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Życie przyrody w zimie.

Ciepłe promienie wiosennego słońca powo
łu ją  znów do życia przyrodę, uśpioną w cią
gu ponurych miesięcy zimy. Gaje, łąki, pola 
i  wody tę tn ią  znów życiem drobnych istot, 
których przed kilku tygodniami nie było p ra 
wie śladu! Muchy, kąpiące się w ożywczych 
promieniach słońca, komary, unoszące się ro
jam i w półcieniu wilgotnych parków, ślimaki 
lądowe, wczesną już wiosną zjawiające się na 
młodziutkich liściach, wije, stonogi i dżdżow
nice, toczące zbutwiałe pnie drzewne, pająki, 
snujące już z początkiem wiosny swe mister
ne nici i t. d.—gdzież te wszystkie istoty, ja k 
by na skinienie różdżki czarodziejskiej powo
łane teraz do życia, znajdowały się przed kil
ku  tygodniami, gdy martwy całun śniegu po
krywał błonia i gaje, a w powietrzu migotały 
zimne igiełki lodu? Pod jakąkolwiek bądź 
postacią musiały one przecie przezimować, 
życie ich musiało się przystosować do od
miennych warunków w różnych porach ro k u ,. 
bo przecie niewszędzie panuje taka wieczna

wiosna na ziemi, jak  w niektórych okolicach 
Ceylonu i Ameryki zwrotnikowej, gdzie ten 
sam gatunek p taka znosi ja ja  we wszystkich 
porach roku, gdzie te same gatunki motyli 
napotkać można jednocześnie pod postacią 
dojrzałych osobników, poczwarek, gąsienic 
i ja j. ~W wielkich głębiach morskich niema 
także różnicy warunków w różnych porach 
roku, bez zimy i bez lata, bez dnia i bez nocy 
wiecznie wije się tam  w głębi nić życia *).

W  innych atoli miejscach naszej ziemi, od 
równika do bieguna, znajdujemy różnice kli
matyczne w rozmaitych porach roku; wszę
dzie, nawet pomiędzy zwrotnikami i po za ko
łem biegunowem, następują po sprzyjających 
dniach—niesprzyjające, po okresie większego 
życia—-okres większej martwoty, a istoty ży
jące przystosowały się tam  wszędzie w iście 
cudowny sposób do tych zmian, często na
głych i potężnych, jak  to najlepiej na naszej, 
najdostępniejszej dla nas faunie przekonać 
się możemy.

W  ogólności, mieszkańcy naszego klimatu 
zachowują się w trojaki sposób podczas zimy:

’) Por. szkice prof. W illiama Marshalla: „Yer- 
schlafene Sorgen” oraz „Wie sich lebt in Eis u. 
Schnee” 1890, z których autor korzystał.
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część opuszcza nas i wędruje na południe | 
(ptaki wędrowne), część pozostaje i wlecze 
ciężki żywot podczas groźnych miesięcy zimy, 
w szczególny sposób przystosowując się do 
nowych warunków, wreszcie część zapada 
w rodzaj letargu— w sen zimowy, niepobiera- 
jąc  zupełnie pokarmu i nieporuszaj ąc się.

Objawy snu zimowego zwierząt oddawna 
już zastanawiały uczonych i nieuczonych. Od
dawna już podziwiali ludzie to praktyczne 
urządzenie przyrody i pytali o jego przyczyny.

W  ogólności zdaje się, że dwie głównie 
przyczyny sprowadzają u zwierząt sen zimo
wy: obniżenie się tem peratury oraz b rak  po
karmu. Można przytoczyć pewne fakty, któ
re dowodzą, że samo obniżenie tem peratury 
podczas zimy nie wywołuje zwykle snu zimo
wego, lecz że współdziała jednocześnie i dru
gi z wymienionych czynników. I  tak , ptaki 
karmiące się nasionami, które i w zimie mogą 
znaleźć na przypruszonych śniegiem roślinach 
lub też żywiące się ciałami żywych albo m ar
twych zwierząt, nie opuszczają na zimę n a
szych krajów i nie zapadają w sen zimowy; 
nie podlegają mu również liczne ssące, które 
umieją sobie zdobywać w zimie pokarm ro
ślinny lub zwierzęcy. Niedoperze natomiast, 
które wyłącznie są przystosowane do chwyta
nia owadów latających i które przeto w zimie 
absolutnie byłyby pozbawione pokarmu, za
padają w sen głęboki. Ryjówki (recki) kar
miące się również owadami um ieją jednak 
w ziemi zdobycz znajdować i nie podlegają 
przeto snowi zimowemu, to samo powiedzieć 
można o krecie, który w podziemnych swych 
korytarzach przez cały rok znajduje owady 
i inne zwierzątka (dżdżownice i t. p.), służące 
mu za pokarm.

Pomiędzy gryzoniami znajdujemy podobne 
różnice: świstak zapada w głęboki sen zimo
wy, chomik drzemie tylko podczas dni na j 
chłodniejszych, myszy zaś są zawsze na placu 
boju. Wiewiórki znajdują dla siebie pokarm 
w zimie, gdy śniegu niema, a oprócz tego są 
tak  przezorne, że podczas sprzyjających dnie 
gromadzą do gniazda zapasy żywności na dni 
głodowe. W  jeszcze wyższym stopniu odzna
cza się tą  przezornością chomik, który swą 
podziemną komorę mieszkalną, pięć stóp bliz- 
ko głęboką, wyścieła suchą traw ą, zaopatruje 
■w zapasy ziarna zbożowego i owoców strąko
wych (zapasy te  mogą dosięgać centnara)

oraz zamyka wejście do nory. M a więc on 
na całą zimę co jeść; to też nie zapada w sen 
głęboki, a tylko drzemie w gnieździe podczas 
dni bardzo mroźnych. Co się zaś tyczy gry- 
zoniów, należących do rodziny myszowatych, 
to są one nadzwyczaj niewybredne w pokar
mie i nawet podczas zimy mogą zawsze zna
leźć coś dla siebie pod śniegiem. Z resztą są 
one tak  nadzwyczajnie płodne, że nawet gdy 
pewna ilość zginie w zimie wskutek niedosta
tecznego pokarmu, to dla gatunku nie będzie 
to dotkliwa strata. Okoliczności te wpłynęły 
niewątpliwie na to, że myszowate nie przysto
sowały się do snu zimowego i zupełnie mu 
nie podlegają.

T ak  więc co do ssących zdaje się bardzo- 
prawdopodobnem, że obniżenie tem peratury 
nie wywołuje bezpośrednio snu zimowego.

Co innego atoli m a miejsce z gadami i p ła
zami. Są to t. zw. zwierzęta zimnokrwiste, 
czyli właściwiej mówiąc „poikilotermy,” t. j. 
istoty o niestałej temperaturze ciała, lecz 
przybierające tem peraturę otoczenia. Ż aba 
np. wąż, jaszczurka i t. p. m ają niższą tem
peraturę ciała w dnie chłodne, wyższą zaś 
w gorące dnie letnie i t. p,; zwierzęta te nie 
m ają specyalnych urządzeń regulujących 
tem peraturę ciała, co znajdujemy natomiast 
u t. zw. ciepłokrwistych istot t. j. u mających 
sta łą  ciepłotę wewnętrzną, niezależną od oto
czenia i obniżającą się lub podwyższającą 
tylko w stanach chorobowych, patologicznych 
(np. podczas gorączki). Rzecz więc natural
na, że istoty o tem peraturze niestałej, np. 
żaba lub ropucha, nie mogą czuwać podczas 
zimy, nawet pomimo że mogłyby, podobnie 
jak  ryjówka, znaleźć dla siebie jak i taki po
karm  w ciągu chłodnej pory roku. Albowiem 
przy nizkiej tem peraturze mogłyby one bar
dzo łatwo zmarznąć, niemając aparatów re
gulujących ciepłotę ich ustroju. Uderzają
cym jest jednak fakt, że bynajmniej nie 
wszystkie ryby chłodniejszych okolic podlega
ją  snu zimowemu, pomimo że są „poikiloter- 
mami.” Piskorz błotny, węgorz, lin i karp 
zapadają w rodzaj letargu, trzym ają się na 
dnie wód, często nawet w mule, a ich prze
m iana materyi znacznie się obniża. In n e  
atoli ryby np. pstrągi zachowują zupełną ży
wotność nawet w tem peraturze blizkiej 0°  ̂
podczas gdy żmije, jaszczurki, żaby i ropuchy 
s ta ją  się bardzo leniwe i ospałe już przy
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-)-80 IŁ, a przy długotrwałej tem peraturze 4-3° 
zapadają w sen letargiczny (często nawet 
przy + 5°). Widzimy zatem, że ryby są, 
w ogólności bardziej odporne na zniżkę tem
peratury  otaczającej, aniżeli również zimno
krwiste gady i płazy.

