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SZKICE Z DZIEJÓW CHEMII.
Chemia u ludów starożytnych.

Świat starożytny, zarówno zamierzchły 
wschód, jak i klasyczne ziemie G-recyi i Rzy
mu, nie znały chemii, jeżeli pod mianem tem 
pojmować zechcemy, jak dziś, odrębną 
naukę, mającą jej tylko właściwe cele. 
W  owych czasach nauka chemiczna nie wy
dostała się jeszcze z granic wytworzonych 
przez warunki życiowe, a wskutek kierunku 
umysłowego, jaki cechował świat starożytny, 
•ci, którzy się pracom technicznym poświęcali, 
niewolnicy lub ludzie prości, mało uzdolnieni 
byli, aby naukę wyprowadzić na szersze hory
zonty. Natomiast zabytki starożytne, obfi-

') Źródła: Kopp. Geschichte der Chemie i Bei- 
trage zur Geschichte der Chemie. Berfhelot: In- 
troduction a la chiraie des anciens, Origines de 
1’alchimie, La chimie au moyen age i artykuł}' 
w  Annales de Chimie et de Physique i w Journal 
des Savants. Hofer: Histoire de la chimie.

cie zachowane w muzeach europejskich: wy
roby szklane o wyjątkowo pięknych barwach, 
naszyjniki złote, wazy gliniane i bronzowe, 
tysiące innych drobiazgów, służących do uży
tku codziennego, świadczą, że wiadomości 
techniczne nie stały wcale na nizkim pozio
mie, jakbyśmy to przypuszczać mogli ze szczu
płego zasobu wiadomości teoretycznych. Do
dajmy do tego niewątpliwie prawdziwe opo
wiadania o obszernych robotach górniczych, 
o przemyśle srebrnym w hutach Laurionu 
(przylądek w Attyce), rtęciowym w Hiszpa
nii, żelaznym w Azy i Mniejszej, a przekona
my się, że i wtedy, jak zawsze, warunki życio
we wytworzyły to, co im niezbędne było, mało 
się troszcząc czy teoretyzująca myśl ludzka 
zdoła podążyć za niemi.

Z dwojakiego rodzaju źródeł czerpiemy 
dziś wiadomości nasze o ówczesnym stanie 
chemii. Po pierwsze, z rozsypanych po mu
zeach pamiątek, gdy archeolog wiek ich ozna
czy. Są one w rękach analityka najlepszem 
świadectwem o wiedzy chemicznej dawnych 
czasów. Analiza wykazuje skład chemicznym 
tych zabytków: domięszki, których obecność 
wykrywamy, w głównym np. metalu, z któ
rego przedmiot jest zrobiony, pozwalają nam 
sądzić, z jakiej rudy metal został wytopiony,
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lub teź jakich stopów używano do tego lub 
innego celu. Analiza nie jest jednak w sta
nie obznajmić nas z samem wykonaniem ro
bót, a wiadomo, jak ważne w technice mają 
znaczenie używane do pracy przyrządy i jak 
często drobna w nich nawet zmiana przynosi 
wielkie korzyści dla wielu odrazu dziedzin 
przemysłu. Tu staje się nam pomocą drugie 
źródło naszych wiadomości, mianowicie dzieła 
pisarzy starożytnych. Krytyka filologiczna 
i literacka postąpiła już o tyle, źe wszyst
kich prawie dzieł przez starożytność nam 
przekazanych wykazać może autentyczność 
i wiek, w którym autor żył i pisał. Dzie
ła takie, chociaż nawet nie są specyalnie prze
mysłowi lub historyi naturalnej poświęcone, 
zawierają nieraz nader cenne wskazówki. B ar
dzo poważną jednak przeszkodą przy korzy
staniu ze źródła tego jest zmienna i niestała 
nomenklatura, jaką tam wszędzie napotyka
my. Nieraz nazwa ta sama odmiennego 
w różnych wiekach nabiera znaczenia: nitrum 
np. które w późniejszych łacińskich dziełach 
alchemicznych, tak jak  dziś, oznacza saletrę, 
u Rzymian oznaczała nieczystą sodę egipską 
(węglan sodu). To znów jedna nazwa ozna
cza kilkanaście ciał zupełnie odrębnych, zwią
zanych ze sobą tylko zewnętrznemi cechami: 
wyraz cadmia służy dla najrozmaitszych soli 
żelaza, cynku i miedzi. Wykazać zaś znacze
nie słowa na zasadzie treści całego ustępu 
jest rzeczą zdradną, gdyż trudno ustrzedz się 
od błędu, albo starożytnemu pisarzowi włas
nej myśli nie podsunąć.

Oba te źródła połączone dać nam mogą 
w każdym razie dość dokładne o chemii lu
dów starożytnych pojęcie; tam tylko, gdzie 
jednego z nich brakuje, wiadomości nasze 
stają się mniej obfite i wątpliwsze.

O ludach chaldejskich, asyryjczykach i ba- 
bilończykach, dziś jeszcze dane nasze są nad
zwyczaj skąpe. Napisy klinowe, dotąd odko
pane i odcyfrowane, mało a raczej nic zupeł
nie nie mówią nam o chemii. Wzmianki też 
nieliczne późniejszych greckich pisarzy, Hero- 
dota, Platona i innych, oparte są najczęściej 
na tradycyi bajecznej i z wielkim zaledwie 
trudem można w nich oddzielić fantazyą od 
rzeczywistości. Drobnych wykopalisk w rui
nach Asyryi i Babilonii też niewiele znajduje
my; tyle wieków i burz dziejowych przelecia
ło nad temi krainami, że tylko, to co w kamie

niu ryte było, ocalić się mogło. Chaldejczycy, 
jak  zresztą wszystkie ludy historyczne, znali 
rudy i wytapiali z nich złoto, srebro, miedźr 
cynę, ołów, żelazo; również znane im były sto
py tych metali, których nie otrzymywano 
wtedy i długi czas później przez stapianie 
czystych metali, ale przez użycie nieczyszczo- 
nych, mięszanych rud. CiekaWemjest, że chal- 
dejczycy tylko, z pomiędzy ludów starożyt
nych, znali metal, którego odkrycie zwykle do 
15 stulecia odkładają i przypisują mnichowi 
Basiliusowi Yalentinusowi, mianowicie anty
mon. Muzeum w Luwrze przechowuje chal
dejski posąg bożka, który pochodzi, według 
zdania archeologów, z 20 wieku przed Chry
stusem. Berthelot wykonał analizę tego po
sągu i znalazł, że składa się on z prawie czy
stego antymonu (98%). Dzisiaj antymonu 
używamy tylko w .stopach, gdyż zbyt łatwo 
się kruszy i za twardy jest do obrabiania. 
Prawdopodobnie użycie tak niepraktycznego 
metalu wywołane zostało jakiemiś względami 
rytualnemi. Z ciał dziś ogólnie stosowanych 
chaldejczycy znali jeszcze magnezyt, minerał 
twardszy od marmuru i używali go na tablice 
z napisami, , które w materyale tym bardzo 
dobrze i czytelnie się dochowały.

Ta sama niepewność i ułamkowość, jaką 
odznaczają się nasze wiadomości o chaldej- 
czykach, cechuje i to, co wiemy o Egipcie, 
tej tajemniczej ziemi świętych misteryj. I  tu 
skąpe dane ze źródeł egipskich, wiadomości 
ze źródeł greckich większą jeszcze bajeczno- 
ścią są przesiąknięte, zwłaszcza, gdy wieki 
średnie, kopiując dzieła greckie, przypisały 
egipcyanom cały stek najrozmaitszych błęd
nych i mętnych przepisów alchemicznych, 
chcąc wartość ich podnieść powagą starożytno
ści. Ze  kapłani egipscy i wiedzy chemicz
nej się poświęcali, tylko pośrednie na to ma
my dowody. Naprzód sama nazwa chemia, 
którą po raz pierwszy spotykamy w astrolo- 
gicznem dziełem Juliusa Maternusa Eirmicu- 
sa z 4 wieku po Chrystusie, najprawdopodob
niej wyprowadza się od egipskiego słowa 
Khemi, co znaczy źrenica, czarność i była 
długi czas nazwą Egiptu, ziemi czarnej. Che
mia zatem znaczyć ma tyle, co sztuka egip
ska '). Powtóre, szybki i nagły rozkwit alche-

') Starano się słowo chemia wyprowadzić je sz 
cze od arabskiego wyrazu Kama lub Kerna, co zna-
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mii w 4 i 5 stuleciu naszej ery bierze'swój po
czątek z Aleksandryi i to w czasie, kiedy po
stęp chrześciaństwa zburzył ostatnie w tem 
mieście świątynie pogańskie. O chemii egip
skiej świadczą tu mumie, które od rozkładu 
umiano zabezpieczyć, zawijając w tkaniny 
najróżnorodniej barwione. Wynalazek smal- 
ty, bardzo niegdyś używanej farby błękitnej, 
zdaje się, przypisać należy również egipcya- 
nom. Z późniejszych czasów historyi egip
skiej, gdy Egipt utracił swą samodzielność 
i stał się prowincyą rzymską, z 3 wieku po 
Chrystusie, posiadamy nieoceniony dokument 
t. zw. papyrusy leydejskie. Jest to podręcz
ny zbiór notat i przepisów jakiegoś złotni
ka aleksandryjskiego. O papyrusach tych 
wspomnimy później, przy wyszczególnianiu 
zdobyczy techniki greckiej i rzymskiej, gdyż 
Aleksandrya z 3 wieku naszej ery była bar
dziej może miastem greckiem, niż egipskiem 
i w oczach prawowiernych, do przeszłości 
swojej przywiązanych, egipcyan uchodziła za 
miasto bezbożne, zbyt przesycone duchem 
i cywilizacyą najeźdźców europejskich.

