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Alchemia i  alchemicy.

H istorya alchemii to historya najuporczyw- 
szego obłąkania umysłu ludzkiego. Półtora 
tysiąca la t trw ały poszukiwania, ożywiane 
wciąż nową nadzieją, aby wydrzeć tajemnicę, 
k tóra posiadaczowi zapewnić m iała złoto 
i wszystko to, co ono dać może. Jeszcze 
w bieźącem stuleciu istniał w Niemczech 
dziennik alchemiczny (Hermetisches Journal 
w roku 1802), a pierwsze początki alchemii 
sięgają IV —Y  wieku po Chrystusie. W szyst
kie ludy, które w tym przeciągu czasu na wi
downi dziejowej występowały: grecy, arabo
wie, narody Europy zachodniej znały alche
mią i pracowały nad nią. Wyznawcy alche
mii rekrutowali się ze wszystkich warstw spo
łecznych i panujący, panowie feudalni, du
chowni, mieszczanie, wszyscy dań duchowi 
czasii złożyć musieli. To też pomimo, że cel 
alchemików osięgnięty nie został, a nawet 
według dzisiejszych pojęć naszych osięgnię- 
tym być nie mógł, chemia naukowa dużo al

chemii zawdzięcza. Znajomość metali zwłasz- 
| cza i ich związków znakomicie ona rozszerzy

ła. Znaczenie alchemii dla historyi cywiliza- 
cyi tem się jeszcze wzmaga, że w Europie 
zachodniej alchemia dziwnie się zrosła z dok- 

; trynam i mistycznemi i kartk i jej dziejów 
poświęcone są zarazem ustępom z ogólnych 

' dziejów mistycyzmu, który jak  kameleon 
1 zmienia tylko barwy, lecz w każdym czasie 

daje znaki życia.
Alchemia bierze początek w Egipcie. Z  ale

ksandryjskiej akademii wyszli pierwsi alche
micy. W wiekach średnich przypisywano 
„Świętej sztuce” (hagia techne) bajeczną sta- 

' rożytność. Z a ojca alchemii podawano zgod
nie mityczną postać Herm esa Trismegistosa 

! (Herm es trzykroć wielki). Z  dzieł od H e r
mesa pochodzących, a według podań m iał 011 

' 36 000 tomów napisać, najstarszą bo już 
i w X I  stuleciu znaną jest tabula smaragdina 

(tablica szmaragdowa). W edług tradycyi 
miał ją  ry tą  na ogromnym szmaragdzie zna
leźć w grobie Herm esa Aleksander Wielki. 
Tabula sm aragdina jest krótkim zbiorem mi
stycznych zdań, wyłożonym na ‘/ 2 stroniczce. 
Do nas doszła ona po łacinie. W  jakim  ję
zyku był pisany początkowy tekst i z jakiego 

j  czasu pochodzić może, niewiadomo.
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Kim  był Herm es ')? Kiedy żył? N a te 
pytania nieraz starano się odpowiedzieć. J e 
dni identyfikowali go z bożkiem greckim, 
inni sądzili, że jes t to zhellenizowana nazwa 
egipskiego króla Thotha) w X X V II  wieku 
przed Chryst.), o którym wspomina P lato, 
jako o wynalazcy astronomii, arytmetyki 
i innych nauk. W  dziełach G alena, lekarza 
rzymskiego a v  I I  wieku po Chr. jest wzmian
ka o kapłanie egipskim Hermonie, który zna
ny był z biegłości w przyrządzaniu lekarstw. 
Hernion ów, o którym zresztą nic więcej nie
wiadomo, miał być według innych znów wła
śnie Hermesem alchemików. W szystkie te 
dociekania pozbawione są celu; niesposób 
podstawić jakąś określoną historyczną postać 
pod miano Hermesa, bo w Hermesie alchemi
cy uosobili ducha pomysłowości, który nimi 
przy świętej pracy rządzić powinien. W ielu 
alchemikom starożytność H erm esa nie wyda- 
wała się dostateczną i za pierwszego alche
mika w wiekach średnich wydawać zaczęto 
Adama, protoplastę rodu ludzkiego. Wogóle 
alchemicy w dążności, aby znaleźć ślady 
swojej sztuki wszędzie i jaknajdawniej, do 
najzabawniejszych uciekali się tłumaczeń. 
W  wiekach średnich przypisywano Homerowi 
głęboką wiedzę alchemiczną i uważano Iliadę 
za poetyczną allegoryą, opisującą sztuczny 
wyrób złota. Starano się więc odgadnąć, 
jakie ciała kryją się pod nazwami Agame- 
mnona, Diomedesa i innych i jakim  trzeba je  
poddać działaniom, aby znaleźć ukry tą w Troi 
Helenę— złoto a).

Alchemia nie jes t jednak tak starą . Świat 
starożytny nie znał jej wcale, inaczej mieliby
śmy chociaż jakąkolwiek wzmiankę o próbach 
alchemików, które nie byłyby pozostały obce 
tak  wykształconym ludziom, ja k  Pliniusz lub 
Dioskorides. Niem a ani jednej cytaty z kla
sycznych pisarzy, która pozwalałaby z naj
mniejszą chociaż pewnością wnioskować, że

')  Hermes żyje dotąd w śladach językowych. 
Mówimy „zamknięcie hermetyczne,” co znaczy 
szczelne, niedostępne, tak ja k  były dzieła H erme
sa dla czytelników swoich.

2) Coś podobnego zdarz37ło się z Iliadą i w bie- 
żącem stuleciu, gdy zapaleni filologowie i mitolo
gowie porównawczy upatrywali w niej kosmogo- 
niczną allegoryą, której właściwą treścią jest za
ćmienie księżyca (M. Mii 11 er).

już wtedy kuszono się o złotodajną tajem ni
cę. Po raz pierwszy o usiłowaniach alche
mików wspomina w mowach swoich Themi- 
stios Euphrades w IV  wieku po Chrystusie. 
Z piątegb stulecia pochodzą pierwsze dzieła 
alchemików greckich Zosimosa, Synesiosa 
i innych, które stanowiły źródła, skąd przy
szłe wieki czerpały natchnienie do prac swych 
chemicznych. Myśl o przekształceniu, uszla
chetnieniu metali nie była jednak tworem 
tych właśnie alchemików’. Poczęła się ona 
wcześniej jeszcze, a pierwsze jej przebłyski 
widzimy już u niezbyt uczciwego złotnika 
aleksandryjskiego '). Złotnik ów, jak  wiemy, 
ilekroć sporządzał stop całkiem złota nieza- 
wierający, a tylko barwą do niego zbliżony, 
wyraźnie zaznacza, że chodzi tu  o oszustwo 
bezkarne, bo dla kupującego do sprawdzenia 
trudne i nie łudzi się co do zachodzącego 
zjawiska. Lecz tam, gdzie otrzymuje złoto
0 niższej próbie przez stopienie z innemi me
talam i (diplosis) pogląd jest mniej jasny. 
W  kilku miejscach zdradza niekłamaną wia
rę, że otrzymane złoto pierwiastkowemu wcale 
w dobroci nie ustępuje. Jubiler i magik, bo 
dwa te zajęcia łączyły się wówczas, uległ po
woli potędze słów, które m ają własną logikę
1 po za granicę oznaczanych pojęć łatwo wy
chodzą. Z początku nie wierzył w dokony
waną przemianę, wydając ją  za środek ła 
twiejszego zysku, późuiej sam padł ofiarą 
autosuggestyi i nieraz więcej od kupującego 
przekonany był o tem, że istotnie złoto z nie
szlachetnych kruszców stworzył. Dziś, gdy 
nauka zdobyła już pewne i trwałe podstawy, 
gdy dokładna nom enklatura nie pozwala na 
żadne, co do treści słów, wątpliwości, podobne 
obłędy stają się prawie niemożliwemi. Nie 
zapominajmy jednak, że w starożytności nie 
było żadnej przeciwko nim tamy. Nie od
różniano nawet stopów od metali czystych. 
Każdy stop m iał swoję nazwę i był uważany 
za coś zupełnie odrębnego od swoich składni
ków. Nieraz znów nazwa stopu identyczną 
była z nazwą jednej części składowej 2). Nie

') P a 'rz  Wszechświat z r. b. str. 213.
2) Aes oznaczało u rzymian miedź i najroz

maitsze gatunki bronzu. Dopiero przymiotnik 
do słowa tego dodany (aes Cyprium =  cuprum =  
miedź; aes Brundisianum =  bronz) pozwalają roz
strzygnąć, co właściwie miano na myśli,
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było też żadnej teoryi, któraby przemiany j  

materyi w pewne ujęła normy. Wszystko to 
złudzeniom bardzo ułatwiało drogę.

Ż e alchemia wylęgła się z oszustwa, mamy 
jasny dowód, porównywaj ąc przepisy tajemni
cze pierwszych alchemików ze wskazówkami, 
jakie zawiera papyrus Leydejski. Treść ich 
jest zupełnie identyczna, tylko że w tym 
pierwszym przypadku są one pomięszane 
z całą masą niezrozumiałych i niby pełnych 
znaczenia sentencyj. Alchemicy jednak nie 
uświadamiali sobie tak prozaicznego, a nawet 
kryminalnego pochodzenia swej sztuki. P rze
ciwnie, już u jednego z najdawniejszych, 
u Zosimosa znajdujemy legendę powtarzaną 
z upodobaniem przez wszystkich później
szych. Legenda ta  wiąże początek alchemii 
z tradycyą biblijną o miłości aniołów do có
rek ziemskich. Aniołowie to wyznać mieli 
ziemskim kochankom wszystkie swoje ta je
mnice, a w ich liczbie i sztukę przyrządzania 
złota.

U  alchemików aleksandryjskich—a ci z po
między greckich są najwybitniejsi— znajduje
my już zaczątki wszystkich poglądów alche
micznych; mistycyzm nie jest jednak tak jesz
cze rozwinięty, zbyt blizkiemi bowiem były 
wspomnienia klasyczne. Nawet pojęcie ka
mienia filozoficznego, któremu później wszel
kie możliwe własności cudowne przypisywano, 
nie jest u nich jeszcze skrystalizowane. Przy
puszczają, że istnieć może nader wiele sposo
bów przemiany zwykłych metali na szla
chetne—ten pogląd jasno wskazuje ich zwią
zek z dawnymi złotnikami. Alchemicy ale
ksandryjscy twierdzą zgodnie, że udało im 
się szukaną przemianę urzeczywistnić; trudno 
nam jednak teraz coś napewno wnioskować 
o sposobach, któremi, jak  sądzili, rzecz doko
nać się dała. Cała nauka wyrażona jest 
w sposób tak  zagadkowy—było bowiem obo
wiązkiem tego, który tajemnicę osięgnął, aby 
nie przed każdym ją  zdradził—że trudno so
bie wytworzyć dokładne pojęcie o ich robo
tach. Od najstarszego z alchemików grec
kich Demokritosa z I I I  lub IV  wieku po 
Chrystusie w nadzwyczaj cenionem dziele 
„Physica et m ystica” dowiadujemy się, że 
nauczyciel jego wielki Ostanes całą naukę 
w tych słowach streścił: N atu ra  cieszy się 
naturą (N atura  natu ra  gaudet); N atu ra  zwy
cięża naturę (N atura  naturam  vincit); N atu- j

ra  naturą władnie (N atura naturam  regit). 
Trudno coś z takiej wskazówki się domyśleć, 
ale trudniej jeszcze chcieć w tem upatrywać 
zaczątek wyobrażeń naszych o mniejszej lub 
większej sile powinowactwa chemicznego, czyli 
o tak zwanem powinowactwie wyboru. Rów
ną powagą, jak  nauka Ostanesa, cieszyła się 
też przytoczona przez Synesiosa (alchemik 
aleksandryjski z V stulecia) t. z w. tablica 
memfityjska, k tóra w dosłownem tłumaczeniu 
brzmi:

Niebo na górze, niebo na dole 
Gwiazdy na górze, gwiazdy na dole 
Wszystko na górze, wszystko to na dolo 
Weź to i bądź szczęśliwy.

