
/

JS& 3 5 . Warszawa, d. 27 sierpnia 1893 r. T o m  X I I . .

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

PRENUMERATA „W S ZE C H S W IA T .-. '
W W arszawie: rocznie rs. 8 Jurkiewicz K., Kwietniewski W ł., Kramsztyk S., Na-

kwartalnie 2 tanson J., Prauss St., Sztolcman J. i W róblewski W.

Z przesyłką pocztową: rocznie „ lo  Prenumerować można w  Redakcyi „Wszechświata"
półrocznie „ 5  | i we wszystkich księgarniach w  kraju i zagranicą.

A.dres ZRed-Sbiscyl: IS^ra.lcowsisrie-Frzed.rjaieścIe, 2STr

0 ISTOCIE CHOROBY
i drogach leczenia.

(Mowa, miana przy objęciu rek toratu  w Uniwer
sytecie wrocławskim w d. 15 października 1892). J

Czcigodne Zgromadzenie! W  chwili, gdy j 
państwo i kraj pozostają, jeszcze pod świeżym 
wpływem grozy epidemii, niebezpieczeństwa, 
którego odwrócenie od naszej prowincyi, ko
lejno z trzech stron zagrożonej, zawdzięcza- j 

my zjednoczonej, świadomej celu działalności i 

władz centralnych i miejscowych, w takiej 
chwili, mniej niż kiedykolwiek, potrzebnem 
jest usprawiedliwienie, źe przedstawiciel me- ' 
dycyny naukowej usiłuje przy uroczystej spo- j 
sobności, wprowadzić W as w głąb krainy 
owych myśli i celów, które obecnie patologią 
zajmują. Dążenia i postępy tu  dokonywane j  

ześrodkowują się w pytaniu, co stanowi „isto

tę i przyczynę choroby oraz jakie są drogi 
leczenia.”

Wiadomo wszakże każdemu, kto choćby 
tylko pobieżnie w historyi umiejętności naszej 
się rozejrzy, źe o żadne z jej zasadniczych 
pojęć tyle nie toczono sporów, żadne nie u ra
biało się bardziej zmiennie, odpowiednio do 
danej doby, niź właśnie pojęcie o chorobie.

Jeśli chcemy dziś pojęciu temu nadać zna
czenie, godne potężnego przewrotu, jak i się 
dokonał w ostatnich dziesiątkach la t w poj
mowaniu wszystkich zjawisk życiowych, jeśli 
je  chcemy dziś wyjaśnić zgodnie z zasadami 
nauk przyrodniczych, to nieodzownem będzie 
zastanowić się naprzód krótko nad natu rą  
podkładu, na którym choroba się ujawnia, 
natu rą  ustroju ludzkiego.

Ustrój nasz, będący przez świadomość 
i wolę jednością moralną, przedstawia się nam 
wszakże z punktu widzenia materyalnego, 
jako wytwór tak  wielki, z takiego boga
ctwa misternych pojedyńczych mechanizmów 
zbudowany, źe bezwątpienia niebardzo to 
zadziwić może, jeśli nawet biegłemu oku ba
dacza niekiedy się przytrafi, że wśród zawiłej 
różnorodności zjawisk straci ono z uwagi je 
dność niepodzielną tego mikrokosmosu.

Poszukiwanie sił, wprawiających w ruch to
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życiem tchnące, życiem darzące stworzenie, | 
jes t tak  stare jak  dzieje medycyny, ja k  dzieje 
ludzkości. Atoli poszukiwanie to musiało 
w najgłówniejszych punktach pozostać płon- 
nem dopóty, dopóki mniemano, źe się uda 
wniknąć w istotę organizacyi ludzkiej nieza
leżnie od zasad ogólnej nauki o przyrodzie. 
Nowy, płodny okres rozpoczął się dopiero, 
odkąd fizyologia nauczyła nas zastosowywać [ 
metody oraz zdobycze nowoczesnej fizyki i 
i chemii do zjawisk ciała zwierzęcego tak  
w spoczynku ja k  w ruchu.

Jakkolwiek dociekanie istoty odbywających 
się w tem ostatniem procesów z powodu w ła
śnie ich rozlicznych powikłań, wzajemnego 
wpływu na siebie sił, w sposób rozmaity 
w ciele działających, nieskończenie musi być 
trudniejszem, aniżeli poznanie owych proce
sów fizyczno-chemicznych, które napotykamy 
w przyrodzie nieożywionej, to niemniej oba 
te  procesy są jednakowe co do wewnętrznej 
istoty swojej.

N iema już dziś miejsca dla pojęcia jakiejś 
szczególnej siły życiowej, aczkolwiek przeka
zane ono nam zostało przez szkoły stare , po
ważne i uposażone przez nie w najwyższą 
władzę magiczną: od pneumy H ippokratesa, 
od „A rchaeusa”, burzyciela z czasów reforma- 
cyi Paracelsusa, aż do „duszy choroby” 
S tahla i tak  zw. siły życiowej filozofów natu
ry naszego stulecia— zawsze jes t to jedna i ta  
sama myśl, k tóra w coraz nowej szacie wraca, 
teorya, źe w żyjącym organizmie tkwi szcze
gólna, jem u wyłącznie właściwa siła. J a k 
kolwiek teorya ta  niejednokrotnie zwalczoną 
została najostrzejszą bronią krytyki, jakkol
wiek bezpodstawności jej na pozór niezbicie 
dowiedziono, pokazało się wszelako jeszcze 
w najnowszych czasach, źe jej niezupełnie 
zbywa na zwolennikach naw et w kołach spe- 
cyalistów.

Od czasu słynnych badań R oberta Meyera 
i Helmholtza nad zachowaniem siły, wie
my wszakże, źe i owe zjawiska, które co
dziennie spostrzegamy w człowieku, bądź 
zdrowym, bądź chorym, są wszystkie razem 
wynikiem określonych procesów ruchu, doko- 
nywających się w jego częściach zasadniczych. 
Ruchy te  z swojej strony pochodzą w osta
tnim rzędzie z powinowactw z wyboru, które 
wewnątrz materyi zmiennej ciała naszego 
walczą w bezustannych przeobrażeniach o pra- j

wa swoje. Polegające na tych powinowa
ctwach przyciągania i odpychania m ateryi są 
pierwszym warunkiem i źródłem wszelkiego 
do życia służącego ruchu. Same przez się 
wszakże nie odróżniają się w żadnym głów- 

! nym punkcie od owych procesów, które nam 
odsłoniła chemia w dziedzinie przyrody nie
ożywionej.

Świadomość tej wewnętrznej równoważno
ści sił i praw, tu  jak  i tam  działających, ogar
nia nowoczesną naukę przyrody, jak  i nowo
czesną medycynę. W  tem jednoczącem prze
konaniu tkwi pewność, że powiedzie się kiedyś 
pracy nieprzerwanej w kierunku, przez owych 
badaczów wytkniętym—pomimo znacznie bar
dziej zawikłanego powiązania sił, w organizmie 
naszym działających—jeśli nie rozwiązać za
gadnienie samego życia, to przynajmniej głę
biej wniknąć w jego zjawiska.

Jakkolwiek przeto ciało nasze z tak  roz
licznych członków złożonem wydawać nam 
się może, jakkolwiek pojedyńcze narządy jego 
przedstawiają nam zjawiska tak zmienne 
tak  pod względem budowy, jak  własności 
i czynności, w planie zasadniczym budowy 
swojej wszystkie jednakże ze sobą się zgadza
ją . Ostatecznie wszak wszystkie złożone są 
z milionów cegiełek najdrobniejszych—z ko
mórek.

Pod hasłem wygłoszonego przez Yirchowa 
z genialną bystrością umysłu zdania: „Omnis 
cellula e cellula” wzrosły nagle owe przez 
Schwanna odkryte cząstki najdrobniejsze—ko
mórki, do właściwego pierwiastku, do organi
cznej jedności ciała zwierzęcego. Ostatnie 
więc porównać można do państwa, utworzo
nego z komórek, w którem nietylko pojedyń
cze prowincye, organy, posiadają dość daleko 
sięgającą niezawisłość, lecz również ich części 
składowe, komórki, obdarzone są znaczną sa
modzielnością.

W sparty bogactwem zdumiewających szcze
gółowych doświadczeń wykazał dalej Yir- 
chow, że każda jakiegobądź rodzaju choroba 
połączona jest już to z Iżejszemi, już cięższe- 
mi zboczeniami w układzie komórek, a co 
najmniej z osłabieniem ich funkcyj. Po 
wykazaniu przez niego również, źe nie 
wchodzi tu  w grę przypadkowa równo
ległość zjawisk, lecz prawidłowy szereg przy
czyn i skutków, wynikł z tego wniosek niewzru
szony, że zaburzenie zwykłych czynności jest
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tylko wynikiem materyalnych zmian pewnych 
gi’up komórkowych.

I  w chorobie więc odbywają się te same 
molekularne przesunięcia w ciele komórko- 
wem co u człowieka zdrowego, tylko, że one 
tu, odpowiednio do anormalnego kierunku 
procesów fizyczno-chemicznych, przejawiać się 
muszą w sposób jakościowo niezwykły.

Tak przedstawiała się teraz tradycyjna 
teorya o istocie choroby wobec nowonabytych 
faktów i poglądów w świetle patologii komór
kowej.

Jeżeli dotąd poczytywano chorobę za istotę 
obcą, jakoby samoistną, która napada ciało, 
przez długi czas w niem się sroźy i potem 
z niego się usuwa-—pojęcie, które nieodzownie 
do dwoistości naszego fizycznego „ja” prowa
dzić musiało, to yirchowowskie pojęcie choroby 
opiera się właśnie na jednolitości wszystkich, 
nawet najnienormalniejszych zjawisk życio
wych.

„Choroba,” mówi on juz w r. 1849, „nie 
jest nic życiu obcego, lecz samo życie, które 
tylko z powodu zmiany zewnętrznych warun
ków w innej postaci się przejawia.” I  o ró
żnicy pomiędzy zdrowem a chorem ciałem 
wyraża się w sposób następujący: „Ona może 
tylko polegać na różnicy warunków, w któ
rych przejawiają się prawa życiowe. Ostatnie 
mogą się wydawać jak  najbardziej odmienne- 
mi, jednakże nigdy nowe prawa, lecz tylko 
nowe warunki powstały.”

Chodzi więc oczywiście po większej części 
tylko o nader utrudniającą zmianę warun
ków, ilekroć mamy przed sobą rozwijającą się 
chorobę.