Gdy się zbliżamy do czasów klasycznych, 
wiadomości nasze zaraz znacznie się rozsze
rzają. Szczególny los pozwolił dochować się 
dwu dziełom, które razem stanowią niejako 
encyklopedyą wszystkich nauk przyrodni
czych, znanych ówczesnemu cywilizowanemu 
światu. Dzieła te: rzymianina Pliniusza star
szego Historia naturalis i Dioskoridesa greka 
„De materia medica.” Oba pochodzą z 1-go 
stulecia naszej ery. Wiek Pliniusza i Dio
skoridesa to chwila, gdy rozkwit materyalny 
świata pogańskiego dosięgnął swego zenitu, 
gdy „pokój rzymski” zapewnił wszystkim lu
dom, które weszły w skład ogromnego mocar
stwa, swobodny rozwój sił ekonomicznych. 
W e wszystkich krajach wzmógł się przemysł, 
handel ożywiony połączył najodleglejsze krań
ce prowincyj rzymskich. Lecz już w ubiegłych 
nawet stuleciach znajdujemy u greków o wie
le obfitsze, niż gdzieindziej,wiadomości z dzie-

czy ukrywać. Chemia zatem = nauka tajemnicza. 
N iektórzy znów chcieli ją  sprowadzić do greckie
go słowa chto (chyo), co znaczy topić, wylewać. 
Chemia =  sztuka topienia. Najprawdopodobniej
sza jest etymologia podana wyżej, zwłaszcza że 
u dawnych autorów spotykamy zawsze ortografią 
chemia, a nie chymia.

dżiny spostrzeżeń chemicznych. Theophra- 
stus, uczeń Platona i Arystotelesa, lesbijczyk, 
w 4 wieku przed Chrystusem wspomina już
0 węglu kamiennym, cynobrze, siarku arsenu 
(aurypigmencie); podaje również sposoby

! przyrządzania bieli cynkowej i minii (Pb3 0 4). 
Dziwnem jest natomiast, że u Arystotelesa, 
którego geniusz dostarczał 10 wiekom pokar- 

' mu duchowego, mało znajdujemy wzmianek, 
j  ściągających się do zjawisk chemicznych. Ary

stoteles pierwszy znać musiał filtrowanie, 
gdyż mówi, że woda morska przesączona przez 
glinę traci gorzki smak i staje się zdatną do 
picia; to samo można otrzymać, jeżeli wodę 
zagotować i parę zebrać na glinianej pokry
wie—mamy tu początki dystylacyi. Wiedział 
też Arystoteles, że woda morska cięższą jest 
od rzecznej i dlatego więcej obładowane okrę
ty dźwigać może. Główna zasługa Arystote
lesa nie polega zatem na wykryciu nowych 
faktów, lecz na tem, że on pierwszy stworzył 
filozoficzno-chemiczną teoryą, która trwała 
w nauce tyleż lat, co i wpływ jego na cywili
zacyą europejską. Kwesty a o pochodzeniu 
wszechświata, o początku wszechrzeczy od 
pierwszej chwili zajmowała filozofów greckich. 
Już najdawniejszy z nich Thales w 7-ym wie
ku przed Chrystusem sprowadzał wszystko, 
co istnieje, do zasadniczego pierwiastku wody: 
wszystko, według niego, składa się ze stosowa
nia zgęszczonej lub rozrzedzonej wody. Inni 
za Anaximenesem widzieć chcieli taki pier
wiastek powszechny, czyli żywioł w powietrzu, 
inni znów za Heraklitem w ogniu.

Arystoteles pod mianem żywiołów nie poj
mował ostatecznych składników, które z ciał 
rozmaitemi drogami wydzielić możemy, ży
wioły były dla niego tylko wyobrazicielami 
rozmaitych własności fizycznych, któremi cia
ła  się cechują. Rozpatrując owe własności, 
Arystoteles za zasadnicze wziął te, które naj
prostszemu zmysłowi, dotykowi się objawia
ją; takiemi według niego są: ciepło, zimno, 
suchość i wilgoć. Przez łączenie takich włas
ności po dwie powstają pierwiastki czyli ży
wioły arystotelesowskie. Stan jednoczesnej 
suchości i ciepła daje żywioł ogień, ciepła
1 wilgoci—powietrze, wilgoci i zimna—wodę, 
suchości i zimna—ziemię. Tym to żywiołom 
wszystkie ciała zawdzięczają własności swoje. 
Przykład najlepiej nam objaśni zastosowania, 
jakie Arystoteles z tej teoryi czynił dla wy
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kładu zjawisk. Żywioł ziemia, połączenie zi
mna i suchości, jest upostaciowaniem stanu 
stałego. Stan ten możemy zmienić tylko pod 
działaniem jednego ze sprzecznych żywiołów, 
zatem bądź pod działaniem wilgoci, bądź ciepła, 
za pomocą wody lub ognia. Stąd wniosek, 
że, aby ciało stałe przemienić w płyn, należy 
je  albo stopić, albo rozpuścić. Taką była 
arystotelesowska teorya o żywiołach. Świat 
starożytny nic już do niej nie dorzucił. W ię
cej filozoficzna, aniżeli przyrodnicza, mały 
nadzwyczaj wywarła wpływ na rozwój wiado
mości ściśle doświadczalnych. Te wzrastały 
samodzielnie, zastosowując się do warunków 
życia, do wzmożonych potrzeb, które napływ 
bogactw zrodził, i w pierwszych wiekach ery 
chrześciańskiej stanęły na tym poziomie, na 
którym je  widzimy w wymienionych wyżej 
dziełach Dioskoridesa i Pliniusza. Rzymia
nie znali już oprócz 6 metali, których staro
żytność bajecznych prawie czasów sięga, t. j. 
prócz złota, srebra, cyny, miedzi, żelaza, oło
wiu, i rtęć, którą otrzymywano z cynobru, 
ogrzewając go z żelazem. Cynober w wielkiej 
ilości dowożono z Hiszpanii. Dystylacya 
rtęci stała na nader nizkim stopniu. A para
ty dystylacyjne, które pierwszych chemików 
w taki zachwyt wprawiły, że im boski począ
tek przypisywano, spotykamy dopiero u alche
mików greckich w 5 i 6 wieku po Chrystusie. 
Za czasów Pliniusza dystylowano rtęć w gli
nianych garnkach i skraplano ją  na glinia
nych pokrywach, któremi garnki były przy
słonięte. W podobny sposób, jak opisuje 
Dioskorides, dystylowano teź i terpentynę, 
tylko że tę zbierano na motkach wełny, któ- 
remi garnek był zatkany. Był to już postęp, 
gdyż w tym drugim wypadku większą już by
ła powierzchnia zgęszczająca. Stopy metali, 
których od metali czystych nie odróżniano, 
również były rzymianom znane. Bronz, stop 
cyny i miedzi wyrabiano przeważnie w Brun- 
disium, skąd i nazwa jego pochodzi (bronz =  
aes brundisianum); mosiądz też w powszech- 
nem był użyciu: otrzymywano go przez odtle- 
nienie zanieczyszczonych cynkiem rud mie
dzianych. Odkrycie cynku metalicznego na
stąpiło dopiero w 1400 lat później.

Rzymscy jubilerzy posiadali sztukę złoce
nia w ogniu za pomocą amalgamatu złota. 
Ten dla zdrowia robotników nadzwyczaj szko
dliwy sposób utrzymał się aż do połowy pra

wie bieżącego stulecia t. j. do chwili, gdy od
kryta w roku 1837 przez Jacobiego galwano- 
plastyka wywołała radykalny przewrót w tej 
gałęzi przemysłu. Metale w użyciu będące 
poddawano już wtedy najrozmaitszym prze
mianom chemicznym, z których jednak spra
wy' sobie nie zdawano i otrzymane ciało uwa
żano za całkiem odrębne od pierwotnych. 
Znaną już była stal, choć sposób jej przygo
towania stanowił jednę z największych taje
mnic zawodowych. Utleniano przez wypala
nie miedź, ołów i mosiądz i poznano w ten 
sposób tlenki miedzi, ołowiu i cynku: miały 
one wtedy obszerne zastosowanie w medycy
nie. Nietylko metale poddawano prażeniu, 
ale i wiele innych ciał znanych. Produkt np. 
otrzymany przez prażenie siarku antymonu 
wielkie miał zastosowanie w kosmetyce. Rzy
mianie zauważyli przy tem prażenia wydzie
lanie się antymonu, nie uważali go jednak za 
odrębne ciało, lecz za tworzący się ołów. 
Opóźniło to dla Europy odkrycie antymonu
0 całe 1500 lat.

Oprócz siarku antymonu, który elegantkom 
rzymskim służył do upiększenia twarzy, zna
ny był cynober (siarek rtęci) i tego używano 
do wywoływania sztucznych rumieńców. 
W  tym samym celu posługiwano się siarkiem 
miedzi i dwoma siarkami arsenu, realgarem
1 aurypigmentem.

Stosunkowo najmniej ciał znali rzymianie 
z działu tych, które my dzisiaj do soli zalicza
my. Pochodziło to stąd, że aczkolwiek liczba 
soli jest ogromną, większa ich część rzadko 
znajduje się w przyrodzie i dopiero na drodze 
chemicznej otrzymywaną być musi. Bieli 
ołowianej (zasadowego węglanu ołowiu) 
i grynszpanu (octanu i węglanu miedzi) uży
wano jako barwników. Znano również, jako 
rudy, węglan miedzi, krzemian i węglan cyn
ku, siarczany żelaza i miedzi. Z  soli pier
wiastków alkalicznych, oprócz soli kuchennej, 
używane były soda i potaż; ten ostatni otrzy
mywano z popiołu. Umiano również podwyż
szać ich gryzące własności przez dodanie wa
pna (zamiana węglanów alkalicznych na wo- 
dany).

Przemysł szklarski, o czem liczne zabytki 
z’całą dokładnością sądzić pozwalają, stał na
der wysoko i na wielką skalę był prowadzony. 
Barwiono szkła przeważnie za pomocą tlen
ków miedzi, cynku i żelaza. Złota, które jak
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wiadomo daje w szkle bardzo piękną barwę 
purpurową, nie używano jeszcze w tym celu.

Z ciałami należącemi do dzisiejszej naszej 
chemii organicznej zapoznali się rzymianie 
przeważnie skutkiem przemysłu farbierskiego. 
Farbierstwo i przędzalnictwo stanowiło może 
najważniejszą gałąź ówczesnej produkcji, 
zwłaszcza tkaniny jedwabne i wełniane z Azyi 
Mniejszej i Syryi dla cienkości swej i pięk
nych wzorów znajdowały wszędzie zbyt obszer
ny. Do barwienia tkanin używano purpury, 
wydzieliny mięczaka z wybrzeży syryjskich, 
indyga i wiele innych soków roślinnych. Zna
no też działanie, jakie soda wywiera na wiele 
barwników i stosowano je praktycznie. 
W  tym samym celu cieniowania barw roślin
nych spożytkowywano i jedyny kwas znany 
w starożytności—ocet. Ocet otrzymywali rzy
mianie przez powolne kwaśnienie wina na po
wietrzu. O bejcach nic jeszcze nie słychać; 
podobno egipcyanie mieli się posiłkować nie
mi, lecz dla dobra własnego handlu odkrycie 
to w ścisłej zachowywali tajemnicy.