Inne przepisy, niezyskując nic na przejrzy
stości, są o wiele dłuższe i nie nadają się tu 
zatem do przytoczenia. Do trudnego zrozu
mienia niemało przyczynia się dziwna i nie
s ta ła  nomenklatura. Z tego jednak, co dzi
siaj udało się odcyfrować, zwłaszcza przy po
mocy wskazówek papyrusaLeydejskiego, z nie- 
jakiem  prawdopodobieństwem sądzić zawsze 
można, w jakich ciałach alchemicy greccy 
rozwiązanie zagadki znaleźć się spodziewali.

I Ciałami takiemi były wszelkie znane wówczas 
związki arsenu, a więc zarówno aurypigment 
(wówczas arszenikiein zwany), jak  i nasz dzi
siejszy arszenik (kwas arsenawy, ówczesny 
arszenik biały). Znaną była bowiem wła
sność bielenia, srebrzenia miedzi (leuko- 
sis—bielenie— techniczna operacji tej nazwa 
grecka), jak ą  te ciała posiadają. Bielenie 
uważano za początek zachodzącej przemiany 
na srebro. Rudy cynkowe „cadmia” powo
dowały znów żółcenie miedzi (ksanthosis), któ
re było pierwszym szczeblem na drodze za
miany na złoto. R tęć (hydrargyrum =płyn- 
nc srebro) niemałe też wzbudzała nadzieje. 
Ten metal, tak  odrębny, jedyny płynny, wiel
kie na pierwszych alchemikach wywierał wra
żenie. Wielu też z nich pracowrało nad za- 

j  daniem zestalenia (fixatio) rtęci, sądzono 
i  bowiem, że. gdy uda się go stwardnić, czyli 

wydzielić z niego wilgoć, zamieni się na sre- 
| bro. Z siarką, która łatwo z metalami się 
| łączy i powierzchownie je barwi, dużo też do

świadczeń próbowano.
Pierwsze czasy alchemii są epoką, w której 

chemia najwięcej ma do zawdzięczenia ..sztu-



ce spagirycznej” '). Żaden z pomiędzy tycłi 
mężów, którzy się w starożytności naukom 
przyrodniczym oddawali, nie robił samodziel
nych doświadczeń. Wiadomości chemiczne 
rozwijały się przypadkowo na zasadzie spo
strzeżeń w tej lub innej gałęzi przemysłu po
czynionych. Alchemicy pierwsi zaczęli wy
konywać doświadczenia chemiczne; błędną 
była myśl, k tóra ich wiodła, lecz doświadcze
nie zostawało doświadczeniem. Nic więc 
dziwnego, że zasób praktycznych danych 
wzrósł znacznie i szybko. W ykształciła się 
również technika chemiczna. W  chodzą w uży
cie przyrządy, pokrewne dzisiejszym i wiele 
operacyj do dziś dnia praktykowanych. Dzie
ła  Zosimosa, a zwłaszcza jedno z nich spe- 
cyalnie przyrządom poświęcone „De instru- 
mentis et caminis” (o przyrządach i piecach)
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wyraz alembik, po dziś dzień na oznaczenie 
całego aparatu  dystylacyjnego używany. 
Flaszki zbierające płyn nazywają się bekon; 
względnie do liczby cały przyrząd nazywa się 
dibykos, tribykos i t. d. Flaszek tych nieraz 
było do 10. Przyrząd był z rozmaitego ma- 
teryału robiony; ru ra  chłodząca była bądź 
miedziana bądź gliniana; tylko hełm właści
wy był najczęściej szklany; ten m ateryał za 
jedynie dobry do celu tego uważano. Cały 
przyrząd umieszczano na ogniu, który wydo
bywał się z odpowiedniego pieca. Jeżeli 
przypomnimy sobie, że w pierwszym jeszcze 
wieku po Chrystusie Dioskorides mówi o dy- 
stylacyi wprost z garnka i zbieraniu terpen
tyny na wełnie, to zrozumiemy, jak  ogromnym 
był dokonany postęp: przyrządy alchemików 
greckich mało się już różnią ocl dzisiejszych.
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P'ig. 1. Przyrządy dystylacyjre.

zawiera np. dokładny opis dystylowania. R ę
kopisy z X I  i X I I  stulecia zawierają nawet 
rysunki, które opisom Zosimosa zupełnie od
powiadają. Rysunki te więc wyobrażają 
przyrządy takie, jakie za czasów Zosimosa 
używane były. F igura 1 przedstawia nam 
2 aparaty  dystylacyjne. Część szklana, nasa
dzona na naczynie zawierające płyn dystylo- 
wany, nazywa się już ambyx, skąd później za 
dodaniem arabskiego przedimka al powstał

')  Sztuką spagiryczną od greckich słów spao 
rozdzielam i ageiro łączę nazywano alchemią, j a 
ko sztukę łączenia i rozdzielania ciał.

Dodać należy tylko systematyczne ochładza
nie zimną wodą, jak  to np. ma miejsce w po
wszechnie używanym oziębiaczu Liebiga, 
a przyrząd będzie z naszym współczesnym 
zupełnie identyczny. Odkrycie dystylacyi 
z każdym dniem ilość znanych faktów zwięk
szać musiało. Już  uczeni aleksandryjscy 
ocenili naukową wartość dystylacyi, to też 
żeby ją  uczcić, jej początek boskiemu na
tchnieniu przypisywać zaczęto. Prócz dysty
lacyi, wiele innych udoskonaleń technicznych 
znano w owych czasach. Używano już kolb 

| podłużnych, raczej cylindrów do macerowa- 
! nia ciał w cieple, stosowano kąpiel popiołową 
! przy ogrzewaniu— dzisiaj zamiast popiołu 
j używamy piasku. Używano też kąpieli wod-
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nej, zwanej wówczas kąpielą Maryi '). N a 
zwa ta  dziś jeszcze zachowała się we Francyi 
(bain-marie). Do stapiania ciał stałych lub 
też rozmiękczania ich używano t. zw. kerota- 
kis, płytki metalowej, prostokątnej lub tró j
kątnej, jakiej używali malarze do rozcierania 
farb. Umieszczano ją  nad kąpielą wodną, 
lub też na naczyniu przystawionem do ognia.

O

o

Fig. 2 . Kolbka do macerowania.

Posiadając te  metody, alchemicy greccy 
poznali i zbadali wkrótce wiele ciał nowych. 
Znajomość najsilniej działających środków 
chemicznych: alkalij i kwasów uczyniła znacz
ne postępy. Ze znacznem prawdopodobień

stwem można przypuszczać, że znali kwas 
siarczany; otrzymywali z moczu sole amono
we. Wielkie znaczenie przypisywali t. zw. 
wodzie świętej, wodzie siarczanej. B ył to 
roztwór najrozmaitszych siarków wapnia,

') Pomiędzy powagami alchemicznemi owych 
czasów znajdujemy jakąś M aryą, według podania 
siostrę Mojżesza. Nic bliższego o niej jednak 
niewiadomo.

który łatwo działa na metale. Alchemicy 
posiadali też niektóre wiadomości, niezwiąza- 
ne wprost z samą tylko przemianą metali; 
umieli np. otrzymywać stal. Otrzymywaniem 
barwników, farbowaniem tkanin też trudnili 
się alchemicy; alchemią nazywano nawet 
sztuką farbierską (bafike techne). Wskazuje 
to, że otrzymywanie rozmaitych stopów uwa
żano początkowo za coś analogicznego ze 
zwykłem barwieniem tkanin np. lub drzewa.

O warunkach, w jakich żyli alchemicy grec
cy, bardzo mało szczegółów nas doszło. Za
ledwie o kilku wybitniejszych i to później
szych alchemikach coś pewnego powiedzieć 
można. Niewiadomo np., kim był Demokri- 
tos, autor najstarszej pracy alchemicznej: 
Physica et mystica. To tylko jest pewnem, 
że nie był on Demokrytem z Abdery (w Y 
stul. przed Chrys.), jednym z pierwszych 
twórców teoryj atomistycznych. Dzieło De- 
mokritosa w każdym razie najwcześniej z I I I  
wieku po Chrystusie pochodzi. O komenta
torze Demokritosa, Synesiosie więcej już 
wiemy. Był on rodem z Aleksandryi, gdzie 
też nauki odbywał; przyjął chrześciaństwo 
i w roku 410 został biskupem Ptolemaidy. 
Najbliższy co do czasu następca Synesiosa, 
wielki Zosimos też był egipcyaninem, rodem 
z Panopolis w Tebaidzie. Ze szczegółów życia 
jego nic się nam nie dochowało. Również 
mało wiemy o innych późniejszych już pisa
rzach alchemicznych: o Olympiodorze, Johan
nesie, Theophrastosie i innych. Wymienieni 
alchemicy są przeważnie komentatorami Zo
simosa, ludźmi o ogólnem encyklopedycznem 
Wykształceniu. Alchemia nie była jedynem 
lub przynajmniej głównem ich zajęciem. Nie 
robili też oni samodzielnych doświadczeń, nie
można bowiem wykazać, aby zakres ich wia
domości różnił się choć trochę od tego, co 
znanem już było poprzednikom. Bardziej 
zasłużonym i lepiej nam znanym jest alche
mik Stephanos, aleksandryjczyk czy też ateń- 
czyk, któ^y prawdopodobnie żył na początku 
siódmego stulecia, gdyż dzieło jego (9 ksiąg 
o „sztuce robienia złota,” jak  wówczas bez 
złej myśli nazywano alchemią), jest dedyko
wane cesarzowi bizantyńskiemu Heraklesowi 
(610—641). Stephanos był chrześcianinem: 
w siódmem stuleciu pogaństwo w najodleglej
szych zakątkach tylko dochować się mogło. 
L itera tu ra  grecka wymienia jeszcze wielu pi
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sarzy alchemicznych (Philippos, Psellos z X I  
■wieku); znaczenia jednak dla chemii i alche
mii nie mają, wcale.

Zajmowali się oni alchemią, przygodnie; 
byli przeważnie duchownymi lub erudytami, 
którzy swe wiadomości z ksiąg poprzedników 
czerpali; alchemia nie stanowiła ich zawodu. 
Niema też u greków typu alchemika, tej 
istoty, k tó ra w umysłowem życiu wieków 
średnich a nawet aż po wiek X V I I I  tak waż
ną g ra ła  rolę; życie ich nie obfitowało w przy
gody, które są udziałem każdego późniejszego 
alchemika europejskiego i sprawiają, że ich 
życiorysy są niby wyjątkiem z fantastycznego, 
nieprawdopodobnego romansu. Alchemicy 
nie stanowili jeszcze oddzielnej kasty; lecz 
już wówczas związani byli w ukryte związki 
i dochowanie tajemnicy sztuk, k tóre prakty
kowali, było pierwszym obowiązkiem tego, 
kto się im poświęcać pragnął. To też uczeń 
winien był złożyć przysięgę, a tekst tych 
przysiąg, pełen mistycznych zaklęć i wspo
mnień pogańskich, dziwnie odbija od przeko
nania, które już wtedy rozpowszechniać się 
zaczęło, że alchemia jes t sztuką od Boga bło
gosławioną i że tylko człowiek cnotliwy i bo
gobojny na powodzenie w niej liczyć może. 
D la charakterystyki czasu i pojęć jednę 
7. tych przysiąg przytoczyć warto. Znajduje 
się ona w dziele przypisanem Izydzie i brzmi: 
„Przysięgam na niebo, ziemię, światło i ciem
ności, przysięgam na ogień i wodę, powietrze 
i ziemię, przysięgam na wysokość nieba, na 
głębokość ziemi i erebu, pi'zysięgam na H er
mesa i Anubisa, na szczekanie psów piekiel
nych, na smoka, stróża piekieł, na  Charona 
przewoźnika, przysięgam na 3 konieczności 
(Parki?), na bicze i miecz.”