T a  zmiana warunków spotkać nas może 
albo na naturalnej drodze powstawania orga
nizmu naszego, t. j. polegać może na zbocze
niach, pochodzących skutkiem późnego wieku 
i t. d., albo—a jest to przypadek nietylko 
częstszy, lecz także niezaprzeczenie bardziej 
zajmujący—leży ona w świecie zewnętrznym, 
w otaczających nas warunkach i wpływach. 
Powietrze, którem  oddychamy, woda, którą 
pijemy, pokarmy szczególnie surowe, które 
spożywamy, są—bądź z powodu braku jakich
kolwiek ważnych dla życia substancyj, bądź 
z powodu jakiejkolwiek domięszki nieodpo
wiedniej—tak  rdzennie zmienione, źe oddzia
ływanie wzajemne pomiędzy niemi a narząda
mi do ich przyjmowania służącemi nie może

pozostać normalnem, lecz uledz musi odpo
wiednim zboczeniom.

W szystkie choćby najrozmaitsze czynniki, 
posiadające taką własność, podciągamy zwy
kle wręcz pod kategoryą czynników choroby, 
albo teź nazywamy je wprost truciznami.

Stykają się tu  więc ze sobą dwie nieprzyja
zne sobie siły: po jednej stronie czynniki szko
dzące ciału naszemu, występujące z zewnątrz, 
których doznajemy już to jako obrażeń, już 
to jako zatruć, albo zarażeń; po drugiej stro
nie jedność ustroju naszego, zbudowanego 
z milionów komórek.

Z  oddziaływania wzajemnego obu tych 
czynników na siebie powstaje choroba i to 
tem szybciej i gwałtowniej, im różnorodniej- 
szemi i głębszemi są powinowactwa chemi
czne, które owe szkodliwości przeciwstawiają 
zasadniczym częściom składowym naszych 
tkanek.

Jakkolwiek więc wysoko cenić należy teore
tyczne korzyści zwrotu, którego piorunujące 
wrażenie na umysły obecnie ledwie jeste
śmy juź w stanie pojąć, nie byłby on jednak 
z pewnością nigdy zrodził tak  potężnych, tak  
trwałych następstw, gdyby nie był zarazem 
wielce pożytecznym dla sprawy leczenia cho
rych, a przynajmniej dla zrozumienia każde
go procesu leczniczego.

Odkąd stało się jasnem, że same zasadni
cze części składowe ciała obejmują mnóstwo 
sił, odkąd przekonano się, że w każdym za
grożonym punkcie ciała naszego niebrak 
ognisk, raczej komórek zarówno zdolnych jak  
gotowych w pewnych warunkach żywiej ro
snąć, obficiej się mnożyć i wytwarzać w ten 
sposób dostateczne wyrównanie doznanego 
uszkodzenia, a nawet u traty  pewnych grup 
komórkowych, od tej chwili płodność nowych 
poglądów dla medycyny praktycznej nie pod
legała juź wątpliwości, gdyż przez wykaza
nie, że komórka jest nietylko ostatnim i naj
właściwszym punktem, wystawionym na cho
robę, lecz zarazem głównym punktem wyjścia 
do odnowienia, odrodzenia straty, określone 
zostały po raz pierwszy siedlisko oraz siły 
kierujące leczeniem.

Jeśli uprzytomnimy sobie, źe leczenie po 
większej części—mowa tu oczywiście o lecze
niu wewnętrznem, a nie o operacyi—osięga się
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przez własną zdolność organizmu przystoso
wywania i odnawiania, źe większa część sku
tków pomyślnych spostrzeganych po zastoso
waniu środków leczniczych polega jedynie na 
wzmocnionem pobudzaniu, na popieraniu lub 
przyśpieszaniu tych naturalnych procesów wy
równywających, to mamy zapewne wszelkie 
powody przyznawać największą doniosłość tej 
zdolności przeobrażania i odradzania ciała 
komórkowego, jako prawdziwej dźwigni le
czenia.

D la badacza przyrody zapewne ten nie- 
oszacowany dar ustroju naszego nie ma dziś 
zgoła nic zadziwiającego. Dawno już wszak 
znane mu są ze świata zwierzęcego liczne 
przykłady, które od czasu, gdy rozbrzmiało 
szeroko hasło Darwina, w naturalniejszem 
też znaczeniu są pojmowane, niż to bywało 
u nas przez czas zbyt długi pod wpływem 
fantastycznych odgłosów szkoły filozofii natu
ry: przykłady świadczące, w jak  wysokim 
stopniu organizm zwierzęcy jes t w stanie 
przekształcić się w walce o byt.

Zachowajmy przeto przeświadczenie, źe 
niezliczone zjawiska przystosowywania i wy
równywania w chorem ciele zwierzęcem przed
stawiają nam  tylko zastosowanie praw a ogól
niejszego., mianowicie zdolności naszej oswa
jan ia się w sposób najrozmaitszy ze zmienio- 
nemi warunkami i powstrzymywania grożącej 
nam szkody, ewentualnie nawet obracania jej 
w korzyść.

Z pośród mnóstwa usposobionych do wyró
wnywania urządzeń ciała naszego ogólna 
własność zasługuje przedewszystkiem na wy
różnienie. Powierzchowny nawet spostrze- 
gacz łatwo się przekona, że w zwykłych wa
runkach tylko część nagromadzonej w naszem 
gospodarstwie energii obraca się w siłę żywą, 
albo—prościej się w yrażając—źe każdy na
rząd w stanie spoczynku, a nawet umiarko
wanej czynności wykonywa zawsze rzeczywi
ście tylko ułam ek tej pracy, do której jest 
zdolny.

Wiemy wszyscy, źe ani szybkość, ani moc, 
z k tó rą zwykle ściągamy, albo rozciągamy 
mięśnie nasze, nie dochodzą do tej wielkości 
k tórą zdołalibyśmy w sobie rozwinąć. Póki 
się powstrzymać możemy od wszelkiego maxi- 
mum póty doznajemy od ruchu wrażenia 
uczucia przyjemnego. To właśnie oszczędza
nie, przechowywanie nadwyżki jes t cechą,
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odróżniającą ruch jako uczucie rozrywki, od 
ruchu, jako uczucia wytężenia.

Pozostawiamy więc zwykle odłogiem część, 
często bardzo znaczną rozporządzalnej dla 
skurczów siły. Pozostaje ona zachowaną na 
wypadki koniecznej potrzeby, które zapra
wionego do gimnastyki i chodzenia po górach 
pewno nie zaskoczą nieprzygotowanym. N a
tomiast przez brak ćwiczeń ten pozostały za
sób siły, ja k  wiadomo, coraz się zmniejsza. 
Lubiącego wygodę i nieruchliwego człowieka 
ogarnia wtedy ociężałość, skutkiem której ka
żdy choćby bezwzględnie nieznaczny ruch mię
śniowy sprawia mu uczucie największego wy
siłku. Lecz i zahartowanemu pracą mięśnio
wą zdarzyć się mogą zadania ruchowe, któ
re go niezmiernie znużą, gdyż i on nie jest 
w stanie wszystkich mięśni równomiernie mę
czyć, a tem mniej uczynić je  zdolnemi do za
spakajania wymagań, jakie tylko raz jeden 
zastępczo na nie spadają. Jeśli np. ruch jego 
przepony albo mięśni międzyżebrowych jest 
utrudniony, jak  to się nierzadko zdarza przy 
chorobach zapalnych płuc lub opłucnej, wte- 
dyr niezbędną do wymiany gazów w płucach 
czynność rozszerzania klatki piersiowej muszą 
przejąć te mięśnie, które nawet u gimnasty
cznie wyćwiczonych ludzi nie przywykły do 
tego zadania, czasami teź, niestety, niedość 
prędko mu podołać mogą.

Oba te przykłady uzupełniają się widocznie 
w stopniowaniu postępowem. W  pierwszem 
widzieliśmy jak  ten sam mięsień, ulegając 
już to jednostajnie i chętnie, już opieszale, 
silniejszemu niż zwykle wytężeniu, wzniósł 
się do wyższego, być może, najwyższego stop
nia rozwoju. W  ostatnim natomiast byliśmy 
świadkami, jak  zupełnie inne, znacznie odda
lone i żadnemi ćwiczeniami niezaprawione 
grupy mięśniowe niezmordowanie wykonywają 
czynność rozszerzania klatki piersiowej pod
czas wdechu: co w danych okolicznościach 
jes t jedynym warunkiem utrzymania oddechu, 
a więc życia.

W  podobny sposób narządy krążenia krwi 
co najwyżej z mierną energią czynią zadość 
stawianemu im zadaniu zaopatrywania bez 
przerwy wszystkich tkanek i narządów ciała 
w krew silnie utlenioną. Serce posiada w mię
śniowych i nerwowych częściach składowych 
swoich ścianek, w czynnikach, od których za
leży siła skurczów, jak  również prawidłowość
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uderzeń, tak  ogromny zasób siły ruchowej, [ 
że zdrowy człowiek w stanie spoczynku, a na- j  

wet ruchu umiarkowanego potrzebuje zale- | 
dwie jego połowy do utrzymania krążenia ; 
w prawidłowym biegu.

Skoro więc przechodzimy do wytężonej p ra
cy mięśniowej, na podobieństwo kowala przy 
uderzaniu w kowadło, lub jak  przy bieganiu, 
chodzeniu po górach i t. p., wprawiamy 
w wyższej mierze w ruch nasze narządy od
dechowe i wtedy wskutek powiększonego zu
żywania tlenu szybkość prądu krwi w tkance 
mięśniowej się powiększa, serce okazuje się 
natychmiast pomimo nagłości tej zmiany nie
mniej zdolnem sprostać nowemu zadaniu.

Podobnież oddziaływa gorączkowe podno
szenie się ciepłoty, jakie towarzyszy większej - 
części ostrych zapaleń, na czynność ruchową 
serca, tak  dalece, źe powiększenie ciepła we
wnętrznego idzie prawie nierozdzielnie w pa
rze z powiększeniem szybkości tętna. Naj- I 
dobitniej wszakże okazuje się nadwyżka siły 
serca w tej prawdziwie zdumiewającej obo
jętności, jaką  ono objawia wobec—wprawdzie 
tylko doświadczalnie zbadanego — zwężenia 
tętnic głównych. Gdyż żadne znaczniejsze 
obniżenie ciśnienia w układzie tętniczym nie 
zdradza nam tu  nic z tych ogromnych prze
szkód, jakie mięsień sercowy z tego powodu 
pokonywać musi.

