człow iek zupełnie niewidomy. 
Katarakta ta została usuniętą szczęśliwie  
przez p. Rachlmanna, w cztery zaś tygodnie 
po operacyi pierwszego oka, a w czternaście 
dni po operacyi drugiego, dozwolono cho
remu po raz pierwszy patrzeć. D oświad
czenia te powtarzano codziennie i rossze- 
rżano, po upływ ie zaś dni dwunastu usu
nięto zupełnie przepaskę, którą dotąd zdej
mowano jedynie podczas badań; obserwa- 
cyje prowadzono następnie jeszcze przez 
miesiąc, poczem chory zakład opuścił.

W  tejże samej rosprawie oprócz powyż
szego przypadku opisuje jeszcze p. Rachl- 
mann przypadek inny, tyczący się czter
nastoletniej dziewczyny, ślepój od urodze
nia, którćj również wzrok przywrócił, jako  
też przytacza szereg ważnych dostrzeżeń na 
dzieciach w pierwszych miesiącach ich ży
cia. Ograniczamy się tu wszakże tylko 
do rezultatów, jakie osięgnięte zostały po 
operacyi ludzi od urodzenia niewidomych, 
przypadki te bowiem, jak powiedzieliśmy, 
nadzwyczaj są rzadkie, a w warunkach tak 
pomyślnych nigdy jeszcze nie były obser
wowane.

Otóż, wszystkie w ogólności zjawiska, ja
kie przy obserwacyjach tych dostrzeżono, 
wskazują, że ludzie od urodzenia niewidomi 
po zyskaniu wzroku zdobywają wrażenia | 
wzrokowe w sposób zupełnie takiż sam, jak  
dzieci; zachodzi tu jednaki przebieg przy 
rozwoju działalności oka, ta sama zależność 
tćj działalności od ruchów ocznych.

Bezzw łocznie po operacyi, przy pierw
szych usiłowaniach utrwalenia wzroku, by
ły  ruchy oczu Rubena bezładne, z trudno
ścią doprowadzał je  do w łaściwego poło
żenia i z trudnością je  w położeniu tem  
utrzym ywał. G dy po raz pierwszy na 
szklankę swą spojrzał i zarazem jój dotknął, 
oczy jego były  spokojne; utrwalił wpraw
dzie wzrok sw ój, na ten przedmiot, ale to 
trwało niedługo, nieregularne bowiem, drżą- j  
ce ruchy, tak charakterystyczne dla nie
widomych, rychło przeszkodziły temu utrwa- j  
leniu wzroku. Następnie dopiero, gdy chory 
nauczył się oczu swych używać, przerywane j 
te drżenia ustąpiły. Ruchy oczu, niezbędne 
do ich utrwalenia, zdobywane były w idocz

nie z mozołem i dopiero po wprawie doko
nywały się łatwiój. Jak dziecko w piątym 
tygodniu życia tracił i Ruben pierwotnie 
z oczu przedmiot, na który patrzył, skoro 
go poruszono.

Z rozległego pola widzenia, jakie posiada 
oko normalne, w pierwszym po operacyi 
czasie istniała tylko część bespośrednio wi
dziana, rysująca się na plamie żółtej siat
kówki. Drobne nawret przedmioty, jeżeli 
mu je  przedstawiano w kierunku linii środ
kowej ciała, dostrzegał Ruben natychmiast; 
nie dostrzegał wszakże nawet ludzi i zw ie
rząt, stojących z boku w polu jego widzenia, 
jeżeli się nie poruszali.

Jeżeli do oczu chorego zbliżano szybko 
rękę w kierunku bespośredniego widzenia, 
odruchowe mruganie zachodziło stale i pra
widłowo; natomiast, jak  u dziecka, odru
chowego przymykania powiek niemożna 
było wywołać, jeżeli ruoh ręki rysował się 
na obwodzie siatkówki.

Trudniej jeszcze, aniżeli ruchów oczu po
trzebnych do utrwalenia wzroku, uczył się 
Ruben bocznych zwrotów oczu, w pierw
szych czasach ruchy te zastępował stale ru
chami głow y. Gdy już dobrze umiał chwy
tać przedmioty taż przed nim się znajdu
jące, trwało jeszcze bardzo długo, zanim  
nabrał wprawy w ujmowaniu z równąż 
łatwością przedmiotów położonych z boku.

Gdy chory przez wprawę w ruchach 
oka nabrał już należytego wyobrażenia 
o przestrzeni najbliższej, którą mógł kon
trolować dotykiem, zaczęto próbować je
go zdolności widzenia i na odległość dal
szą, a wtedy okazało się, że miejsce przed
miotów, przypadających poza obrębem do
niosłości jego rąk, pojmował bardzo błę
dnie, tak, że przedmioty odległe chciał uj
mować ręką, jak dziecko. Ruchy dopiero 
własnego ciała dały mu możność oce
ny przestrzeni, przypadającej między nim 
a przedmiotem widzianym. Przy tych ru
chach swoich potrącał pierwotnie o zawa
dy, które wszakże rychło nauczył się omi
jać.

W rodzonych przeto wyobrażeń o prze
strzeni, w znaczeniu takiem, jakie zmysł 
wzroku w nas budzi, Ruben nie posiadał. 
Jakkolw iek mieć już musiał i miał rzeczy
wiście, za pośrednictwem innych zm ysłów,
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pewne wyobrażenie o otaczającym go świe- 
cie i jego  przestrzennych wymiarach, nie 
m ógł wszakże z temi dawniejszem i poję
ciami swemi powiązać bespośrednio zdoby
tych świeżo wyobrażeń za pośrednictwem  
zm ysłu wzroku, ale wym agało to wprawy 
i doświadczenia.