Siódmy wiek stanowi kres greckiej alche
mii. Późniejsze badania alchemików bizan
tyjskich pozostały prawie bez wrpływu na 
Europę zachodnią. Upadek nauki greckiej 
w Egipcie spowodowany został przez arabów, 
którzy w krótkim czasie potężną część ów
czesnego świata pod władzę swoję zagarnęli. 
Arabowie w chwili, gdy mahometanizm nadał 
im rozpęd dziejowy i na scenę historyi wy
prowadził, byli ludem nieokrzesanym, wkrótce 
jednak zapoznali się z naukami i sztukami, 
które u podbitych przez siebie ludów' znaleźli. 
W łasne zasługi arabów, o ile dawniej przece
niano, o tyle dzisiaj za nizko może stawiają,

uznając w nich tylko mniej lub więcej zdol
nych kompilatorów tego, co już gotowem za
stali. Jakbądź, wiedza u Arabów wysoko 
była cenioną i władcy ich niemało poświę
cali środków na jej potrzeby, a jeżeli arabo
wie niewiele nawet samodzielnie stworzyli, 
to znalezione skarby przechowali starannie 
i rozpowszechnili między ludami europej- 
skiemi.

Już  w drugiej połowie V II I  stulecia, a za
tem w pięćdziesiąt la t po wtargnięciu arabów 
do Hiszpanii, znajdujemy w Sewilli uczonego 
chemika, którem u ogromne zasługi dla che
mii i alchemii przyznać musimy i którego 
dzieła na całej późniejszej działalności alchemi
ków silne wycisnęły piętno. Uczonym tym 
jest Geber. Kim on był, skąd pochodził, nie
wiadomo. Rękopisy arabskie mało są do
stępne i w niewielu tylko bibliotekach się 
znajdują. W edług podań jednych, miał on 
być rodem z Mezopotamii i właściwe jego na
zwisko brzmiało Abu-Mussa-Dżafar-al-Sofi, 
skąd przez zlatynizowanie słowa D żafar po
wstało Geber. W edług innych, miał on być 
z pochodzenia grekiem i później przyjął 
Islam. Geber w wysokiem był powa
żaniu u wszystkich następnych alchemików, 
którzy nieraz królem uczonych, królem ara 
bów go nazywali, skąd błędne niegdyś roz
powszechnione mniemanie, jakoby Geber był 
jednym z władców arabskich czy też indyj
skich. Dzieła jego i w teoryi i w praktyce 
chemicznej stanowią postęp niemały. Aby 
możliwości alchemii a  priori dowieść, przyta
cza Geber teoryą, że metale są ciałami złożo- 
nemi; ostatni dźwięk tej teoryi przebrzmiał 
dopiero w ubiegłym wieku w 1000 lat po Ge- 
berze, kiedy teorya flogistonu ’) przez Lavoi- 
siera obaloną została. K ażdy metal, według 
Gebera składa się z rtęci i siarki. Nie nale
ży tu  brać rtęci i siarki w zwykłem ich zna
czeniu, jako tych ciał, które znamy pod temi 
nazwami. Rtęć, w znaczeniu, jakie jej Ge
ber nadawał (mercurius philosophorum) 
i siarka (sulphur philosophorum) są to hipo
tetyczne części składowe metali R tęć uwa-

’) Me*ał według teoryi flogistonu składa się 
z ziemi (tlenku swego) i flogistonu. Utlenianie, 
prażenie je s t według tej teoryi rozkładem na flo- 
giston i ziemię.
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żano za przyczynę blasku, rozciągliwości 
i wogóle wszystkich cech metalicznych. Siar
ka zaś warunkowała barwę metalu. Różnice 
między metalami polegają na rozmaitej sto
sunkowej zawartości rtęci i siarki, na większej 
lub mniejszej ich czystości, na większem lub 
mniejszern „zestaleniu” (fixatio). Co miało 
znaczyć owo zestalenie rozstrzygnąć z całą 
pewnością trudno. Czasami pojmowano to, 
cobyśmy nazwali siłą powinowactwa chemicz
nego, czasami zaś, coś w rodzaju allotropii, 
gdy ciało chemicznie toź samo, odmiennych 
nabiera własności. Złoto np. składa się 
z wielkiej ilości rtęci (jest bowiem bardzo ko- 
walne) i drobnej ilości siarki w stanie najbar
dziej czystym i najbardziej zestalonym. Ołów 
zaś zawiera dużo siarki (łatwo się utlenia), 
mało rtęci i oba te składniki są nieczyste. 
Zadanie alchemii dla Gebera niema w sobie 
nic tajemniczego. Polega ono na oczyszcze
niu pierwiastków metali i na wydzieleniu tego, 
który się znajduje w ilości nadmiernej, szko
dliwej dla poszukiwanego celu. Teorya Ge- 
bera bez zmiany istniała 700 lat, z dalszemi 
jej losami zapoznamy się później.

O tem, jak  przemiany dokonać, jak  złoto 
stworzyć, znajdujemy u Gebera przepisy, 
choć jako zbyt sumienny i dobry obserwator 
nie przyznaje się nigdy, jakoby sam osobiście 
celu był dopiął. Wskazówki jego są też da
leko jaśniej niż u poprzedników wyrażone.

Geber obszernie już opisuje kamień filozo
ficzny, kamień mędrców. Ciało to w najdo
skonalszym stanie czystości, rzucone na rtęć 
lub jakibądź inny stopiony metal, natych
miast zamienia go na złoto. Czy wielką ilość 
stopionego m etalu przemienić można, czy 
ilość czynnika jest zależna od wagi zmienianego | 
ciała, o tem u Gebera bliższych szczegółów 
niema. W  stanie mniejszej czystości eliksir 1 
ów ■) zamienia niekażdy metal i nie na zło
to, lecz na srebro. J a k  przyrządzić tę tak 
cenną substancyą? Środki do jej przyrzą
dzenia dzielą się na dwie kategorye. Medi- 
cinae primi ordinis (środki pierwszego rzędu) 
to surowe m ateryały takie, jak  je  znajdujemy

') Kamień filozoficzny miał nadzwyczaj wiele 
nazw: eliksir, wielkie magisterium, (ynktura czer
wona, medicina tertii ordinis (lekarstwo trzeciego 
rzgdn).

w przyrodzie. Przez operacye chemiczne, 
dystylacyą, filtrowanie, utlenianie, otrzymuje
my medicinae secundi ordinis (środki drugie
go rzędu), z tych zaś przez oczyszczenie i ze
stalenie (fixatio) rodzi się dopiero kamień fi
lozoficzny, medicina tertii ordinis. Cala 
trudność polega zatem przeważnie na wyszu
kaniu owej m ateria prima, skąd już łatwo 
stosunkowo dojść do żądanego celu. Do jak  
zabawnego wyboru m ateriae primae uciekali 
się zrozpaczeni alchemicy, gdy żadna już teo
rya nie wiodła ich doświadczeń, a dawne pró
by zawsze się nie udawały, zobaczymy, gdy 
się zapoznamy z usiłowaniami ostatnich 
obrońców i wyznawców błędu.

U Gebera kamień filozoficzny, nietylko jako 
twórca złota, jest ciałem ogromnie ważnem. 
Jes t on też radykalnym środkiem na wszyst
kie niedole ludzkie, owem panaceum, które 
ciało człowieka umacnia i odmładza. I  ta  
część złudzenia, jak  i cała alchemia, bierze 
swój początek w fałszywem zrozumieniu słów; 
jeden wyraz staje się często największem 
przekleństwem ludzkości. Alchemicy greccy 

| często się wyrażają, że wielka tajemnica ule
czy posiadacza od złej choroby, od nędzy; 
nieraz znów przez analogią nazywają nieszla- 

j  chetne kruszce choremi i tak  jak  człowiek 
oszpecony chorobą, gdy wyzdrowieje, powra
ca do dawnej piękności, tak  też „chory” me
tal pod działaniem tynktury pięknieje i staje 
się złotem. Tego rodzaju porównania i ana
logie są źródłem wiary w kamień filozoficzny, 
jako w panaceum. Z apał do alchemii przez 
wiarę tę wzmógł się ogromnie. Pokusie zło
ta  jeszcze oprzeć się można, pokusie wiecznej 
mb dości niepodobna.

Poglądami własnemi, lub przynajmniej po 
raz pierwszy—o ile dziś wiadomo—w dziełach 
swoich wyrażonemi wywarł Geber wpływ 
stanowczy na usiłowania wszystkich następ
nych alchemików. Lecz prócz teoryj zosta
wił obszerną spuściznę faktów, która pozwa
lała jego następcom najrozmaitszych próbo
wać reakcyj i... częściej niż dawniej w bez- 

j  płodnych swych pracach się zawodzić. Z  me
tali Geber znał tylko 6 starożytnych, ale 
własności ich dokładniej opisał. Utlenianie 
metali pod działaniem ognia było dlań rzeczą 

| zwykłą: posiadał tlenki żelaza i miedzi, minią 
i glejtę, tlennik rtęci. Utlenianie rtęci (fixa- 

i tio mercurii) uważano za jednę z najwięk-
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szych zdobyczy chemicznych. Przem iana nie
jako własnowolna srebrzystej cieczy na czer
wony proszek m iała dla nich coś zagadkowe
go. Głównie jednak znajomość kwasów i soli 
stoi u Gebera znacznie wyżej niż dawniej. 
Znał on potaż, przyrządzany z kamienia win
nego, sodę z popiołu roślin morskich; umiał 
je  czynić gryzącemi przez dodanie wapna. 
Kwasy siarczany i azotny nie były mu obce: 
otrzymywał pierwszy, dystylując ałun, drugi 
zaś dystylując witryol z saletrą. Dodając 
salmiaku do kwasu azotnego, uzyskał—zanie
czyszczoną wprawdzie solami amonowemi— 
wodę królewską. Z  nowych nieznanych przed
tem soli opisał kamień piekielny (azotan sre-

Pałeczka do prób. A parat sublimacyjny.

Fig. [4 . A .— aludel (pokrywa)
B .— naczynie z ciałem subli- 

mowanem.
C.— piec.

bra), sublimat, salmiak. W  wodzie królew
skiej um iał rozpuszczać złoto. Technika che
miczna też wiele udoskonaleń zawdzięcza Ge- 
berowi. Rękopis dzieła G ebera „Summa 
perfectionis m agisterii” z X I I I  stulecia za
wiera rysunki przyrządów do sublimowania, 
do macerowania, do utleniania rtęci, do de- 
kantowania; znajdujemy już pałeczki glinia
ne, służące do wyjmowania próbek ciała ‘).

(C. d. nast.).
Ludwik Bruner.

')  Rysunki wykonane według artykułu Bertlie- 
lota „Appareiłs cliymiąues syriaąues et la tins.” 
Annal. de Chim. et de Phys. t. 23.

(Dokończenie).