Co się tyczy mięczaków i owadów, które 
również są „poikilotermami,” to znajdujemy 
u nich także różny stopień odporności. Pod
czas gdy liczne nasze mięczaki sta ją  się letar- 
giczne w zimie, naga prawie D audebardia za
chowuje żywotność. Z owadów zasługują 
pod tym względem na uwagę skoczogony, Po- 
durridae, które doskonale żyją w śniegu pod
czas zimy. Entomolog wiedeński H eeger 
obserwował larwę owada dwuskrzydłego Ce- 
ratopogon varius, k tó ra żyła w zimie w szcze
linach rąbanego drzewa bukowego przy — 6° 
R. Drewsen widział w Norwegii w końcu 
listopada dwa chrząszcze (Olophrum piceum 
i Acidota crenata) żywo biegające po lodzie, 
podczas dosyć mroźnych dni oraz liczne ga
tunki much (z rodzaju Lispe, Ephydra, Me- 
deterus). Znane są i inne fakty podobne.

Przeważna ilość owadów i pająków spędza 
zimowe miesiące w uśpieniu letargicznem, 
nie jako postaci dorosłe, lecz jako ja ja , 
gąsienice lub poczwarki. Czytelnik zdziwi 
się zapewne, że wyrażamy się o ja ju , jako
0 ustroju podlegającym snowi zimowemu. Ale 
w rzeczywistości niema w tem nic dziwnegOj 
bo ja je  jest również organizmem żyjącym, jak
1 każdy inny: oddycha ono, m a wewnętrzną 
przemianę materyi, wymaga pewnych warun
ków do życia i może w każdej chwili umrzeć. 
Zaw iera ono, wprawdzie tylko w zawiązku, 
różne gatunkowe znamiona organizmu, jaki ma 
się z niego rozwinąć, a w warunkach sprzyja
jących zawiązki te  wykształcają się i rozwija
ją  tak, że drogą powolnych przemian powsta
je  wreszcie z ja ja  organizm ostateczny. Ale 
warunki nieodpowiednie mogą zabić ja je , 
albo przynajmniej tylko czasowo je  sparaliżo
wać, t. j. czasowo zawiesić pewne jego czyn
ności, mianowicie zaś zdolność do rozwoju. 
Do ostatniego rodzaju warunków należy 
obniżenie się otaczającej tem peratury, które 
powstrzymuje na pewien okres czasu rozwój 
ja ja  i to właśnie odpowiada letargicznemu 
stanowi podczas snu zimowego u ustrojów 
dorosłych—w obu razach mamy nie zupełne 
zawieszenie czynności, lecz tylko częściowe.

Przekonano się, że nietylko naturalne, a le  
także i sztuczne obniżenie tem peratury po
wstrzymuje w rozwoju ja ja  stawonogów.

Owady i pająki zabezpieczają często swe 
ja ja  zimowe przed zbyt wielkiem oziębieniem, 
otaczając je  szczególnym oprzędem lub teź> 
jak  to czynią pewne prządki (Liparis dispar) 
włoskami, pochodzącemi z końca odwłoka 
motyla. Te oprzędy lub powłoki są w części 
bardzo luźne; ja ja  pająków otoczone są np. 
wewnątrz gęstą, spoistą powłoką, a z ze
wnątrz tej ostatniej luźnym, kłaczkowatym 
oprzędem. Łatwo zrozumieć znaczenie tych 
luźnych osłon. Wiadomo bowiem, że zły 
przewodnik ciepła, luźno otaczający dany 
przedmiot, będzie go lepiej ochraniał od 
oziębiania, aniżeli tenże przewodnik szczelnie 
przylegający do przedmiotu. Wiadomo, jak  
doskonale chroni od przemarznięcia luźna 
słoma lub siano otaczające jabłka w skrzyn
kach drewnianych.

Poczwarki i gąsienice owadów zimują czę
sto w różnych zakątkach: pod ziemią, pod 
mchem, pomiędzy opadłemi liśćmi, w pustych 
łodygach roślin, pod korą lub w szczelinach 
drzew i t. d. Inne atoli nie szukają żadnej 
podobnej ochrony przed mrozami i spędzają 
zimę na wolnem powietrzu, to zawieszone na 
murach lub parkanach, jak  np. poczwarki nie
których motyli dziennych, to (np. gąsienice 
G astropacha ąuercifolia) przytwierdzone do 
gałązek roślin i t. d. Zasługuje na uwagę, 
że te gąsienice lub poczwarki, na wolnem po
wietrzu zimujące, mogą tak  zamarzać, że 
tworzą jakby zlodowaciałe pręciki łamliwe, 
a jednak pomimo to nie zamierają i gdy nad
chodzi właściwa pora, powracają znów z wio
sną do pełni życia. Znany zoolog Strauss - 
Diirkenheim zauważył, że larwy owadów, na 
wolności zimujące, mogą bezkarnie zamarzać, 
gdy tymczasem te, które przyzwyczajone są 
do ukrywania się, podlegają śmierci, gdy zo
stają wystawione na działanie silniejszego 
mrozu. Entomologowie przekonali się, że 
gąsienice wydobyte z podziemnych kryjówek 
i wystawione na działanie zimna —6°R. gi
nęły bezpowrotnie, podczas gdy na wolności 
zimujące zachowują zdolność życiową nawet 
przy — 19°R. Je s t to naturalnie wynik przy
stosowania się i przyzwyczajenia.

Jeżeli dziwne są te różne sposoby zimowa
nia u gatunków często blizko ze sobą spokre
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wnionych, to jeszcze dziwniejszemi wydać się 
nam  muszą inne fakty analogiczne, wskazu
jące jeszcze większą rozmaitość w stosunkach 
zimowania u  owadów, I  tak, prządka jeży
nowa (G astropacha rubi) zimuje jako dorosła 
gąsienica, najbliższej wiosny opuszcza swą 
kryjówkę, nie pobiera żadnego pokarmu 
i przemienia się teraz dopiero w poczwarkę. 
Gąsienica motylka drobnego Gelechia mal- 
vella sporządza sobie w ziemi, według Biitt- 
nera, okrągły oprzęd na zimę, pozostaje 
w nim niezmieniona w poczwarkę aż do n a j
bliższej wiosny i wtedy dopiero przemienia się 
w poczwarkę, nieopuszczając jednak przytem 
swej kryjówki zimowej (aż do czasu, gdy z po- 
czwarki rozwija się motylek). Jeszcze dziw
niejsze stosunki znajdujemy u gąsienic moty
li z rodzaju Zygaena i Hyponomeuta. P ierw 
sze, opuszczające ja je  mniej więcej w po
czątku sierpnia, karm ią się tylko przez 14 
dni, wchodzą później do ziemi, pod mech, li
ście, siano i t. p. i śpią przez pozostałą część 
lata , jako też przez całą jesień i zimę, a do- 

.piero na wiosnę się budzą. Gąsienice niektó
rych gatunków rodzaju Hyponomeuta opusz
czają, według Zellera, ja ja  na 14-ty dzień, 
w początku sierpnia, zjadają co najwyżej po
włoki jajowe, nieuśpione spędzają następnie 
resztę łagodnych miesięcy, a na zimę zapa
dają  w sen letargiczny, z którego budzą się 
dopiero najbliższej wiosny, aby po 8—9 mie
sięcznej kuracyi głodowej przyjąć wreszcie po 
raz pierwszy pokarm  roślinny.