Samym tylko wzrokiem  nie m ógł Ruben  
odróżnić kuli od tarczy, sześcianu od deski 
czworokątnej; nie m ógł oczyma rospoznać 
własności bryłow atych kuli i sześcianu. Po  
dotknięciu dopiero m ógł wskazać, że kula 
jest okrągła. R ospoznaw ał bespośrednio, 
że kula jest odrębną od sześcianu, nie umiał 
jednak podać, która z tych rzeczy jest okrą
gła, a która kątowata.

Bardzo uderzającym był dalej brak po
jęcia  liczby w znaczeniu optycznem . Jeżeli 
przedstawiano Rubenowi w odległości je 
dnej do dwu stóp zapałkę, w idział ją na
tychm iast, ale dwu na krzyż złożonych za
pałek nie rospoznawał, by ł to dla niego  
now y zupełnie na siatkówce obraz. D o 
piero, gdy zapałek tych dotknął się jednaj 
po drugiej, rospoznawał je  i ich wzajemne 
względem  siebie położenie. Jeżeli trzyma
no przed nim dwie lub trzy zapałki, w od
ległości 3 cm m iędzy niem i, poznaw ał za
raz, że je st ich kilka, nie um iał ich jednak  
liczyć. M usiał dopiero każdej zapałki do
tknąć, aby policzyć oddzielne obrazy opty
czne. W  kilka dni później, po kilkakro- 
tnem powtórzeniu tego doświadczenia, l i 
czy ł już zapałki dokładnie bez ich doty
kania.

W yraźniejszy był jeszcze rezultat do
świadczenia z czarnemi, okrągłem i tarcza
mi na w ielkiej, białej płycie tekturowej. 
L iczby ich nie m ógł Ruben wprost podać; 
liczy ł je , przesuwając naprzeciw  każdej 
swą głow ę, tak jakby jej obraz starał się 
sprowadzić na żółtą plam ę swej siatkówki.

Rezultat więc tych dostrzeżeń, dokony
wanych na człow ieku od urodzenia n iew i
domym, prowadzi do wniosku, że cały ogół J  

wyobrażeń wzrokowych zdobywa się em pi
rycznie i gromadzi się z sumy doświadczeń  
oddzielnych, zbieranych działalnością zm y
słów; na jego kształtow anie się zaś i  cha
rakter oddziaływ a silnie i kieruje nim na
wet poznawanie zm ysłow e w zakresie in
nych zmysłów.

(Ze sprawozdania w „Naturwissenschaft- 
liche Rundschau” tłum aczył T. R .).

S T O S U N E K  C Z Ł O W IE K A

DO ŚWIATA ZWIERZĘCEGO
W  W IE K U  K A M IE N N Y M .

(Dokończenie).

A rcheologow ie francuscy, a ich to g łó 
wnie nazwiska na tem dotychczas spotyka
my miejscu '), gieologiczny okres czwarto
rzędowy dzielą pod względem  archeologicz
nym na cztery doby. Podział ten opierają 
zarówno na typach przejściowych w roz
woju jednego narzędzia, jak na powstawa
niu nowych narzędzi z typu dawnego. N a
zw ę zaś dobom i typom nadają od nazw  
m iejscowości, gdzie się znajdują stacyje 
przedhistoryczne, dostarczające tych typo
wych narzędzi 2).

*) Czy to z przyczyn, że E uropa zachodnia b a r
dziej niż inne jej części w odległych czasach przed
historycznych była zaludnioną i wskutek tego wię
cej niż inne dostarcza zabytków człowieka kopal
nego, czy też właściwościom umysłowym francuzów 
odpowiadają studyja, przedstaw iające rozległe pole 
d la śmiałych wniosków i dalekich wywodów; w każ- 

J dym jednakże razie, paleontologija im  głównie za- 
[ wdzięczą zarówno najważniejsze odkrycia, jakoteż 

najbogatszą obecnie lite ra tu rę  przedm iotu. Dość 
jest wspomnieć na dowód klasyczne prace, A. Gau- 
dry: Les E nchainem ents du monde anim al dans 
les tem ps geologiąues; Saporty: Le Monde des 
p lantes avant l’apparition de 1’homme; G. de Mor- 
tilleta: Le P rehistoriąue an tiąaite  de l’homme; te 
goż; Musee prehistorique (1269 ilustracyj); nako- 
niec choćby wydawnictwo rospoczęte w roku 1860 
p. t. M ateriaux pour 1’histoire prim itive et natu- 
re lle  de 1’homme, zlane w 1890 r. z Revue d’Aa- 
thropologie i E. C artailhaca: La F rance  p re
historiąue. W ydawnictwa te otw ierają drogę do 
nauki.

ł)  Takie stacyje znajdują się: pod Chelles w dep. 
Seine-et-M arne; pod Moustiers, w dep. Dordogne; 
pod Solutre, w dep. S aóne-etL oire; pod Madelei- 
ne, w dep. Dordogne. Doby więc noszą nazwy:

1 Szelska, M ustierska, Solutreńska i Magdaleńska.
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Taki podział oparty na udoskonalaniu na
rzędzi pierwotnych, przedstawiając główne 
stopnie tego udoskonalania, najlepiej odpo
wiada poznaniu stosunku człowieka do zwie
rzęcia, gdyż tak udoskonalane narzędzia 
tylko, jak wiemy, na zwierzęta, lub z nich 
otrzymywane materyjały były zwrócone ‘).

W szystkie narzędzia człowieka czwarto
rzędowego pochodzą z rozwinięcia celowego  
oraz coraz szerszego do powstających po. 
trzeb zastosowywania narzędzia człowieka  
trzeciorzędowego.