Czwartego dnia, po wygodnym noclegu 
w hotelu Hoch-Hagi i wyekspedyowaniu dru
giej partyi kamieni do Warszawy, postano
wiłem dostać się na Gerlach, owego króla 
szczytów tatrzańskich (2 663 m). W  tym celu 
doliną Batyżowiecką (o dwu bułach, stawach 
i wodospadach) dotarłem  samowtór z prze
wodnikiem do usypisk, otaczających zachod
nie podnóża Gerlachu. Przebywszy na kil
kadziesiąt kroków szeroki p ła t śniegu, poczę
liśmy odtąd właściwie wdrapywać się na naj
wyższy ze szczytów tatrzańskich. Niema 
bynajmniej przesady w wyrażeniu podkreślo- 
nem. Granity Gerlachu, podobnie jak  K oń
czystej, posiadają pewną tendencyą do pęka
nia—rozłupywania się na duże tablice, które 
ostrym bokiem sterczą nazewnątrz. W sku
tek tego wytworzyło się w nim mnóstwo wąz- 
kich a spadzistych żlebów, po których bez po
mocy rąk  i pewnych ćwiczeń gimnastycznych 
niepodobna posuwać się naprzód. Żleby te 
w dodatku ustawicznie się przerywają, zmu
szając podróżnika do wyszukiwania nowych, 
sąsiednich rynien, któreby „puściły” dalej. 
Wogółe całość Gerlachu od strony doliny 
Batyżowieckiej wygląda jakby olbrzymia fan
tastyczna budowla gotycka, najeżona tysiąca
mi wież i wieżyczek, pomięszanych z niemniej 
licznemi balkonami i niszami. W  tym roku, 
jak  mnie zapewniał góral, nikt z tej strony 
na Gerlach nie wchodził. Rzeczywiście dro
ga to widocznie niezbyt uczęszczana, gdyż 
wiele klamer, wbitych niegdyś w miejscach 
bardziej niebezpiecznych, spadające z góry 
kamienie i śniegi wiosenne powyginały lub 
poznosiły doszczętnie. Pomimo to w godzinę 
i 40 minut stanęliśmy na szczycie. Pośpiech 
ten był konieczny, gdyż od zachodu zbliżały 
się chmury, grożące na tej wysokości gradem 
lub śniegiem, a co ważniejsza ciemnością, 
wśród której schodzenie z Gerlachu byłoby 
rzeczą dość ryzykowną. Tylko pół godziny 
mogłem być na szczycie. W idok stąd praw
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dziwie piękny i imponujący. Najwyższe wir- 
chy grupują, się koło Gerlachu. N a zacho
dzie, podobna do głowy cukru Wysoka, Rysy, 
Mięguszowiecki i t. d., na wschodzie Starole- 
śny, Lodowy, Łomnica—wszystkie jednak 
niższe od naszego punktu obserwacyjnego. 
Pierwsze kulki gradu zmusiły nas do odwro
tu. W krótce, gdyśmy spuścili się niżej, grad 
zamienił się w deszcz i mgłę, które nas nie 
opuszczały przez całą pierwszą godzinę scho
dzenia, tamując, jak  na nieszczęście, obser- 
wacye. Od wschodu, nad doliną Pełka, do 
której właśnie zaczęliśmy schodzić, budowa 
petrograficzna Gerlachu staje się bardziej 
rozmaitą niż od zachodu. Ukazuje się tu 
mianowicie, wśród granitu  porfirowego, dość 
znaczny pokład łupku mikowego z g ranata
mi, który ciągnie się przez całą dolinę Felka 
i tworzy część wschodniego jej boku, zwane
go Granatnicą. Prócz tego, w tym samym 
pasie występuje gnejs oraz łupek chlorytowy. 
Przepaściste zagłębienie t. zw. kocieł utwo
rzyło się w tym właśnie pasie skał łatwo wie
trzejących i mało spoistych. Główna masa 
Gerlachu składa się jednak z granitu szare
go, miejscami porfirowego i pomimo dzielenia 
się na płyty, bardzo mocnego. Nigdy nie 
zdradza on stopy ani ręki turysty. Wogóle 
chodzenie po granitach tatrzańskich nie jest 
trudne; przyczynia się do tego w znacznej 
mierze sposób wietrzenia tej skały. Czynniki 
atmosferyczne rozkładają i wypłókują z niej 
feldspat i mikę, gdy kwarc pozostaje na miej
scu, tworząc powierzchnię ostrą i chropowa
tą. Noga na niej postawiona nigdy się nie 
obsuwa. Inaczej się rzecz przedstawia z gnej
sem i łupkami krystalicznemi. W ietrzenie 
ich polega przedewszystkiem na rozdrabnia
niu się i kruszeniu, przyczem powierzchnie 
brył i luźnie leżących kawałków pozostają 
zawsze gładkiemi, a nawet ślizkiemi (podczas 
deszczu). G ranit, rozkładając się na powierz
chni, nie traci spoistości wewnętrznej, gnejs j  

często w całej swej masie jest jej pozbawiony 
i rozsypuje się za lada dotknięciem. Stąd wyni
kają trudności w chodzeniu po górach (zwłasz
cza żlebach) gnejsowych i łupkowych.

W  skutek powyższej własności granitu i z po
mocą dobrze na tej stronie Gerlachu utrzym a
nych łańcuchów, zeszliśmy szczęśliwie do doliny j  
Felki. Jednocześnie, jakby dla nas na u rą 
gowisko, deszcz przestał padać i ukazało się |

z za chmur tak przez nas pożądane słońce. 
Dolina Folki w niczem nie odstępuje od wska
zanego powyżej typu dolin wschodnio-tatrzań- 
skich, granitowych. Są tu  owe charaktery
styczne bule, wodospady i stawy. Panuje 
w niej także granit, z wyjątkiem przechodzą
cego w górnej jej części (powyżej schroniska 
i pierwszego stawu) pasa łupku mikowego 
z granatam i, o którym wspominałem wyżej. 
Granit przybiera tutaj budowę wyraźnie por
firową, o dużych i prawidłowo wykształconych 
kryształach feldspatu; ładne i świeże jego 
okazy udało mi się zebrać, skutkiem roboty 
dynamitowej przy budowie nowego schroni
ska. N azajutrz, wczesnym rankiem wyru
szyliśmy z powrotem do Zakopanego przez 
Polski Grzebień—drogę, dobrze mi już znaną 
z la t poprzednich.

II .

Doliny zachodnie T a tr południowych za
sadniczo różnią się od opisanych wyżej — 
wschodnich. Niemasz w nich ani owych 
wielce charakterystycznych bul, ani też, co 
zatem idzie, stawów i wodospadów. Stopnio
wo zniżają się one ku wielkiej podłużnej doli
nie liptowskiej; a znaczne zwykle potoki nie 
spotykają w swym biegu poważnych przeszkód. 
Wszędzie też istnieją drogi jezdne, prowa
dzące nieraz przez przełęcze aż na stronę 
północną, od której oddziela je tylko jeden 
szereg grani i wierchów, O długości i zale
sieniu tych dolin wspominałem już na wstępie.

Główne zadanie moje, jakiego pragnęłem 
dokonać podczas wycieczki na zachód Tatr, 
polegało: po 1-sze, na możliwie ścisłem ozna
czeniu granicy skał krystalicznych (granitów, 
gnejsów i łupków krystalicznych) i powtóre, 
na wyjaśnieniu charakteru petrograficznego 
skał, wśród których powstały doliny połud' 
niowo-zachodnie. W  tym celu udałem się 
przez dolinę Chochołowską, S ta rą  Robotę, 
granie, otaczające dolinę Jarzębczą, przełęcz 
między Wołowcem i Rohaczami i przez doli
nę Zuberską do wsi Zuberec na Orawicach, 
aby stąd nazajutrz wyruszyć ku Siwemu 
Wirchowi, stanowiącemu rodzaj słupa g ra
nicznego pomiędzy Tatram i granitowemi 
a wapiennemi. N a  drodze do Siwego W irchu 
powtórnie sprawdziłem dziwne, a dostrzeżone
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jeszcze w r. 1890 zjawisko, polegające na 
tem, że skała numulitowa najm łodsza z ta 
trzańskich, styka się tu  w postaci odosobnio
nej wyspy bezpośrednio z granitem  gnejso
wym. Począwszy od przełęczy pod Siwym 
W irchem granica gnejsu (zielonego, mocno 
zwietrzałego) ciągnie się na południe grania
mi, idącemi pod Suchym wirchem i O strą aź 
do skałek wapiennych Mnicha i Sokoła i, omi
ja jąc  je, spuszcza się trochę niżej w dolinę 
Bobrowiecką. Od tych skałek zaczynają się 
już jednak lupki mikowe, stanowiące urwiste 
boki doliny Bobrowieckiej aż do samego jej 
końca. N a wymienionej przestrzeni ukazuje 
się też w kilku miejscach nieznaczna warstwa 
piaskowca, oddzielającego, jak  wszędzie w T a
trach, wapienie od gnejsów i łupków krysta
licznych. K u  zachodowi od linii wskazanej 
skały krystaliczne kryją się głęboko pod wa
pieniami, ukazując się tylko wyjątkowo 
w głębokich ja rach  i wąwozach, jak  np. w do
linie potoku Hinowego. T ak  więc, region 
skał krystalicznych w T atrach  południowych 
zaczyna się w dolinie Bobrowieckiej i ciągnie 
nieprzerwanem pasmem grani i szczytów aż 
do Koperszadów Bialskich.

Dokonawszy w ten sposób pierwszej części j 
zadania, skierowałem się dnia następnego ku j 
wschodowi, do sąsiedniej doliny— Smereczań- j  

skiej. Dolna je j część składa się z tych sa
mych, rozłupujących się na cienkie tabliczki 
łupków mikowych, jakie występują w dolinie 
Bobrowieckiej; w górze jednak, gdzie jest 
dość silny zakręt ku wschodowi, ukazują się 
już gnejsy i łupki amfibolowe i chlorytowe, 
tworzące znaczny garb pod sam ą przełęczą 
między Płaczliwem a Smerekiem. N ajcie
kawszy jednak je s t ten fakt, że cała tylko 
co wymieniona przełęcz składa się z bardzo 
ładnego, przyjemnego w dotknięciu łupku 
talkowego. J e s t  to, o ile mi wiadomo, jedy- j 
na wychodnia tej skały w całych T atrach.
Z przełęczy tej spuściłem się do doliny M ałe- j  

go Białego, zbudowanej zupełnie analogicz
nie z poprzednią: u góry występuje gnejs, \ 
niżej w niewielkiej ilości łupek amfibołowy, J 
a pozostałe dwie trzecie doliny utworzone są 
wyłącznie w łupku mikowym. J a k  widzimy, 
panującą skałą dolin zachodnio-tatrzańskich 
jest lupek mikowy: od ujścia doliny Małego 
Białego ciągnie się on jeszcze osiem kilome
trów na zachód aż do doliny Kam ienistej,

tworząc jednaką masę skalną, nieprzerwaną 
żadną większą doliną. Okoliczność ta  tłum a
czy nam najzupełniej ową wybitną, wyżej za
znaczoną różnicę pomiędzy budową dolin 
wschodnio—i zachodnio tatrzańskich. Pierw
sze utworzone są w granitach, drugie—w łup
kach i gnejsach.

Od własności fizycznych tych skał zależy 
fizyognomia zewnętrzna dolin. Łupki i gnej- 

! sy, utwory mało trwałe i spoiste, łatwo roz
drabniające się staw iają zbyt niewielki opór 
wodzie, aby ta  nie mogła wyrobić w nich do
lin długich i głębokich, zniżających się stop
niowo i łagodnie. Inaczej rzecz się ma z g ra
nitem. Dzieli się on zwykle na duże bryły 
równoległoboczne, które, odrywając się od 
głównej masy skały, wytwarzają w niej ro
dzaj stopni, lub pięter (t. zw. bul). T a sama 
właściwość granitu  sprzyja również powsta
waniu w dolinach olbrzymich niekiedy zwałów 
i usypisk, które zatrzymują wodę, zbierającą 
się w stawach i jeziorach. K ontrastow a róż
nica w wyglądzie pomiędzy wschodniemi, 
urwistemi i poszarpanemi szczytami granito- 
wemi z jednej strony, a bardziej prawidło we- 
mi, gnejsowemi i łupkowemi kopami zachod- 
niemi z drugiej—polega również na odmien
nym stopniu spoistości i niejednakowym spo
sobie dzielenia się skał wymienionych.

Najlepszym tego dowodem może być dolina 
Kam ienista, k tórą zwiedziłem na czwarty 
dzień po opuszczeniu Zakopanego. Dolna 
jej część (2/3 całej długości) utworzyła się 
w granicie, górna zaś—w gnejsie i łupkach 
krystalicznych. Zależnie od tego, z obu stron 
dolnej części doliny sterczą urwiste, ostro za
kończone turnie, ustępujące miejsca upła
zom—w górnej. Dolina K am ienista jes t za
tem  jakby typem mięszanym, przejściowym 
pomiędzy dolinami zachodniemi a wschodnie
mi. Godną jes t ona również uwagi i ze 
względu na swą rozmaitość petrograficzną. 
Prócz granitu z miką czarną występują 
w niej jeszcze: gnejs, łupek mikowy, chlory- 
towy i amfibołowy. Ten ostatni szczególnie 
jest zajmujący, gdyż przechodzi z jednej 
strony w skałę ziarnistą, dyorytową, jaką 
przed kilku laty znalazłem na stronie północ
nej (pod Pyszną); z drugiej zaś—w amfibolit, 
po raz pierwszy, zdaje się, dostrzeżony w T a
trach. W śród tych łupków i gnejsów ukazują 
się jeszcze bryły gruboziarnistego granitu
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muskowitowego o dużycli kryształach miki 
srebrzystej. Dość znaczna jego masa, biała 
jak  śnieg, leży pod samą przełęczą, rozdzie
lającą Pyszną od Kamienistej.