Taki był w ogólnych zarysach stan wiedzy 
i praktyki chemicznej w pierwszych latach 
cesarstwa rzymskiego. Późniejsze czasy nie
wiele już przyczyniły się do wzrostu nauki. 
Świetne warunki polityczne niedługo trwały, 
juz w następnem, 2-em stuleciu zaczęły się cią
głe napady barbarzyńców z zachodu i wscho
du; wewnątrz cesarstwo coraz więcej podmi
nowane było przez chrześciaństwo, któremu 
napróźno represaliami oprzeć się chciało. 
Z tych burzliwych chwil państwa rzymskiego 
dochował się cenny dokument, tem ważniej
szy, że pozwala nam wniknąć głębiej w poję
cia tych, którzy sami operacyom chemicznym 
się oddawali, ani Pliniusz bowiem, ani Dio- 
skorides chemikami, lub też przemysłowcami 
nie byli. Dokumentem tym jest papyrus, 
przechowywany w bibliotece uniwersytetu 
leydejskiego, tak zwany papyrus leydejski. 
Pochodzi on z 3 wieku po Chrystusie i jest 
zbiorem najrozmaitszych uwag, spostrzeżeń 
i przepisów, zanotowanych dla pamięci przez 
nieznanego nam nawet z imienia złotnika 
aleksandryjskiego. Papyrus zawiera 16 kar
tek. Z treści ich sądzić możemy, że sztuka 
przyrządzania stopów uczyniła pewne postę
py- W  powszechuem użyciu był stop złota 
i srebra (po egipsku asem, po grecku elek
tron); to też wiele przepisów poucza, jak go

otrzymać, lub też jak naśladować go tylko 
Nauczono się barwić metale za pomocą nie
znacznej domięszki innego metalu. Złotnik 
aleksandryjski wiedział już, że za pomocą ma
łej ilości arszeniku można miedzi białą sre
brzystą nadać barwę, lub że miedź, gdy do 
niej rudy cynkowej, którą on wogóle nazywa 
Cadmia, lub cyny dodać z koloru staje się po
dobną do złota. Nie był on zbyt uczciwym, 
gdyż kilkakrotnie wzmiankuje, że tak otrzy
mane złoto i srebro—temi bowiem nazwami 
oznacza swe stopy—od rzeczywistych metali 
nawet fachowiec niełatwo odróżni i dla tego 
bezpiecznie można je sprzedawać. Drugim 
środkiem lepszego zysku było dlań sporządza
nie złota i srebra o niższej niż zwykle próbie. 
Odbywało się to przez stopienie tych metali 
z innemi np. miedzią, cyną, ołowiem. Sama 
operacya zwała się diplosis czyli podwojenie 
wagi, a zatem i ceny. Co do diplosis nasz 
złotnik nie jest już zupełnie przekonany, czy 
sprzedając swój stop za złoto, popełni nieucz
ciwość, czy też nie. Z kilku cytat możnaby 
wręcz wnioskować, że mniemał, jakoby doda
ny metal pod działaniem złota lub srebra 
ulegał rzeczywistej zmianie i stawał się praw- 
dziwem złotem. Niejasny ten pogląd z kilku 
źródeł się zrodził: po pierwsze niższe war
stwy przesiąknięte były najdzikszemi zabobo
nami, a jeśli kto do tego, tak jak nasz złotnik 
uprawiał magią jeszcze, jako zawód—znajdu
jemy w papyrusie liczne przepisy zaklęć—nic 
łatwiejszego, że mógł uwierzyć, że przy pomo
cy sztuki chemicznej i udziale potęg tajemni
czych dokonał rzeczywistej przemiany. Po- 
wtóre brak wszelkiej racyonalnej lub chociaż
by stałej nomenklatury powodował mnóstwo 
dwuznaczników i ogromnie utrudniał dokład
ne wypowiedzenie swojej myśli.

W tej wątłej i niepewnej nadziei oszukują
cego złotnika, azali nie udało mu się już nie 
oszukać, ale rzeczywiste złoto stworzyć, kryje 
się właściwe źródło alchemii, tego najtrwal
szego w dotychczasowych dziejach ludzkości 
omamienia.

Lud. Bruner.
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Z W I E R Z Ę T A

Dawniej uważano chlorofil za barwnik, 
właściwy wyłącznie roślinom; z czasem jednak 
przekonano się, że niektóre zielone zwierzęta 
zawdzięczają swą barwę również chlorofilowi: 
odkryto mianowicie w ich tkankach ciałka 
zielone, posiadające własność rozkładania 
dwutlenku węgla i zachowujące się pod każ. 
dym względem zupełnie tak samo, jak  chloro
fil roślinny. Powstało wówczas pytanie, skąd 
zwierzęta biorą ów chlorofil, czy jest on wy-

F ig. 1. Elysia.

tworem ich życiowej działalności, czy też do
staje się do ich ciała zupełnie przypadkowo.

Na załączonych rysunkach wziętych z „La 
N aturę” mamy parę takich zwierząt; należą 
one do najrozmaitszych grup, ale wszystkie 
są mieszkańcami wód, przeważnie słonych, 
rzadziej słodkich, jak  nasza stułbia zielona 
(Hydra viridis). Znajdujemy między niemi 
drobne wymoczki (Stentor) i wirki (Convoluta 
roscoffiensis, Vortex viridis) oraz większe 
ukwiały zielone (Anthaea cereus), mięczaki 
(Elysia) i inne. Żyjące gromadnie Conyoluta

tworzą olbrzymie zielone plamy, które, w cza
sie odpływu, łatwo zauważyć na piaszczystych 
brzegach morza Śródziemnego, gdyż stworze
nia te starają się zgromadzić w miejscach, 
oświetlonych przez słońce. W pierwszej 
chwili każdy gotów jest wziąć taką zieloną 
plamę za zbiór wodorostów, ale dokładniejsze 
zbadanie jej przez mikroskop przekonywa, że 
są to małe płaskie wirki pięknej szmaragdo
wej barwy.

Z pomiędzy zwierząt zielonych szczególną 
pięknością odznacza się Elysia, nagi mięczak, 
należący do brzuchopełzów tylnoskrzelnych 
(Gastropoda Opistobranchia), zamieszkujący 
również morze Śródziemne. Z boków nogi 
posiada on 2 dość grube płaty ciała, które 
może dowolnie podnosić i okrywa się też niemi 
zwykle jak dachem. Ciało jego z połysku 
i barwy przypomina delikatny czarny aksa
mit, wpadający w ciemno-zielony kolor; noga 
jest oliwkowo-zielona; a po całem ciele widać 
tu i tam białe plamki i mnóstwo punkcików 
niebieskawo-zielonkawych lub czerwonawych 
z połyskiem metalicznym, które sprawiają 
wrażenie drogich kamieni rozsianych w skó
rze. Mięczak ów pełza po skałach podwod
nych stosunkowo dość szybko, zostawiając po 
sobie lepki błyszczący ślad, jak zwykłe ślima
ki; śluz ten łatwo daje się wyciągać w nitki, 
na których też nieraz Elysia zawiesza się 
w wodzie.

W  ciele wspomnianych tu zwierząt znale
ziono małe zaokrąglone zielone ciałka, mogą
ce jednak być równie dobrze zielonemi wodo
rostami, jak i ziarnkami chlorofilu; każde 
ciałko otoczone jest błonką śluzowatą, prawie 
nigdy niezawierającą błonnika. Początkowo 
też trudno było rozstrzygnąć, czy się ma do 
czynienia z wodorostami pasorzytnemi, czy 
też ze zwierzęcym chlorofilem. Dokładniej 
sze atoli badania potwierdziły przypuszczenie 
o obecności wodorostów; okazało się przytem 
że nie jest to pasorzytnictwo, ale spółka ży
ciowa, w której wodorosty odgrywają taką 
samą rolę jak w porostach, a przez przysto
sowanie się do życia w tkankach zwierzęcia 
utraciły zdolność otaczania się ochronną 
błonką, utworzoną z błonnika. Obie strony 
czerpią korzyść z tej spółki: wodorost dostar
cza zwierzęciu tlenu i mączki wskutek proce
su przyswajania; zwierzę daje mu nawzajem 
wilgoć, schronienie, a może i pewne związki
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azotowe, które samo wytwarza; źe zaś dba 
o swego lokatora, widać to z tego, że Convo- 
luta np. wyszukuje słonecznych miejsc, aby 
przyswajanie mogło się energiczniej odbywać. 
Ostatecznie jednak wodorost otrzymuje wię
cej i bardziej się przystosował do zależnego 
życia, tak że nie może się już obejść bez swe
go gospodarza; podczas gdy ten ostatni może

F ig . 2. Ukwiał zielony (Antliaea cereus).

istnieć bez wodorostów: Próby hodowli wo
dorostów oddzielnie od ich gospodarzów dają, 
przeważnie ujemne wyniki: można je wpraw
dzie hodować, ale z wielką trudnością i jedy
nie w specyalnych płynach, nigdy zaś wprost 
w wodzie, w której żyje zwierzę.

Zielone zwierzęta, zawierające chlorofil, 
dostarczają nam jednego z nielicznych zna
nych przykładów współżycia zwierząt i roślin.

B. D.

0 PRZECHOWYWANIU

CIECZY ALKOHOLOWYCH
Prof. KNAPPA Z BRUNSWIKU.

Objawy fermentacyi były w ostatnich cza
sach przedmiotem gorliwych badań nauko
wych, które pod względem zastosowań prze- !

mysłowych okazały się bardzo pożyteczne. 
Wzmogła się znajomość fermentów, zarówno 
uorganizowanych jak i nieorganizowanych; 
poznano lepiej warunki przeobrażania się 
mączki w cukier; udoskonalono sposoby wy
dzielania produktów fermentacyi i skład ich 
ściśle oznaczono. Tem bardziej przeto ude
rzać musi, że pewien obszar tej dziedziny 
objawów fermentacyi napróźno oczekuje do
tąd uchylenia okrywającej go zasłony, a że 
cały ten proces przez naukę dotąd w ogólno
ści był pomijany, mało też o nim napotyka
my wzmianek w piśmiennictwie.

Niezbadany ten dział zjawisk fermentacyi 
tyczy się przechowywania produktów alkoho
lowych, przyczem mamy na uwadze nie gro
madzenie ich w magazynach, ale raczej prze
chowywanie ich pod względem technicznym, 
co się zwykle „lagrowaniem” nazywa, a co 
ma na celu istotną zmianę jakości tych pro
duktów i doprowadzenie ich do należytej war
tości. Poświęcając tedy rzeczy tej pobieżną 
choćby uwagę, musimy się obecnie ograniczyć 
do wyliczenia najważniejszych przypadków, 
co da nam pojęcie o jej rozległości i zna
czeniu.

W  farmacyi używane są różne tak zwane 
„wody dystylowane,” które się otrzymuje 
przez dystylacyą wody nad substancyami ro- 
ślinnemi, kwiatowemi i ziołami. Przy działa
niach tych okazuje się zawsze, że ciecz prze- 
dystylowana w stanie takim, w jakim się bez
pośrednio z przyrządu wydostaje, posiada 
woń i smak odmienny, aniżeli użyte substan- 
cye roślinne, a właściwe te sobie cechy przy
biera dopiero, gdy przez czas pewien pozo
staje w spokoju.