Zupełnie co innego znajdujem y' natomiast 
u wielu chrząszczów np. u niektórych gatun
ków rodzaju Platycerus, Donacia, Astynomus 
oraz u pospolitego naszego chrabąszcza (Me- 
lolontha vulgaris). Owady te wychodzą z po- 
czwarki już w jesieni, a po części nawet 
i w łecie, ale jako skrzydlate owady (imagi- 
nes) spędzają zimę w ukryciu, by zjawić się 
na świecie dopiero z najbliższą wiosną. Czę
sto też rozkopując ziemię późną jesienią lub 
wczesną bardzo wiosną napotkać w niej mo
żna chrabąszcze, które, jeśli pogoda je s t ła 
dna i słońce przygrzewa, zostają rozbudzone 
i wzlatują w powietrze.

Ale nietylko w7 podziemnem ukryciu spę
dzają dojrzałe owady zimne miesiące roku; 
niemała ich ilość zimuje także w szczelinach 
budynków, w dziuplach drzew, pod strzecha
mi domów i t. p. W  naszym klimacie do

czterdziestu gatunków motyli (pomiędzy nie
mi pospolita nasza rusałka Yanessa urticae) 
zimuje w ten sposób, pogrążona w głębokim 
śnie letargicznym. Zrewidujmy uważnie pod
czas zimy sta rą  altanę ogrodową, a niewątpli
wie napotkamy to rusałkę, m arzącą może
0 kwiatach wiosennych, to skulonego na 
oprzędzie pająka, śniącego o tłustych mu
chach, o krwi i mordach. Nie spodziewał
byś się zapewne, czytelniku, że takie uroz
maicone życie, aczkolwiek przy pozornej 
śmierci, znajdziesz zimą w swym ogrodzie, 
bielejącym od skrzącego się śniegu! Albo też
1 drzewa, przyprószone białą szatą, pod którą 
uginają się martwe gałęzie, są również siedli
skiem dla wielu istot. Pod korą ich i w dziu
plach zimuje tu  trzmiel włochaty, tam  skulo
ny w kłębek wij, owdzie zwinięty stonóg— 
wszystko we śnie głębokim pogrążone.

Wreszcie zrewidujmy jeszcze pnie zbutwia
łe, przywalone liśćmi opadłemi—a znajdzie
my tu niewątpliwie nowych przedstawicieli 
naszej fauny zimującej—ślimaki lądowe.

W  ogólności ślimaki (wyjąwszy niektóre 
gatunki) są dosyć wrażliwe na zimno; więcej, 
nad —6°B,. nieliczne tylko mogą przetrzy
mać. Umieją one jednak dobrze ochraniać 
się i zabezpieczać przed mrozem: nietylko bo
wiem doskonale się ukrywają w ziemi, w mchu, 
pod liśćmi i t. p., ale zamykają jeszcze 
prócz tego bardzo szczelnie muszlę swoję za 
pomocą specyalnego wieczka, które przed 
zimą same sobie wytwarzają. U większości 
naszych ślimaków wieczko to jest błoniaste, 
a podczas silnych mrozów, gdy zwierzę wcią
ga się głębiej do wnętrza muszli, powstaje 
kilka (2 lub 3) takich wieczek, jedno pod dru- 
giem. Natom iast wielki nasz ślimak winni- 
cowy, zwany inaczej winniczkiem (H elis po- 
m atia) wytwarza sobie na zimę wieczko wa
pienne, które szczelnie zamyka otwór muszli.

Z  badań nad snem zimowym u ślimaków 
okazuje się, że wieczko ma bardzo ważne zna
czenie ochronne, albowiem, jak  wykazał Ga- 
spard, ślimaki które nie posiadały jeszcze 
wieczka, nie mogły znosić tem peratury niż
szej od — 1° do •—2°E ., podczas gdy opa
trzone wieczkiem znosiły bezkarnie całemi 
godzinami, nawet miesiącami — 5°E.., a po 
podwyższeniu się otaczającej tem peratury 
powracały w zupełności do normalnego stanu.
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W odne nasze mięczaki także zapadają, 
w sen zimowy, lecz również w rozmaitym 
stopniu. B łotniarki (Limnaeidae) oraz za
toczki (Planorbidae) zapadają w letargiczny 
sen, gdy zamieszkiwana przez nie woda za
marza, lecz budzą się natychmiast, gdy tylko 
znika powłoka lodowa. Tutaj prawdopodob
nie sen zimowy nie jest ani skutkiem zimna, 
ani też skutkiem braku pokarmu, a natomiast 
uwarunkowany jest przez brak tlenu, albo
wiem ślimaki te oddychają powietrzem atmo- 
sferycznem za pomocą t. zw. płuc, nie zaś po
wietrzem w wodzie rozpuszczonem. W  celu 
zatem oddychania muszą od czasu do czasu 
wychodzić na powierzchnię wody. Jeśli woda 
jest bardzo płytka, ślimaki opuszczają ją  
albo w celu poszukiwania sobie głębszej, albo 
też w celu wynalezienia sobie jakiej kryjówki 
na lądzie i przezimowania w tejże.

Zasługuje jeszcze na uwagę, że niektóre 
istoty zimują towarzysko. Szczególniej czę- 
stem jest to zjawisko u gąsienic motyli np. 
u gatunków Hyponomeuta evonymella, Lipa- 
ris chrysortea i t. p. Budują sobie one z bia
łego błyszczącego oprzędu wspólne gniazdo, 
w którem w licznem towarzystwie spędzają 
zimę wr uśpieniu. Z  nastaniem wiosny opusz
czają leże zimowe, skoro tylko słońce zaczyna 
silniej przygrzewać; ale gdy tylko znów na 
pewien czas powietrze się ochładza, co wcze
sną wiosną często miewa miejsce, gąsienice 
powracają znów do oprzędu, chroniącego je  
od zimna. Dopiero, gdy już na dobre się 
ociepli, gąsienice opuszczają raz na zawsze 
swe gniazdo i rozchodzą się na różne strony, 
by już samotne prowadzić życie.

Tak więc wszystkie te tak  rozmaite istoty, 1 
które, zdawałoby się, zginęły bezpowrotnie J 
z oblicza ziemi z nastaniem ponurej zimy— 
śpią tylko snem długim i twardym, przesy
piają szczęśliwie ciężką porę i w kwietniu lub 
maju budzą się w tem samem miejscu, na 
którem we wrześniu lub październiku zatrzy
mały się! Ten długi okres czasu to dla nich 
jedna chwila.

Zjawiska analogiczne do snu zimowego 
znajdujemy także w gorących krajach, a mia
nowicie: liczne zwierzęta zapadają tu  w sen 
letargiczny podczas suchej pory roku. K ilka 
przyczyn składa się na to: po pierwsze palące 
słońce wysusza i niszczy roślinność, nastają 
więc dla licznych zwierząt miesiące głodu,

powtóre zbyt wielka susza zabójczo działać- 
by mogła na niektóre zwierzęta, zwłaszcza 
zaś na takie, które zawierają w swych tkan
kach znaczny procent wody. D la tych powo
dów liczni przedstawiciele świata zwierzęcego 
szukają sobie zakątków i kryjówek i zapadają 
w sen letargiczny, w którym pozostają przez 
cały ciąg gorącej pory roku. Z  nastaniem 
pory deszczowej budzą się znów z tego snu. 
Ślimaki tych okolic wytwarzają sobie, podob
nie jak  nasze podczas zimy, wieczka, zabez
pieczające ich ciało od wyschnięcia. M arshall 
przytacza ciekawy fakt, że niegdyś do m u
zeum brytańskiego przysłano muszle ze śli
makami śpiącemi, zebrane w lecie w Egipcie. 
Muszle zostały przyklejone do tablic, według 
praktykowanej tam wówczas metody. Po 
przeciągu czterech la t postanowiono zmienić 
układ muszli i w celu odklejenia tych ostatnich 
użyto, jako środka rozpuszczającego klej, 
wody ciepłej. Ale oto ku wielkiemu zdumie
niu kustoszów muzeum ślimaki, rozbudzone 
wilgotnem ciepłem, zaczęły sobie w jaknaj- 
lepsze wędrować!