O wo pierwotne odłupanie kilku odłam
ków miało na celu zaostrzenie kamienia 
i zarazem zrobienie go bardziej chw ytli
wym. Uzbrajał on rękę ludzką, nadając jój

Fig. 8- ,/ 2 wielk. natur.

więcój twardości i jakby zaostrzenie koń
czynom, odpowiadające pazurom u zw ie
rząt. Taki kamień atoli tylko potęgował 
siłę uderzenia i drapał powierzchnię, lecz 
nie wchodził w głąb ciała, jak rzeczywisty  
pazur, ząb, lub k ieł zwierzęcia.

Natura była mistrzynią człowieka. Spo
strzegł on na innych, a na sobie doświad
czy ł działania kła i pazura. B y  taki ka
mień m ógł wejść w mięso, przebić skórę, 
należało go zrobić bardziej cienkim, a więc

*) Mówiąc to. wcale jednakże nie wykluczam 
możności walk pomiędzy ludźmi i wzajemnego tę- 
pienia się. N a zwierzęta pow stały oręż mógł być 
i na człowieka również dobrze zwrócony.

z obu stron obciosać, należało nadto go za
ostrzyć.

Otóż w dobie pierwszej, szelskiój, jedno 
tylko było znane narzędzie: kamień owalny, 
kształtem do migdała zbliżony, po obu stro
nach obciosany, ku wierzchołkowi zwężany, 
ostrzem zakończony. D ługość tych kamie
ni była rozmaita, od 60 do 300, szerokość 
od 40 do 130 milimetrów (patrz fig. 8 i 9).

Doba druga, mustierska, przedstawia 
oprócz takiego narzędzia jeszcze inne, za
stosowane do skrobania skór przy wypra
wianiu ich na odzież, zwą je skrobaczką 
(patrz fig. 10).

W  dobie trzeciej, solutreńskiój, pierwo
tne narzędzie przechodzi w nowy typ. By

/ i .

Fig. 0. '/ j  wielk. natur.

bardziej m ogło zagłębiać się w mięso, zostaje 
zwężone, wydłużone, spłaszczone i gładziej 
obrobione. Kształtem  więc zbliża się do liścia 
laurowego. Zaostrzenie z obu końców wno
sić pozwala, że było już osadzane na drze
wcu (patrz fig. 11). Osadzenie to wszakże 
nie było stałem. Kamień pozostawał w ra
nie zrobionej. Udoskonalenie skrobaczki 
polegało na obrobieniu jój do użytku 
i z przeciwległej strony (patrz fig. 12).

W  dobie czwartej, magdaleńskiej, obok 
narzędzi kamiennych ukazują się kościane 
i rogowe. Zakruchy do spłaszczenia lub 
wydłużenia ostrza kamień zastąpiony zo
staje przez kość. W tedy dopiero człowiek  
dochodzi do pierwowzoru oręża: kła lub
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pazura. Pow stają ostrza kościane, długie  
do 180 m ilim etrów, na które, ponieważ są 
zbliżone do pocisków, używanych jeszcze  
obecnie przez dzikie ludy, przechodzi na
zwa tych pocisków; były to więc sagaje. 
B y takie ostrze z rany wyjść n ie m ogło, 
otrzym ywało ono nacięcia na wzór krzywo

Fig. 10. W ielk. natur.

osadzonych zębów. B yły  to w ięc harpuny 
(patrz fig. 13 i 14). L iść laurowy przecho
dzi w sztylety  kam ienne. Skrobaczki w d a l
szym rozwoju stają się nożami, rylcami, 
dłutami. Ostrza zastosowane do zszywa
nia naciętemi rzemieniami skór stają się 
szydłam i i igłam i (patrz fig. 15 i 16 ').

Zabijanie zwierząt 
w coraz bardziej udo
skonalony i pewny  
sposób stsje się sztu
ką, przem ysłem  i przy
brawszy charakter za 
czepny, nosi nazwę 
polowania.

R ylec i dłuto w rę
ku artysty pokrywają  
kość rzeźbami. P o lo 
wanie dostarcza treści. 
D o t r z y s t u  takich

T1. „  . „ , r z e ź b  odnaleziono.
Ing. 11. ' / j wielk. natur. . . . . .

Dają one pojęcie, jak
p o l o w a ł  c z ł o w i e k  

czwartorzędowy w  dobie m agdaleńskiej.
G. de M ortillet, jeden z twórców paleo- 

etnologii, w ostatniem swem dziele: Origi-

>) Ściśle dokładny opis narzędzi człowieka z ok re
su czwartorzędowego znajduje się we wzmianko- 
wanem dziele G. de M ortilleta: Le prehistorigue. 
W izerunki zaś ich w Musee prehistoriąue.

nes de la Chasse, de la Pśche e t d e l ’A gri- 
culture, w nader umiejętny i pouczający 
sposób objaśnia kilka scen m yśliwskich zna
nych z rzeźby.

Oto co mówi o sławnem polowaniu na 
żubra (patrz fig. 17). Róg ten, poczytyw a
ny za buławę, był znaleziony przez Elijasza 
Massenat pod Laugerie - Basse i stanowi 
ozdobę jeg o  bogatego zbioru.

„Bison priscus albo europaeus, samiec, 
przedstawiony w ucieczce na szerszej stro
nie rogu. Towarzyszy mu samica, lecz ona 
nie m ogła już stanąć na przodzie, zajętym  
całkowicie przez samca. A rtysta przeto 
mieści ją na odwrotnej stronie. M yśliwy,

Fig. 12. W ielk. natur.

przedstawiony po tźj stronie co samiec, na 
którego poluje —  leży na brzuchu. N ie
którzy twierdzą, że rzeźbiarz um ieścił czło 
wieka w takiem położeniu, ponieważ brakło 
mu miejsca na przedstawienie w innem. To 
możebne, lecz nieprawdopodobne. Artysta  
bowiem m ógł znaleść kawał rogu dość sze
roki, by postawić swojego człowieka. N ie  
uczynił tego i umyślnie pom ieścił go w obe- 
rzniętśj i zwężonej części. Przeto sądzić 
możemy, że jeśli on leży to dlatego, że jest 
na czatach. U k rył się, oczekując na zw ie
rzę, którego dopędzićby nie m ógł goniąc. 
Ręką prawą ciska on sagaję, czy też harpun 
w żubra, którego się, czatując, doczekał, 
a który uciekać poczyna. Że cisnął harpu
nem, wskazuje sznur obok człowieka.