Ocet otrzymywany drogą fabrykacyi po
spiesznej daje się wprawdzie użyć bezpośre
dnio do stołu i do kuchni, pomimo to wszakże 
widzimy w fabrykach całe rzędy baryłek la
growych, w których ocet utrzymuje się przez 
czas dosyć długi, zanim wydaje się konsu
mentom. Postępowanie takie uważać można 
za zbyteczne, w istocie jest ono wszakże ko- 
niecznem, ocet albowiem pospieszną metodą 
otrzymany posiada wprawdzie kwas należyty, 
ale smak jego przedstawia pewną ostrość, 
jakby surowego przetworu chemicznego, a wyż
szy swój smak winny, jakiego domaga się 
język konsumentów, zyskuje on dopiero po 
pewnym czasie.
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Dajmy, że posiada ktoś przepis autentyczny [ 
Jana-M aryi Farina na sławną „wodę kolon- j  

ską,” dajmy dalej, że zaopatrzył się we wszyst
kie materyały, że posiada alkohol i olejki j  

eteryczne zupełnie jakości przepisanej i zmię- 
szał je dokładnie w stosunku przez receptę ! 
wskazanym, — pomimo to dozna rozczarowa- ; 
nia, produkt jego bynajmniej nie będzie pra- j  

wdziwą wodą, kolońską. Nie dostaje jej zaś j  

tego właśnie, co istotnej wodzie kolońskiej j  

wysoką wartość nadaje, a mianowicie zlania ! 
się oddzielnych zapachów użytych materya- 
łów w jednę woń wyższego rzędu, w której 
one giną, tak że właściwości ich wyróżniać już 
się nie dają. To zaś zlanie, które jest zakoń
czeniem i jakby ponownym momentem fabry- 
kacyi, dokonywa się dopiero w mięszaninie, 
gdy przez czas długi przechowuje się spo
kojnie.

Też same objawy występują i w napojach 
alkoholowych, a w niektórych z nich w wyż
szym nawet stopniu.

Tak mianowicie piwo lagrowe posiada wyż
sze zalety, aniżeli piwo bezpośrednio po wy
robie idące na sprzedaż, z tą  wszakże różnicą, 
że młode to piwo ustępuje lagrowemu nie pod 
względem woni lub smaku, ale tem raczej, że 
sprowadza uciążliwe nieraz zakłócenia w czyn
nościach trawienia, czego nie sprawia odleżałe | 
piwo lagrowe.

Osobliwy ten wpływ długiego przechowy
wania cieczy nie występuje nigdzie tak wy
raźnie, jak przy przygotowywaniu wódki ze 
spirytusu, którą szynkarze otrzymują w spo
sób najprostszy, rozcieńczając spirytus 70- 
łub 80-stopniowy do 25 lub 50 stopni. Wódki 
takiej bezpośrednio po zmięszaniu konsumen- I 
ci bynajmniej za odpowiednią do picia nie I 
uważają, a właściwe sobie cechy zyskuje ona 
dopiero po niejakim czasie. Różnica ta  mię
dzy produktem świeżym a lagrowym wybitniej 
daleko występuje przy wódce wyrabianej bez
pośrednio przez dystylacyą, — jest ona niekie
dy tak znaczna, że wódka, otrzymana wprost 
z przyrządu, wydaje się zgoła różna od wódki 
znajdującej się w handlu. Jako dobry przy
kład przytoczyć można źytniówkę, która w sa
mej rzeczy źytniówką staje się dopiero po 
po przechowaniu w składzie, świeżego dysty- 
latu nikt źytniówką nie nazwie,—nie mogłyby 
się bardziej między sobą różnić dwie wódki 
odrębnego zgoła pochodzenia. Przeobraże

nie dystylatu surowego przechodzi tu nawet 
przez szereg zmian stopniowych, tak że żyt
nio wka czterotygodniowa jest specyficznie 
różną od ośmiotygodniowej, a znawcy ocenia
ją  to z pewnością zupełną.

O wiele ważniejszym jeszcze jest wpływ, 
jaki przechowywanie wywiera na jakość i na 
cenę wina. Co nazywamy „kwiatem” czyli 
„bukietem” wina, ma źródło swe i podstawę 
w klimacie, gruncie, gatunku gron i w cha
rakterze meteorologicznym danego roku, ro
zwój wszakże i wyrobienie wina z tych oko
liczności jest zupełnie dziełem lagrowania. 
Wyróżnia się ono u wina dwiema zwłaszcza 
właściwościami. Przedewszystkiem uderza tu 
doniosłość tego wpływu, który zachodzi już 
nie w ciągu tygodni lub miesięcy, ale przez 
cały szereg lat; słynne wino reiiskie z piwnic 
ratuszowych w Bremie, lub „good old port,” 
czyli portwajn anglików, dają tego wymowne 
świadectwo. Inną, osobliwą bardzo i uderza
jącą cechą bukietu wina jest wrażliwość jego 
na ruch i wstrząśnienie. Jestto rzeczą zna
ną, że wina po długim transporcie bukiet 
swój tracą, a jakość ich bezpośrednio po spro
wadzeniu należycie ocenioną być nie może; po 
upływie wszakże dwu lub trzech tygodni wła
ściwości wina znów się w pełni ujawniają.. 
W  pewnych zresztą, choć rzadko przytrafia
jących się okolicznościach, bukiet wina prze
pada stanowczo, co kupcy kładą na karb wa
runków meteorologicznych roku pochodzenia 
wina.

Z wymienionych tu przypadków szczegóło
wych wyprowadzić można niektóre wnioski 
ogólne. Nie można powątpiewać, że obja
wy, występujące przy przechowywaniu cieczy 
alkoholowych polegają na wzajemnem na sie
bie działaniu części składowych, przyczem 
powstają związki w każdym danym przypad
ku charakterystyczne, powstawanie wszakże 
nowych tych utworów nie zdradza się obja
wami zewnętrznemi, jak  wydzielaniem ga
zów lub zmianą barwy. Przeobrażenia te 
dokonywają się zwolna i stopniowo w ciągu 
długiego bardzo czasu; nie wymagają do
pływu energii z zewnątrz, jak działania cie
pła lub też jakichkolwiek materyałów; nie wy
magają wcale podwyższenia temperatury, 
wystarcza im w ogólności temperatura o kilka 
stopni wyższa od zera, czyli temperatura pi
wnic; natomiast wszakże trzeba im niezbęd
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nie zupełnego spokoju, a wskutek ruchu, 
trwającego przez czas dostatecznie długi, 
mogą się cofnąć przechodnio tylko, lub całko
wicie nawet.

Związki powstające wskutek tych przemian 
należą w ogólności do związków aromatycz
nych, w zwykłem znaczeniu tego wyrazu; są 
one mniej lub więcej lotne, z czem wiąże się 
właściwie ich działanie na przyrządy woni 
i smaku, przeważnie zaś na życie nerwowe.

Na podstawie znanych procesów chemii or
ganicznej, przez dodawanie, podstawianie, 
zeszczepianie związków i t. d., podać wpra
wdzie można wyobrażenie o procesach przy 
lagrowaniu zachodzących, dokładniejszej 
wszakże znajomości objawów tych nauka nie 
posiada, a zagadkowym pozostaje zwłaszcza 
zakłócający wpływ ruchu na produkt odle
żały.

(Naturw. Rundschau).
Tłum. T. R.

BADANIA NAD E\CZEMESI SIĘ

b l i z k o  s p o k r e w n i o n y c h  istot.
Wszyscy prawie biologowie dzisiejsi zga

dzają się z sobą co do tego, że skutki związ
ków pomiędzy krewnymi, zwłaszcza jeżeli te 
ostatnie praktykowane bywają przez dłuższy 
szereg pokoleń, nie są korzystne dla potom
stwa, że prowadzą do niepłodności, osłabie
nia konstytucyi, potworności i t. d. Wszela
ko, gdy jedni badacze twierdzą, że wadhwości 
te są skutkiem samego pokrewieństwa, inni, 
mniej liczni, przypuszczają, że pokrewieństwo 
rodziców nie wpływa źle na potomstwo, lecz 
że podobne związki są szkodliwe tylko o tyle, 
o ile w danej rodzinie panuje usposobienie do 
pewnych chorób lub zboczeń, albowiem wów
czas ma miejsce potęgowanie się niekorzyst
nych zawiązków dziedzicznych.

Wobec tej niepewności nader ciekawe są 
doświadczalne poszukiwania znanego biologa

niemieckiego, Ritzemy Bosa, nad skutkami 
związków między istotami spokrewnionemi. 
Rezultaty tych badań podaje nam autor 
w N-rze 4 czasopisma „Biologisches Central- 
blatt” za r. b.

Autor otrzymał w r. 1886 samicę szczura 
wędrownego (Mus decumanus) z 12 młodemi. 
Siedmioro z tych ostatnich zachował Bos do 
doświadczeń. W  kilka tygodni później autor 
otrzymał znów samca obcej krwi, tak że pa
rzenie odbywało się już ciągle pośród blizkich 
krewnych przez lat sześć, w ciągu 30 pokoleń; 
autor naumyślnie przytem łączył często osob- 

| niki najbliżej z sobą spokrewnione.
Średnia ilość młodych każdego pomiotu 

I nie zmniejszała się w ciągu pierwszych lat 
trzech, w czwartym roku była już nieco 

; mniejsza, a w piątym nagle zaczęła się bar
dzo zmniejszać. I  tak, średnia wypadkowa 
ilość młodych każdego pomiotu wynosiła w r. 
1887—7 */2, 1888—7%, 1889—7'2/ ,7, 1890— 
621/30, 1891—4r/ l2, 1 8 9 2 - 3 Tak więc, 
gdy przeciętna ilość młodych każdego pomio
tu w ciągu pierwszych dwudziestu pokoleń 
(w pierwszych czterech latach) nieznacznie 
się zmniejszała, to w następnych dziesięciu 
(w dwu dalszych latach) w wysokim stopniu 
zmalała.