Liczne stawonogi, zwłaszcza zaś ja ja  ich 
m ają zadziwiającą zdolność pozostawania 
w stanie uśpionym w ciągu dziesiątek i setek 
lat, a przy odpowiednich warunkach, będąc 
zwilgocone, powracają znów do normalnego 
życia.

W szystkie te zjawiska podobnie jak  szcze
gółowiej rozpatrzone przez nas objawy zimo
wania naszej fauny są wyrazem zdolności 
przystosowania się organizmów do warunków 
otaczających. T a zdolność przystosowania 
rozwinęła się powoli i stopniowo i potężne m a 
znaczenie w biologii ustrojów.

J. Nusbaum.

Stereochromoskop, jak  sama nazwa wska
zuje, jest to stereoskop, dający widoki barw
ne. Stereoskop zwyczajny, jak  wiadomo, po
lega na tej zasadzie, że łączy on w jedno
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wrażenie dwa obrazy, z których jeden przed
stawia przedmiot tak, jakby go widziało oko 
prawe, drugi zaś tak, jakby go widziało oko 
lewe; połączenie dwu tych obrazów w jedno 
wrażenie budzi złudzenie wypukłości, czyli | 
raczej bryłowatości przedmiotu. Ilozpo- j  
wszechniony więc ten przyrząd odtwarza nam 
wiernie widoki natury, przedmioty w natu ral
nej ich postaci, ale nie oddaje ich barw, któ
re często wdzięk ich główny stanowią. Ste- 
reochromoskop przedstawia ważne udoskona
lenie zwykłego stereoskopu, odtw arza bowiem 
przedmioty nietylko w istotnej ich postaci ale 
i we właściwych ich barwach.

kolejno przez trzy środki przezroczyste, czer
wony, żółty i niebieski; otrzymujemy więc 
tym sposobem trzy obrazy, bezbarwne wpraw
dzie, ale z których jeden oddaje czerwone, 
drugi żółte, a trzeci niebieskie części przed
miotu. Jeżeli więc następnie w odpowiedni 
sposób trzy te obrazy złożymy razem, po 
oświetleniu ich promieniami barw właściwych, 
otrzymamy obraz przedmiotu we właściwych 
mu barwach. Połączenie zaś takie obrazów 
oddzielnych w jeden obraz złożony, otrzymać 
możemy za pomocą latarni czarnoksięzkiej 
czyli raczej przyrządu projekcyjnego, jeżeli 
każdy z trzech obrazów oświetlimy światłem

Fig,

Nowy ten przyrząd zbudowany został przez 
znanego optyka p. O. N acheta, który tu  sko
rzystał z dawniejszego pomysłu fizyka fran
cuskiego, Ducos du H auron, że za pomocą 
fotografii otrzymać można przedmiotu różno
barwnego obrazy oddzielne, odpowiadające 
głównym jego zabarwieniom, a które następ
nie łączyć można tak, że składają się znów 
w różnobarwny, naturalny obraz przedmiotu.
W  tym celu przy fotografowaniu danego 
przedmiotu przepuścić należy promienie jego

1.

innej barwy, do czego zresztą służyć mogą 
przegrody ze szkła należycie zabarwionego.

M etoda ta  wszakże, kosztowna i zawiła, 
przydatną być może, gdy idzie o przedstawie
nie obrazu barwnego znacznej liczbie widzów, 
ale nie nadaje się do użytku potocznego i oso
bistego, a to właśnie zadanie spełniać ma ste- 
reochromoskop Nacheta.

Przyrząd ten, którego opis podajemy we
dług „La N a tu rę”, składa się ze skrzynki 
prostokątnej (fig. l) , k tóra się może na osi
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obracać, a  guzik naciskający służy do utrzy
mywania jej w położeniu, w którem światło 
naturalne lub sztuczne pada najkorzystniej 
na zwierciadła A , A ' (fig. 2). N a ścianie 
przedniej skrzynia opatrzona jest w dwa pry
zm aty O, stanowiące okulary czyli szkła ocz
ne, jak  w stereoskopie zwyczajnym; na ścia
nie zaś przeciwległej umieszczają się dwa 
obrazy fotograficzne B, C, które, gdy są 
oświetlone światłem białem, wydają zwykłe 
złudzenie stereoskopowe. N a dnie poziomem 
skrzyni i na przedłużeniu osiowem dwu obra
zów pionowych umieszcza się obraz trzeci D. 
T rzy te obrazy otrzymane zostały w sposób

567

jeszcze obraz poziomy D. Ponieważ zaś, za 
pośrednictwem dwu pryzmatów ocznych, obra
zy B  i O są już sprowadzone do jedności, 
idzie tylko o złączenie złożonego tak  obrazu 
z obrazem I). Do celu zaś tego służy płyta 
szklana M, pochylona pod kątem 45°, a dzia
łająca jak  zwierciadło, tak  że oko obraz po
ziomo nłożony widzi razem ze złożonym obra
zem pionowym i łączy je  w jedno wrażenie 
siatkówki. Ostatecznie więc trzy obrazy 
składowe, które nazwano „chromogramami,” 
łączą się w jeden obraz wspólny.

Tak otrzymany obraz byłby bezbarwny, to 
jest, jak  zwykły obraz fotograficzny przed-

Fig. 2.

wyżej podany, jeden zatem obejmuje odcienie 
czerwone przedmiotu, drugi żółte, trzeci zaś 
niebieskie, przyczem rysunek każdego z nich 
jes t prawie jednaki i przedstawia takie tylko 
różnice, jakie w ogólności zachodzą w obra
zach przeznaczonych do stereoskopów. Bez 
różnic takich niepodobna byłoby otrzymać 
złudzenia bryłowatości. Właściwie stereo- 
skopowemi obrazami są dwa obrazy pionowe 
B  i O, ale w przypadku obecnym zlać trzeba 
w jedno trzy obrazy, przybywa tu  bowiem

stawiałby tylko miejsca ciemniejsze; dla na
dania mu więc barwności osadzić trzeba po za 
każdym z trzech chromogramów, w przygoto
wanych do tego wyżłobieniach, płytkę szkla
ną właściwej barwy; po za obrazem zatem 
odpowiadaj ącym promieniom czerwonym umie
ścić należy szkło pomarańczowo-czerwone, 
po za obrazem promieniowania żółtego szkło 
zielone, a po za obrazem promieniowania nie
bieskiego płytę niebieską, zabarwioną u ltra 
maryną. Trzy te substancye barwiące winny
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być dobrano tak , aby dawały barwy dopeł
niające, to jest, aby łączyły się razem w kolor 
biały. Trzy gramy, czyli przezroczyste po
zytywy fotograficzne, są to jakby filtry świa
t ła  barwnego, które przez różne swe części, 
bardziej lub słabiej przezroczyste, przepusz
czają takie ilości barw czyli świateł barwnych, 
że kombinacya trzech tych świateł, zbiegają
cych się razem, wywołuje skutek żądany i od
twarza naturalne barwy przedmiotu oryginal
nego. W idz ma zatem przed oczyma obraz 
różnobarwny i bryłowaty, którego barwy 
w niezliczonych odcieniach i stopniowaniach 
odtwarzają z uderzającą wiernością kolory 
przedmiotu istotnego.