Nr 2 0 . WSZECHŚWIAT. 315

„Z tój sceny m yśliwskiej łatwo jest wnio
skować, że w dobie magdaleńskiej okresu 
paleolitycznego *) m yśliw i czatowali na 
zwierza grubego, by je  w przechodzie har- 
punować.

„W ierzchołki lub ostrza harpunów były  
zatrute. Lecz niedość tego było człowie
kowi. Zapewne trucizna nie była tak gw ał
towna, jak wyrabiana obecnie przez ludy 
dzikie w klim acie gorącym. B y zwierzę

Fig. 13. 73 w ielk. nat. F ig. 14. J/a wielk. nat.

ranione nie mogło ujść daleko przed śmier
cią, m yśliwy zw ykle celow ał w stawy kola
nowe nogi, lub miejsce połączenia nogi z ka
dłubem (I p. 83, 84)”.

*) Archeologiczny okres paleolityczny, według 
M ortilleta, obejmuje wyłącznie tylko czwartorzę
dowy okres gieologiczny. Przyznając bowiem ce
lowość w obrobieniu znajdowanych kamieni w trze
ciorzędowym, w owej istocie, k tóra  je  obrabiała 
nie widzi wszakże człowieka, tylko jego poprze
dnika, którego nazywa A nthropopitheąue (Le Pre- 
historiąue, XV).

W taki sposób ranionego rena widzimy 
na innym obrazie (patrz fig. 18).

Ów zaś człowiek, stojący obok dwu koni 
(patrz fig. 19), z kijem w prawej ręce na 
ramieniu opartym, według Mortiletta wska
zuje, że oprócz kamieni człow iek pierwotny 
używał jeszcze drzewa na oręż. Ten kij 
ma to być maczuga (ibidem).

Doba magdaleńska ’) zamyka okres pa
leolityczny i jakkolwiek pod pewnemi 
względami, mianowicie narzędzi, łączy się 
bespośrednio z okresem neolitycznym, j e 
dnakże wielka różnica, zachodząca w ogól
nym bycie człowieka, każe przypuszczać, 
że pomiędzy dwoma okresami wieku ka
miennego upłynął jakiś znaczny przeciąg 
czasu, który jednakże pozostanie nieujętym  
w dziejach dla braku wszelkich zabyt

ków z niego pocho-

Fig. 16.
Fig. 15. */3 wielk. natur. wielk. natur.

innym  pod względem kultury od człowieka  
z okresu paleolitycznego. Przeskok pomię

*) Znaczna ilość wydobywanych u nas zabyt
ków człowieka kopalnego i kości zwierzęcych, 
a zarazem ta len t i znajomość rzeczy pracowników 
na polu archeologii przedhistorycznej pozwalają 
powziąć nadzieję, że ujrzym y z czasem systema
tycznie opracowany podręcznik paleoetnologiczny, 
którego wzór doskonały przedstaw ił G. de Mor- 
tille t w Prehistorique.

Starożytność człowieka u nas w ten tylko spo
sób, sądzę, da się wyjaśnić i należycie przedsta
wić, jeśli do naszej przedhistorycznej epoki zasto
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dzy dwiema kulturam i jest bardzo widocz
ny. Przedew szystkiem  człow iek neolitycz
ny buduje domy mieszkalne, nad wodą 
i na miejscach suchych, piętrzy dolmeny, 
wznosi menhiry, układa krom lechy, zna 
garncarstwo.

Odpadki jego  kuchni (K joekkenm oeddin- 
g i) i zabytki po nim , znajdowane zwłaszcza  
w  m ieszkaniach nadwodnych (palafittach), 
dostaiezają now ego m ateryjału do poznania 
jego  bytu. Rospatrzenie tego materyjału

rżenia miał ułatwione sobie panowanie. 
O ile jednakże stosunek jego poprzedni, 
polegający w yłącznie na tępieniu, dopo
m ógł ew olucyi naturalnój, trudno jest orzec.

Z m ięsożernych pozostały: niedźwiedź 
bury, ryś, żbik, w ilk, lis, borsuk, rosomak, 
kuna, kamionka, tchórz, wydra. Ukazuje 
się też i gronostaj.

Z gruboskórnych i jednokopytowych po
zostają tylko: Świnia, koń, ponej.

Z przeżuwających jedne pozostają, inne

Fig. 17. '/o wielkości naturalnej.

wykazuje, że człow iek żyw ił się ju ż  ow o
cami i zbożem, a przy tem, nieprzestając zaj
mować się m yśliw stw em  i rybołów stw em , 
był zarazem hodowcą zw ierząt dom owych.

Zm ienił się przeto stosunek człow ieka do 
świata zw ierzęcego. Zm ieniła się też i fau-

zaś powstają. Pozostają: żubr starożytny 
tur starożytny, jeleń, ren, sarna, kozica, ko
ziorożec; zjawiają się: łoś, daniel.

Drobną faunę przedstawiają: bóbr, zając, 
bielak, szczur wodny, m ysz leśna, jeż.