Również co do każdego z innych narządów 
możnaby łatwo wykazać, że one na podobień
stwo maszyny, działającej połową siły pary, 
pracują zawsze tylko ułamkiem możliwego 
rozwoju siły, podczas gdy reszta pozostaje 
niezuźytkowaną, jako utajony zapas siły, 
(„siła zapasowa” Nothnagla) rozporządzalną 
na czas nadzwyczajnego wytężenia czynności 
fizyologicznej albo—na wypadek choroby.

Przytoczymy krótko jeden tylko przykład, 
wzięty zarazem z układu nerwowego i mię
śniowego. Uprzytomnia on nam, źe ta  siła 
utajona u człowieka zdrowego służy do tego, 
ażeby sprowadzić z łatwością przejście ze sta
nu spoczynku w stan najżywszego ruchu, 
choremu zaś dostarcza środków do utrzy
mania przez wiele dni pobudzenia ruchowego, 
wywołanego przez nadmierne podrażnienie.

Dzieje się to w owem strasznem cierpieniu, 
znanem pod nazwą tężca, powstającem wsku- j 

tek nieznacznych, zrazu niespostrzeźonych 
uszkodzeń naskórka. Niezrozumiały dawniej [

związek między zadraśnięciem na końcu 
palca drobną drzazgą wywołanem, a burzą 
w parę dni później wybuchającą, k tóra się 
sroży w całym układzie mięśniowym, został 
nareszcie przez najnowsze badania dostate
cznie wyjaśniony. Dały nam one mianowicie 
uzasadnienie rzeczywiste wielokrotnie wypo
wiadanego przypuszczenia, że owo obrażenie 
powierzchowne właśnie z powodu przeciwień
stwa między nieznacznością jego, a gwałto
wnością towarzyszących mu objawów, połą- 
czonem być musi z szczególnem miejscowem 
zakażeniem, z wkroczeniem pewnego gatunku 
bakteryj. W  samej rzeczy są to bardzo cien
kie, wązkie laseczniki, w ziemi ogrodowej prze
bywające, a tem samem wegetujące także na 
drzewie, które przez rysę powłoki skóry na
szej do jej wnętrza się dostają i stąd wdzie
ra ją  się do przyległych warstw tkankowych. 
Tu, rozmnażając się z błyskawiczną szybko
ścią, wytwarzają w oka mgnieniu truciznę 
posiadającą szczególną własność rozdrażnia
nia w sposób najgwałtowniejszy tkanek ner
wowych, szczególnie ośrodków ruchowych 
rdzenia kręgowego. Następstwo tego wnet 
ujawnia się tem, że zrazu mniejsze, potem 
coraz obszerniejsze grupy mięśniowe ulegają 
konwulsyom, aż w końcu konwulsye wstrzą
sają całem ciałem w coraz krótszych odstę
pach czasu.

Ilość tych skurczów mięśniowych i wzrost 
ich natężenia są tak ogromne, że grozi to 
nietylko pochłonięciem całego zapasu siły 
układu mięśniowego, lecz także cała prze- 

j  miana materyi wpada przez to w największy 
zamęt i popłoch. Ogólne wyczerpanie nieuni
knione po wielokrotnem powtórzeniu się po- 

I dobnych napadów, staje się tak  głębokiem, źe 
prawie bez wyjątku kończy się śmiercią.

Jakkolwiek więc ciało nasze za pomocą 
rozmaicie ustopniowanych urządzeń posiada 
zdolność swobodnego wykonywania czynności 
podstawowych pomimo najzmienniejszych wy
magań otoczenia naszego, istnieje wszakże, 
jak  nam dopiero co pokazał przykład tężca, 
i tu  granica, po za k tórą nie udaje się już wy
tężaniu całego nagromadzonego zapasu siły, 
nawet najrozpaczliwszym usiłowaniom przy
stosowania się, czynić zadość nieubłaganym 
wymaganiom.

Z  chwilą, kiedy wskutek tej nieudolności 
ustroju naszego wzrastający stosunek nie-
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normalny pomiędzy jego własną siłą odporną, 
a ciągłem wydatkowaniem siły staje się wi
docznym, występuje namacalnie, profan także 
mówi juź o chorobie.

Między jedną ostatecznością —  zdrowiem 
zupełnem —-a tak  głęboko sięgającem zabu
rzeniem równowagi, jak  przy tężcu istnieje 
wszakże niezliczona ilość stopni pośrednich. 
Te właśnie zasługują w zajmującym nas te
macie na szczególną uwagę naszę. Gdyż od
powiednio do ich łagodniejszego charakteru 
bynajmniej niezawsze popychają one do 
ostrego przesilenia; pozostawiają raczej dość 
często ciału czas, potrzebny do przygotowy
wania się z całym spokojem, przystowaniasię. 
"W istocie, jeśli gdzie to tu  m a zastosowanie 
słowo: „zyskać na czasie, znaczy zyskać 
wszystko.”

Nieodzowne przywrócenie równowagi może 
więc być osięgnięte albo przez to, żeby zmniej
szyć brzemię przyczyny, chorobę wywołują
cej: niestety bardzo często na to liczyć nie
można, albo odwrotnie, przez to, żeby ciało 
t. j. narząd dotknięty, zyskał tyleż na sile, ile 
wypadnie mu prawdopodobnie nad zwykłą 
m iarę wydatkować: wprawdzie znowu zada
nie twarde, ale osięgnąć się dające przy po
mocy spokoju i wytrwałości.

Skoro np. warunki, utrzym ujące stałość 
krążenia krwi, zmieniać się zaczynają, skoro 
zatem najważniejszy jego warunek, rytmiczna 
zmiana napełniania i opróżniania jam  serco
wych napotyka stale na przeszkody, spo
strzegamy już w ściance serca zjawiska roz
rostu dość silne, aby przygotować mogły czę
ścią na drodze czynnościowego wzmocnienia 
kurczliwych części składowych, częścią bez
pośredniego ich mnożenia, pokonanie wspo
mnianych przeszkód.

(Dok. nast.).
Przełożył M. Goldbaum.

2 o l a z \lj,1402> 01 Zcijcz.

O W Y K Ł A D Z IE

CHEMII NIEORGANICZNEJ
według naturalnego układu pierwiastków.

(Rzecz odczytana na posiedzeniu Tow arzystw a chemicz
nego niemieckiego w  Berlinie 29-go maja 1893 r.)

(Dokończenie).

Rodzinę I I I ,  mieszczącą w sobie bor, glin, 
skand, itr, lan tan  i inne, po większej części 
niedobrze jeszcze poznane metale, stosowniej 
będzie traktować w sposób nieco odmienny. 
Typ związków dla tych wszystkich pierwiast
ków jest wprawdzie jednakowy, własności 
jednak boru i jego związków, pomimo podob
nego składu, tak dalece różnią się od pozosta
łych, że opis tych ciał daleko lepiej umieścić 
oddzielnie. Mówiąc o chlorku boru, przed
stawiam dowcipnie obmyśloną metodę Oer- 
stedta otrzymywania tego ciała, jakkolwiek 
dzisiaj nie uchodzi już ona za najkorzystniej
szą. W  szeregu:

Li O H > B e  0 2 H 2> B  0 3 H 3

kwas borny czyli trójwodan boru okazuje tak 
daleko idący zanik własności dodatnich, zasa
dowych, źe przedstawia się jako słaby kwas, 
a  zatem  wodór jego może być zastępowany 
przez metale. S łaba jednak kwasowość tego 
związku okazuje się choćby w tem, źe borany 
są rozkładane przez wodę przyczem powstają 
sole bezwodnikowe jak  B 0 2 Na, B 4 O, N a2 
i t. d. To ostatnie zjawisko, jako pow tarza
jące się w wielu innych razach, zostaje tu taj 
szczegółowo objaśnione, tak, że później, przy 
innych kwasach, mogę powoływać się na 
kwas borny.

Z  pomiędzy metali tej rodziny, rzecz pro
sta, glin szczegółowo zostaje opisany. Często 
przypominam tu taj analogie pomiędzy związ
kami glinu a boru, tak  np. z okazyi chlorku, 
wodanu z jego słabo kwasowemi własnościa
mi i t. p.
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O bardzo rzadkich członkach tej rodziny 
wspominam tylko pokrótce; wskazuję wszak
że, że lantan jest bardzo zbliżony do członka 
rodziny IV , ceru i że, zapewne, wszystkie 
pierwiastki mało zbadane a stojące pomiędzy 
lantanem i barytem  ‘), m ają własności metali 
ziemnych. Mam pewne wątpliwości co do 
tego, czy dydym istotnie należy do V rodziny, 
jak  chcą niektórzy autorowie. W  każdym 
razie, wobec wielkiego podobieństwa pomię 
dzy sobą wszystkich tych metali ziemnych, 
jest rzeczą najwłaściwszą o wszystkich mówić 
w tem właśnie miejscu, o ile rzecz prosta, po
zwalają na to ramy kursu elementarnego.

R ozpatrując zarówno powyższą, jak  i po
przednie i następne rodziny, wielokrotnie 
zwracam uwagę na to, że pierwiastki z naj
mniejszym ciężarem atomowym, lityn, beryl, 
bor są dość rzadkie, te zaś, które po nich 
w tym względzie następują aż do żelaza, p ra
wie bez wyjątku często i szeroko są rozpo
wszechnione, gdy znowu wszystkie z ciężarem 
atomowym wyższym niż żelazo (Fe =  56) da
leko rzadziej bywają znajdowane na powierz
chni ziemi. Tutaj posługuję się już wspo
mnianą tablicą P r. W . Olarkea, wyrażającą 
rozpowszechnienie pierwiastków.

Pierwiastki rodziny czwartej, węgiel, krzem, 
tytan, cyrkon, (cer), tor, z powodu podobień
stwa swych własności, są opisywane razem 
pod względem znajdowania się, otrzymywa
nia i zachowania. A le w opisie związków — 
węglowe muszą być od innych odłączone, 
gdyż od związków innych pierwiastków tej 
rodziny i’óżnią się znacznie i w wielu wzglę
dach.

Ze związków węgla z chlorowcami cokol
wiek szczegółowiej trak tu ję  tylko typowe, 
CC14 i t. p., o innych mówię bardzo pobieżnie, 
odsyłając do kursu chemii organicznej. Z u
pełnie szczegółowo zato przedstawiam tlenki 
węgla, a mianowicie dwutlenek razem z odpo- 
wiadającemi mu solami. Opis węglanów na
stręcza sposobność do porównania z boranami 
z rodziny poprzedzającej. Normalny wodan

') Po części opuszczone przez autora w tabli
cy układu naturalnego, zamieszczonej we Wszech- 
świecie na str. 518.