Stereochromoskop jest to więc stereoskop 
o trzech obrazach; synteza barw dokonywa 
się przez wprowadzenie trzeciego obrazu, 
który, wraz z dwoma drugiemi, otrzymuje się 
przez fotograficzną analizę barwną. W ierność 
barw odtworzonych polega na tem, że barwy 
składowe wytworzone są przez istotny, umie
jętny  rozkład kolorów oryginalnych przed
miotu, czegoby obrazy sztuczne, malowane 
ręcznie, oddać nigdy nie mogły.

Udoskonalony w ten sposób stereoskop roz
powszechni się niewątpliwie szybko, stanowić 
bowiem może przyjem ną i nauczającą roz
rywkę. Oddawać też może i nauce istotne 
usługi, dokładniej bowiem niż wszelkie do
tychczas obmyślone metody nadawać się może 
do badań nad łączeniem się barw oddzielnych.

T. B .

Alchemia i  alchemicy.

(Ciąg dalszy).

Żaden z następnych alchemików arabskich 
nie dorównywa Geberowi wiedzą; co do wpły
wu na europejską alchemią wszyscy razem  
wzięci mu ustępują. Zycie ich również jest 
nam prawie nieznane z powodu niedostępno
ści oryginalnych źródeł arabskich, a zresztą 
nawet mniej może nas zaciekawiać, bo warun
ki ich otoczenia z życiem europejskiem mało 
m ają wspólnego. Byli to przeważnie lekarze

i alchemia stanowiła tylko uboczne ich zaję
cie. Najwybitniejszym może w dziedzinie 
alchemii był M uhamed-Ibu-Sakarjah-Abu- 
Bekr-al-Rosi, z łacińska Razesem zwany, któ
ry około dziesiątego stulecia medycyną w Bag
dadzie się zajmował. Awicenna rodem z Bu- 
chary zmarły w Persyi około roku 1036, o ile 
wywarł wpływ przeważny na medycynę,,
0 tyle w alchemii prawie podrzędne ma zna
czenie. Późniejsi alchemicy w X V I i X V II  
stuleciu posiłkowali się jeszcze dziełami K ha- 
laf-Ebn-Abbas-Abul-Kasana (z łacińska Al- 
bukazesa), który wydoskonalił sposoby dysty- 
lowania wina i otrzymy wania alkoholu. In 
nych imiona nie zasługują prawie na wspo
mnienie.

Europa zachodnia z alchemią zapoznała 
się dopiero koło X I  stulecia. Początki umy
słowej działalności w Europie, po rozbiciu 
państwa rzymskiego, datują od chwili, kiedy 
naprzód w Salerno, w południowych W ło
szech, które w ciągłych były stosunkach z Bi- 
zancyum i Hiszpanią arabską, w pierwszych 
latach X I I  stulecia otw artą została szkoła 
medyczna, pierwszy w Europie katolickiej 
wyższy zakład naukowy. Z a  przykładem 
Salerna poszły wkrótce inne miasta i w tem 
samem jeszcze lub też w X I I I  stuleciu widzi
my liczne na zachodzie uniwersytety w Mont
pellier, Paryżu, Salamance, Neapolu, Tuluzie
1 t. d. Równocześnie też i alchemia zaczyna 
odgrywać ważną rolę w naukowych pracach 
uczonych europejskich. Europa zapoznała 
się ze „sztuką robienia zło ta” prawdopodob
nie przez arabów hiszpańskich. Z a  przy
puszczeniem tem niejeden fakt przemawia.- 
Dawme prace z V —V I stulecia alchemików 
greckich rozpowszechniły się stosunkowo póź
no, około X IV —X V  stulecia, kiedy po napa
dach tureckich na Bizancyum uczeni greccy 
częściej na zachód przenosić się zaczęli. 
Z drugiej strony wiadomo, że szkoły arabskie* 
w Sewilli, Cordovie i innych miastach odwie
dzane były przez chrześcian i to nietylko 
przez hiszpanów, ale przez żądnych wiedzy 
ze wszystkich ziem chrześciańskich. D la  
pierwszych alchemików europejskich arabo
wie, a zwłaszcza Geber, niezachwianym są 
autorytetem. Zaginęły nam  jednak imiona 
i dzieła tych, którzy w przenoszeniu wiedzy 
pośredniczyli między światami muzułmańskim 
a chrześciańskim. Wiek X I I I  wykazuje nam
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już nazwiska ludzi, oddanych alchemii, któ
rych za samodzielnych pracowników w bez
płodnej dziedzinie tej uważać musimy. Uczo
nych tych je s t 4 i jakby na dowód, że wszyst
kie przodujące wówczas narody alchemii hoł
dować musiały, każdy z nich do innej naro
dowości się zalicza. A lbert W ielki z rodu 
jest niemcem, Roger Bacon— anglikiem, A r
nold Villanovanus—prawdopodobnie francu
zem, Raymund Lullus—hiszpanem. Czterej 
ci pisarze są też zarazem najznakomitszymi j  

przyrodnikami wieków średnich; w dziedzinie j 

alchemii dla najodleglejszych swych następ
ców są wzorem niedoścignionym, skarbem 
prawdziwych objawień, które tylko z obsłonek 
zagadkowych wydobyć potrzeba, aby stać się 
panem szukanej tajemnicy. Zycie każdego 
z nich odrębnym płynęło torem. A lbert 
W ielki z niemieckiej rodziny hrabiów Boll- 
stad t pochodzący, urodził się w roku 1193 
w Szwabii. Stanowi duchownemu się poświę
ciwszy, studyował w Pad wie i Paryżu. W  klasz
torze dominikanów w Kolonii zm arł w późnej 
starości bo w roku 1280. Był to umysł 
obszerny, który ogarniał wszystko, co wów
czas przedmiot nauki stanowiło: filozofią, teo- j 
logią, nauki przyrodnicze. Dzieła A lberta 
Wielkiego stanowią 21 pokaźnych tomów in : 
folio i tylko niewielka ich część przyrodniczej 
wiedzy i alchemii jest poświęcona. Był on j  

bardziej erudytą niż badaczem doświadczał- ! 
nym, co zobaczymy poniżej, gdy z poglądami 
jego się zapoznamy.

Nie tak spokojny był żywot Bacona i A r- j  

nolda z Yilleneuye. Bacon („doctor mirabi- [ 
lis” zwany przez współczesnych) urodził się 
w roku- 1214 w Uchester w Anglii, wstąpił do 
zakonu franciszkanów, studyował w Oksfor
dzie i Paryżu. Gdy został profesorem w Oksfor
dzie, współzakonnicy oskarżyli go o czary 
i wtrącono go do więzienia, gdzie długie la ta  j  
przesiedział. Uwolniony za staraniem przy- ! 
jaciół, we względnym spokoju życia w roku 
1284 w Oxfordzie dokonał, choć nienawiść 
otoczenia prześladowała go aż do śmierci. 
Bacon o wiele był samodzielniejszy od Alber- ; 
ta  Wielkiego i aczkolwiek niezawsze stoso
wał się do własnych przestróg o potrzebie I 
nauki doświadczalnej, lepiej od współczesnych 
znaczenie doświadczenia w nauce rozumiał. 
On też pierwszy odróżnił chemią od alchemii 
t. j . jak  się wyraża „alchymia speculativa”

od „alchymia practica.” Gdy ta  druga za 
wyłączne zadanie m a przemianę m etali, 
pierwsza zajmować się winna przedmiotami, 
jakie znajdują się w naturze, a więc kamie
niami, roślinami i zmianami, którym one pod
legają.

Arnold z Yilleneuye, jako astrolog i alche
mik przepowiedniami swemi i czarami, o któ
re powszechnie go oskarżano, naraził się na 
nienawiść duchowieństwa. Wypędzony zA rra - 
gonii, potem z całej Hiszpanii, uciekł do P a 
ryża, lecz i stąd wkrótce pod zarzutem sto
sunków z dyabłem go wypędzono. Z M ont
pellier, dokąd się schronił, również uciekać 
musiał. Po długich błądzeniach po całych 
W łoszech znalazł przytułek w Sycylii na 
dworze króla F ryderyka I I  w Palermo. 
W  kilkanaście la t później w roku 1312 zginął 
gwałtowną śmiercią, wskutek rozbicia okrę
tu, na którym płynął do Francyi.