N a tej przełęczy ukończyłem nietylko tego
roczne swe poszukiwania, których ogólny 
przebieg podałem wyżej, lecz zarazom i sze
reg badań z trzech la t poprzednich. Przy
puszczam, źe poczynione w ciągu tego czasu 
spostrzeżenia oraz zebrane w obfitej ilości 
okazy skał stanowić będą dostateczną pod
stawę do opracowania monografii petrogra
ficznej T atr, jaką w najbliższej przyszłości 
zamierzam ogłosić.

Józe f Morozcicicz.

Bakteryalogia w mleczarstwie.

Bakterye, wpływające na jakość wyrobów 
mleczarskich, rozpadają się, ze względów 
praktycznych, na dwie kategorye: bakteryj 
szkodliwych i bakteryj korzyść przynoszą
cych. Smak i zapach dobrego masła pocho
dzi od pewnych gatunków bakteryj, obecnych 
w śmietanie i wywołujących zmiany, które 
zachodzą w czasie procesu fermentacyjnego, 
znanego pod nazwą „kwaśnienia.” Równie 
jes t pewnem, że istnieją inne gatunki, które, 
jeśli nad pierwszemi zapanują, to je zwalczą 
i zobojętnią ich działanie, a masło wtedy na
bierze przykrego smaku i zapachu. Obie ka
tegorye bakteryj istnieją w mleczarniach, 
a cała sztuka i całe powodzenie w wyrobie 
m asła polegają w większej części na uznaniu 
tego faktu i na trafnem popieraniu rozwoju 
bakteryj korzystnych, a zwalczaniu szkodli
wych. Czystość jest główną przeciw tym 
ostatnim  bronią, a wszelkie nieczystości—naj
lepszym gruntem , na którym się rozwijają. 
Z darza się jednak, że maślarz, mimo najści
ślejszej czystości, nie może zapobiedz szybkie
mu rozwojowi szkodliwych organizmów, a tem 
samem psuciu się swego wyrobu. W tedy 
przyczyna złego leży w stanie zdrowia krów, 
w gatunku paszy, lub innych okolicznościach,

odnoszących się do bydła. Co ma w takim 
wypadku robić mleczarz? Rozwiązanie to 
tego zagadnienia połączyło tak ściśle bakte- 
ryologią z przemysłem mleczarskim. Roz
wiązanie zagadnienia, czyli produkcyi wybo
rowego masła przy naturalnie niesprzyjają
cych okolicznościach jest udziałem Duńczy
ków.

W  praktycznem mleczarstwie środkiem 
działającym na wzrost bakteryj jest tempe
ra tu ra, a mianowicie: ciepło i zimno. Przy 0°, 
lub w jego blizkości ustaje szybkie mnożenie 
się bakteryj i stąd pochodzi potrzeba chło
dzenia mleka za pomocą lodu. Zimno, po
chodzące od lodu, nie zabija organizmów i nie 
oczyszcza mleka, ale tylko opóźnia rozmnoże
nie się bakteryj i daje czas na robotę mlecza
rza, zanim bakterye wywołają w mleku zmia
ny szkodliwe. Z  drugiej strony, gdy ciepło 
zabija bakterye, przy temperaturze wrzenia 
giną prawie wszystkie gatunki, które się 
w mleku znajdują. Ale wskutek przegoto
wania, mleko i śmietanka zmieniają smak, 
w praktyce więc wypada osięgać tempera
turę 75° C. lub 80° O., przy której smak się 
nie zmienia, a większość bakteryj ginie.

Duńczycy poszli dalej. Odosobnili „czyste 
kultury” tych form, które uznali za pomocne 
w produkcyi masła; dodając je  we właściwych 
warunkach do śmietanki, nadali swemu ma
słu pożądany smak i zapach. Od 2 lub 3 lat 
najbardziej postępowi właściciele mleczarń 
zaczęli używać tej metody, a skutki jej były 
tak  zadawalniające, że liczni przemysłowcy 
prędko przyjęli ją , skoro się przekonali, że 
je s t naturalną i ważną pomocą. Zaszczyt 
wprowadzenia tych udoskonaleń do mleczar
stwa jest udziałem kilku uczonych, którzy 
pracowali niezależnie jeden od drugiego nad 
przygotowywaniem kultur, choć niezawodnie 
profesor V. Storck (z pracowni doświadczal
nej w Kopenhadze) zajmuje miejsce naczel
ne. B adał on ten przedmiot przez wiele la t 
i wydał ważne rozprawy o wynikach tych ba
dań. Obecnie są w Danii 3 czy 4 pracownie, 
w których sprzedają kultury do mleczarń. 
Każda pracownia używa odrębnej metody, 
trzym ając atoli postępowanie w tajemnicy; 
metody różnią się między sobą tak co do ga
tunków bakteryj, jak co do sposobów postę
powania. Doprowadziły one do uznania fa
ktu, że tak  szkodliwe jak  korzystne gatunki
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są bardzo liczne, że niektóre z nich dają 
smak i zapach, ale obecność wielu razem  ga
tunków nie jest niezbędną. I  tak, młody 
bakteryolog ze Skanderborg w Danii, E. A. 
Quist, który s ta ł się i to sprawiedliwie, sław
nym ze swoich prac w tym kierunku, używa 
tylko dwu form, które nie działają każda 
osobno, ale obie razem dają masło pierwszo
rzędnej wartości.

„Tajemnice” pracowni są dalekiemi od 
tego, aby były niezbadane: zależą one głów
nie od składu płynu użytego na kultury, 
który dana pracownia uznała za najodpo
wiedniejszy do rozmnażania się bakteryj i ta 
kie rzeczy mogą być naturalnie sprawdzone 
przez doświadczenie. O wartości „czystych 
ku ltu r” przekonało ich praktyczne zastoso
wanie. Mleczarze innych krajów powinniby 
zapoznać się z faktami, a bakteryologowie 
wziąć się do roboty. O tw arte jest szerokie 
pole do badań, obfity owoc przynoszących.

Tłum aczyła z angielskiego M. Twardowska.

Lwów, 24 lipca 1894 r. *).

Bronisław Lachowicz, Syntezy związków 
azotowych, powstających przez wydzielanie amo
niaku.

P. Lachowicz otrzym ał szereg związków azoto
wych, działając amidami kwasowemi na amoniaki 
złożone. Keakcya między temi ciałami wszczyna 
się łatwo, kiedy mięszanina amidu z amoniakiem 
złożonym w stosunku cząsteczkowym zostanie 
stopiona: oznaką je j przebiegu je s t wydzielanie 
się soli amonowej lub amoniaku. P. Lachowicz 
zbadał zachowanie się amidów kwasów tłuszczo
wych, mrówkowego, octowego, propionowego 
i t. d. Z amoniaków zaś złożonych wciągnął do

') W  N-rze 34 W szechświata na str. 539 pod 
tytułem „Korespondencya W szechświata” opusz
czono datę: Lwów, 23 lipca 1894 r.

badania pierwszo— i drugorzędowe, ja k  e4yliak, 
dwuetyliak i niektóre aromatyczne. Jedne z tych 
zasad— tłuszczowe— działają tylko w stanie wol
nym, inne— aromatyczne— przeciwnie, łylko w po
staci soli.

Br. Lachoicicz. O działaniu zasad na ben- 
zoinę.

Autor opisuje produkt kondensacyi pomiędzy 
benzoiną a piperydyną.

Stefan Niementowski, O niektórych pochod
nych chinoliny.

Uwzględniając znane stosunki pomiędzy kwa
sem kinurenowym a chinoliną, p. Niementowski 
poddał ten kwas dystylacyi nad pyłkiem cynko
wym i otrzymał chinolinę, skąd wniosek, że kwas 
kinurenowy je s t oksykwasem pochodzącym od 
chinoliny. Dla sprawdzenia tego wniosku pan 
Niementowski próbował otrzymać kwas kinureno
wy, działając aldehydem octowym na kwas antra- 
nilowy (orto-aniidobenzoesowy). Działanie odby
wa się silnie, lecz produkt kondensacyi [C6 Hj. 
(N =  CH.CII3). COOH] nie je s t żądanem ciałem, 
łatwo ulega rozkładowi, a tentowane przejście od 
niego do kinuryny, czyli jednej z oksychinolin, 
nie udaje się także. W  podobnyż sposób, jak  
octowy, działają na kw. an 'raniło wy inne aldehy
dy. Wespół z dr Orzechowskim próbował p . 
Niementowski działania aldehydu propionowego 
i enantolu. W  obu razach otrzymał produkty 
analogiczne z powyżej wspomnianym, a nadto 
i inne, bardziej złożone. Dalsze poszukiwania, 
prowadzone razem z dr Kowalskim, dotyczyły 
kondensacyi kw. antranilowego z pirogronowym. 
Tutaj, używając kw. pirogronowego w stanie wol
nym, dochodzi się do bardziej złożonych produ
któw kondensacyi, gdyż w reakcyi biorą udział 
dwie naraz cząsteczki kw. antranilowego. W al
kalicznym jednak roztworze powstaje związek 
mniej złożony, własnościami zbliżony do kinuryny 
i będący zapewne jej pochodnym.

Józef Tuleja, O działaniu l:ioasóiu organicz - 
nych i ich estrów na hydrazober.zol.

Z masy reakcyjnej, powstającej przy ogrzewa
niu mięszaniny hyTdrazobenzolu z kw. szczawio
wym, łatwo wydzielić można benzydynę. Uży
wając kw. bursztynowego zamiast szczawiowego, 
otrzym uje się pochodne sukcynilowe benzydyny, 
obok których wytwarzają się także induliny. 
E stry  tych kwasów dają pochodne oksyalkilowe 
benzydyny i związki bardziej złożone, łączące 
w sobie funkcye amidów, acetonów i estrów. Ba
daniu były poddane także liczne inne kwasy, np. 
octowy, cldorooctowy, pirogronowy, we względzie 
ich działania na hydrazobenzol i na benzydynę.

Władysław Niemilom.cz, Diidłcmie p ipery
dyny na epichlorohydrynę.

Jeżeli na zawieszoną w wodzie epichlorohydry
nę działa piperydyna, to powstaje związek ty^ch 
dwu ciał pomiędzy sobą, mający skład C8 H IGN 0
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Cl, chlorohydrynopiperydyna. Przez wydzielenie 
z tego związku HC1 przechodzimy do zasady, 
nazwanej epipiperydynohydryną, która, łącząc się 
znowu z chlorowodorem, wydaje nie pierwotną 
clilorohydrynopiperydynę, lecz ciało z nią izome
ryczne. Zasady te i ich sole są bardzo ciekawe 
przez sw'oje szczególniejsze działanie na organiz
my zwierzęce, działanie w najwyższym stopniu 
trujące na sposob znanej egzotycznej trucizny 
kurare. P. Niemiłowicz ze względu na ostatnią 
własność nazwał epipiperydynohydrynę kurolem 
i na zwierzętach zbadał jej działanie toksyczne, 
przyczem szczególną uwagę zwrócił na możność 
stosowania je j w doświadczeniach fizyologicznych 
z tego powodu, że może być doskonale dozowana 
w taki sposób, żeby wpływ je j znosił pewne tylko 
grupy ruchów, pozostawiając inne, np. oddecho
we, w stanie niezmienionym.

Zn.

W y j a ś n i e n i e .