Narzędzia tępienia ciągle się wszelako

Fig. Ib. Wielk. natur. Fig. 19. W ielk. natur.

na. Zwyrodnienie w indywiduach i zubo
żenie w gatunkach jeszcze dal^j zaszło niż 
w okresie poprzednim. P rzyszły  król stw o-

sowany będzie podział czasu przyjęty  przez bada- 
czów na zachodzie.

N aturaln ie , nazwy nadaw ane dobom okresu 
czwartorzędowego oraz typom narzędzi z nich po
chodzącym, m ożna zastąpić miejscowemi, jeśli na 
to  pokusić sig pozwolą same zabytki. Byleby ty l
ko stosunek chronologiczny i o ile sig okaże mo- 
żebną synchroniczność ściśle oznaczyć.

rozw ijały. Ów kij na obrazie przedstawia
jącym  scenę m yśliwską z okresu poprze
dniego, w którym M ortillet upatryw ał ma
czugę, otrzymuje znaczne zgrubienie na 
końcu, które nadaje mu w ygląd rzeczyw i
stej maczugi. Jedne sagaje, przyczepione 
stale do drzewca długiego i grubego tworzą 
ciężkie lance; inne zaś do lekkiego pręta— 
tworzą strzały, wyrzucane już cięciwą na
piętą na łuku. W chodzą przy tem w użycie 
proce, z których ciskane kamienie przy
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bierały siłę kuli przy uderzeniu. Sztylety  
kamienne wskutek ulepszonego obrobienia 
zyskują na ostrości i twardości. Młoty i sie
kiery niew iele ustępowały żelaznym (patrz 
fig. l i  2).

Jeśli przy tak pomyślnem tępieniu zw ie
rząt człow iek wykazał siłę  i odwagę, to 
przy hodowaniu, przetwai-zając zwierzę na 
swego sługę, dow odził wielkiej przezorności 
i zręczności.

Ze zwierząt domowych obecnie w okre
sie neolitycznym  były już znane jako do
mowe: Świnia, wół, koza, pies.

Im  większe nastąpiło zbliżenie się zwie
rzęcia do człowieka, tem się bardziej 
w zwierzętach domowych zacierało pocho
dzenie.

Pom iędzy Sus erymanthius z Pikerm i 
i Sus major z Leberon a naszą świnią do
mową A . Gaudry mieści: Sus provincialis 
i Sus arvernensis z pliocenu, Sus scrofa 
z okresu czwartorzędowego.

W  sprzeczności z przyrodnikami, którzy 
wołu naszego wyprowadzają z zaginionego 
tura starożytnego (Taurus prim igenius), G  
de M ortillet przodków jego w prostśj linii 
widzi w turze długoczołowym  (Taurus lon- 
gifrons), który, wskutek sw ych rogów krót
kich, nosił jeszcze nazwę Brachyceros.

Kozę domową wyprowadzają, jedni od 
kozła skalnego, który w Alpaeh nosi nazwę 
Ibex A lpinus, w Pirenejach — Ibex H ispa- 
nus; drudzy zaś od Capra egagrus.

Rzecz się jednak zupełnie inaczój przed
stawia, gdy idzie o psa.

P ies nie istniał w okresie paleolitycznym. 
Lecz w okresie neolitycznym  czy był dzi
kim jeszcze, czy też już udomowionym?

Najwcześniejsze kjoekkenm oeddingi duń
skie już zawierają znaczną ilość kości psa 
i zarazem innych kanidów, jako to wilka, 
a zw łaszcza lisa.

Gdy w roku 1869 na międzynarodowym  
zjeździe antropologów i paleoetnologów  
w Kopenhadze, znakomity archeolog duń
ski, Steenstrup, wykładał zebranym o za 
wartości kjoekkenmoeddingu pod Salager 
i rozw ijał kwestyją przysw ojenia psa, 
w taki mniój więcój sposób starał się do
wieść jego udom owienia.

K ości wszystkich zw ierząt ssących, zaró
wno te, które pozostały całe, ja k  i rozbite

przez człowieka w celu wyjęcia z nich szpi
ku, są do pewnego stopnia pogryzione przez 
zwierzę mięsożerne. W szystkie części z nich 
m iękkie i gąbkowate ubyły. Nawet ze 
szkieletów kości miększe i większa część 
żeber znikły... Co nie jest wcale rzeczą 
przypadkową, lecz ściśle system atyczną i to 
nie w jakiej kol wiekbądź części tych odpad
ków, lecz w całój ich ilości. Te kości obgry
zać i stosowne części po człowieku dojadać 
mogło tylko zwierzę domowe. Tem zw ie
rzęciem domowem, ciągłym  towarzyszem  
człowieka, m ógł być tylko pies. Tembar- 
dziój, że ślady obgryzienia przez psa kości 
świeżych są zupełnie podobne do śladów  
na owych kościach.

Ponieważ pies nie istniał w okresie pa
leolitycznym , więc powstało zaraz pytanie, 
z jakiego gatunku kanidów pochodzi pies 
udomowiony? G. de M ortillet tak to pyta
nie rostrząsa ').

Próbowano psa wyprowadzać od wilka. 
Trudno jednakże było udowodnić tego po
chodzenia wobec różnicy w charakterze psa 
i wilka oraz wstrętu ich wzajemnego do 
krzyżowania się. Próbowano wyprowadzać 
od lisa, lecz jeszcze się trudniejszem to oka
zało. Oprócz bowiem jeszcze większej róż
nicy w charakterze i wzajemnego wstrętu 
do krzyżowania się, świadczy przeciwko te
mu wejrzenie u obu różne. W yprowadzić 
psa od szakala zdawałoby się rzeczą najła
twiejszą, wskutek charakteru szakala bar
dziej towarzyskiego niż tamtych kanidów; 
lecz i szakali jest kilka gatunków czy też 
ras. Należy więc, zdaniem jego, psom przy
pisać rozmaite pochodzenie, coby wyjaśnić 
mogło istnienie psa w Am eryce przed jćj 
odkryciem oraz ilość i rozmaitość ras psich 
obecnie.