Arnoldus Villanovanus zwłaszcza zasłużył 
się na polu zastosowań chemii do sporządza
nia lekarstw. On też pierwszy wspomina 
o alkoholu, jako o ciele powszechnie znanem, 
które otrzymywał, dystylując wino. Nazywa 
go wodą płonącą (aqua ardens) lub też wodą 
życia (aqua vitae), gdyż alkoholowi przypisy
wano wówczas nadzwyczajne własności lecz
nicze.

Czwarty i ostatni z wymienionych przez 
nas alchemików X I I I  wieku Raymund L ul
lus ') więcej od innych przyczynił się do 
wprowadzenia zamętu w poszukiwaniach al
chemicznych. Dzieła jego mistyczne i fan ta
styczne, przepełnione bajecznemi opowiada
niami, które niby na własnem jego doświad
czeniu opierać się miały, wszystkim następ
com jego i zwolennikom nadały piętno misty
cyzmu. Raym und Lullus („doctor illumina- 
tissimus”) należy do najciekawszych postaci 
wieków średnich i jakiś wewnętrzny niepokój, 
przerzucanie do najjaskrawszych sprzeczno
ści cechuje całe burzliwe życie tego niezwy
kłego człowieka. Urodzony w roku 1235 na 
Majorce, pochodził ze znacznej rodziny, ale

')  Należy zauważyć, że według zdania niektó
rych historyków (Berthelot) dzieła przypisane 
Kaymundowi Lułlusowi nie pochodzą od tej oso
bistości, k tórą pod tem mianem w historyi znamy 
i której krótki życiorys wyżej je s t podany.
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•wesoły pobyt w wojsku i na dworze króla 
arragońskiego wkrótce zrujnował jego m ają
tek. W tedy za anielskiem—jak  mówi—na
tchnieniem porzucił dotychczasowy tryb ży
cia, odsunął się od świata, zajął się nauką ję 
zyków, studyował w Paryżu teologią i w roku 
1281 wstąpił do zakonu Minorytów. Ju ż  

jak o  zakonnik rozpoczął swoje nieskończone 
podróże. Zwiedził większą część znanego 
wówczas świata. Z a  powrotem s ta ra ł się na
kłonić króla angielskiego do wojny krzyżowej, 
ale gdy ten pozostał głuchym na jego nawo
ływania, sarn w roku 1306 wyruszył do A fry
ki i w Bugia głosił mahometanom ewangelią, 
gdzie też do więzienia go wtrącono. Po kilku 
latach rodacy wykupili go z więzienia, lecz 
w roku 1315 znów rozpoczął swą misyonar- ! 
ską działalność. Udał się był do Algieru, 
a potem do Tunisu, gdzie miał przez ukamie
nowanie męczeńską śmierć ponieść. Nie- 
wszystkie jednak podania na taki koniec ży
cia  Lullusa się zgadzają. W edług innych 
legend, mieli go chrześciańscy kupcy wybawić 
i-na wpół martwego na M ajorkę odwieźć. Po 
wyzdrowieniu miał Lullus przebywać na- j  

przód we W łoszech a potem w Anglii, gdzie | 
dla króla Edw arda I I I  na wojnę krzyżową 
nieskończone ilości złota z nieszlachetnych j  

kruszców m iał sporządzić. K ró l użył jednak 
złota nie na walkę z m auram i lecz na wojnę 
z Francyą. Oburzony Lullus opuścił Anglią 
i znów wrócił do W łoch, gdzie też około roku 
1330 ostatecznie ginie ślad jego. J a k ą  po
wagą cieszył się u następców swych Lullus, 
najlepiej może świadczyć to, że ilość dzieł 
jem u przypisywanych przenosi 4000 tomów 
in folio. P rzy  tak  burzliwem życiu Lullus 
sam zapewne i setnej części nie był napisał; 
większość—to dzieła wieków późniejszych dla 
zyskania czytelników pod imię Lullusa pod
szyte. U  L ullusa to po raz pierwszy znajdu
jem y myśl, że dobry wynik prac alchemicz
nych nietylko od umiejętności zależy, do 
„świętej sztuki” trzeba przystępować z czy- 
stem sercem i pełną wiarą; kto szuka tajem ni
cy dla zysku lub dla zbrodniczej ciekawości, 
ten nigdy nic nie znajdzie i żadnego przepisu 
mędrców właściwie nie zrozumie. W  ten 
sposób—nie myśląc zapewne o tem  wcale— 
raz na zawsze Lullus i jego następcy uwolnili 
się od zarzutu, że przepisy ich są błędne i do 
celu nie prowadzą: nieudane próby są bo-

| wiem winą chciwości albo bezbożności próbu
jących. Przy robotach alchemicznych, według 
Lullusa, niemałą też pomocą są mistyczne 
zaklęcia i wpływ gwiazd.

Alchemicy zachodni, których głównych 
i najstarszych przedstawicieli wyliczyliśmy, 
uznają już zgodnie istnienie jednego środka 
złototwórczego, kamienia filozoficznego, który 
w najwyższym stopniu doskonałości może 
każdy metal i w dowolnej ilości zamienić na 
złoto. Tej dobroci kamień nazywa się uni
wersałem. Gdy gorzej je s t przyrządzony za
mienia tylko jeden  określony metal i to 
w określonej ilości: nazywa się on wtedy par- 
tykularem. Operacya samej zamiany nazywa 
się u alchemików „rzuceniem” (projectio), 
gdyż odbywała się w ten sposób, że na stopio
ny metal sypano cudotwórczy proszek. K a 
mień filozoficzny może zamienić na złoto 
ogromną ilość metalu nieszlachetnego, pojęcie 
to wytworzyło się zapewne z doświadczeń, że 
przy otrzymywaniu stopów m ała ilość barwią
cego metalu barwę swoję udziela ogromnej 
stosunkowo ilości innego metalu. W edług 
Bacona, 1 część kamienia filozoficznego zamie
nia milion części metalu, Arnold z Yilleneuve 
skromniej się wyraża, bo milion do stu redu
kuje. W  potędze wyobraźni przechodzi ich 
jednak, jak  zawsze, Baymund Lullus. W e
dług jego zdania, można kamień filozoficzny 
do takiej doskonałości doprowadzić, że zamie
niać on pocznie metal nie na złoto, ale rów
nież na kamień filozoficzny. Ja k i stąd  zysk 
wypadnie, łatwo obliczyć, albowiem operacya 
ta  opisaną jest u Lullusa w dziele „Testa- 
mentum ” z całą dokładnością. „Należy wziąć 
kosztownego środka, mówi Lullus, tyle, co 
ziarnko grochu i rzucić go na 1000 uncyj 
rtęci, k tóra wtedy czerwonym proszkiem się 
staje. Z  tego proszku znów jedna uncya 
rzuca się na 1 000 uncyj rtęci i ta  sama prze- 

| miana zachodzi.” Pow tarza się to jeszcze 
| dwa razy, za każdym razem 1000 uncyj rtęci 

j  staje się tynkturą. Bzuciwszy ostatniej tyn- 
\ k tury jednę uncyą na 1000 uncyj rtęci, za- 
j mienimy je  na złoto lepsze od otrzymywanego 

z kopalń. Lullus opisuje tu  więc przemianę 
kilku trylionów rtęci jedną częścią kamienia 
filozoficznego. Możemy mu więc zupełnie 
ufać, gdy z dumą się odzywa: „Morze zamie
niłbym na złoto, gdyby rtęcią było.” D la 
Lullusa „tinctura” jest nietylko środkiem zło-
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todajnym , posiada ona cały szereg innych 
jeszcze ponętniejszych własności. Je s t środ
kiem odmładzającym i przy jej pomocy mo
żna życie na setki la t przeciągnąć, jest środ
kiem leczniczym, który w przeciągu tygodnia 
lub miesiąca, względnie do uporczywości cho
roby, cierpienie usunąć może. W iara  w lecz
nicze własności kamienia filozoficznego, mało 
znana przedtem, umocniła się odtąd na za
chodzie. Rozszerzając to mniemanie, wierzyć 
też zaczęto, że złoto, dziecię kamienia filozo
ficznego, również dobrem jest lekarstwem i nie
mało trudzono się nad tem, aby złoto zamie
nić w taki roztwór, któryby nie był ani gry
zący, ani trujący. Złoto zapisywano chorym 
jeszcze w ubiegłem, stuleciu.