Prócz tego w coraz późniejszych pokole
niach, a więc w tych, które coraz dłużej pod 
legały połączeniom w blizkiem pokrewień
stwie wzrastała ilość związków bezpłodnych. 
Tak np., gdy w r. 1887 ani jeden związek nie 
był bezpłodnym, to w 1891 aż z 50% krzyżo
wań nie otrzymano wcale potomstwa. Ilość 
młodych, umierających w bardzo wczesnym 
wieku, również wzrastała w coraz późniejszych 
pokoleniach. Tak, w r. 1887 zginęło do wie
ku czterech tygodni 3,9% młodych, w 1888— 
4,4%, w 1890—8,7, w 1891—36,4%, a wresz
cie w r. 1892 aż 45,5%. Liczby te są bardzo 
wymowne; dowodzą one, jak znacznie wzrasta 
śmiertelność u młodych osobników, gdy przez 
coraz dłuższy szereg pokoleń przodkowie ich 
krewniaczo się łączą. Zasługuje także na 
uwagę ciekawy fakt, że krzyżowania pomię
dzy rodzeństwem dawały daleko gorsze rezul
taty (większy procent śmiertelności dzieci, 
częstszą niepłodność), aniżeli połączenia po
między rodzicami i dziećmi. Wynik ten jest 
bardzo naturalny, albowiem pomiędzy dziećmi 
jednych rodziców istnieje zawsze niniejsza
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różnica w konstytucyi, aniżeli pomiędzy rodzi
cami i dziećmi: dziecko jest mięszaniną cech 
dziedzicznych ojca i matki, a więc od każdego 
rodzica z osobna różni się ono w pewnym 
stopniu, dzieci zaś jednych rodziców są rezul
tatem tej mięszaniny cech, mniej przeto róż
nić się mogą pomiędzy sobą.

Z powyższych doświadczeń wynika oczywi
ście, źe długotrwały chów jednej rodziny 
zmniejsza płodność zwierząt, a mianowicie 
powoduje: 1) w części bezdzietność, 2) w czę
ści zmniejszanie się ilości osobników w każ
dym pomiocie, 3) większą śmiertelność pośród 
młodych.

Autor nie mógł zauważyć, aby potomstwo 
ze związków pomiędzy krewniakami było 
skłonne do jakichbądź specyalnych chorób 
lub potworności, co przed nim twierdził Cram- 
pe, który również na szczurach obserwował 
skutki podobnych połączeń. Ten ostatni ba
dacz zauważył u swych zwierząt potworny 
rozwój zębów, niedokładności w rozwoju nie
których trzewi, niezdolność do ssania, częste 
zapalenie łącznicy oka i t. d. Ritzema Bos 
nie mógł zauważyć tych cierpień u swoich 
egzemplarzy i przypuszcza przeto, że choroby 
te nie były wynikiem samego pokrewieństwa, 
lecz skutkiem tego, że Crampe używał zapew
ne do doświadczeń zwierząt, dziedzicznie 
usposobionych do wzmiankowanych chorób, 
podczas gdy on wykonywał doświadczenia na 
zwierzętach zupełnie zdrowych i pochodzą
cych ze zdrowych rodziców.

Jedno wszakże zauważył jeszcze Bos oprócz 
zmniejszania się płodności, a mianowicie: kar- 
łowacenie we wzroście. W  r. 1886 oraz jesz
cze w r. 91 dorosłe samce dosięgały maximum 
wagi 300 gramów, gdy tymczasem w r. 1893 
istniało już bardzo niewiele egzemplarzy, do
sięgających wagi 275 gramów, większość zaś 
dorosłych samców nie miała nawet 240 gra
mów wagi.

Ogólne wyniki, do jakich autor dochodzi na 
podstawie opisanych doświadczeń, są nastę
pujące:

1) Długotrwałe łączenie się w jednej rodzime 
zmniejsza zdolność do rozmnażania się, a na
wet sprowadza ostatecznie zupełną niepłod
ność.

2) Zdaje się, że cbów taki powoduje po 
wielu generacyach zmniejszanie się rozmia
rów ciała.

3) Możliwem jest, lecz niedowiedzionem, że 
długotrwałe i pośród bardzo blizkich sobie 
osobników praktykowane łączenie, samo przez 
się, powodować może predyspozycyą do pew
nych chorób lub potworności.

Dr J. Nm.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 4-te w r. 1894  Sekcyi chemicznej 
miało miejsce d. 17 lutego 1894  r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

P . Trzciński wygłosił rzecz o interpretowaniu 
! analizy chemicznej ziemi. Rzecz ta drukowaną 

będzie we W szechświecie i dyskusyi nie wywołała.
W  dziale drobnych wiadomości p. Stetkiewicz 

wspomniał o uproszczonym sposobie d-ra Langa 
oznaczania azotu w gazie oświetlającym. Polega  
on na tem, że zamiast aby oznaczyć azot jako  
resz'ę od stu, pozostającą po kolejnem pochłonię
ciu, lub spalaniu części składowych gazu świetl
nego, uwalniamy gaz od dwutlenku węgla i od 
tlenu działaniem roztworu kwasu pyrogalusowego 
w potażu gryzącym, a następnie po zmięszaniu go 
z odpowiednią ilością powietrza wprowadzamy do 
pipety Hempla i spalamy zawarte w gazie w ęglo
wodory i wodór przez przepuszczenie iskry, a po
wstały dwutlenek węgla usuwamy przez pochła
nianie ługiem. Z odczytanej po tem ilości azotu  
wyliczam y zawartość azotu w gazie świetlnym  
przez odjęcie od niej ilości azotu, zawartej w po
wietrzu, umyślnie domięszanem do gazu w czasie 
analizy.

Następnie zostały odczytane listy nadesłane do 
Sekcyi. Na pierwszy z nich, tyczący się czysz
czenia olejów roślinnych, podjął się odpowiedzieć 
p. Leski. Przytem p. Kolendo zwrócił uwagę na 
stosowanie w rafineryach oleju wirówek do od
dzielania olejów od płynów wodnistych. Drugi 
z listów  tyczył się obecności glinek białych lub 
kaolinu w Królestwie lub Cesarstwie. Prof. Trze- 
biecki wskazał gliny okolic Ćmielowa, Bełtowa 
i Chlewisk i kaoliny W ołyńskie. Przytem prof. 
Trzebiecki zaznaczył, że gliny te były analizowane 
przez prof. Milicera. Trzeci list tyczył się żużla  
z pieców Siemensa-Martina, zapytywał się o ich 
skład, różnicę od żużli Thomasa i ich produkcya 
w kraju i w Czechach. P. Trzciński odpowiedział, 
że niema różnicy między fosforanem wapnia żużli 
Thomasa, a żużli z pieców Siemensa-Martina, jak  
tego dowiodły badania pracowni prof. Milicera
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i że niema też danych do obliczenia produkcyi te
go żużla w Rossyi i w  Czechach.

Nareszcie pokazaną była nadesłana do Sekcyi 
próbka nafty, sączącej się jakoby do jednej ze 
studzien w południowej okolicy kraju. Po obejrze
niu tej próbki prof. Trzebiecki wyraził powątpie
wanie, co do natury tej nafty, zaznaczył że ona 
nie jest wcale podobną do ropy naturalnej, i że 
z  zapachu, gęstości i ciężaru właściwego wydaje 
się naftą dystylowaną, co też następnie potwier
d ziła  analiza p. Milieera.

N a tem posiedzenie ukończonem zostało.

SPR A W O Z D A N IE .

(Dokończenie).

R ozdział VIII poświęca autor typom białym: 
■semitom i chamitom, podaje ogólną charakterysty
kę typów białych ludzkości, przechodzi następnie 
do budowy języków  semickich, do pierwotnego 
urządzenia społecznego semitów, kreśli charakte
rystykę „duszy rasow ej” oraz budowy cielesnej 
(typ antropologiczny). W  dalszym ciągu prze
chodzi do szczepu chamickiego, do właściwości j ę 
zyków chamickich, do ich charakterystyki i stosun
ków społecznych. Następnie autor zwraca uwa
gę, że ludy semickie i chamickie są to kategorye 
natury kulturalno-językowej, niezwiązane jedno
ścią antropologiczną, że po za kategoryą trzech 
białych szczepów (semicki, chamicki i aryjski), I 
zgromadzić wypada w pewną całość wszystkich  
mieszkańców wybrzeży m. Śródziemnego, jako i
grupę „śniado-długogłową,” którą można nazwać j
„śródziemno-morską.” Podaje ogólną charakte- i
rystykę, szczegóły budowy tego skupienia i koń
czy streszczeniem postępów paleontologii z nad j

m. Śródziemnego, wyniki której mogą przyczynić j

się do wyjaśnienia, czy rasa przeddziejowa nie 
była spokrewnioną z dzisiejszą rasą śródziemno
morską.

O szczepie aryjskim mówi p. K. w rozdziale 
IX; rozpoczyna od zaznaczenia, że stanowi ten 
szczep  '/3 część mieszkańców całego świata i że j

ciągle wzrasta, zajmując coraz rozleglejsze obsza
ry, kreśli granice tych obszarów, przechodzi na
stępnie do przeglądu plemion poszczególnych, po
czynając od najmniej ucywilizowanych kafirów 
i kurdów. Opisuj e tryb życia dawnych aryów, na 
podstawie kombinacyj lingwistycznych i omawia 
zagadnienie co do ich siedliska pierwotnego, za
stanawia się n a i składem rasowym aryów dzisiej
szych; wykazuje że nie są gromadą jednolitą, po
śród bowiem aryów właściwych widzi się pstro-

ciznę antropologiczną, uwydatniającą się w roz
maitości zabarwienia włosów, oczu i wskaźnika 
czaszkowego, stwierdzonej dotąd szczegółowo 
w Europie środkowej. Wspomina dalej, że zna
lezione dotąd najstarsze szkielety europejskie 
zdają się świadczyć o rozmaitości rasowej i w naj
dawniejszych czasach, i stąd powstaje pytanie, kto 
dał początek mowie aryjskiej, krótkogłówka lub 
długogłowy blondyn? Pytanie to dotąd nie zo
stało stanowczo wyjaśnione, podobnież jak  pyta
nie, gdzie było gniazdo szczepu naszego, a odpo
wiedź na to pytanie może nastąpić, według autora, 
wskutek pewniejszych badań.

W  rozdziale X  autor zaznacza hipotetyczność 
dotychczasowych wniosków o rodowodach i kla- 
syfikacyi rasowej i że dawne przewroty w rozsie
dleniu szczepów jeszcze się nie skończyły, że cią
gły je s t „najazd białych”, który autor charaktery
zuje i  podaje przypuszczalne obliczenie najdaw
niejszego i obecnego zaludnienia ziemi. Dalej 
wspomina o czynionych próbach bliższego okre
ślenia zdolności umysłowych różnych gromad ple
miennych i wiązania tego zagadnienia z wymiara
mi i pojemnością czaszek, lecz bez pożądanego 
skutku. Dzielono wszystkich ludzi na 4 grupy: 
inieyatorów, ich dzielnych zwolenników, zacho
wawców i tępych, do tych grup usiłowano w tło
czyć różne szczepy. Nadto szukano probierza 
w badaniu uzdolnień młodzieży w stosunku do 
pewnych nauk.

W  dalszym ciągu autor zwraca uwagę na wal
kę ras, która trwa dalej i gdziekolwiek plemię 
wyższe, cywilizowane styka się z niższem , to 
ostatnie zmniejsza się i wymiera. Następnie prze
chodzi do wykazania wpływu krzyżowania się (łą
czenia) rasy białej z innemi, wymienia stwierdzo
ne dotąd wnioski o skutkach cielesnych i ducho
wych mięszania się szczepów.