Izydor Geoffroy Saint-H ilaire kilka ras 
psich wyprowadza od szakala zwykłego, 
Canis aureus; psa boszmeńskiego —  od sza
kala mającego grzbiet czarny,- Canis meso- 
melas; rasę domowych psów amerykań
skich — od szakala stepowego, Canis can- 
crivorus; charta egipskiego — od Kaberu, 
Canis simensis.

')  Origines de la Chasse, de la Pdche et de 
l’Agricuiture. I, Chasse, Peche, D omestication, 
Cp. SIO).
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U dom ow ienie innych zw ierząt odbywało  
się w  wieku bronzowym  i żelaznym.

W iek bronzowy i żelazny rospoczynają 
czasy historyczne. M ogli w ięc w nich lu 
dzie, wytępiwszy poprzednio jedne zw ierzę
ta, a skłoniw szy inne do służby sobie, zapo
mocą właśnie tych samych zw ierząt, a z orę
żem na nich wypróbowanym , rzucić się na 
siebie samych. W szak D zieje Pow szechne, 
z pewnego rospatry wane punktu, nie są ni- 
czem innem, tylko tępieniem  ludzi przez 
ludzi.

Zachodzi tylko ta różnica, że przy tępie
niu zwierząt, człow iek zabijał, raniąc ciało; 
tępiąc zaś ludzi, człow iek zabija w sposób 
dwojaki. Zabija, jak to był się nauczył, 
w praw ił i przyw ykł zabijać zwierzęta, to 
jest niszcząc cia ło ,aoprócz tego, zabija—ko- 
szlawiąc i marnując um ysł, pomny, że w ła
śnie ów um ysł jest tą potęgą, która, w ytw o
rzywszy człow iekow i w yjątkow e w przy
rodzie stanowisko, w pracy dalszćj nie 
ustaje.

I. Radliński.

SPRAWOZDANIE.

H. de Vries. F lora i fauna ciem nych kanałów 
w wodociągach ro tterdam skich.

W skutek ukazania się wielkiej ilości t. w .  lasecz- 
nika żelaznego (C renothrix  K iihniana), stanow ią
cego częstą przyczynę zanieczyszczenia wody w ru 
rach  wodociągowych, wyznaczona by ła  przez za
rząd miejski komisyja w celu zbadania przyczyn 
zjawiska. Naukowe w yniki badań swych w tym 
przedmiocie ogłosił dziś jeden  z członków komi- 
syi, botanik de Vries.

Przyczyną zanieczyszczenia, jak  w ykazały po
szukiwania, było złe urządzenie filtrów; jakoż uka
zanie się brunatnych, kłaczkowatych mas w spo
mnianego ustro ju  w wodzie wodociągów, świadczy 
zawsze o niedoskonałem filtrowaniu.

Autor podaje opis samego ustroju. Są to dro
bne kom órki połączone w nici, k tóre  znów tw orzą 
kosmki, wynoszące do 1  cm. Nici otoczone są po
chwami, zaw ierającem i w znacznej ilości tlenek 
żelaza, który  się w ytw arza przez organizm  ów 
z rospuszczonych w wodzie soli żelaznych. La- 
secznik ów rozw ija sig najpom yślniej w wodzie,

gdzie obok rdzy żelaznej znajdują się gnijące sub- 
stancyje organiczne, a zatem wytwarza się wę
glan żelaza. N orm alna zawartość tych substancyj 
w wodzie, używanej do picia, nie wystarcza do 
rozwoju Crenothrix. Lasecznik mnoży się n ie
zm iernie prędko zapomocą zarodników CMikro- 
sporen), powstających przez podłużne i poprzecz
ne dzielenie się komórek. Jest on rospowszech- 
niony po całym świecie.

Woda Mozy, zanim dochodzi do pomp, przebie
ga kilka wielkich ciem nych kanałów kilkum etro
wej wyśokości i niem niej długą drogę, również 
podziemną, pomiędzy pompami a filtrem. Otóż 
ściany tych wszystkich kanałów i ru r okazały się 
pokrytem i gęstą warstwą isto t żyjącyoh. Orga
nizm y tu  znalezione są:

Mięczaki: Dreyssena polym orpha, Sphaerium  cor- 
neuro, B ythinia tentaculata, Lim naea auricularia. 
Skorupiaki: Gamarus pulex, Asellus aąuaticns. 
Mszywioły: Paludicella E hrenbergii, Plum atella lu- 
cifuga, PI. repens. Polipy: Cordylophora lacustris. 
Gąbki: Spongilia (Meyenia) fluyiatilis. Prócz tego 
rozm aite robaki (Anguillula, Naida), kołowrotki, 
acynety, w irczyki i inne wymoczki, ameby (A. li
ma*, proteus, guttula, radiosa), A ctinophris E ich- 
hornii, Diflugia, Euglyfy. Z roślin: Pandorina
Volvox i inne wciągnięte prądem  wodorosty zie
lone, laseczniki żelazowe i siarkowe (Beggiatoa 
alba, C ladothrix i Crenothrix).

W  głównych zarysach przytoczona tu  fauna zbli
ża się bardzo do znalezionej przez Kraepelina 
w wodociągach ham burskich. (Naturwiss. Rund
schau, N r 46, 1890 r.).

Wi. K.

Wiadomości bibliograficzne.