(przypisek tłumacza).

węgla powinienby mieć wzór C 0 4 H 4, wszyst
kie węglany zatem są solami bezwodnikowe- 
mi,(pochodzącemi od typu C 0 3 H 2 = C 0 4H 4— 
H 2 O). Opisuję je  grupami, naprzód alkali
czne, potem dwie wielkie izomeryczne grupy 
spatu wapiennego i aragonitu i wreszcie je 
szcze kilka innych, o ile w ogólności godne są 
uwzględnienia. Ze metale, które w nich się 
zawierają, w części nie były jeszcze opisane 
szczegółowo, to nic nie przeszkadza, bo 
wszakże przybliżoną z niemi znajomość za
warli już słuchacze we wstępie.

Po  dwutlenku węgla idą z kolei opisy tlen
ku, siarku węgla i fosgenu, a razem z tym. 
ostatnim i mocznika, chociaż tylko pokrótce. 
Spokrewniony z nim karbaminian amonu byl 
już pokazany i objaśniony przy węglanach po- 
tasowców.

Zakończenie opisu związków węglowych 
tworzy cyan, uważany jako azotek węgla, 
i jego pochodne.

Po związkach węgla następują związki po
zostałych członków rodziny IV , więc naprzód 
fluorki, chlorki i t. d., potem tlenki, wodany, 
bezwodniki i kwasy. Krzemiany dostarczają 
licznych przykładów soli bezwodnikowych: 
sole kwasów wielokrzemiennych zostają zgru
powane i określone według typów mineralo
gicznych. Tutaj także, jako krzemiany, naj
właściwsze miejsce znajdują wyroby gliniane, 
szkło i porcelana.

D la tytanu, cyrkonu i toru wystarczają 
krótkie wzmianki, czy zaś cer istotnie tutaj 
należy, to rzecz cokolwiek wątpliwa, jak  
zresztą mówiono już w opisie rodziny trzeciej.

N a przejściu od czwartej do piątej rodziny 
okazuje się szczególniejsza i nagła zmiana 
własności. Niestopionemu dotychczas węglo
wi odpowiada gazowy, bardzo trudno skrapla
jący się azot; niemniej trudno topliwemu 
krzemowi—łatwo topliwy fosfor. Oprócz te 
go wszystkie dotąd opisane pierwiastki odzna
czają się wielkiem powinowactwem do tlenu, 
wszystkie trudno się redukują. W łasność ta  
wspólna jest jeszcze fosforowi, lecz nie posia
da jej azot, którego tlenki, jak  wiadomo, od
dają tlen z wielką łatwością. Tytan i cyrkon 
według wielkości swych ciężarów atomowych 
odpowiadają wanadowi i niobowi, a do nich 
jako trzeci analogon przyłącza się tantal, 
którem u odpowiadający pierwiastek w rodzi
nie czwartej jeszcze pozostaje do odkrycia.



5 5 2 WSZECHSWIAT. N r  3 5 .

Takim sposobem, wciągając jeszcze rodzinę 
szóstą, będziemy mieli ugrupowanie:

w ęgiel— 11,97 azot — 14,01 tlen  — 15,96 
k rz e m — 28, 3 fo sfo r— 30,96 siarka — 31,98 
tytan — 48, 0 wanad— 51, 1 chrom — 52, 0 

cyrkon— 90, 4 niob — 93,, 7 molibden— 95, 9
   ta n ta l— 182 w olfram — 183,6

tor — 2 3 1 , 9 ----------- uran — 238,8

Jakkolwiek nie ulega wątpliwości, źe wa
nad i jego związki w niejednym względzie 
okazuje wiele zbliżenia z fosforem, jednakże 
przeciwko powyższemu ugrupowaniu dałoby 
się powiedzieć dużo, zwłaszcza, kiedy się 
uwzględni odpowiednie wyrazy rodziny szó
stej. Gdyby nawet właściwem się zdało od
dzielić fosfor od arsenu i ten ostatni postawić 
obok wanadu, to przecież nikt nie zechce od
rywać siarki od selenu, ażeby wanad stowa
rzyszyć z chromem. S tąd je s t widocznem, że 
podanego zgrupowania używać niemożna. 
Bliższe zastanowienie się wskaże nam  jednak 
wkrótce przyczynę tej pozornej trudności.

Ju ż  ty tan  i cyrkon niezupełnie są homolo
giczne z krzemem. N a  znanej krzywej, przed
stawiającej objętości atomowe, znajdują się one 
na gałęzi zniżającej się, gdy pierwsze członki 
rodziny, węgiel i krzem (razem z borem i gli
nem) tworzą minima objętości atomowej. 
Jeszcze większa różnica je s t między fosforem 
a  wanadem, ponieważ pierwszy znajduje się 
na wznoszącej się gałęzi i przeto jes t łatwo to- 
pliwy i lotny, ostatni zaś na zniżającej się gałę
zi, jako nadzwyczaj trudno topliwy pierwiastek. 
Należy nam przeto łatwo topliwe i lotne pier
wiastki: arsen, antymon i bizmut złączyć w je- 
dnę rodzinę z azotem i fosforem i tak  samo 
postąpić w obu następnych rodzinach. W tedy, 
zaczynając od rodziny piątej, będziemy mieli 
gromady główne złożone z pięciu lub czterech 
członków łatwo topliwych i (oprócz fosforu) 
łatwo się redukujących, podrzędne zaś gro
mady—z trudno topliwych i trudno reduku
jących się pierwiastków:
azot— 14,01 tlen— 15,96 fluor— 19,06
fosfor— 30,96 sia rka— 31,98  chlor— 35,37

wanad— 51,1 chrom— 52,0 ' m ang.— 54,8
arsen— 7 4 ,9  selen— 78,87 brom — 79,76

niob— 93,7 : molib.— 95,9; — —----
antymon— 119,6 te llu r— 125,0  jo d — 126,54

tan ta l— 182 w olfr.— 1 8 3 , 6   —
bizm ut— 208,9

u ran — 2 3 8,8  j -----

Takie zgrupowanie odpowiada powszech
nie używanemu podziałowi, opartemu na 
tryadach Doebereinera, przynajmniej ze 
względu na łatwo redukujące się gromady 
główne.

Mówiąc o powyższych gromadach, należy 
przedewszystkiem zwrócić uwagę na tę  szcze
gólność, źe spotykamy w nich inną wartościo
wość względem pierwiastków dodatnich, a in
ną względem odjemnych:

w gromadzie IV w V w VI w VII 
względem dodatnich. . . 4  3 2 1

względem odjemnych 4 5 6 7

Powyższa okoliczność juź sama przez się 
jes t przyczyną wielkiej rozmaitości związków 
w tych gromadach. Do niej jednak dołącza 
się i to, źe wskutek odjemnego charakteru 
pierwiastków tych rodzin, powinowactwo ich 
względem innych pierwiastków odjemnych 
jes t bardzo słabe. Z darza się też często, że 
nie mogą one trwale utrzymać w związku ta 
kiej liczby atomów odjemnych (np. chloru), 
jak a  odpowiada ich wartościowości. Tak np. 
w rodzinie piątej, jak  wiadomo, chlorki nor
malne, odpowiadające typowi R  Cl5, tworzą 
tylko fosfor, niob, antymon i tantal, gdy VC13, 
NC13 i Bi Cl3 juź dalej nie łączą się z chlo
rem. Jeszcze wyraźniejszem jest to w rodzi
nie V I, gdzie istnieje tylko jeden chlorek ze 
składem normalnym, a mianowicie WC10, 
tracący zresztą łatwo część swego chloru, 
a tembardziej w rodzinie V II—ponieważ do
tychczas żadnego wogóle chlorku ze wzorem 
R  Cl, nie potrafiono otrzymać.

Ażeby w umysłach uczniów utrwalić te co
kolwiek szerzej rozwinięte stosunki, więcej 
niż poprzednio mówić tu  wypada o chlorkach 
niższych i sprowadzić je  do typów ogól
nych, np.:

S b C l5 Te Cl4 JC 1 3 
Sb Cl3 Te Cl2 JC 1,

Opis oddzielnych związków, naturalnie, jes t 
bardziej lub mniej szczegółowy, zależnie od 
ich ważności.

Tlenki i wodany przedstawiają mniej nie
prawidłowości. zawsze jednak skład ich wy
prowadzić i poprzeć trudniej nieco, aniżeli 
w czterech pierwszych rodzinach.
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Związki z hydroksylami przedstawiam jako 
kwasy bezwodnikowe, a przy tem nasuwają się 
same przez się następujące szablony:

IV V V I V II
r o 4h 4 (R 0 5h 5) (RO0H 0) (R 0 7H ,)
r o 3h 2 r o 4h 3 (R o 3h 4) r o 0h 5

r o 2 r o 3h 1 r o 4h 2 r o ,:h 3
r o 3 r o 4h ,

i podobnież kwasy skondensowane, np.

r 2o ,h 6 r 2o ,h 4 r 2o ;h 2 RA
R A H *  E 20 6H 2 R 20 6
R A H 3 R A

W  podobny sposób można także uprzy
stępnić skład kwasów uboższych w tlen, np.

P 0 3H 3 S 0 3H 2 Cl 0 ;1H,

Powyższe wzory są w każdym razie zrozu- 
mialsze od sposobu przedstawienia w wielu 
książkach, gdzie np. rozmaite kwasy nad- 
chlorne bywają wyrażane przez:

HC10« +  2H 20 , HCIO* +  H 20

zamiast wzorów typowych i odpowiadających 
ich składowi:

HgClOn, H 3C105,

a kwas nadjodny i prawidłowe jego sole sre
brne:

H 3J 0 6, H 3A g2J 0 6, A g5 J 0 6

są podawane za związki molekularne tlenku 
srebra i wody z nadjodanem srebra A g J 0 4 
lub z kwasem H J 0 4, jakkolwiek własności 
tych ciał bynajmniej nie licują z takim po
glądem.

Chociaż podobne szablony bardzo starannie 
uwzględniam, niech mi jednakże wolno będzie 
stanowczo odeprzeć zarzut, jakobym zawiele 
czasu poświęcał im w moich lekcyach. Znam 
ja  aż nazbyt dobrze nader pospolitą skłon
ność uczących się do chętniejszego uczenia 
się na pamięć wzorów, aniżeli zwracania uwa
gi na własności i pewnie nie przyłożę się do 
umocnienia tej skłonności. Powyżej przyto
czone tabliczki podaję im wyłącznie w tym 
celu, ażeby uczyli się sami sobie wzory roz
wijać, jak  tylko dowiedzą się czegoś o mate- 
ryach, w podobny sposób, jak  to praktykuje 
się w chemii organicznej z tak  wielkim po
żytkiem.