Kończy wreszcie część drugą wpływ klimatu 
na człowieka czyli „mesologia antropologiczna” 
(zwana geografią medyczną), nowa gałąź wiedzy, 
której zastosowanie praktyczne wielkiej doniosło
ści dla wychodźców i kolonizatorów możnaby na
zwać „koloniologią,” nauką o najpomyślniejszych  
warunkach kolonizacyi w dalekich krainach. P o
daje dużo zajmujących szczegółów i spostrzeżeń, 
w głównych zarysach opisuje niezbędne warunki 
aklimatyzacyi człowieka systematycznie prowa
dzonej.

W  części l ir ,  opracowanej najsamodzielniej, 
autor we wstępie określa treść tej części, wyjaśnia, 
że pragnie uzupełnić wywody poprzednich części 
i wyłożyć pierwsze zasady przyszłej „inżynieryi” 
socyologicznej.

W  rozdziale I  bada znamiona antropologiczne 
jednostki, zastanawia się tutaj nad wpływem wie
ku i je s t zdania, że prawdziwie racyonalna peda
gogika może się ugruntować tylko na zasadzie da
nych antropologicznych. Dalej zestawia wagę 
mózgu w  różnych okresach życia ludzkiego i tłu 
maczy na tej zasadzie „antagonizm pomiędzy 
młodymi i starymi, między ojcami i dziećm i” jako



220 WSZECHSWIAT. N r 14.

nieuniknioną konieczność antropologiczną. Prze
chodzi następnie do przyjrzenia się różnicom ra
sowym obu płci, dotyka kwestyi emancypncyi ko
biet.

Rozdział II poświęca badaniu uzdolnień ludz
kich i jest zdania, że do antropologii należy opi
sanie głównych typów „duchowo-emocyonalnych” 
człowieczeństwa, że jednak w tym kierunku mało 
do'ąd zrobiono. Dalej wyjaśnia, że poza rucha
mi społeczno-klasowemi, w których działaczami 
są pewne warstwy, w życiu społeczeństwa jest 
mnóstwo prądów emocyonalno-antropologicznych, 
działających niezależnie od tamtych i ożywiają
cych całe masy ludzi, wśród których nietrudno 
wyróżnić przodowników inicyatorów. Idzie zatem
0 naukowe ustalenie ich typów, o zbadanie, w ja 
kim stopniu pewne skłonności odbijają się w bu
dowie cielesnej, co z siebie snują, a co odbierają 
od otoczenia. Autor, w celu dania przykładów  
tego rodzaju badań, zastanawia się nad umysłami 
wielostronnemi i jednostronnemi; dalej zatrzymuje 
się nieco dłużej nad tezam i antropologii krymina
listycznej. Następnie upatruje w  dziedziczności 
jeden z ważnych czynników cech umysłowych jed 
nostki, ale zaznacza, że mało je s t  materyału, od
noszącego się do normalnego człowieka. Dalej 
mówi o rnierówności psychicznej,” będącej za
sadniczym faktem życia społecznego, skąd wyni
kają postulaty dla prawa karnego, pedagogiki
1 dla całego ustroju społecznego. W reszcie wy
powiada, uzasadnia i rozwija zdanie, że uzdolnie
nia i właściwości emocyonalne rozsiane są wśród 
różnych plemion w wielkiej rozmaitości, wynika
jącej prawdopodobnie ze zmięszania się ras, z któ
rych każda wnosi swą cząstkę usposobień.

W  rozdziale III mówi o „doborach społecz
nych” i odpowiada na pytanie: czy układ emo
cjonalny rasy je s t jednaki we wszystkich epokach 
i u pojedyńczych jej odłamów. W edług autora, 
układ charakterów i temperamentów nie je s t  war
tością stałą, lecz zmienną, zależną od warunków  
otoczenia przyrody i ludzi; im pierwotniej szem  
je s t  społeczeństwo, tem silniej ulega wpły
wom natury, przeciwnie bardziej rozwinięte zale
ży więcej od stosunków społecznych; zależność tę 
w obu razach można nazwać doborem. Dobór 
ten odbywa się dotąd raczej żywiołowo, przypad
kowo, aniżeli celowo, rozm yślnie, a skutkiem tego  
najczęściej ludzkości przynosi szkodę zamiast 
pomyślności. W dalszym ciągu p. K. przechodzi 
do doboru płciowego i stara się wyjaśnić dziejowe 
powody^ poniżenia kobiety i związane z niem zni
żenie wagi jej mózgu.

Rozbiera kwestyą rozwoju postępu techniczne
go nierównolegle z antropologicznym i wykazuje 
powody, dla których w społeczeństwach pierwot
nych m ózg bywa rozwinięty silniej niż u wyżej 
ucywilizowanych. Dalej na licznych przykładach, 
zaczerpniętych z dziejów Europy i naszych, autor 
■wykazuje, że jednostki przedsiębiorcze w społe
czeństwie są jakby rozczynem postępu. W  dal
szym ciągu wykazuje autor złe skutki doboru wo

jennego, oprócz doboru wielkich miast i ognisk- 
fabrycznych, pochłaniających systematycznie wsie, 
a raczej kwiat ludności wiejskiej. Jako ratunek 
przeciwko pierwszemu byłyby armie terytoryalne 
t. j .  zmilitaryzowanie wszystkich mieszkańców,- 
a przeciw drugiemu „m iastowsie”, któreby łączy
ły zalety miast z wiejskiemi. W reszcie mówi 
o kapitalizmie, działającym jakby w celu zwyrod
nienia dzielności antropologicznej wśród rodu 
ludzkiego i podaje środki zaradcze. W  końcu 
bada typy wytworzone przez warunki klimatyczne 
t. zw. „rasy psychiczne,” których przedstawiciela
mi byliby: góralv stepowieć, podbiegunowiec i t .  p., 
typy te nieraz wybijają się i  w celach cie
lesnych i duchowych. Nadto skupienia, które- 
nazwać można „rasami społecznemi,” tworzące 
się z wpływów zawodu, miasta i t. d. tak, że mo
żna mówić „o rasie m iejskiej” rasie fabrycznej.

W  rozdziale IY rozpatruje autor, jaki je s t sto
sunek rasy do narodowości; z punktu antropolo
gicznego narodowość i rasa są rzeczy różne, po
czucie wspólności narodowej może wiązać zupełnie 
różne antropologiczne żywioły i zmieniać się histo
rycznie; autor je s t  zdania, które popiera przykła
dami z dziejów, że ciągłość narodowościowa w cza
sie je s t tylko ciągłością tradycyi, kategoryą idei 
lecz nigdy „rasowo-antropologiczną.” Dalej 
zastanawia się nad pytaniem, jakie światło rzuca 
antropologia na historyą, jako też, jakie są wpły
wy antropologiczno-rasowe na zmiany i dzieje j ę 
zyków.

Następnie autor zaznacza konieczność uwzględ
nienia czynników rasowych przy poszukiwaniach 
statystycznych, obejmujących zjawiska natury fi- 
zyologicznej, ja k  śmiertelność, wzrost i t. p ., bez. 
czego można dojść do błędnych wniosków.

Ostatni rozdział V części III i  całej książki po
święca p. K. poglądom na postęp antropologiczny 
w przyszłości, w jakim kierunku odbywać się bę
dzie i jakie są środki przyspieszenia jego  biegu,, 
rozbiera zdania różnych autorów, zwraca uwagę 
na rozwój mózgu oraz na zdanie, że oświata sze
roko rozlana podniesie uzdolnienie ludzkości. D a
lej zastanawia się nad pytaniem, czy uzdolnienia 
przechodzą dziedzicznie na potomków, a jeżeli nie 
przechodzą, czy nie należy szukać wskazówek  
w zootechnice, ogrodnictwie i t. d. w tych gałę
ziach wiedzy, w których człowiek, będąc panem 
działania, poczynił istotne zmiany celowe w kie
runku ulepszenia. Zastanawiając się nad doborem  
płciowym, autor wykazuje, że ten odbywał się nie
raz u plemion barbarzyńskich, ale w formie, która 
nie mogłaby odpowiadać dzisiejszym pojęciom, 
jako mająca na celu utrzymanie tylko dobrej bu
dowy cielesnej. D ziś starać się potrzeba nietylko 
o zdrowe ciało, ale przedewszystkiem o m ózgT 
o zdolności duchowe.

Sądząc z dotychczasowego postępu uczuć ro
dzicielskich, można wnosić, że przy coraz więk- 
szem  szerzeniu wiadomości naukowych o szko
dach dla rodu ludzkiego, wynikających z braku 
celowości w jego rozpładzaniu się, przyjdzie czas-
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świadom ego powstrzymywania się osobników upo
śledzonych od rodzicielstwa. W końcu autor wy
raża przekonanie, że dotąd zagadnienia antropo
logiczne rozwiązywały się nieświadomie i niecelo
wo, w przyszłości jednak, przy pewnym us‘roju 
społecznym, w którym wola ludzka świadomo bę
dzie regulowała produkcyą, a wydajność pracy 
i  zapanowanie nad przyrodą, umożliwią ogólny do
brobyt i  wiedzę, świadome rozwiązywanie kwestyj 
antropologicznych jest rzeczą w najwyższym stop- j  

niu prawdopodobną. Antropologia stanie się wte- | 
dy kierowniczką życia społecznego, podstawą hi
gieny gromadzkiej.

Z powyższego najogólniejszego rysu dzieła 
o „Ludach” pokazuje się, jak  bogatą jest w treść | 
praca p. K ., ile  poruszył w niej autor zagadnień, 
i le  nakreślił planów do przyszłych badań. Dzieło 
to ma niepospolitą wartość nietylko ze względu  
na ubóstwo naszej literatury antropologicznej, ale 
nadto z powodu tego, że streszcza najnowsze ba
dania uczonych zagranicznych, porusza mnóstwo 
zagadnień pobudzających do studyów i poszuki
wań. D o dodatnich też stron dzieła należy kry- 
tyczność sądu autora, której dowody daje na 
każdym kroku przy każdej wątpliwej lub trudniej
szej kwestyi. Z obowiązku sprawozdawcy musi
my jednak wyznać, że pod względem formy, dzie
ło  tak mozolnie opracowane, zawierające tyle 
ważnych kwestyj, dowodzące wysokiego uzdolnie
nia i gruntownej nauki autora, pozostawia dużo i 
do życzenia, mianowicie: niemało je s t  w nim uste- j  

rek  językowych i stylowych, niejasności i zawiłe- j  

go przedstawienia kwestyi, wiele pomyłek drukar- j  

.skich i dowodów niedbałej korekty.
A .Ś .