Ze strony najbardziej kompetentnej otrzymuje
my następujące sprostowanie:

„W  korespondencyi Wszechświata (Nr 33 z r .b .)  
przesłanej ze Lwowa przez p. L. Br , znajdujemy 
kilka uwag mogących dać mylne wyobrażenie 
o występowaniu i wydobywaniu nafty w Galicyi, 
dlatego też chciałbym je  kilku słowami sprosto
wać. Mówiąc o poszukiwaniu ropy naftowej 
wspomina szanowny korespondent kilkakrotnie 
o „żyłach naftowych.” Otóż je s t to pojęcie zu
pełnie błędne. Badania geologiczne i górnicze,
0 których i we Wszechświecie była mowa '), wyka
zały już  dość dawno, że nafta nie występuje u nas 
w żyłach, lecz przesiąka regularne warstwy pia
skowców należące do pewnych dokładnie znanych
1 określonych formacyj karpackich. Prawa więc, 
jakim  podlega budowa i układ tych warstw, są fe 
same, które znamy dla pokładów węgla kam ien
nego, a nie te, którym podlegają żyły kruszcowe. 
Dlatego mówimy w teoryi i praktyce zawsze o „po
ziomach lub warstwach naftowych,“ a nigdy 
o „żyłach naftowych. ”

Drugi błąd odnosi się do sposobów wiercenia.

Opisując zasadę wiercenia, powiada autor: „...m a
szynę parową, która za pomocą ekscentryka 
z wielką silą w kierunku pionowym uderza świ
drem o ziemię. Świder kształtem swym przypo
mina dłuto: maszyna bije nim o ziemię w kierun
ku pionowym i t. d ....” Zdanie to polega na 
zupełnie błędnem zrozumieniu techniki wiertni
czej. Maszyna nie może „uderzać świdrem 
z wielką silą,” bo świder ten wisi zupełnie luźnie 
na łańcuchu i na drewnianych drążkach (przy za- 
s*osowanym u nas systemie „kanadyjskim,” przy 
wierceniu zaś „pensylwańskiem” świder wisi na 
grubej linie) i wskutek tego żadnego uderzenia 
odebranego z góry nie mógłby oddać. Zadaniem 
maszyny je st wyłącznie wprawienie przyrządu 
wiertniczego w ruch do góry i na dół, a siłę ude
rzającą nadaje świdrowi jego własny ciężar oraz 
sprężystość drążków lub liny, na których jest za
wieszony.

Błędnem je st dalej zdanie, jakoby wyciąganie 
świdra i czyszczenie otworu odbywało się „po 

I kilku uderzeniach świdra.” Świder wykonywa 
4 0 — 50 uderzeń na minutę. Jakżeby więc wy
glądała cała roboła, gdyby co „kilka” uderzeń 
trzeba było wyciągać cały przyrząd z głębokości 
kilkuset metrów? Zwykle odbywa się ta  operacya 
co kilka godzin, ale nie co kilka uderzeń.

Wiercenie na placu wystawy lwowskiej rozpo
częto w pierwszych dniach czerwca, a w połowie 
sierpnia głębokość była przeszło 340 metrów.

W galicyjskich kopalniach naftowych niejedno
krotnie przekroczono już glębość 500 a nawet 
w okolicach Krosna i 600 metrów'.

Przeciętny koszt wiercenia podano za wysoko 
(30 000 złr.). Zwykle liczy się u nas 3 0 — 50 
złr. za me*r i dopiero poniżej 400 metrów koszt 
ten może się znaczniej zwiększyć. Całe urządze
nie wiertnicze (które nazywamy z angielska „rig”)

| z kotłem, maszyną, narzędziami i t. d. kosztuje 
około 15 000 złr., tego jednak niemożna liczyć 

! do kosztów jednego wiercenia.
Główne rafinerye nafty znajdują się w Galicyi 

w okolicach Gorlic, Jasła, Drohobycza i Kołomyi; 
■ w Krośnie niema ani jednej.

Nie wiem, wreszcie co autor nazywa „zbiorem 
paleontologicznym niezmiernie ciekawych okazów 
wydobytych z kopalni” (w Borysławiu), bo istnie
je  tam tylko zbiór petrograficzny, a tylko jeden 
okaz zawiera kilka małych szczątków zwierzę- 

! cycli.”
Dr 11. Zuber.

U II. Zuber, Nafta i wosk ziemny w Galicyi. ! 
Wszechświat t. II, r. 1883.



558 WSZECHSW1AT. K r 35.

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

—  aś. O zw iązku  pomiędzy komó kam i słup- 
kowatem i w  liśc iach i parow aniem . Tkanka
slupkowata (palisadowa) w liściach, ja k  wiadomo 
ma ważne bardzo znaczenie przy  asymilacyi czyli 
przyswajaniu węgla; niemniej ważne znaczenie 
posiadają komórki głupkowate przy zwyczajnem 
lub bardzo silnem oświetleniu słonecznem. Licz
ne prace uczonych (E. Stahl i D. G. Haberland, 
Wszechświat r. 1884, słr. 321), wykazały zwią
zek pomiędzy rozwojem komórek slupkowatych 
i działaniem światła, a wreszcie niektórzy bada
cze (Yesc]ue i Yiet) zauważyli związek pomiędzy 
komórkami słupkowatemi i parowaniem roślin. 
Bliższem zbadaniem tej kwestyi zajął się p. P iotr 
Lesage, a wyniki poszukiwań swoich własnych 
oraz innych botaników zestawia razem w „Comp- 
tes Rendus” (T. 118, Nr 5, I. S. 1894 r.), k tó
re w streszczeniu podajemy:

1) W  liściach roślin na światło wystawionych 
komórki słupkowate są słabiej rozwinięte, niż 
w liściach roślin wyhodowanych w slabem oświe
tleniu.

2) Liście roślin w suchem powietrzu rosnących 
posiadają więcej komórek slupkowatych, niż roślin 
w' wilgotnem powietrzu wyrastających.

3) Liście powietrzne roślin wodnych m ają ko 
mórki słupkowate silniej rozwinięte, aniżeli liście 
zanurzone w wodzie, które niekiedy całkiem tych 
komórek bywają pozbawione.

4) Liście fasoli wyhodowanej pod ciśnieniem 
zwiększonem, już po miesiącu zaw ierają więcej 
tkanki słupkowatej, niż równocześnie wyhodowa
ne w zwyczajnem ciśnieniu.

5) U roślin na suchym gruncie rosnących, liście 
posiadają lepiej rozwiniętą tkankę słupkowatą, od 
liści roślin rosnących na wilgotnym gruncie.

6 ) Rośliny wyhodowane na gruncie słonym 
lub w roztworach solnych o pewnem stężeniu, po
siadają więcej tkanki słupkowatej, niż rosnące na 
zwykłym gruncie lub w słabych roztworach sol
nych.

7) Fasola wyhodowana przy  podlewaniu wodą 
zawierającą substancye organiczne, wykazała 
w liściach więcej kom órek slupkowatych, od ro
ślin podlewanych wodą zwyczajną.

8 ) Gatunki roślin uprawiane w okolicach gó
rzystych, m ają w liściach silniej rozwiniętą tkankę 
słupkowatą, od tychże samych gatunków wyho
dowanych na równinach.

Z porównania roślin, umieszczonych w jedna
kowych warunkach ze względu na otaczający śro
dek, zauważono, że rośliny wystawione na silniej
sze parowanie, posiadają komórki słupkowate sil
niej rozwinięte, szczególniej jeżeli zewnętrzne j

warunki sprzyjają parowaniu. Z roślin zaś po
zostawionych w tych samych warunkach co do 
parowania, jeżeli jedne miały ułatwione pobiera
nie (pochłanianie) wody, inne utrudnione, pierw
sze posiadały mniej tkanki słupkowatej, drugie 
zaś, zmuszone pobierać mniej wody, przystoso
wywały się stopniowo do tych niekorzystnych wa
runków przez uzdolnienie się do mniejszego paro
wania, a w liściach tych roślin tkanka slupkowata 
silnie się rozwinęła. Przekonano się (Schimper, 
Bonnier), że rośliny alpejskie posiadają często 
budowę Suchorostów (Xerophila), tkankę słupko- 
W’atą  w liściach silnie rozwiniętą, mając do wal
czenia z parowaniem bardzo czynnem z powodu 
rozrzedzenia powietrza i silnego działania słońca, 
a nadto z trudnością otrzymywania (pobierania) 
wody. Widoczny zatem zachodzi związek pomię
dzy parowaniem i rozwinięciem tkanki słupkowa
te j w liściach, już  to bezpośredni, gdy parowanie 
je s t zbyt czynne pod wpływem bodźców zewnętrz
nych, albo pośredni przy powolnem lub utrudnio- 
nem pochłanianiu wody. W  obudwu wypadkacli 
rośliny są zagrożone zbytkiem parowania, dla
tego liście ich ulegają pewnym zmianom, przy 
których zawsze stwierdzony je s t silniejszy rozwój 
tkanki słupkowatej. Wyniki te  prowadzą do 
wniosku, że tkanka słupkowała (palisadowa) jest 
jednym z narządów, jakich roślina używa, aby się 
zabezpieczyć od zbyt silnego parowania.

—  sic. D zie je  wodospadów N iagary. Starano 
się ju ż  nieraz odcyfrować przebieg czasu, przez 
ja k i wodospady Niagary niszczące swe działanie 
prowadzą. Obecnie prof. T. W. Spencer zajął 
się starannemi pomiarami erozyj spowodowanych 
przez te  wodospady, a z otrzymanych rezultatów  
obliczy] następne okresy: Okres I. Ilość spada
jącej wTod,y wynosiła 3/ n ilości obecnej, a wyso
kość spadku 2 0 0  s+óp; okres ten ocenia autor na 
17 200 lat. Okres II. Rzeka Niagara rzuca się 
ku dołowi z wysokości 420 stóp w trzech wodo
spadach, idących jedeu za drugim, które wodę je 
ziora E rie sprowadzają do Ontario. Okres ten  
trwać miał 1 0 0 0 0  lat; w tym przeciągu czasu 
trzy  wodospady przystępowały coraz bliżej do 
siebie i złączyły się wreszcie w jeden. Okres III. 
Wspólny wodospad w przeciągu la t 800 prowadzi 
dalej wody jeziora Erie do Ontario. Okres IV. 
Tworzy się szeroki kanał, który się stopniowo 
rozwija w wodospad drugi, znajdujący się w po
bliżu pierwszego. Okres ten trwać ma od 3 0 0 0  
la t, przed 800 zaś mniej więcej laty przyłączyły 
i jeziora wryższe wody swoje do wód Erie, a wte
dy ilość wody wzmogła się do obecnej obfPości. 
Ogólny za'em  wiek wodospadów Niagary, od 
chwili ich powstania, wynosi według rachunku 
tego la t 31 000, a badania swoje uważa autor za 
tak  ścisłe, że wodospad N iagary nazywa dokład
nym chronometrem okresów geologicznych. (Ob. 
„Chronologia ziemi,” Wszechświat z r. 1888, 
str. 308 i nast.).
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—  tr . O statn ie trzęsienie ziem i, które tak
dotkliwie uczuć się dało w Konstantynopolu, we
dług dochodzeń p. Ed. Selmeidra miało środek 
sejsmiczny w morzu M armara, pod 26°25' długo
ści wschodniej względem Paryża i pod 40°50' 
szerokości północnej. Według autora tego istnie
je  tam krater podmorski, w r. 1878 bowiem ry
bacy dostrzegli w tem miejscu osobliwe wrzenie 
morza, ryby zaś tysiącami wyrzucone zos‘ały na 
wybrzeża.