Co dotyczę sporządzania kamienia filozo
ficznego, to tylko Albertus Magnus mówi 
o nim jako o rzeczy możliwej, lecz przez nie
go niezdobytej. Natom iast trzej pozostali 
a zwłaszcza Lullus mówią o eliksirze, jako 
o rzeczy dobrze im znanej i wszystko co 
o działaniu jego opowiadają, z własnych 
obserwacyj m a pochodzić. Sposoby przyrzą
dzania eliksiru podane są tak zagadkowo 
a  zarazem charakterystycznie, że zasługują 
tu  na przytoczenie, aby wyrobić sobie można 
pojęcie, jakie trudy czekały tych, którzy we
dług takich wskazówek doświadczenia swoje 
kierować musieli. Aby otrzymać kamień fi
lozoficzny, należy przedewszystkiem dobrze 
wybrać m ateryał pierwiastkowy, „m ateria 
prim a cruda,” „ terra  virginea” (ziemię dzie
wiczą), „ terra  A damica” (ziemię adamową). 
Z  niej za pomocą odpowiednich zmian pocho
dzi merkuryusz filozoficzny; ten ze zwykłą 
rtęc ią  nie m a nic wspólnego, jes t to niejako 
symbol ciała, w którem rtęciowy i siarkowy 
pierwiastek w największej czystości zawierać 
się mają. M erkuryusz filozoficzny nosi jesz
cze inne nazwy: „nutrix” (karmicielka), „leo 
viridis” (lew zielony, bardzo częsta nazwa), 
„draco derorans” (smok pożerający), „ve- 
nenurn” (trucizna) i wiele innych. Do mer- 
kuryuszu filozoficznego należało dodać ciała, 
któreby własnościom jego ujawnić się pozwa
lało; ciało to nazywano złotem filozoficznem, 
od złota zwykłego było to coś całkiem odręb
nego, choć często uważano je  za jakiś prepa
ra t  złoty. Mięszaninę merkuryuszu i złota 
filozoficznego należało dłuższy czas bez dostę
p u  powietrza, wy umiarkowanem cieple mace-
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rować. Naczynie, w którem operacyą tę po
dejmowano, musiało mieć całkiem określoną 
formę; naczynie to zwano jajem  filozoficznem 
(oYum philosophicum), gdyż w niem niejako 
zarodek szukanego „magisterium” się znaj
dował. Po maceracyi otrzymywano w jajku 
substancyą czarną, „głowę kruka” (caput 
corvi). Należało wtedy macerowanie prowa
dzić dłużej, wtedy ciało czarne przechodziło 
w ciało białe, zwane białym łabędziem. Z a 
miana ta  zwała się bieleniem (albificatio), 
czyszczeniem (purificatio), zmartwychwsta
niem (resurrectio). Gdy już „biały łabędź” 
był gotów, należało zwiększyć ogień, wskutek 
czego barwa się zmieniała, stawała się naj
pierw żółtą, potem jaskraw o czerwoną. K a
mień filozoficzny był otrzymany. W edług 
takich wskazówek odbywały się prace alche
miczne.

Próby te zwłaszcza w pierwszych swych 
początkach niemało zwiększyły zasób zna
nych faktów. W  dziełach naszych alchemi
ków znajdujemy dowody, że znali i opisali 
wiele ciał takich, o których przedtem żadnej 
nie spotykamy wzmianki. Złoto umiano 
oczyszczać przez cementacyą i oddzielać od 
srebra kwasem azotnym, arsen metaliczny 
już był znany. Otrzymano również siarki 
wszystkich ówczesnych metali przez ogrzewa
nie ich z siarką i zauważono że tylko złoto 
działaniu siarki się opiera (A lbert Wielki), 
wykazano różnicę między ałunem i witryolem, 
zwrócono uwagę, że w zamkniętych naczy
niach płomień gaśnie (R. Bacon), umiano 
skorzystać z leczniczych własności rtęci, spo
rządzono maść rtęciową, otrzymano olejek 
rozmarynowy i alkohol z wina (Arnold z Ville- 
neuve), nauczono się odwadniać alkohol pota
żem, poznano węglan amonu (z moczu) i umia
no go z wodnego roztworu alkoholem strącać 
(Raymund Lullus). W  operacyach chemicz
nych też większej nabrano wprawy: weszły 
w użycie retorty, podobne do dzisiejszych, 
udoskonalono dystylowanie, strzegąc się od 
stra t, przez owinięcie spojeń w przyrządach 
płótnem, zamoczonem w kleju; filtrowanie 
stało się czynnością nader powszednią. U tle
nianie rtęci (fixatio mercurii) w osobnych na
czyniach z łatwością przeprowadzano.

Ze śmiercią Raymunda Lullusa w drugim 
lub trzecim dziesiątku czternastego wieku, 
zeszedł do mogiły ostatni z wybitniejszych
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alchemików średniowiecznych. P rzez dwa 
następne stulecia liczba alchemików wpraw
dzie wzrosła niepomiernie i możemy w ręko
pisach odszukać dziesiątki imion ludzi, któ
rym współcześni przypisywali posiadanie taj e- 
mnicy, ale dzieła ich, o ile się nam dochowa
ły, nie przedstaw iają ciekawego m ateryału 
ani dla historyi właściwej chemii, ani dla hi- 
storyi mistycznej sztuki spagirystów. O M i
kołaju Flam el, francuzie rodem z Pontaise, 
opowiadają współczesne kroniki, że wskutek 
eliksiru żył nadzwyczaj długo i zdobył tak  
wielki m ajątek, że 300 kościołów we Francyi 
wybudował. Równie dobrze powiodło się J e 
rzemu Ripley rodem z Anglii, który w podró
żach swych po W łoszech zapoznał się z ta je
mnicą. Z a powrotem do Anglii żył on w odo
sobnieniu, ale opowiadano, że ogromne sumy

Fig. 5. P rzyrząd  do utleniania rtęci.

na cele kościelne ofiarował. H istorya wspo
mina jeszcze imiona dwu Izaaków, holendrów, 
Thomasa N ortona, anglika; o ich życiu jednak 
żadne bliższe szczegóły nas nie doszły.

Dopiero na schyłku X V  stulecia spotyka
my się z zagadkową postacią, której prace na 
polu teoryj alchemicznych, jako  też nowe che
miczne spostrzeżenia niemały wpływ wywarły 
na następne wieki. Postacią tą  je s t mnich 
Basilius Yalentinus. Ju ż  w początku X V I 
stulecia dzieła jego ogromną się cieszyły po
wagą, ale już wtedy znaczne były wątpliwo
ści, co do osoby ich twórcy: wiedziano to tyl
ko, należał że do zakonu benedyktynów- 
W  roku 1515 nakazał cesarz Maksymilian 
aby przetrząsnąć spisy zakonników tej reguły; 
nie znaleziono jednak imienia alchemika. Do
piero w X V II  stuleciu Gudenus w swojej hi

storyi miasta E rfurtu  wzmiankuje, że w osta
tnich latach X V  wieku żył tam  w klasztorze 
świętego P io tra zakonnik Basilius Valentinus. 
Następni historycy, niemając innych danych, 
wierzyli zdaniu Gudenusa.

W  Basiliusie Valentinusie w zagadkowy 
sposób łączą się dwie całkiem odrębne osobi
stości: fantastyk i mistyk, lubujący się w na
ciąganych analogiach i obserwator spokojny, 
trzeźwem okiem śledzący wywoływane zja
wiska.