Wiadomości bibliograficzne.

—  jn m .  Prof. dr A. Rauber. Łehrbuch des 
Anatomie de3 Menschen 4 wydanie. 2 tomy, 1894. 
■Cena 35 marek.

W ielki ten podręcznik anatomii ciała ludzkiego 
napisany z talentem przez znanego anatoma dor- 
packiego zjaw ił się obecnie w czwartem, znacznie 
rozszerzonem i zasadniczo przerobionem wyda
niu; dzieło zawiera około 1 600  stronic druku 
i  1 438  po części kolorowych rysunków w tekście. 
Dzieło składa się z części ogólnej, zawierającej 
ogólne dane morfologiczne oraz wiadomości z hi- 
stologii i embryologii i z części szczegółowej, 
traktującej po kolei wszystkie układy organów 
ciała ludzkiego. W ogóle w podręcznikach ana‘o- 
■mii ludzkiej nadzwyczajnie je s t trudno przy obec
nym stanie wiedzy przeprowadzić ścisłą granicę

| pomiędzy anatomią makroskopową i mikroskopo- 
J wą oraz należycie ograniczyć się ze względu na 

dane anatomo-porównawcze, których niepodobna 
dziś pomijać przy wykładzie anatomii ciała ludz
kiego. Otóż Rauber, jak to słusznie zaznaczyła 
krytyka, w bardzo szczęśliwy sposób umiał wy
wiązać się z tego zadania, dając tym sposobem  
w ręce uczących się i nauczających podręcznik 
oparty na prawdziwie naukowych podstawach 
i czyniący zadosyć dzisiejszym wymaganiom.

—  aś. Anatomie et Physiologie Animales, p. 
Mathias Duval et Paul Constantin. Deuxieme 
edition. Avec 472 figures d. 1. text. Paris 1894 , 
stronic 516.

Praca ta składa się z przedmowy i 2-u części. 
Część I-a ogólna, zawiera ogólne pojęcia o isto
tach żyjących, o głównych narządach ciała ludz
kiego i ich czynnościach, o komórkach, tkankach 
i ogólnych pojęciach o rozwoju zwierząt, część 
Il-a— anatomią i fizyologią człowieka. Rozpoczyna
jąc od odżywiania, autor opisuje kolejno budowę 
i czynności narządów trawienia, krążenie krwi, 

j  oddychanie, wydzielanie, dalej narządy i czynności 
ruchu i czucia, kończąc na zmysłach. Wykład 
jasny i przystępny, choć niezbyt wyczerpujący. 
Rysunki staranne.

KRONIKA NAUKOWA.

—  wb. Chemiczne działanie magnetyzmu.
W  ostatnich czasach Andrews wykrył nader cie
kawy wpływ magnetyzmu na rozpuszczanie się 
żelaza w rozczynie chlom iku miedzi (Cu Cl2). Brał 
on dwie zupełnie jednakowe sztabki stalowe, wa
żył obie, namagnesowywał jednę z nich, poczem  
zanurzał je  w roztworze chlorniku miedzi, gdzie też 
pozostawały od 6 do 24  godzin. Pewna ilość że
laza rozpuszczała się, natomiast na powierzchni 
sztabek osadzała się miedź metaliczna. Andrews 
usuwał tę miedź i po wymyciu i wysuszeniu ważył 
sztabki powtórnie. W  29 razach doświadczenie 
wykazało zgodnie, że sztabka namagnesowana 
straciła na wadze więcej, niż nienamagnesowana; 
różnica na wadze rozpuszczonego żelaza z jednej 
sztabki i  drugiej wynosiła prawie 3 °/0 ogólnej ilo 
ści rozpuszczonego żelaza.

(Prometheus).

—  Ibr. 0 szybkości ionów. Szybkość ionów  
obliczył ju ż  dawniej Kohlrausch na zasadzie elek
trolitycznego przewodnictwa. Bezpośrednie ba
dania za pomocą własnej nader dokładnej metody
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wykonał nad tym przedmiotem Whetham. W pro
stopadłej rurce szklanej um ieszczał jeden nad 
drugim dwa roztwory solne, zawierające jeden  
ion wspólny i mające prawie jednakowe ciężary 
właściwe. Linią oddzielającą oba roztwory— je 
den stosowano zabarwiony— można było całkiem  
dokładnie obserwować. Gdy przez rurkę prze
puszczano prąd elektryczny, linia oddzielająca  
powoli w kierunku prądu się przem ieszczała, co 
za pomocą katetometru dokładnie odczytywać 
można było. D la usunięcia wpływu siły ciężko
ści, raz prąd przepuszczano z dołu do góry, raz 
znów odwrotnie. Z szybkości przemieszczenia 
lin ii demarkacyjnej, z przecięcia rurki, siły  prądu 
i  oporu elektrycznego roztworów, nader łatwo 
szybkość zabarwionego ionu obliczyć się daje.

Przepuszczając np. prąd przez ‘/ 10 normalne 
roztwory dwuchromianu potasu i węglanu potasu, 
zauważył Whetham, że linia m iędzy roztworami 
porusza się z  szybkością 3 ,43  cm na godzinę 
w  górę rurki, a z szybkością 3 ,63  cm w dół rurki. 
Stąd oblicza się szybkość ionu Cr2 0 7 na 0 ,0 0 0 4 8  
cm na sekundę. D la ionu Cu (miedzi) otrzymano 
szybkość 0 ,0 0 0 3 0 9  cm na sekundę, dla chloru Cl 
0 ,0 0 0 5 7  cm. L iczby te z otrzymanemi przez 
Kohlrauscha zgadzają się bardzo dobrze.

(Proc. B oy. Soc.).

—  Ibr. Wysokie ciśnienie barometryczne. Naj
w yższe ciśnienie obserwowano zawsze we W schod
niej Syberyi, tak jednak znacznych, jak  te  które 
miały miejsce w  Irkucku między 12 a 16 stycznia 
ubiegłego roku, nigdy jeszcze nie zapisywano. 
Dnia 12 stycznia o godzinie 1-ej barometr wska
zywał 7 9 8 ,4  mm, a d. 14-go po kilku wahaniach 
o godzinie 7-ej rano wskazywał 8 0 7 ,5  nim przy 
4 6 ,3 °  C. zimna. Ciśnienie 8 07 ,5  je s t  największem  
jakie po dziś dzień na kuli ziemskiej zjiuważono.

(Comp. Ben.).

—  w ior. W yprawa podbiegunowa Peary. In
żynier marynarki Stanów Zjednoczonych E . E. 
Peary, który w  październiku r. 1892 , powrócił 
z wyprawy do Grenlandyi, podczas której zbadał 
PnW  koniec tej wyspy, wyruszył w  d. 2 lipca r. 
1893  na nową wyprawę podbiegunową. Celem 
tej wyprawy ma być: 1) zbadanie W. wybrzeża 
Grenlandyi pomiędzy odkrytą w  r. 1892  zatoką 
Niepodległości (Independence bay) położoną pod 
81°37' pn. szer. i przylądkiem Bismarka (7 7 °  sz. 
pn.), ostatnim punktem do którego dosięgną! 
Payer w r. 1870 , 2 ) zbadanie wj7sp położonych  
na pn Grenlandyi; 3) dosięgnięcie możliwie znacz
nej szerokości geograficznej.

Główną kwaterę Peary zakłada na Z. wybrzeżu 
Grenlandyi pod 7 7 °3 0 l w zatoce Ingelfielda i stąd 
z wiosną 1894  r. po wewnętrznym lodzie (inlands- 
is) wyruszy ku zatoce N iepodległości. Tu wy
prawa rozdzieli się na trzy partye, które wyruszą 
w  frzech wyżej wymienionych kierunkach. Sam 
Peary wyruszy ku biegunowi. W yprawę składa 
14 osób, licząc w to panią Peary i jej służącą,

które zostaną w zatoce Ingelfielda i będą oczeki
wały powrotu p. Peary.

Materyalne środki potrzebne na wyprawę w ilo 
ści 6 000  f. szt. zebrał p. Peary z odczytów i ar
tykułów dziennikarskich, opisujących poprzednią 
wyprawę.

ROZMAITOŚCI.

—  kto. Z historyi termometru. Historya tak 
ważnego przyrządu, jak  termometr, przedstawia 
do tej pory wiele braków i wątpliwości. Dotąd; 
naprzykład niewiadomo z pewnością komuby na
leżało przypisać pierwszy pomysł budowy termo
metru. Za wynalazców podawano: Sanktoryusza, 
Galileusza, Portę, Sarpiego, Bacona, Drebbela 
wreszcie Fludda; lecz krytyka w nowszych cza
sach waha się ostatecznie pomiędzy dwoma pierw
szymi. Podług jednych (Cayerni) tym pierwszym  
je s t Sanktoryusz, podług innych (Libri) Galileusz. 
W  każdym razie faktem jest, że w początku XVII 
wieku (około roku 1610) termometr był już znany 
dosyć powszechnie. W  owych czasach rozróżniano 
dwa rodzaje termometru: Florentyński i Holen
derski, lub Belgijski. W  pierwszym cieczą roz
szerzającą się był spirytus zabarwiony lub niekie
dy woda; drugi był termometrem powietrznym. 
Użycie rtęci do termometru powszechnie przypi
sywano do ostatnich czasów Edmundowi Halleyo- 
wi, który termometry rtęciowe wprowadził w uży
cie od roku 1688 . Lecz wielką, przez długi czas 
niedającą się pokonać trudnością było obmyślenie 
podziałki w termometrze takiej, któraby pozwa
lała stopnie jednego termometru porównywać ze 
stopniami innego termometru. Początkowo po
działki były zupełnie dowolne; wskutek tego ter
mometr jeden i ten sam należało przewozić z jed 
nego miejsca na drugie, aby można było tempera
tury tych miejsc porównywać z sobą. Wprowa
dzenie takich punktów na termometrze, jak: 
„punkt największego gorąca w lec ie ,” lub: „punkt 
największego zimna w zim ie” lub jeszcze: „punkt 
pierwszych mrozów na jesien i” i t. p. oczywiście 
do niczego doprowadzić nie mogło. I pomimo 
usiłowań tegoż samego Halleya w Anglii i Amon- 
tonsa we Francyi, dopiero pierwszy Fahrenheit 
(urodź. 14 maja 1686 r., um. 16 września 1736  
r.), zaczął od roku 1709  robić termometry spiry
tusowe a od roku 1714— rtęciowe dające się w zu
pełności porównywać i mające podziałkę taką, 
jaka  do dziś dnia jest używana w Anglii, Amery
ce Północnej i innych krajach, które przyjęły cy- 
w ilizacyą angielską.