Kiedy przejdę następnie do szczegółów, to, 
ponieważ w gromadzie piątej azot razem ze 
swemi związkami różni się w bardzo wielu 
względach od ciał następujących, uważam za 
stosowne pierwiastek ten opisać naprzód. Po 
wybuchających związkach z chlorowcami 
przedstawiam tlenki, wychodząc z kwasu azo- 
tnego i azotanów, a tlenki niższe, uważane 
jako produkty rozkłada tlenków wyższych 
i kwasów, zamykają poczet.

Następnie opisuję inne pierwiastki gromady 
pod względem ich znajdowania się, otrzymy
wania i własności, później ich związki z chlo
rowcami, ich tlenki, wodany, tlenochlorki, 

i siarki i t. d., najczęściej w tym samym po- 
| rządku, co w gromadach i rodzinach juź pier

wej opisanych, o ile jakiś wzgląd dydakty
czny nie wywoła zmiany w tej kolei.

W  rodzinie szóstej, wiadomo, na czele stoi 
tlen. Ponieważ we wstępie był on już obszer- 

j nie opisany, tu taj, jako dopełnienie, pozostaje 
| tylko ozon. Możnaby wprawdzie tlenki chlo

ru  przedstawić także jako chlorki tlenu, to 
jednak żadnej nie przyniosłoby korzyści.

Następujące pierwiastki: siarka, selen i tel
lur oraz ich związki zostają wyłożone razem, 
naturalnie z bardzo silnem wyróżnieniem siar
ki. Związki z chlorowcami stanowią uderza
jący przykład zmiany siły powinowactwa ra 
zem ze zmianą ciężaru atomowego, gdyż 
trwałość ich znacznie się zwiększa, idąc od 
siarki przez selen ku tellurowi.

Rozpatrywanie związków tlenowych naj
słuszniej zaczynać od dwutlenku czyli bezwo
dnika siarkawego, który jest punktem wyjścia 
w fabrykacyi kwasu siarczanego. Siarczany 
znowu, podobnie jak  węglany, azotany i t. d. 
zostają zszeregowane według izomorfizmu za
sad, co nastręcza sposobność do pewnych na
uczających przeglądów ogólnych. I  tutaj 
także wykazuje się wielki pożytek z opisywa
nia soli pod odpowiadającemi im kwasami, 
polegający nietylko na zrozumiałości, ale i na 
znacznem oszczędzeniu czasu, bez uszczerbku 
co do pełności m ateryału.

Pierwiastki rodziny siódmej: fluor, chlor, 
brom i jod, z okazy i otrzymywania ich ze 
związków wodornych, zostały juź poprzednio 
dość wyczerpująco opisane, tak, źe w tem 
miejscu niewiele pozostaje do dodania. Zwią
zki ich między sobą zostają przedstawione 
z zaznaczeniem, źe, wobec wielkiego podo
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bieństwa łączących się pierwiastków, ich wza
jem ne powinowactwo do siebie ulega osłabie
niu, tak  dalece, że liczba przyłączanych ato
mów bardzo często bywa niższa od wskazy
wanej przez wartościowość.

W ykład o tlenkach chlorowców naj właści
wiej zaczynać nie od najwyższych, ale od naj
niższych bezwodników i wodanów, gdyż one 
właśnie są materyałem  do otrzymywania 
związków wyższych. Że te ostatnie stanowią 
typ odpowiadający pierwiastkom siedmiowar- 
tościowym—o tem była już mowa poprzednio.

Teraz po przejściu rodzin głównych z sie
dmiu gromad pozostają jeszcze rodziny pod
rzędne. Te ostatnie opisywałem dawniej 
w tej samej kolei co i pierwsze, później jed
nak przyjąłem  porządek, lepiej, o ile sądzę, 
odpowiadający naturze pierwiastków.

Zaczynając od gromady piątej, pierwiastki, 
łatwo ulegające redukcyi, były podane jako 
rodziny główne, gdy w czterech pierwszych 
gromadach takie właśnie pierwiastki stanowi
ły rodziny podrzędne. Tym sposobem, jak  
już wspominałem, zrywa się ciągłość, co ła 
two zauważyć w następującem  zestawieniu:

j y  ( rodzina giówna C, Si, Ti, Zr, —  Th, 
(rodz. podrzędna Ge, Sn, Pb.

y  ( rodzina główna N, P, As, Sb, Bi.
\  rodz. podrzędna Y, Nb, Ta.

Godnem jest przeto zalecenia rozważanie ro- j  

dzin podrzędnych zacząć od piątej gromady, j  

a zakończyć na czwartej. Pow staje tedy 
układ następujący:

V V I V II  V IH  I  I I  I I I  IV
V  Cr Mn Fe, Co, N i Cu Z n Gra Ge
N b Mo — E u , E h , P d  A g Cd In  Sn
T a W  — Os, I r ,  P t  A u  H g Tl Pb

U kład powyższy pozwala nam  postawić 
kwasy wanadu, chromu, m anganu i ich kre- j  

wniaków obok izomorficznych kwasów rodziny i 
fosforowej, siarkowej i chlorowej, kiedy niź- ! 
sze tlenki tam tych pierwiastków tworzą przej
ście naturalne do gromady ósmej, której tlen
ki wyższe są najczęściej związkami bardzo 
nietrwałemi.

Z  trzech tych rodzin podrzędnych, V, V I 
i V II , jak  to zrozumieć łatwo, w wykładzie 
chrom i mangan z powodu swej ważności sta
ją  na miejscu naczełnem, gdy pozostałe pier
wiastki znacznie krócej są przechodzone.

Teraz następująca gromada, ósmą zwykle 
nazywana, zawierająca w sobie trzy rodziny 
trudnotopliwych metali ciężkich, dogodnie 
może być podzielona na dwa oddziały: żela- 
zowców (żelazo, kobalt, nikiel) i metali platy
nowych.

Do końca brakuje nam już tylko dwunastu 
metali ciężkich, przeważnie łatwotopliwych, 
których rozpatrzenie bardzo się ułatwia, je 
żeli zestawimy razem to, co w nich znajdziem 
podobnego. Mam zwyczaj we wspólnym kon
spekcie przedstawiać znajdowanie się, histo- 
ryą odkrycia, otrzymywanie i własności 
wszystkich tych dwunastu metali, co także 
zalecić można i względem opisów hutniczego 
ich wydobywania, zmieniającego się zależnie 
od natury metalu albo rudy. Takim sposo
bem unikamy niemało powtarzam

Opis związków można łatwym uczynić, od
wołując się do rodzin głównych tych samych 
gromad, którym podrzędne są analogiczne. 
T ak  np. dla chlorków normalnych mamy ta 
bliczkę:

Cu Cl Z nC l2 G aC l3 G eC l5
A g Cl CdCl2 InCJj Sn Cl4
Au Cl H g Cl2 Tl Cl, (Pb Cl4)

Ezecz prosta, że podnoszę i odstępstwa 
od powyższych szablonów, jak  np. Cu Cl2, 
A u Cl3 i zwracam jednocześnie uwagę na wy
stępujące w części osłabienie powinowactwa, 
które sprawia, źe T l Cl3 łatwo rozpada się na 
Tl Cl i Cl2 oraz że Pb  Cl4 (przynajmniej 
w stanie zupełnie odosobnionym) nie istnieje 
wcale. Zapewne nie potrzebuję dodawać, że 
i tu ta j ważniejsze ciała opisuję szczegóło
wiej—mniej ważne pobieżniej.

* *

*

Jakkolwiek powyżej naszkicowany plan 
kursu z pewnością nie jes t jedynym możliwym 
i bezwątpienia w niejednem może być ulepszo
ny, jednakże, sądząc z moich wiadomości 
o książkach nakładowych i z wywiadywań, 
jakie poczyniłem co do układu systematy
cznego, w jakim  bywa nauczana chemia nie
organiczna, może nie powinienem wyrzekać 
się nadziei, źe ktoś z szanownych kolegów ze
chce nie pomijać moich uwag, opartych na 
długoletniem doświadczeniu, ale mniej lub
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bardziej zupełnie wyprobować je  raczy p ra 
ktycznie, a wreszcie—może zastąpić przez 
inny plan wykładu, jeszcze lepiej zastosowany 
do systemu naturalnego pierwiastków. S ta
nowiłoby to dla mnie radość prawdziwą.

Zn.

S P O S T R Z E Ż E N I A

MAD ZWIERZĘTAMI SSĄCEMl 
( i i t a l i i j p i i  Tybet.

W edług M ilne-E dw ardsa  ').

W  ostatnich 30 latach rozmaici podróżnicy 
francuscy przyczynili się niemało do poznania 
fauny Chin, Mongolii, Tybetu i Indochin. 
Przyrodnicy wogóle znają piękne odkrycia 
poczynione przed laty 25 przez księdza A r
m anda Dawida w faunie Chin i Tybetu. Od 
tego czasu cały zastęp podróżników jak: dr 
Harm and, pp. Pavie, Józef M artin, książę 
H enryk Orleański i p. M. G. JBonvalot, p. 
Dutreuil du E hin i misyonarze francuscy 
z Tatsi-en-lou, pod kierunkiem monsignora 
Biet, przyczynili się niemało do poznania na
turalnych płodów Azyi środkowej i wschod
niej.

Kolekcye zebrane przez księcia Henryka 
Orleańskiego, zawierające mnóstwo zwierząt 
ssących i ptaków, zostały ofiarowane Muzeum 
Hist. N at. w Paryżu i one właśnie dostar
czyły głównie m ateryału do niniejszego arty
kułu.

F au n a  zwierząt ssących Turkestanu, różni 
się bardzo od fauny tybetańskiej. Góry Tian- 
Chań w chińskim Turkestanie są zamieszkałe 
przez wielkie czworonogie, mało różniące się 
od gatunków europejskich a mianowicie przez 
wilki i niedźwiedzie, jelenie (Ceryus xantho- 
pygus) (A.. M. Ed.) i sarny (Cervus Pygar- 
gus).

Tygrysy i pantery, przybyłe z południowej 
Azyi, często się tam  spotykają. W  pustyni

‘) Revue generale des Sciences. N r 19, 1892 r.

jałowej i piaszczystej, która się ciągnie od 
K orla do Lob-Nor, fauna przedstawia inne 
zupełnie cechy. Tutaj spotykają się gazelle 
(Gazella subgulturosa) małemi grupami w po
śród równin pokrytych rzadką roślinnością 
Saxaul i Tamaris, gdzie jedynemi drzewami 
są topole karłowate i pokręcone, i gdzie rze
ka Tarim  rozwija się w olbrzymie bagna. 
Barw a pokrycia tych czworonogów cudownie 

| harmonizuje z kolorem piasku. Lisy (Vulpes 
i flavescens Blass) są barwy jasno-żółtej. Ger- 

billusy (Gerbillus psammophilus) są bardzo 
liczne i przypominają pochodzące z Sahary. 
K ot (Felis Shaviana) bardzo przypomina 
swojem pokryciem Felis M argaritae z północ
nych pustyń afrykańskich. W ielbłądy dzi
kie ukazują się w gromadach niezbyt licz
nych.