—  sk. Mars. Dnia 28 lipca dos'rzegł p. Javell 
w obserwatoryum miejskim na powierzchni Marsa 
świecącą wyniosłość; toż samo zjawisko już  19 
lipca obserwował p. Douglass w Ameryce, w ob- 
serwatoryum Lowella w Arizonie, umyślnie do 
obserwacyi M arsa urządzonem. Przyczyna tego 
objawu świetlnego je s t zupełnie zagadkowa; 
w każdym razie dzieciństwem je s t przypuszczać, 
że są to  sygnały, rzucane przez mieszkańców 
M arsa dla porozumiewania się z mieszkańcami 
ziemi, ja k  to czytaliśmy w niektórych dzienni
kach. Podobnie ja k  wszelkie szczegóły na po
wierzchni M arsa dostrzeżone, są to niewątpliwie 
utwory naturalne, nie zaś sz'uczne. W  temże 
obserwatoryum Lowella przekonał się p. Picke- 
rlng, że światło odbijane przez wielkie jeziora 
lądowe M arsa je s t niespolaryzowane, gdy nato
miast światło morza biegunowego je s t spolaryzo
wane; stąd wnosi wspomniany astronom, że ostat
nie to morze prawdopodobnie zawiera wodę, j e 
ziora zaś lądowe są to zagłębienia, wody prze
ważnie pozbawione.

—  sk. M eteorograf o biegu d ługotrw ałym .
Obserwatoryum na górze Montblanc, urządzone 
przez Janssena, opa+rzone je s t oczywiście w sa- 
mopiszące przyrządy obserwacyjne, które auten
tycznie przebieg zjawisk meteorologicznych notu
ją . W  warunkach normalnych przyrządy te  tak 
się zwykle urządzają, by działać mogły przez ty
dzień, poczem papier zapisany usuwa się i zastę
puje świeżym. Ponieważ wszakże w zimie do
stęp na szczyt Montblanc je s t bardzo utrudniony, 
należało przeto zbudować przyrząd o przebiegu 
długotrwałym, któryby bez ponownego nastawia
nia działać mógł przez całą zimę i wiosnę. Z po
lecenia więc Janssena znany konstruktor p. Jules 
R ichard zbudował taki meteorograf, obejmujący 
przyrządy regestrujące przebieg ciśnienia atmo
sferycznego, tem peratury, wilgotności, oraz szyb
kości i kierunku wiatru. W ogólnem urządzeniu 
zachował p. Richard zasadę z wy kły cli swych 
przyrządów samopiszących (ob. Wszechś, z r. 
1886, str. 738, 820), w szczegółach wszakże 
wprowadzić musiał znaczne zmiany.

M eteorograf cały wprawiany je st w ruch przez 
spadek ciężaru 90 kilogramów, który w ciągu j 

ośmiu miesięcy obniża się o 5 do 6 metrów. Cię- I 
żar ten, czyli waga utrzym uje bieg zegara, który

dalej ruch swój przenosi na wszystkie części 
przyrządu; wahadło otrzymało kompensacyą taką, 
by znaczne zmiany tem peratury ja k  najmniej na 
nie wpływały. Wahadło ujednostajnia spadek 
ciężaru, a ruch ten przenosi się najpierw na oś 
poziomą, która wykonywa jeden tylko obrót 
w ciągu doby i w dalszym ciągu utrzymuje bieg 
walców i wszystkich przyrządów notujących. Do 
mierzenia ciśnienia powietrza służy barom etr sy
stemu Gay Lussaca, a pióro pozostaje pod dzia- 

j łaniem słupa r ‘ęci w krótszem, otwarłem ramieniu 
rury  barometrycznej. Tem peraturę mierzy te r
mometr me'aliczny Bourdona, a wilgotność wło
sowy hygrom e'r Saussura, przyczem przyrządy 
te połączone są ze swemi piórami za pośrednic
twem długich prętów, by pozostawały pod wpły
wem atmosfery zewnętrznej, chociaż zapisywanie 
dokonywa się wewnątrz budynku. Anemometr 
wreszcie, notujący szybkość i kierunek wiatru, 
składa się z chorągiewki i młynka Robinsma. Do 
zapisywania kierunku służy ośm piór, odpowiada
jących głównym kierunkom prądów a'mosferycz- 
nycli; do notowania zaś szybkości je s t piór dzie
sięć, z których każde je s t w ruchu przez ciąg 
dziesiątej części obrotu walca, długość więc ozna
czonej przez nie kreski daje miarę szybkości wia
tru . Pomimo wszakże staranności, z jak ą  me
teorograf ten zbudowany został, dowiemy się do
piero w lecie roku przyszłego, o ile odpowie po
kładanemu w nim zaufaniu.

—  sk. Protuberancye na przeciw ległych pun
ktach słońca. P. Deslandres w Paryżu obserwo
wał d. 11  kwietnia r. b. wysoką protuberancyą, 
sięgającą do wysokości 24 000 mil, w pobliżu po
łudniowego bieguna słeńca. Już od d. 4 kwietnia 
w okolicy tej brzegu słońca ujawniła się żywa 
działalność; w południe d. 10  kwietnia nastąpił 
tam wjTbuch do wysokości 8000  mil. D. 12 nie
pogoda przeszkodziła dostrzeżeniom, d. 13 zaś, 
gdy pogoda wróciła, protuberancyi tej już  nie wi
dziano, natomiast jednak miał miejsce wybuch 
inny, na przeciwległym krańcu tejże średnicy sło
necznej. Zjawisko to prawdopodobnie nie jest 
przypadkowem i wypływa może z pewnej zależ
ności, w r. 1893 bowiem p. Fenyi obserwował d. 
19 i 20 września dwie podobnież na przeciwle
głych punktach słońca występujące protuberancye.

ROZMAITOŚCI.

— • tr. Nowe obserwatoryum  w Heidelbergu.
W  Karlsruhe znajdowało się obserwatoryum, po
łożone wszakże w warunkach bardzo niekorzyst-
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nych dla dostrzeżeń astronomicznych. Z tego 
względu postanowiono je  przenieść na szczyt 
Geisberg, w sąsiedztwie Heidelbergu, wyniesiony 
na 270 metrów nad poziom morza. Nowe obser
watoryum ma być opatrzone w przyrządy do ba
dań astrofizycznych.

—  tr . Produkcya glinu. Fabrykacya w Neuhau- 
sen dostarcza ja k  podaje „Engineering” obecnie 
trzy  tonny dziennie, stosowane zaś tam  metody 
fabrykacyi dozwoliły cenę tego me‘alu obniżyć do 
4 franków za kilogram.

—  tr . Pomnik Q uatrefagesa odsłonięty został 
d. 26 sierpnia w Vallerogue, (dep. Gard), mieście 
rodzinnem znakomitego antropologa. Uroczy

stość odbyła się pod przewodnictwem ministra 
oświaty, w obecności delegatów wielu towarzystw 
naukowych francuskich i zagranicznych.

—  tr . Nowa pracow nia do badań fizy c zn i-  
j chem icznych otw artą ma być przy instytucie kró

lewskim (Royal Institution) w Londynie, a to 
skutkiem ofiarności p. Ludwika Monda. P ra
cownia ta  dostępną być ma dla osób wszelkiej 
narodowości, jeżeli tylko rada zarządzająca uzna 
je  za przygotowane należycie do prowadzenia ba
dań oryginalnych.

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 22 do 28 sierpnia 1894 r.

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

D
zi

eń

B a rom etr 
700 mm -f- T em p era tu ra w st. C. t̂o

rs

K ierunek  w ia tru  
Szybkość w m etrach  

na  sekundę

Suma

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. N a j\v .|N a jn .|^

22 S. 48,3 49,3
|

48,8 12,4 17,0 15,4 18,6 10,0 [07 W ’,SW»,S’ 6,6 •  w  nocy na 23
23 C. 49,9 51,8 52,9 15,0 19,4 15.6 19,9' 1 2,0 f65 S W ’, W »>, S W s 0,8 •  w  nocy
24 p. 51,0 50,6 52,0! 12,9 16,2 12.6 17,7 i i ,9 ,88 ES .E*.Cisza 1,2 •  w nocy i w dzień od 12m
25 s. 5'5,9 5 t,4 52,7 i 13.7 19.4 ' 4,4 20,0 12,1 71 SW3,NW ’,SW 5 0,0 •  w  nocy i rano do 9 a. A*
26 N. 51,9 51,6 52,0 13,8 18,8 16,4 20,5 1 11,1 58 W 5,NW5,SW 3 —
27 lJ. 52,3 50,6 47,5 ! 15,6 24,2 19,3 25,5 12,1 61 SJ.SS.S-i 2,6 1 p. m. kolo wiel. na ok. sł.
28 W. 49,7 50.6 5o,9l 15,0 19,1 14.4 20,2 j 1 1,4 65 W N5,W !,W3

’
Średnia 750,8 14°,8 69 -  1,2
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TYG O D N IK  PO PU LAR N Y

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

P roste  d o św ia d c zen ia  f iz y c z n e .
Zjawiska włoskowatości.

Do w ykazania zasadniczych objawów 
włoskowatości wystarczają, środki bardzo 
proste, a do znacznej ju ż  liczby tego ro 
dzaju  doświadczeń, jak ie  opisaliśmy w róż-

tylko naczynia walcowego, epruwetki, płyty 
szklanej i krótkiej ru rk i włoskowatej.

F ig u ra  1 przedstaw ia naczynie walcowe, 
zawierające w dolnej swej części niewielką 
ilość wody; wprowadziwszy do wody epru- 
wetkę, naciskamy ją  do ściany naczynia,

nych rocznikach naszego pisma, dodajemy 
teraz łatwy sposób wykazania zmiany po
ziomu cieczy w przestrzeni włoskowatej, 
według wskazówek -profesora Tomasza Es- 
criche z Barcelony podanych w piśmie „L a 
N atu rę”. Do doświadczeń tych potrzeba

a ciecz wznosi się wtedy do znacznej wy
sokości między naczyniem aepruw etką. Gdy 
epruw etkę zastąpimy płytą szklaną (fig. 3), 
w takim  razie^ dostrzegam y dwie podnie
sione smugi wody między ścianą naczynia 
a brzegami płyty.
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Fig. 3 i 4 przedstaw iają też eame do
świadczenia, wykonane z rtęcią,; przebieg 
zjaw isk je s t teraz odw rotny, zamiast w znie
sień zachodzą odpowiadające im obniżenia. 
W  doświadczeniu 5 użyta jes t ru rk a  wło- 
skowata, naciśnięta do ściany naczynia wal
cowego, co pozwala dostrzedz wyraźne 
w jej w nętrzu obniżenie rtęci.

D oświadczenia te, ja k  widzimy, zarówno 
są proste, jak  i nauczające.

T. E .

Objawy astronomiczne
we wrześniu.

Z gwiazd zwierzyńcowych W aga zacho
dzi wczesnym ju ż  wieczorem, gdy od wscho
du ukazuje się B aran. D roga mleczna cią
gnie się od poziomu północno-wschodniego 
ku zachodowi na południe zenitu, a najbo
gatsza w gwiazdy i najświetniejsza jej część 
przypada wysoko na niebie. W  miejscu 
jej rozdwojenia Łabędź znajduje się w ie
czorem tuż obok zenitu, a po łudnik  p rz e 
chodzi stąd przez gwiazdozbiory Delfina 
i O rla, a dalej między Koziorożcem i S trze l
cem ku poziomowi południowemu. Na po- 
łudnio-zachodzie W ężownik i Wąż, pow y
żej zachodzących gwiazd N iedźwiadka i W a
gi; na zachodniej stronie zenitu świeci 
W ega L iry , poniżej zaś niej błyszczą kon- 
stelacye H erkulesa, K orony i W olarza 
z A rkturem . Na północy Smok, W ielka 
Niedźwiedzica na północo-zachodzie, a A n
drom eda i Perseusz na północo - wscho
dzie.