W  zeszycie za wrzesień 1893 r. czasopisma: 
„Zeitschrift fur Instrumentenkunde”, prof. Ger- 
land podaje wyjątki ze świeżo ogłoszonej kores-
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pondencyi Huygensa, (ur. w r. 1629 , zm. 8 czerw
ca 1695), z której pokazuje się, że on to właśnie 
pierwszy podał myśl przyjęcia punktu lodu topnie
jącego i punktu wody wrącej za punkfy stałe na 
podziałce termometru. W  liście pisanym do 
pierwszego prezydenta Towarzystwa królewskiego 
w Londynie (Royal Society) Roberta Moray d. 2 
stycznia 1665 r ., dziękuje za przysłany sobie ter
mometr wielkich wymiarów i w dalszym ciągu za
znacza, że konieczną jes t rzeczą zaprowadzenie 
„miary oznaczonej i powszechnej ciepła i zimna.” 
Do tego celu można dojść oznaczając naprzód 
stosunek pomiędzy objętością kulki i objętością 
rurki i powtóre przyjmując za początek podzialki 
albo punkt lodu topniejącego, albo też punkt wo
dy wrącej. Tym sposobem, dodaje dalej Huygens, 
nieprzesyłając termometrów, można będzie ko
munikować sobie stopnie ciepła i  zimna, znalezio
ne przy doświadczeniach i przekazywać je  potom
ności.

Pokazuje się z tego, że jakkolwiek propozycya 
Huygensa niezupełnie wyrażała zasadę obecnie 
używanej podziałki, to jednak on pierwszy wska
zał znaczenie dzisiejszych punktów s+ałych termo
metru. W  tym liście po raz pierwszy spotykamy 
pswną wiadomość o stałości punktu wrzenia wo
dy, własności, której poznanie przypisywano do
tąd Halleyowi od roku 1688.

Dodamy jeszcze, że z dalszego ciągu korespon- 
dencyi widać, że propozycya Huygensa nie była 
dobrze zrozumianą w Anglii, wskutek czego bu
dowa termometrów, dających się s sobą porówny
wać została odsuniętą aż do czasów Fakrenheita.

W  tymże samym zeszycie prof. Gerland rów
nież dowodzi cytatami, że i  użycie rtęci do wy
pełniania rurki termometru wcześniej było znane, 
przynajmniej we Francyi, aniżeli powszechnie 
przyjmują. W statutach bowiem akademii umie
jętności paryskiej (założonej w r. 1666), pomiędzy 
innemi jako przedmiot zajęć członków jest zale
cone obserwowanie termometru rtęciowego bez 
dalszych objaśnień. M ogłoby to służyć za wska
zówkę, że termometr ten był wówczas ju ż  dosyć 
rozpowszechniony.

—  w b. Pewne wiadomości o piorunach. Z ostat
niego zeszytu czasopisma „Meteorologiscbe Zeit- 
schrift” za rok zeszły czerpiemy niektóre cieka
we, a mniej znane wiadomości, dotyczące piorunów. 
Dotychczas powszechnie przypuszczano, że iskra, 
objawiająca się w postaci błyskawicy, przebiega 
wzdłuż linii o najmniejszym oporze. Nie je s t  to 
zgodne z rzeczywistością. Lecz jakkolwiek tru
dno, jak  powiada Lodge, przewidzieć, jaką drogę 
obierze sobie błyskawica, można jednak twierdzić, 
że odpowiednio urządzony piorunochron, dobrze 
połączony z ziemią, prawie zawsze zabezpieczy 
budynek od zniszczenia przez piorun. Przy pe
wnych j ednak warunkach mogą by ć rażone wszystkie 
części budynku, niezależnie od tego, czy jest on 
zaopatrzony w piorunochron, czy też nie. Zda
rzają się wypadki, że budynek zostaje zburzony,

jakkolwiek właściwy piorun go nie dosięgdął. Raz  
np. wybuchł pożar, spowodowany przez iskrę, 
która zaszła pomiędzy przewodnikiem nie połą
czonym nawet z piorunochronem i rurą gazową; 
iskra ta była dość mocną by zapalić gaz. Obja
śnić to można w sposób następujący. W edług 
Lodge’a wyładowanie, stanowiące piorun, przed
stawia charakter oscylujący; w opisanym przy
padku znalazł się „rezonator,” w którym też i w y
stąpiły iskry. W iele osób podlega uczuciu stra
chu podczas burzy. Należy jednak pamiętać, że 
„niebo posiada więcej błyskawic dla postrachu, 
niż dla wymierzania kary.” Kto często obserwu
je  błyskawice, przestaje obawiać się piorunów. Co 
się tyczy zdania, często wygłaszanego, że piorun 
nie uderza nigdy dwa razy w to samo miejsce, to 
jest ono zgoła fałszywe.

(Meteorologische Zeitschrift).

—  tr. Badania doświadczalne na ludziach 
na śmierć skazanych zamierzano już niejedno
krotnie prowadzić, w celu rozstrzygnięcia różnych 
kwestyj naukowych, z tem wszakże zastrzeżeniem, 
by skazanemu pozostawiony był wybór, czy woli 
się poddać egzekucyi bezzwłocznej, czy też przy
jąć taki sposób hazardowny ocalenia życia.

Tak między innemi, gdy Pilatre de Roziers za
mierzył wznieść się wynalezionym przez Montgol- 
fiera balonem, Ludwik XVI wzdragał sią mu 
udzielić pozwolenia na podróż tak niebezpieczną, 
a natomiast na próbę tę wystawić chciał przestęp
cę skazanego na śmierć, z  warunkiem, że gdy 
z niej wyjdzie cało, od kary śmierci uwolnionym  
zostanie; Pilatre uzyskać miał zezwolenie podo
bno dopiero w skutek przedstawienia, że niepodo
bna dopuście, by chwała pierwszej podróży po
wietrznej dostała się w udziale zbrodniarzowi na 
śmierć skazanemu. Przed kilku zaś laty na wys
pach Hawajskich przestępca skazany na szubieni
cę poddał się zaszczepieniu trądu, który się też 
rzeczywiście przyjął. Obecnie, jak podaje ,,Revue 
Scientifiąue” izbie prawodawczej w stanie Ohio 
przedstawiony został projekt do osobliwego pra
wa, według którego każdy osobnik, na śmierć ska
zany, obowiązkowo poddawany ma być badaniom 
doświadczalnym, bez żadnej wszakże dla siebie 
korzyści, po ich bowiem ukończeniu wyrok w ka
żdym razie ma być wykonany.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Zorza północna. W  nocy z d. 30 na 31 
marca, pomiędzy g. l l ' / 2 a 1 2 */a zajaśniała nad 
W arszawą zorza północna średniego blasku, ale
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■wyraźna i łatwo dająca się obserwować. Nasam- 
j>rzód wystąpił dość okazały slup czerwonawego 
świa+ła nieco na zachód od największej gwiazdy 
Łabędzia (a  Cygni), w  niewielkiej zaś odległości 
nad  poziomem dało się dostrzegać czerwonawe za
barwienie nieba, które w krótkim czasie spotęgo
wało się i utworzyło wieniec w kształcie odcinka 
,kołowego. Ten wieniec także czerwono zabarwio
ny rozciągał się w granicach azymutu gwiazd 
a  Cygni i a  Aurigae, by! zatem dość obszerny. 
Z niego wybiegało światło ku zenitowi i dosięgało 
gwiazd Kasyopei.

Po godzinie 12-ej zjawisko przedstawiało od
mienny widok; wspomniany wieniec przybrał bar
wę białawą i w kilku miejscach był poprzecinany 
jasnemi słupami sięgającerai do gwiazd małej 
Niedźwiedzicy. Około g. 1-ej po północy nie wi
dać było ani śladu zjawiska i wtedy można było 
dobrze poznać różnicę, którą przedstawiało tło  
nieba w czasie zorzy i po jej zniknięciu.

Przy tej sposobności godzi się nadmienić, że na

tarczy słońca występują plamy już to oddzielnie, 
ju ż  to grupami, które przy pomocy na,wet niewiel
kiej luneły mogą być widziane, należy tylko przy 
obserwacyi zasłonić oko szkłem kolorowem, żeby 
nie doznać szwanku od mocnego blasku słońca.

Kowalczyk.

■ ■—• stch. Na cześć naszego rodaka, znanego 
badacza grzybów, prof. szkoły rolniczej w Czer- 
nihowie pod Krakowem, d-ra Leona Nowakow
skiego, szląski mykolog dr J. Schroeter, nazwał 
nowo odkryty przez siebie w glonie Chaetophora 
elegans rodzaj grzyba z działu skoczków (Chytri- 
dinae) mianem Nowakowskiella. Opis szczegóło
wy podał w 93 zeszycie Englera-Prantla „Die 
naturlichen Pflanzenfamilien.”

«

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 28 marca do 3 kwietnia 1894 r.

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

•a

O

B arom etr 
700 mm T em p era tu ra w st.

U

C- 1}
K ierunek  w ia tru  

Szybkość w m etrach  
n a  sekundę

Sum a
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r .  | l p 9 w. Najw. Najn. \ &

28 S. 56,1 58,5 6 1 ,0 ' 2,2 5,8 2,0 8,6
I

1,0 [70 N E 6,NE5,E3 _ -Jarano polatywał,
29 C. 61,4 6o,8 6o,l , 1,6 8,9 7,o 9,3 — 1,5 58 ES3,S3,S3 —
30 P. 6o,6 59.5 : 58,6 : 4,0 12,5 8,2 13,1 1,3 50 S3.ES3,ES3 ---
31 S. 58,9 57,5 56,8 5,4 14.2 8,2 14.3 3 ,o 46 E S4.ES’,ES7 —

l N. 55,0 53,1 53,6 5.6 1 1,2 5,6 u ,7 4.5 57 E 5,ESI2,ES5 0,0 od 3 '°—6 p m .# d ro b
2 P. 52,3 51,3 5 i,o 3,2 5.8 4.4 6,0 2.6 78 E '2,E9,E5 — # d r. a. m 6 ;#  od 6 p. m
3 W. 50,0 50,8 ! 52,4

i |
5,0 12,6 9,2 13,7 3,5 71

|
S5,S'J,Sł 0,9 •  w  nocy drobny.

Ś rednia 56,2 6,7 67 ~~ô 9

T R E  Ś ć .  Szkice z dziejów chemii, przez Lud. Brunera. —  Zwierzęca zawierające chlorofil, przez 
JB. D. —  0  przechowywaniu cieczy alkoholowych prof. Knappa z Brunświku, tłum. T. R. —■ Badania 
nad łączeniem się blizko spokrewnionych zwierząt, przez d-ra J. Nm. —  Sekcya chemiczna. —  Spra
wozdanie, przez A. Ś. —  W iadomości bibliograficzne. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  W iado

mości bieżące. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Z natow icz.

/{o3 bo je  no U,e nayporo. Bapmana, 25 M apTa 1894 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