Wznosząc się po stokach gór Altyn-Pagk, 
spotykamy inne zwierzęta, mianowicie wielkie 
barany (Ovis Poli), burrele (Pseudovis B urr- 
hel), orongosy (Pantholoks Hodgsoni), anty
lopę A da (Gazella pictocauda), jak i dzikie
0 pokryciu brunatnem  ciemnem i o wielkich 
rogach rozchodzących się, kułany (Eąuus 
Kiańg) i liczne gryzonie, zające i lagomysy 
(Lagomys erytlirotis Buchner).

Od Tengri-Nor do B atang fauna jes t bo
gatszą. Góry, pokryte lasami iglastemi i za- 

j  roślami rododendronów, dają schronienie 
wielu zwierzętom ssącym. Podróżnicy fran
cuscy spostrzegli małpę czarną o wielkim 
ogonie i nie mogli wcale przybliżyć się do 
niej, złowili za to kilka makaków, godnych 
uwagi z przyczyny wielkich kształtów, gęste
go i długiego fu tra  i krótkiego ogona. Zwie
rzęta te w stanie dojrzałym porównać można 
z wielkiemi pieścami (Cynocephalus) Afryki. 
Ż y ją one licznemi gromadami, widzieć je  mo
żna nawet pośród śniegów, chronią się w ja 
skiniach skał. Mieszkańcy je  szanują i na
wet często jeść im dają. Młodą samicę ku
piono 7 m aja 1890 r. w K ian-Tatio, przywie
ziono ją  do Paryża, gdzie dotąd jeszcze żyje 
w menażeryi Muzeum. Pomimo że przeby
wa w budynku ogrzewanym, zachowała swoje 
gęste i długie pokrycie, które całemu gatun
kowi zyskało nazwę Macacus yestitus. W ielki 
ten gatunek jest zbliżony z Macacus Rhesus
1 M. Tcheliensis, ale odznacza się gęstem 
swojem pokryciem. W łosy łopatek i przed
ramienia tworzą rodzaj kaptura i są tak  samo
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rozwinięte jak  włosy Cynocephalus hama- 
dryas; u samców dojrzałych m ają one prze
szło 12 centymetrów długości, są szare na ca
łej prawie swojej długości, same tylko końce 
zabarwione na żółto. N a  lędźwiach i tyle 
ciała, barwa jes t mocniejsza czerwono-rudawa; 
twarz czerwona, odznaczona brwiami i fawo
rytam i długiemi stojącemi; ręce szaro-czarne 
ciemniejsze od nóg; spód ciała jasno-szary.

Ogon krótszy niź u Bhesus Tcheliensis.
Długość ciała samca dojrzałego:
Od pyska do podstawy ogona Om 71. D łu

gość ogona bez włosów Om 16, z włosami koń- 
cowemi O m 21.

P antery  i Irbisy (Unci) są bardzo obfite 
zarówno jak  rysie (Lynx rufus), spotyka się 
tam  także Felis scripta i inny gatunek silnej 
budowy, należący do tej samej grupy co F . ; 
Chaus ale różny od niego, który otrzymałnazwę 
Felis Bieti. Ten kot jest większy i na zna
cznie niższych nogach aniżeli Felis Chaus, 
uszy m a zakończone silnemi pędzelkami wło
sów rudych, policzki są oznaczone dwiema 
pręgami podłużnemi brunatnemi, k tóre się 
odcinają na tle  jasno szarem. W  poprzek 
ciała przebiega 12 mało wyraźnych smug, 
ciemniejszych aniżeli reszta pokrycia ciała, 
łopatki i uda m ają niewyraźne kropkowanie. 
Ogon jes t bardzo puszysty i dłuższy aniżeli 
ogon Felis Chaus; u ostatniego nie dotyka on 
ziemi, a  w Felis Bieti dłuższy je s t aniżeli 
nogi, ozdobiony pięcioma pierścieniami czar- 
nemi i zakończony pędzelkiem włosów tegoż 
koloru. Zew nętrzna powierzchnia nóg czar
na. Ogólna barw a szaro-żółtawa, ciemniejsza 
pod spodem szyi, przed łopatkami; futro bar
dzo puszyste i niektóre włosy znacznie dłuż
sze wystają po nad całe futro. Ogólna dłu
gość od pyska do podstawy ogona: 0,70 m. 
Długość ogona bez najdłuższych włosów 
0,55 m, z włosem 0,57 m. Z ąb  mięsożerny 
górny posiada na wewnątrz wypukłość o wiele 
mniejszą i wogóle całe uzębienie słabsze niź 
u F . Chaus.

Dalej idzie kot Felis tristis, którego roz
miary są o wiele większe, niź przypuszczano 
wogóle.

Ponieważ ten gatunek kota był pierwszy 
raz opisany ze skóry przygotowanej jako  fu
tro , sądzę, że pożytecznie będzie dać nowy 
jego opis dokonany na zupełniejszych oka
zach. Głowę m a żółto-szarą, kropkowaną |

brunatno i czarno, a  nadto przebiega przez 
nią kilka linij lub smug dosyć wyraźnych. 
W arga górna odznaczona jest liniami bruna- 
tno-czarniawemi na tle źółto-rudem. Smuga 
biała dosyć szeroka, wyraźnie obrzeżona czar- 

j no-brunatną obwódką, zaczyna się popod 
okiem i kieruje się ku tyłowi idąc prawie ró- 

| wnolegle do kierunku łuku twarzowego. Smu
ga biała otacza oko od dołu, dochodzi do kąta 

| wewnętrznego i opuszcza się pionowo, kończąc 
| się zaokrąglonem rozszerzeniem po obu stro- 
[ nach podstawy nosa, pokrytego włosem je- 
i dnostajnym, szaro-czarnym. Uszy ciemno- 
| szare, opatrzone obwódką żółtą, szerszą na 

wewnętrznej stronie. N a karku pomiędzy 
dwoma uszami biorą początek cztery pręgi 
wązkie, brunatno-rude. Te smugi idą w dal
szym ciągu na szyi i na okolicy łopatkowej, 
gdzie się rozszerzają i rozchodzą dwie na 
prawo, dwie zaś na lewo. Dwie wewnętrzne 
po krótkim przebiegu kończą się przy po
czątku grzbietu, dwie zaś zewnętrzne rozcho
dzą się więcej, zakreślając linią krzywą i koń- 

| cząc się w tyle po nad główką kości ramie
niowej.

N a środku grzbietu zauważyć się dają pla
my takie same jak  na karku ale ciemniejsze, 
które się bardziej wydłużają i tworzą smugi 
ciągłe w okolicy szyi i piersi. Łopatki, boki, 
biodra i uda są pokryte plamami rudemi 

j  z obwódką szaro-białawą. Plam y te  są roz
rzucone bez żadnego pozornego porządku 

i z wyjątkiem boków, na których zdają się two
rzyć trzy szeregi podłużne lekko zaginające 
się ku górze.

Felis M anul (Pallas) godny uwagi z powo
du czarnej barwy piersi, należy do odmiany 

| oznaczonej przez Hodgsona nazwą Felis ni- 
gripectus.

W ilki są pospolite i widać pomiędzy niemi 
| kuony o długich włosach rudych, należące 

prawdopodobnie do gatunku C. Dukhunensis;
| lisy (Yulpes ferrilatus), tchórze i kuny, Gu- 

j  torius dayidianus i M arta flavigula. N ad
to do fauny tej należą dwa niedźwiedzie wiel
kich rozmiarów, jeden czarny z żółtą plamą 
na piersiach (Ursus Tibetanus), drugi bru
natny z odmianą jasno żółtą i zupełnie iden
tyczny z tym, którego Cuvier opisał pod na- 

j zwą Ursus collaris— (Arctomys obscurus A. 
M. Edio) i świetna P anda (Ailurus fulgens). 

Gryzonie m ają tam  przedstawicieli w ol-
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brzymich Pteromysach (Pt. alborufus) w kil
ku wiewiórkach o rudym brzuchu, Securus 
erythrogaster i Securus Peruyi, Tamices (T. 
Maclellandi), marmolta, (Avetomys robustus) 
i różnych gatunkach myszy: jest jeden Sip- 
huens różny od znanych dotąd (S. tibetanus); 
zając (Lepus hypsibius) którego łapy są silnie 
rudo zabarwione, przez ciągłe stykanie się 
z gruntem żelazistym. Dwa gatunki Lago- 
mysów (L. Koslowi i L . melanostomus Buch
nera). Kopytowe są bardzo rozmaite, wymie
nię tylko dzikie jak: barany z Nahor (Ovis 
Nahoura) i jeden gatunek ze spłaszczoneini 
rogami, który wydaje mi się nowym, Ovis 
Henrii jest rozmiarów takich samych jak  
Ovis Nahoura. Barwa pokrycia jest taka 
sama jak  u Ovis Polii, wierzch szyi jednak j  

ciemniejszy i ozdobiony jakby rodzajem grzy- j  

wy o długich włosach, które wychodzą z poza 
rogów na tyle głowy, rozpływają się aż do 
przodu łopatek. Linia grzbietowa jest barwy 
brunatnej ciemniejszej aniżeli boki. Te osta
tnie nie m ają wcale smug czarnych, jest tylko 
plam a czarna wydłużona na nogach i n ap rzo 
dzie kostki. Krzyż jest biało żółtawy, ogon j  

tej samej barwy bardzo krótki. Rogi samicy 
bardzo się rozchodzą, są płaskie blaszkowate 
i z przodu noszą na sobie ślady pierścienio- 
wate. Długość od pyska do początku ogona 
1,36 m, wysok. przodu z łopatką 0,79 m.

Orongosy (Pantholops Hodgsoni) wielkie 
Nemorpedusy tych rozmiarów co N. bubali- 
nus z Indyj, opatrzone wielką grzywą włosów 
białych i odnoszące się do gatunku, który 
ojciec Hendes nazwał Nemorhedus argyro- 
chaetus; dwie odmiany piżmowców, jedna 
z sierścią szaro-czarną, druga jaśniejsza z ko
lorem przechodzącym w żółty: Elaphodus 
cephalophus z pokryciem mniej rudem aniżeli 
u gatunku z doliny Moupin. Jes t także koza 
podobna do kozy z gór Thian-Chań, ale wogóle 
silniejsza (Capreolus pygargus); jeleń z gro
mady Rusa odróżniający się od Sambura 
z Indyj i Kochinchiny ogonem puszystszym, 
dłuższym, czarnym, uszami większemi, py
skiem obrzeżonym czarną obwódką i nogami 
biało-żółtemi na końcach.