M erkury przypada dnia 3 w połączeniu 
górnem  ze słońcem i przez cały miesiąc jest 
niewidzialny. W enus świeci w godzinach 
rannych, wschodząc w początkach miesiąca 
o godz. 3 min. 10, w końcu o godzinie 4; 
dnia 18 przechodzi przez punkt przysło- 
neczny swej drogi; dnia 28 je s t w połącze
niu z księżycem. M ars wschodzi w ieczo
rem coraz wcześniej, w końcu miesiąca 
o godz. 7 min. 25, zachodzi zaś już za dnia, 
dnia 18 je s t w połączeniu z księżycem. J o 
wisz wschodzi późnym wieczorem, w p o 
czątku miesiąca o godzinie 11 m inut 20, 
w końcu o godzinie 10 m inut 15 i świeci aż 
do brzasku dziennego; dnia 22 je s t  w po
łączeniu z księżycem, dnia 28 w k w ad ra tu 
rze ze słońcem. S atu rn  w początkach mie
siąca w idzialny je s t wieczorem, zachodzi 
jednak  coraz wcześniej po słońcu, w końcu 
miesiąca o godzinie 7 i staje się niew i
dzialnym.

P ierw sza kw adra księżyca przypada d. 7, 
pełnia dnia 15, druga kw adra dnia 22, nów 
dnia 29. D nia 2 przechodzi księżyc przez

węzeł zstępujący, dnia 15 przez wstępujący 
i znów dnia 29 przez węzeł zstępujący. 
Ponieważ drugie z tych przejść schodzi się 
z pełnią, a trzecie z nowiem, sprowadza to 
przeto dnia 15 zaćmienie księżyca, a dnia 
29 zaćmienie słońca. Zaćmienie księżyca 
je s t częściowe, widzialne w E uropie zacho
dniej, Afryce, na oceanie A tlantyckim  
i w Ameryce; u nas w idzialny je s t tylko 
początek zaćmienia, przed jego  końcem bo
wiem księżyc zachodzi; wielkość zaćmienia 
wynosi tylko 0,244, jeżeli średnica księżyca 
przyjęta jest za jedność. Zaćmienie słońca 
całkow ite dnia 29 września ma miejsce 
w godzinach rannych, widzialne je s t wszak
że tylko w Afryce, w Azyi południowej 
i w A ustralii.

Dnia 23 o godzinie 2 rano wkracza słoń
ce do znaku W agi i przechodzi przez rów 
nik, co dla półkuli północnej jes t p o cząt
kiem jesieni astronomicznej. D nia 30 je s t 
słońce odlegle od równika na południe 
o 2°52', a stąd długość dnia w szerokościach 
naszych wynosi już tylko 1L godzin 41 
minut.

Drobne -wiadomoód.

S iła  i w ielkość kończyn praw ych i lew ych .
In sty tu t antropom etryczny w Londynie 
ogłosił sprawozdanie z doświadczeń, p ro 
wadzonych w celu porów nania siły ramion 
prawych i lewych u mężczyzn i kobiet. 
Na 100 mężczyzn poddanych badaniom 
u 50,9 okazało się ramię praw e silniejsze 
niż lewe; jednaką siłę miały oba ramiona 
w 1(5,4 przypadkach, ramię zaś lewe siln iej- 
szem było w 32,7 przyrpadkach na 100 Co 
do kobiet rozkład jest bardziej jednostajny; 
ramię lewe okazało się silniejszem  aniżeli 
praw e w 28,6, równość zaś miała m iejsce 
w 24,5 razach na 100. Pom iary długości 
kończyn wykazały, że w przeważnej liczbie 
przypadków  nieco większą długość posia
dała kończyna górna praw a i noga lewa. 
Miało to mianowicie miejsce u 23 osób z 50 
poddanych badaniom, co daje 40 na sto; 
rezultat przeciwny, to jes t dłuższe ramię 
lewe i noga prawa, napotkano tylko sześć 
razy czyli 12 na 100. W  czterech p rzy
padkach obie kończyny strony prawej były 
większe aniżeli lewej, zupełnej zaś rów no
ści obu ramion, podobnie ja k  obu nóg, nie 
napotkano w żadnym przypadku.

Koronki porcelanow e. W ostatnich czasach 
ukazały się w składach wyrobów porcela
nowych drobne figurki, przybrane w su
kienki koronkowe, które są z masy porce
lanowej tak m isternie wyrobione, że w y
różnić się dają oddzielne n itk i i oka tk a
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niny. W iele osób ze zdumieniem przygląda 
się tym  wyrobom, niepojm ując, jakim  spo
sobem m ateryał tak  sztywny, jak  porcelana, 
odtworzyć może postać tkaniny z tak u d e 
rzającą. wiernością. Otóż wyrób prowadzi 
się w taki sposób, że figurki fabrykują się 
oddzielnie bez odzieży, sukienki zaś dla 
nich przygotow ują się z tanich koronek lub 
z tiulu; sukienki te, a raczej oddzielne ich 
części zanurzają się w masie porcelanowej, 
rozrobionej przez dodanie wody na rzadką 
mięszaninę, Ciastowata ta masa przenika 
do tkaniny w podobny mniej więcej sposób, 
jak  krochm al przedziera się do zesztyw nia
łych części bielizny. T ak  przygotowana 
tkan ina poddaje się wysuszeniu; aby zaś 
masa porcelanowa podczas suszenia nie od
padała, dodaje się do niej nieco k lajstru  
mączkowego, lub  też napaja się tkaninę 
roztw orem  szelaku. Następnie dopiero od
dzielne części sukienek naklejają się za po
mocą ciasta porcelanowego do figurek, któ
re w prow adzają się do pieca i poddają 
zwykłej procedurze, jak iej w ogólności wy
roby porcelanowe podlegają. W łaściwa 
tkanina spala się w piecu zupełnie, masa 
wszakże porcelanowa, k tórą była napojona, 
zachowuje postać tkaniny, tak jak  popiół 
zatrzym uje formę spalonego drewienka. 
Technika ta jest zresztą już bardzo dawna 
i wszystkie muzea ceramiczne posiadają 
wyroby, ozdobione koronkam i porcelano- 
wemi.

N ajw iększa  ilość deszczu w  ciągu 2 4  godzin.
P . Klem ens W ragge, meteorolog angielski 
w Brisbane, zapewnia, że największa ilość 
deszczu spadła w ciągu doby, jaką dotąd 
zaobserwowano, m iała miejsce dnia 3 lutego 
1893 r. w Quensland, a wynosiła 906,8 m i
lim etra. „A stronom ie” wszakże przypom i
na, że według Douglasa A rchibalda dnia 14 
czerwca 1876 roku w Szyrapuji w górach 
K asya spadło w ciągu doby 1086 mm, 
a przez cztery dni razem, od dnia 12 do 15 
włącznie było 2 591 mm  opadu wodnego. 
K ażdy m etr kw adratow y przeto w tej m iej
scowości indyjskiej otrzym ał w ciągu czte
rech dni 2 591 litrów  wody deszczowej.

Cienkie listki z ło ta . Przed kilku laty pan 
J . W . Swan, znany konstruktor lam p elek
trycznych, przedstaw ił towarzystwu kró
lewskiemu w Londynie nadzwyczaj cienkie 
blaszki miedziane, jak ie  otrzym ał przy 
elektrolizie roztw oru soli miedzianej, za
wierającego w zawieszeniu substancye ko
loidalne, a metoda ta zyskała wkrótce za
stosowanie przy wyrobie stereotypów .— 
W  dalszym zaś ciągu tych badań przygoto
wał p. Swan osady złota na miedzi, a po 
rozpuszczeniu tego ostatniego metalu otrzy

mał listki złota pięć do dziesięciu razy 
cieńsze od znanych listków złota m alar
skiego, które w yrabiają się przez kucie. 
Jeżeli się okaże, że listki te posiadają do
stateczną wytrzymałość, by mogły być uk ła
dane między kartk i papieru, jak  zwykłe 
złoto m alarskie, zyskają niewątpliwie za
stosowanie do złocenia, daną bowiem ilością 
złota pokryć będzie można powierzchnię 
pięć do dziesięciu razy większą, aniżeli 
obecnie używanemi blaszkami złota m alar
skiego, które w traktatach fizyki p rzy ta
czają się jak o  przykłady najznaczniejszej 
klepalności.

Międzynarodowa organizacya astronom iczna.
P. G ili, dyrek tor obserwatoryum  na P rz y 
lądku Dobrej Nadziei, przesłał towarzystwu 
astronomicznemu w Londynie — projekt 
międzynarodowej organizacyi astronom icz
nej, któraby miała na celu rozkład należyty 
badań astronomicznych między różne ob- 
serwatorya, a zarazem  szybsze i bardziej 
systematyczne ogłaszanie tych dostrzeżeń. 
P. G ili pragnie by organizacja ta weszła 
w życie od r. 1900 i proponuje zwołanie 
w tym celu kongresu astronomicznego w ro 
ku 1896.

Drogi żelazne na kuli z iem skie j. Dnia 31
j  grudnia 1892 r. sieć ogólna dróg żelaznych 

*t na całej powierzchni ku li ziemskiej nnała 
długości 653937 kilometrów, rozłożonych 

1 pomiędzy oddzielne części świata jak  nastę- 
' puje: Am eryka 232230 km, Europa 232 317 
| km, Azya 37 367 km, z czego 28590 p rzypa

dało na Indye angielskie a 3020 na Japonię, 
A fryka 11607 km  i A ustralia 20496 km. 
Przyrost ogólny w ciągu przytoczonego ro 
ku wynosił 17 775 km. gdy w r. 1889 czynił 
22 282, w 1890 r. 21003, a w 1891 r. 19 403 
km. W  r. 1893 przyrost był zapewne je sz 
cze mniejszy, zważywszy, że w Ameryce 
roboty były utrudnione z powodu zaw ikłań 
politycznych i ekonomicznych. Budowa 
drogi syberyjskiej powiększy znacznie sieć 
azyatycką; w Afryce także okaże się postęp. 
R ozpatrując rozkład dróg żelaznych w E u 
ropie, znajdujemy na czele Niemcy z 44177 
km ; po nich idą: F rancya z 38 645 km, W iel- 
kaB ry tan ia  z 32 703ftm,Rossya z 31724 km, 
A ustrya z 28 577 km, W łochy z 13673 km, 
H iszpania z 10894 km. Najgęstszą wszak
że sieć posiada Belgia, 5438 Am, co czyni 
18,4 na 100 kilometrów kwadratowych po
w ierzchni kraju . W  Niemczech przypada 
8,2 a we F rancyi 7,2 km  na 100 km2. K a
pitał zakładowy wszystkich tych dróg wy
nosił w końcu 1892 r. 174375 milionów 
franków.
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PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
T o m XIII za rok 1893,

wyjdzie w jesieni r. b., objętością, formatem , ilustracyam i i treścią stanowiąc bezpośredni 
ciąg dalszy dw unastu tomów z lat poprzednich.

P rzedpłata, w ilości rb. 5 w W arszawie a rb . 5 k. 50 z przesłaniem pocztą, może być 
wnoszona na ręce „W ydaw nictw a Pam iętnika Fizyograficznego” (W arszawa, K rakow skie 
Przedmieście, N r 66). Cena w księgarniach, po wyjściu tomu rb. 7 kop. 50.

Prenum eratorow ie, wnoszący przedpłatę w lokalu wydawnictwa, m ają prawo do na
byw ania kom pletów P am iętn ika z la t ubiegłych w cenie po rb. 3 za tom.

CZASOPISMO MIESIĘCZNE, 

poświęcone sprawom techniki i przemysłu.

PR ZED PŁATA WYKOSI:

W  W A R S Z A W IE

Rocznie.................................................. rs. 10
Półrocznie.............................................. * 5

NA P R O W IN C Y I

Rocznie. . 
Połrocznie.

rs. 12 
* 6

A D R E S  R E D A K C Y I :

W a r s z a w a ,  u l .  K r a k o w s k i e  P r z e d m i e ś c i e ,  66.
(Gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa).

Wyszedł z dr-uls-u. zeszyt 1-3:8

zaw ierający, m iędzy innem i, większe opracowania:

Wesoła, Weta, Węgobork, Węgrów, Węgrzee, Wiar, Wiazyń, Widawa, Widzów, 

W ieczfuia, W iejsieje, Wielatowo, Wiele, Wieleń, Wielgie, W ieliczka.

JJo3bojicho H,eu3yp0[0. B apm ana, 19 ABrycTa 1894 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiegi.