— ku>. Prof. Dr Friedrich Umlauft. Das Luftm eer. 
Die Grundziige der Meteorologie und Klimatolo
gie. Mit 180 A bbildungen, 18 K arten und Dia- 
gram men im  Texte und 16 Separatkarten  in F a r-  
bendruck. W ien, H artleben, lfci91 r .  Cena 6 gul
denów lub 10  m arek 80 fen.

Dzieło zaw ierające na 476 stronicach przystępny 
wykład zasad meteorologii i klim atologii znanego 
autora prac, odnoszących się szczególniej do za
kresu gieografii fizycznej. W  przystępnej formie 
książka ta  obejmuje wszystkie działy nauki; przy 
każdym  znajduje się krótki, ale zupełnie dostate
czny rys historyczny. Prawie we wszystkich dzia
łach spotykam y ostateczne wyniki badań odpo
wiednich. W ydanie bardzo ozdobne, zaopatrzone 
w mnóstwo map i ryB u n k ów . Spotykam y tu ta j 
p o rtre ty  większej cząści badaczów na polu m eteo
rologii i klimatologii, jako  to: A leksandra Hum 
boldta, Wojejkowa, Julijusza Hanna, Buys-Ballota. 
Berghausa, van Bebbera, N eum ajera, Doyego i in 
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nych. Sądzimy, że naw et osoby już obeznane 
z przedm iotem  z przyjemnością i pożytkiem  od
czytają większą część ustępów tej książki.

— zti. Karol Schaedler, Biographisch-litterarisches 
H andw orterbuch der wissenschaftlich bedeutenden 
Chemiker. Berlin; u F riedlaendra i  syna, 1891, 
16®. str. 162, cena w oprawie 3 marki.

K róciutkie wzmianki o chemikach, a  niekiedy 
i innych uczonych wszystkich czasów i narodowo
ści, zebranych (w tak  małej książeczce) w liczbie 
około 800. W  tym  poczcie, jak  przeczuć łatwo, 
niemcy stanowią główną siłę. Inne narodowości 
opracowane wprost niedbale: polaków wspomniano 
3 (Nencki, Olszewski okolicznościowo, Zygm. W ró
blewski z błędnem i datam i), rossyjan także 3, an 
glików, francuzów, włochów brak  wielu bardzo 
ważnych. Na co i komu przyda się taka robota? 
Niekompletna, niekrytyczna, a z pretensyjam i do 
wymieniania zasług wzmiankowanych w niej uczo
nych, może chyba służyć za źródło wiedzy dla r e 
porterów  pism brukow ych, bo dla zwykłego czy
telnika niem a w niej nic zajmującego a dla spe- 
cyjalisty jes t śmieszna.

KROHIKA N A U K O W A .

— sic. Substancyje atmosfery słonecznej. W to
mie X „Johns H ophins U niyersity circulars1* po
dał p. H enryk A. Rowland wiadomość o ostatnich 
postępach wiedzy spektralnej, a między innem i 
wykaz pierwiastków, k tóre dotąd w atmosferze 
słonecznej wykazano, na podstawie zgodności linij 
widmowych tych pierwiastków  z linijami Fraun- 
hofera. Pierw iastki te  są uporządkowane według 
ilości linij zgodnych: żelazo’ (przeszło 2000  linij), 
nikiel, ty tan, mangan, chrom, kobalt, węgiel (200 
linij), wanad, cyrkon, cer, wapień (75), skand, ueo- 
dym, lantan , itr , niob, molibden, pallad, magnez 
(201, sód (11), krzem , stront, baryt, glin (4), kadm> 
rod, erb, cynk, miedź (2 ), srebro (2), beryl (2 )’ 
german, cyna, ołów (1), potas (1). Iryd, osm, 
platyna są wątpliwe. N iektóre pierwiastki dotąd 
badane nie były. W ogólności sądzi p. Rowland, 
że gdyby ziemia do tem peratury  słońca rozgrzaną 
została, widmo je j byłoby zupełnie podobne do 
widma słonecznego.

—  mfl. Krzepnięcie krw i. B adania Aleksandra 
Schmidta, datujące z przed la t przeszło dwudzie
stu, przem awiają za tem , że krzepnięcie polega 
na  chemicznej ferm entacyi. W edług fizyjologa te 
go, wlóknik, tw orzący się we krw i i będący wła
ściwym czynnikiem  krzepnięcia, powstaje z sub- 
stancyi w łóknikorodnej (fibrynogenu) i substancyi

włóknikotwórczej (flbrynoplastycznej); bodźcem do 
zachodzącej przem iany, m a być ferment włókni- 
kowy (fibrynferm ent). Nowsze prace pp. M. Ar- 
thusa i C. Pagesa uzupełniają powyższą teoryją, 
przypisując znaczenie flbrynoplastycznej substan
cyi solom wapiennym. Jeżeli do 25 cm3 0,9%-go 
rostw oru szczawianu potasu dodamy 225 cm3 krw i, 
to  ta  ostatnia dobrowolnie już nie krzepnie. Szcza
wian potasu, który  w tym  razie wydziela z ros
tworu krwi sole wapienne, może z tym samym 
skutkiem być zastąpiony przez szczawian sodu lub 
amonu, również przez fluorek lub krzemian alka
liczny albo przez mydło alkaliczne. Na rezultat 
nie wpływa nic, czy ciała te dodamy w stężonym 
lub roscieńczonym. rostworze, czy też w postaci 
delikatnego proszkn. Przerwanie koagulacyi krwi 
polega na osadzeniu zawartych w niej soli wapnia; 
własność krzepnięcia można przywrócić takiej od 
wapnionej krw i, dodając do niej małego nadm ia
ru  soli wapiennej, np. chlorku wapnia. Pp. Ar- 
thus i Pages obszernie badają powyższe reakcyje 
i wreszcie tak formułują swą nową teory ją  krze
pnięcia krwi: pod wpływem fermentu włókniko- 
wego i w obecności soli wapiennych substancyja 
fibrynorodna osocza krw i roskłada się na dwa cia
ła, z których jedno daje związek nierospuszczalny, 
zawierający wapień, mianowicie włóknik, podczas 
gdy drugie pozostaje rospuszczone w surowicy (glo
bulina krzepnąca przy 64°). (Comptes rend., Rev. 
sc ien t).