Zadziwiającą jest rzeczą, że podróżni fran
cuscy w tak krótkim czasie zebrali dość zna
czną liczbę gatunków i na pewno można twier
dzić, źe nowe badania w tamtych okolicach 
podjęte, wykażą nam nieznane jeszcze gatun

ki zwierząt ssących. Monsignor Biet, biskup 
w Diana i misyonarz apostolski w Tybecie, 
chciał dać objaśnienia, by podług nich wysłać 
strzelców na poszukiwanie zwierząt, z górnej 
doliny Jang-tse-Kiang; ale odtąd widzimy 
zaznaczające się wyraźne podobieństwa zwie
rzą t tej części Tybetu ze zwierzętami Indo- 
Chin, a zarazem dają się zauważyć pewne 
rysy szczególne, których nie spotykamy gdzie
indziej.

J. 8.

K R O N I K A  N A U K O W A .

—  rr . Opad atmosferyczny w Brisbane. Miej
scowość ta, położona na wschodniem, wystawio- 
nem na passaty a Wysokiem wybrzeżu Australii, 
posiada dostateczną ilość deszczów, przeważnie 
jednak źle rozłożonych. W przecięciu rocznem 
(z la t 17) wysokość opadu w Brisbane wynosi
1 330 mm, t. j .  tyleż co obfitujące w deszcze sta
cye Europy zachodniej. Anormalne masy deszczu 
spadły tamże jednak z początkiem r. b.; dnia 30 
stycznia mierzono 274 mm, dnia 1 lutego 509 mm,
2 lutego 907 mm, 3 lutego 273 mm opadu. Razem 
więc spadło w Brisbane w ciągu 4 dni 1 963 mm, 
a więc więcej niż w Warszawie w przeciągu 3 lat. 
Opad z dnia 2 lutego je s t obok mierzonego w In- 
dyach w Cerra Punje dnia 14 czerwca 1876 r. 
(1 036 mm) największym, jak i wogóle dotychczas 
zauważono.

—  tr . Bieg pocisków, P. Neesen z Berlina 
dla zbadania kołysań się pocisków podczas biegu 
używa drogi fotograficznej. Pociski jego są wy
drążone i zawierają wrażliwą na światło płytkę, 
na k tórą działa promień wdzierający się przez 
wązki otwór. Podczas biegu pocisku, z powodu 
jego obrotu, promień światła kreśli na płytce linie 
krzywe, z których otrzymać można elementy, 
wystarczające do obliczenia kołysań się osi poci
sku i jego ostrza. Linie te  okazują zawiłości 
bardzo osobliwe.

—  sk. Kometa Rordame-Quenisseta. Temi 
nazwiskami oznaczoną została nowa kometa, 
o której wiadomość w piśmie naszem podał p. 
Kowalczyk (Wszecliś. z r. b. str. 496), dostrzegł 
j ą  bowiem d. 8 lipca w Utah p. Rordame, a d. 9 
lipca w Juvisy p. Quenisset. Okazuje się wszak
że, że widział j ą  ju ż  d. 4 lipca p. Roso de Luna 
w Logrosan (Estrem adura), uważał j ą  wszakże 
za nową gwiazdę 4 wielkości w gwiazdozbiorze
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Woźnicy i nie zwrócił na zjawisko to należytej 
uwagi. P. Quenisset otrzym ał fotogram tej ko 
m ety d. 19 lipca, po 40 minutowem wystawieniu 
za pomocą lunety o otworze 16 centymetrów; fo
togram  uwidocznia szczegóły lunetą, bezpośrednio 
niedostrzeżone, a mianowicie ogon podwójny, 
z których jeden, długości 1 °, zwrócony był wprost 
ku wschodowi, drugi zaś, długości 301, po
chylony był ku  północy. I  głowa komety również 
okazuje na fotogramie rozległość znaczniejszą,, 
aniżeli oceniano wprost wzrokiem; można więc są
dzić, że składa się z substancyj, których światło 
zawiera znaczny stosunek promieni chemicznych.

—  tr . Fotografia podmorska. W  bogato upo
sażonej pracowni zoologicznej Arago, zostającej 
pod kierunkiem prof. Lacaze-Duthiers, przepro
wadził p. L. Boutan ciekawe próby otrzymywania 
fotogramów pod powierzchnią wody. Przekonał 
się, że w głębokości nieznacznej, jednego do dwu 
metrów, otrzymywać można fotogramy łatwo bez- 
pośredniem działaniem promieni słonecznych, przy 
czem operator całkowicie zanurzać się nie potrze
buje; światło słoneczne działa zresztą i w głębo
kościach znaczniejszych, do 7 metrów, ale płyta 
fotograficzna wystawioną być musi przez 30 do 
50 minut, a do ustawienia przyrządu na dnie mo
rza operator używać musi skafandra. P rzy  dos* a- 
tecznie zaś silnem świetle sztucznem otrzymywać 
można obrazy fotograficzne momentalne w ja k ie j
kolwiek bądź głębokości, o ile tylko w skafandrze 
zapuszczać się można. P . Boutan z bardzo po
myślnym rezultatem  używał światła magnezo
wego.

—  sk. Przewodnictwo cieplikowe śniegu ba
dał w ciągu lat 1890— 1892 p. Abels w obserwa- 
toryum meteorołogicznem w Ekaterynenburgu, 
oznaczając w tym celu co godzina tem peraturę 
różnych warstw śniegu, od powierzchni jego aż 
do gruntu, odległych między sobą na 5 do 10 cen
tymetrów. Z dostrzeżeń swych wnosi autor, że 
przewodnictwo śniegu je s t proporcyonalne do 
kw adratu z jego gęstości; śnieg posiadający gę
stość 0,2 przeprowadza ciepło dwadzieścia razy 
słabiej, aniżeli lód. Przenikanie wszakże zmian 
tem peratury wskroś śniegu i ziemi przemarzłej 
zależy też od ich ciepła właściwego. W  ogólności 
zaś warstwa śniegu średniej grubości chroni grunt 
od zmian tem peratury 4 '/a razy lepiej, aniżeli lód 
lub ziemia przem arzła tejże samej grubości, ale 
1  '/2 raza tylko lepiej aniżeli ziemia gliniasta. 
Ciepło słoneczne przenika do rozmiękłego i dziur
kowatego śniego nietylko z powodu jego przewo
dnictwa, ale także bezpośrednio, promienie słone
czne przedostają się przez warstwę śniegu, jak  
przez szkło. P rzy  oznaczaniu tedy przewodni
ctwa śniegu lub  innych ciał sproszkowanych, brać 
należyć pod uwagę i ich gęs'ość.

—  tr . Wpływ alkoholu na rozwój płodu. P.
Ch. Fere; poddając przez ciąg 26 do 48 godzin 
działaniu pary alkoholowej ja jk a  kur, wylęgane

przez sztuczne ogrzewanie, przekonał się, że 
wpływ alkoholu sprowadza znaczne opóźnienie 
rozwoju płodu i staje się źródłem licznych zbo
czeń potwornych. W  kilku przypadkach ja jka, 
wystawiane na parę alkoholu przez ciąg stu go
dzin, okazywały rozwój tak  zaledwie słaby, jak  
ja jk a  w warunkach normalnych po upływie godzin 
dwudziestu. Spostrzeżenie to  odnosi autor i do 
rodzaju ludzkiego, wiadomo bowiem, że alkoho
lizm sprowadza poronienia i nienormalny rozwój 
płodu. Alkohol wpływa nieraz na rozwój płodu, 
chociaż rodzice nie okazują objawów alkolizmu 
chronicznego.

ROZMAITOŚCI.

—  sk. Piorunochrony u Egipcyan. Znany egi- 
ptolog Henryk Brugsch wytrącić chce Franklino
wi chwałę pierwszego wynalazcy piorunochronów, 
wyczytał bowiem w napisach hieroglificznych, że 
ju ż  przed tysiącami la t obok świątyń swoich 
wznosili je  Egipcyanie. Bramy świątyń, zwane 
„pylon” , bronione zwykle były przez dwie wyso
kie wieże, z których każda opatrzoną była dwie
ma rynnami, schodzącemi od wierzchołka aż do 
spodu, zachowane zaś rysunki i napisy pozwalają 
wnosić, że osadzano w nich maszty, dochodzące 
niekiedy wysokości stu stóp i obwieszone a szczy
tów barwnemi flagami. Możnaby więc sądzić, że 
miały one na celu tylko te ozdoby, p. Brugsch 
jednak  wyczytał w pewnym napisie z czasu Pto- 
leineuszów (305— 30 przed Chr.), że służyły one 
do odprowadzania piorunów. Napis ten znaczy 
mianowicie: „To je s t wysoka budowla Pylon,
boga Edfu... Maszty znajdują się param i na swych 
miejscach, aby burze na wyżynach niebios przeci
nać.” Inny zaś napis podaje jeszcze, że maszty 
te często „obijane były miedzią krajow ą.” Obe
liski również służyć mogły do tego celu i bywały 
opatrzone w maszty, albo też dźwigały nasady 
czyli drobne piramidy, zwane „piram idion,” obite 
miedzią, a nawet miedzią pozłacaną.

Przesadni chwalcy zamierzchłej nauki egipskiej 
gotowi stąd twierdzić, że egipcyanie posiadali już 
dokładną znaj omość elektryczności atmosferycznej; 
ale łatwo ocenić, że domysł taki byłby zgoła nie
uzasadnionym. Jeżeli tłumaczenie Brugscha je st 
dokładne i Egipcyanie rzeczywiście budowali po
dobne piorunochrony, mogło to być rezultatem  
tylko obserwacyi empirycznej, dostrzeżono może 
przypadkiem, że wzniesione wysoko ostrza meta
lowe ściągają ku sobie uderzenia piorunu i chro
nią tym sposobem sąsiednie budowle. Choćby 
zresztą i tak  tylko było, daje to ju ż  dobre świa
dectwo o bystrości obserwacyi i o umiejętności
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praktycznego korzystania z zebranych dostrzeżeń. 
Wiemy dziś wszakże, że piorunochrony niedo
kładnie zbudowane wzmagają, raczej niebezpie
czeństwo uderzenia piorunu, aniżeli od niego
chronią; jeżeli Egipcyanie dolnych końców swych 
prętów nie doprowadzali do wody lub przynaj
mniej do gruntu wilgotnego, piorunochrony te 
wartości mieć nie mogły. Dopóki więc hieroglify 
nie odsłonią nam bliższych szczegółów, nie może
my Egipcyan sławić jako pierwszych wynalazców 
piorunochronów.