—  wlk. W pływ oświetlenia na rozw ój u roślin kol
ców i cierni. Aby poznać wpływ oświetlenia na 
w ytw arzanie kolców i cierni umieszczał Lothelier 
dwie jednakowe rośliny w możliwie jednostajnych 
warunkach, ale tak , że jedna  oświetlona była ze 
wszech stron, gdy tymczasem druga otrzymywała 
światło tylko z północy. Pokazało się, że silne 
oświetlenie sprzyja rozwojowi cierni i kolców. Tak 
berberys w słabem świetle posiadał liście z dobrze 
wytworzoną tkanką zieloną i nie miał zadużych 
kolców; przeciwnie w oświetleniu silnem liście roz
wijały mało tkanki zielonej, natom iast roślina wy
tw orzyła wiele cierni. Robinia pseudoacacia w mo- 
cnem oświetleniu rozwijała ciernie, których d łu 
gość przeciętna wynosiła 9 mm, w słabem oświe
tleniu ciernie nie przewyższały 1 mm. Ciernie Cra- 
taegus Oxyacantha wykazywały róŻDicę 4 i 11 mm 
w cieniu i na słońcu. Podobna różnica w wielko
ści i ilości kolców dała się spostrzedz u Ribes 
Uva crispa, w zrastającej w oieniu i  na słońcu. 
(Cou.ptes rendus, 1891, t. CXII, p. 110).

— /« . Przed dziesięciu przeszło laty zauważo
no, że organy płciowe wielu zwierząt rozwijają 
się z komórek, ukazujących się w bardzo wcze
snych stadyjach, u niektórych organizmów, jak 
naprzykład u niższych raków według obserwacyj 
Grobbena, przed zróżnicowaniem się dwu pierwo
tnych listków zarodkowych: ektodermy i entoder- 
my; na  tej zasadzie niektórzy zoologowie uważają

; komórki płciowe za osobny listek zarodkowy, jak
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kolwiek u bardzo wielu zw ierząt zaczątki o rg a 
nów rozrodczych dają się zauważyć dopiero u 
późnych stadyjów  zarodka. R. R itte r wykazał 
ostatniem i czasy *), że u Chironorausa (ow ada za
liczane/go do much) komórki płciowe w ytw arzają 
się w stadyjum  bardzo młodem, jeszcze przed 
ukończeniem segmentacyi, na przyszłym  tylnym  
końcu zarodka; po utw orzeniu się b lastoderm y 
i w ystąpieniu listków zarodkowych leżą one jesz 
cze jakiś czas na zew nętrznej pow ierzchni zarod
ka  i dopiero w późniejszych stadyjach zagłębiają 
się do wnętrza tworzącego się organizm u i tu  dają 
początek jajnikom , lub gruczołom nasiennym.

')  Zeitschr. f. wiss. Zool. 50 Bd-, 3 Hft.

Posiedzenie 9-e Kom. stałćj teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pom ocni
czych odbędzie się we czwartek dnia 21 
Maja 1891 roku, o godzinie 8-ćj wie
czorem, w lokalu Towarzystwa O grodnicze
go (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. P. W ł. K ozłow ski „Przyczynek do 
wyjaśnienia związku pomiędzy budową ro
ślin  i gieograficznem ich rozmieszczeniem”.

3) D r S. Grosglik „Zarazki chorobotwór
cze w m lek u ”.

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 6 do 12 Maja 1891 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i  Rolnictwa w W arszawie).

5•r-*N
O

B arom etr 
700 mm -|- T em peratura  w st. C.

U-to

£

Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .

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

6 Ś. 66,0 56,8 55,6 8,5 11 .2 8,8 12,6 4,3 63 N E6,NE6,W*ł 0.0 Pogoda chwil, wicher
7 0. 54,9 53,6 51.8 10,5 14,8 12,7 15,7 3,6 54 SE n ,E8.E 10 0.0 Dzień w ietrzny
8 P. 49,3 j  47,4 46,6 11,6 16,0 12,9 16,6 9,6 60 ES'20. ES10. ES’ 0,1 W icher, wiecz. deszcz
9 S. 45.8 45,9 46,4 11,7 18,0 14,4 19,6 9,4 65 ES 1,.E ,0.Eł 2,6 W n. wich. z ulewn. d.

10 N. 46 9 | 46,9 47,4 13.6 18,0 20 ,1 22 ,1 10,0 (52 ES’,E 3,EN 6 0,0 Pogoda
11 P. 50,4 62 0 53,8 12,7 19,0 14,0 ‘20,7 10,4155 E N 14 E I4.EN5 0,0 Pog., dzień wietrzny
12 W. 55,9 | 55,9 54,9 12,9 17,0 14,1 18,0 8,0 49 E 9,E 4,E> 0,0 Pogoda

Średnia 61,1 13,8 57 2,7 mm

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

wieczorem. Szybkość w iatru  w m etrach  na sekundę, b. znaczy burza, d. — deszcz.
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R. — Stosunek człowieka do św iata zwierzęcego w wieku kam iennym , napisał I. Radliński. — S pra

wozdanie — W iadom ości bibliograficzne. — K ronika naukowa. — Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znałow icz.

fl03B0JieH0 IJeH3ypoio. BapmaBa, 3 Mas 1891 r. Druk Emila Skiwakiego, Warszawa, Chmielna, f i  26.