—  s Ł  Wzlot balonem za pomocą śruby. Dnia 
14 lipca wzbił się p. Mallet balonem zaopatrzo
nym w śrubę obmyśloną przez p. Langlois, 
w celu nadawania, balonowi ruchu pionowego
w górę. Śruba ta , o średnicy 2,3 metra, obra
cała się dokoła osi pionowej, przytwierdzonej do 
łódki. Aeronauta wprawił śrubę w ruch z szyb
kością 100  obrotów na minutę, a w ciągu tej mi
nuty balon, mający 800 metrów sześć, objętości, 
wzniósł się o 100  metrów ponad punkt, w którym 
był do równowagi doprowadzony. W łódce znaj
dowało się trzech podróżników, a za każdokro- 
tnem powtórzeniem doświadczenia otrzymywano 
takiż sam rezultat. Aby ocenić pracę użyteczną, 
jak a  przy takim wzlocie balonu była wykonywa
ną, obniżył się p. M allet do wysokości 20 zale
dwie metrów ponad powierzchnię ziemi, tak że na 
ziemi, na długości 30 metrów, czołgał się sznur 
zwieszający z łódki, którego każdy m etr ważył 
110 gramów. Sznur ten tedy dźwignął aeronauta 
z ziemi, działając na swą śrubę. Balon wzniósł 
się z szybkością malejącą, a po upływie minuty 
koniec sznura opuścił ziemię. Tą drogą dało się 
obliczyć, że praca, ja k ą  wykonała śruba na pod
niesienie sznura wynosiła 50 kilogrammetrów, nie 
licząc strat poniesionych wskutek tarcia sznura 
o powierzchnię gruntu i oporu stawianego przez 
powietrze wzlotowi balonu.

(Comptes rendus).

—  tr . Biblioteka narodowa w Paryżu. Zaj
mujący opis olbrzymiej biblioteki narodowej 
w Paryżu podała niedawno ,.La naturę ,” skąd 
czerpiemy tu  niektóre szczegóły. Biblioteka nie 
obciąża zbyt silnie budżetu francuskiego, na za
kup bowiem książek i pism łoży państwo zaledwie 
100  000 franków, z czego część trzecia schodzi 
na oprawę; dla tego książki zagraniczne nie na
pływają obficie do biblioteki, francuskie zaś utwo
ry literackie zdobywa sobie ona nieusprawiedliwio
nym podatkiem tak  zwanych egzemplarzy graty- 
sowycli. Do składania wszakże tych egzempla
rzy zobowiązany je s t na zasadzie prawa, nie wy
dawca, ale drukarz. Jeżeli zatem, co się często 
przytrafia, tekst dzieła i należące do niego tablice 
rysunkowe drukowane są w dwu różnych zakła
dach, skompletowanie dzieła je s t trudne, a staje 
się niemożebnem, gdy tablice drukują się zagra
nicą. W  ten sposób biblioteka posiada dużo dzieł 
nieskompletowanych. Natomiast zaś drukarze

zarzucają urzędników biblioteki pracą zbyteczną, 
nadsyłając jej różne druki bez wartości, ja k  za
wiadomienia o ślubach, programy zabaw, ogło
szenia i t. p.

Istny balast dla biblioteki stanowią gazety, 
wartości często bardzo podrzędnej, napływające 
do niej z całej Francyi. Ponieważ zaś nie mo- 
żnaby podołać kosztom oprawy, roczne zbiory 
przeto pism takich związują się tylko i przecho
dzą do sali, która je s t istnym ich grobowcem, na 
światło dzienne bowiem stamtąd trudno się im 
wydobyć. Podział książek i pism na kategorye 
dokonywa się według planu pochodzącego z wieku 
siedemnastego i je s t obecnie bardzo już nieodpo
wiednim. Dla ogromu wszakże materyału, jak  
i dla kosztów, trudno teraz wprowadzić pod tym 
względem is+otną zmianę, poprzestawać więc trze
ba na dodawaniu tylko odpowiednich poddziałów. 
Tyczy się to zwłaszcza działu L — historya F ran 
cyi, działu R— nauki filozoficzne, moralne i fizy
czne, do których należą nauki przyrodnicze i me
dycyna, oraz działu Y— poezya i utwory teatra l
ne. Do ostatniego tego działu wprowadzono 
i romanse, które obejmują dotąd 105 000 tomów. 
Ogólną zasobność biblioteki ocenia „La N aturę” 
na trzy miliony tomów; druk katalogu tego olbrzy
miego zbioru przygotowuje się obecnie.

—  tr. Ochrona akwarel. W  r. 1888 polecono 
w Anglii umyślnej komisyi zbadanie wpływu, jak i 
światło wywiera na farby wodne; dochodzenia wy
kazały, że barwniki te  utrzym ują się bez zmiany, 
jeżeli na działanie światła wystawione są w próżni. 
Na tej podstawie, dla ochrony od wpływu powietrza 
i wilgoci dzieł sztuki, umieszcza je  p. W. S. Sim- 
pson w skrzyni czworokątnej, hermetycznie zam
kniętej; jedna jej ściana je s t szklana, a obraz tak 
się umieszcza, by przez szkło był widziany. Ze 
skrzyni usuwa się powietrze za pomocą pompy 
Sprengla; mały zaś manometr kontroluje, o ile 
powietrze do skrzyni się wdziera, wskazuje tedy, 
gdy zachodzi znowu potrzeba usunięcia powietrza.

—  tr . Oszczędzanie koni. „The street-railway 
jo u rn a l” podaje wiadomość o szczególnym sposo
bie oszczędzania koni kolei konnej w miastach 
amerykańskich Ontario i Denver. Na drogach 
tych znajdują się spadzistości tak  znaczne, że ku 
dołowi wozy zjeżdżają bez zastosowania siły po
ciągowej, a jedynie działaniem własnego ciężaru. 
Zaprowadzono więc odpowiednie urządzenie by 
konie ciągnęły wóz jedynie tylko pod górę; gdy 
zaś wóz zjeżdża na dół, konie umieszczają się 
w tylnej części, poza wozem, na nizkiej platfor
mie, która przy jeździe pod górę znajduje po
mieszczenie w dolnej części wozu. Konie więc 
podczas zjeżdżania z góry odpoczywają swobo
dnie, a doświadczenie nauczyło, że przy takiem 
obchodzenin się z niemi służą daleko dłużej. 
W  Ontario cała droga ma 4 kilometry długości 
przy pochyłości 1 : 7,5; przebieg ku dołowi trwa 
25, pod górę 90 minut.



560 WSZECHSWIAT. N r 35.

Sposób taki wszakże przydatny być może za
pewne jedynie tam, gdzie cała droga przedstawia 
pochyłość jednostajną;, inaczej bowiem częste 
przeprzęganie koni byłoby zbyt nciąźliwem.

—  tr . Połączenie tlenu z wodorem. W iado
mo, że mięszanina tlenu, i wodoru, czyli tak  zwa
ny gaz piorunujący, przy  zapaleniu łączy się 
z gwałtownym wybuchem w wódę. W arunki, 
w jakich połączenie to następuje, zbadał dokła
dniej p. W arren, przyczem się przekonał, że 
i znaczne ciśnienie sprowadza również połączenie 
obu pierwiastków. W  rurce mianowicie szklanej, 
opatrzonej w druty platynowe dla doprowadzania 
prądu, zatopił on pewną ilość wody zakwaszonej, 
gdy więc przepuścił prąd , przy  silnem oziębieniu 
rury, woda uległa najpierw rozkładowi na dwie 
objętości wodoru i jednę objętość tlenu; rozwój 
ten gazów sprowadził wszakże zarazem ciśnienie 
wciąż wzrastające, a po pewnym czasie nastąpiło 
na nowo połączenie się obu pierwiastków z gwał
townym wybuchem i z objawem ognia. Połącze

nie miało miejsce dopiero w chwili, gdy ciśnienie 
wzrosło do 180 atmosfer.

Chemical News.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. Tr. w Piaskach Luterskich. Sprung. Lehr- 
buch der Meteorologie. Yan Bebber. Lehrbuch 
der Meteorologie, 1890. J. Hann. Handbuch der 

| Klimatologie, 1883. Woeikoff. Die klimate der 
E rde 2 tomy, Jena Cosłenoble. Toż samo dzieło 
w języku rossyjskim, dawniejsze wydanie w je 
dnym tomie. Zastosowanie meteorologii do prze
powiadania pogody: van Bebber, Handbuch der 
ausubenden W itterungskunde 2 tomy. Tegoż 
mniejsze, późniejsze dzieło W ettervorhersage, 
1 tom.

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 16 do 22 sierpnia 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

1
uaiz(i

Barometr
700 mm +  j Temperatura w st. c. Kierunek wiatru 

Szybkość w metrach 
£  1 na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

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

16S. 53.8 52 ,5 | 50,2; 15.4 21,0 17.8 21,4 14,0 73 W 3,W2,W5 10,5 0 0 1280; od 450—530 p. m.;
17 C. 47,9 47,0 | 52,4! 17,0 i 23,6 H .8 24,8 14,8 76 W*,W»,tfW* 2,5 l^ i#od  630—730 a. m. f^i®
18 p. 56,6 57,6 : 57,7 : 14,1 i 17,9 16,8 19,5 11,1 57 N3,NE'2,Cisza —
19 S. 58,o 57,1 55.6 ! 17,8 i 20,8 ' 7,7 21,1 12,2 56 Cisza,S3,S3 —
20 N. 53,4 53.6 5U 7 2 1,6  28,0 23,4 28,5 13.5 |6o S3,SW3.S4 —
21 P. 51,2 50,6 49,9 23,2 28,8 25.6 28,9 18,8 59 S3,SW*,S* —
22 W. 49,5 49,8 50,2 25,7 j 31,0

. . I  1 ' i
25,9 31.1 20,4 50

I
SW 3,SW4,Cisza

Średnia 752,7 2 l°,l 62 13,0

T R E Ś Ć .  Emil Ponfick. O istocie choroby i drogach leczenia. (Mowa, miana przy objęciu rektoratu 
w Uniwersytecie wrocławskim w d. 15 października 1892), przełożył M. Goldbaum. —  Lotaryusz 
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