Gdzie Basilius występuje jako mistyk, na
zywa alchemią sztuką błogosławioną: wykony
wanie jej, poszukiwanie kamienia filozoficzne
go jest czynem cnotliwym, jest praktyką 
ćwiczeń religijnych, które do zaziemskiej 
szczęśliwości przygotowuje człowieka. Otrzy
manie tynktury jest nagrodą boską za pobożne 
i cnotliwe życie i ludzie grzeszni szczęścia 
tego nigdy dostąpić nie mogą. Jeszcze więk
szy zamęt pojęć przebija się tam , gdzie Basi
lius Valentinus życie ludzkie, śmierć i zmar
twychwstanie przyrównywa do czynności che
micznych. Zycie ziemskie z jego cierpienia
mi—to oczyszczanie nieszlachetnego kruszcu 
przez macerowanie i fermentacyą, grób jest 
miejscem, gdzie wszystkie nieczyste składniki 
ludzkie ulegają niszczącemu gniciu (jest to 
proces analogiczny do otrzymania „głowy 
kruka”), zmartwychwstanie jest sublimacyą 
szlachetnych, oczyszczonych pierwiastków du
szy ludzkiej. Takie opisy może nieraz u Ba- 
siliusa tylko jako zmysłowe obrazy użyte były; 
choć już u niego samego często, a u następ
ców jego zawsze miały całkiem dosłowne zna
czenie. Basilius Valentinus ma się za posia
dacza kamienia filozoficznego i opowiada na
wet, że wszystkich swych braci klasztornych 
w sporządzanie jego wtajemniczył. Opis ro
boty jes t jednak tak  niezrozumiały źe niemo
żna nawet przypuszczać, jakie ciała Basilius 
za tynkturę uważał i jakie własności tego cia
ła  go zwiodły. Cudowne zalety tynktury tak 
zachwyciły Basiliusa Yalentinusa, źe porówny
wa kamień filozoficzny z Trójcą Świętą, 
a przemianę metali na złoto za działaniem 
jego z wybawieniem rodu ludzkiego przez 
Zbawiciela. Dzieło, w którem te pojęcia są 
wyłożone (Allegoria S. S. T rinitatis et lapidis 
philosophici), jest tak  charakterystycznem dla 
umysłowości tych, którychby przyrodnikami 
średniowiecznymi nazwać można, że warto ta
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przytoczyć jeden ustęp dzieła tego ‘): „Z Bo
ga Ojca narodził się Syn jego jedyny, Jezus 
Chrystus, który jest Bogiem i Człowiekiem 
i jest bez grzechu i umrzeć nie potrzebował. 
A le um arł dobrowolnie i zmartwychwstał dla 
braci i sióstr swoich, aby z Nim bez grzechu 
wiecznie żyć mogli. J e s t On więc złotem bez 
zmazy, jest trwałym (fixus), gdyż wszystkie 
próby przeszedł i wspaniałym. Ale dla swych 
niedoskonałych i chorych braci um arł i zmar
twychwstał i wybawił ich i maluje ich (tinge- 
re) 2) na życie wieczne i doskonali ich na

Z  \  o l o S t onc e

S rcbro ^  t fs ięi i j r

i^teć Mer kur y

Al i ed i f  j 1/Verim

Ż e l a z o
J /

Al a,r:

C y n a )  ^  J o w i s z

O ł  ów S a t u r n

Fig. 6 .

wieczne złoto.” Takie zanieczyszczenia naj
wznioślejszych pojęć religijnych, alchemicz
nym materyalizmem u Basiliusa i następców 
jego na każdym kroku możemy spotkać. Do 
zwiększenia zamętu alchemicznego przyczy
niało się też znakowanie alchemiczne. Me
tale u alchemików nosiło nazwy i znaki pla
net, takich oznaczeń używano już w Aleksan- 
dryi, a upatrywanie związku między planeta

*) Cytata według Koppa: Geschichłe der Che
mie t. II.

2) tingere malować, wyraz techniczny alchemi
ków, oznacza przemianę metali na złoto: dowodzi 
on pochodzenia alchemii ze sztuki przyrządzania 
stopów.

mi a metalami w zamierzchłej ginie starożyt
ności. Złoto więc nazywano słońcem, srebro 
księżycem, miedź W enerą, żelazo Marsem 
i t. d. Załączona tablica wskazuje nazwy 
i znaki, jakie już za czasów Basiliusa były 
używane. Skutkiem takiego oznaczania cały 
mistycyzm astrologii swobodnie się przedostał 
do alchemii. Jedno z dzieł Basiliusa „O ta- 
jemnem odrodzeniu 7 planet” stanowi dosko
n ałą tego rodzaju próbkę. Pomięszanie obu 
dziedzin doszło z czasem do tego, że dziś nie- 
zawsze możemy określić, czy z astrologiczną 
czy z alchemiczną pracą mamy do czynienia.

(Dok. nast.).
Ludwik Bruner.

Lwów, 25 lipca 1894 r.

Bronisław Patvlewski, O rozpuszczalności 
pewnych związków organicznych.

Carnelley i Thomson na zasadzie niedość licz
nych i zamało przezornych doświadczeń wygłosili 
prawo, że dzieląc współczynnik rozpuszczalności 
danego związku organicznego przez współczynnik 
rozpuszczalności drugiego związku, z tamtym 
izomerycznego, otrzymujemy na iloraz wielkość 
stałą. Sprawdzając to „prawo” na szeregu 
związków aromatycznych, których stosunki izo
meryczne są dobrze znane, p. Pawlewski dowiódł, 
że żadna podobna prawidłowość nie istnieje.

B r. Pawlewski, Przyczynek do znajomości 
związków dwuazoamidoioych.

Poddając redukcyi związki dwuazoamidowe 
i produkły redukcyi przerabiając w rozmaity spo
sób, p. Pawlewski otrzymał pewną liczbę ciał no
wych, bardzo złożonych.

Zdzisław Kłossowski, O wodach mineralnych 
sztucznych.

Badanie analityczne, zawierające uproszczone 
i konwencyonalne metody oznaczania części skła
dowych (głównie żelaza) w sztucznych wodach 
mineralnych i ich dozowania w celu otrzymywania 
produktów według formuł obowiązujących.

Walery Włodzimirski, O badaniu zafałszo- 
wań artykułów żywności.

Wobec konieczności badania wszelkiego rodza
ju  naturalnych i tembardziej sztucznie przygoto-



574 W SZECHSW IAT. N r 36.

wywanych artykułów żywności i to badania we 
we względzie nietylko chemicznym, ale i m ikro
skopowym i bakferyologicznym, występuje na jaw  
kwestya utworzenia odpowiednich organów służby 
publicznej wre wszystkich ogniskach ludności. 
Przepisy rządowe w Austryi nie wypowiadają sta
nowczo, w czyich ręku ma być złożona kompeten- 
cya badawcza. Mówca sądzi, że obarczanie tem 
zadaniem profesorów i nauczycieli nie byłoby 
właściwem, tworzenie zaś posad badaczów je s t 
możebne tylko w większych ogniskach zaludnie
nia. Małe m iasta i gminy wiejskie nie powinny 
jednak być wyłączone od dobrodziejstwa kontroli 
naukowej nad materyałami żywności, fembardziej, 
że organy tej kontroli najłatwiej wytworzone być 
mogą z aptekarzy, pod tym jednym warunkiem, 
że przygotowanie ostatnich zostanie odpowiednio 
do tej potrzeby zreformowane.

Leon Marchlewski, O budowie glukozydów.
Na zasadzie rozważań teoretycznych p, M arch

lewski przypisuje głukozydom budowę:
CU20II.(C II OII)3. CH—  CH (OR),

\ /
O

gdzie R oznacza rodnik związany z resztą glu
kozy.

' L. Marchlewski, O budowie mączki.
Pan Marchlewski ma powody do mniemania, że 

masa cząsteczkowa mączki może być wyrażona 
przez wzór CJ8 H88 0 44 i że budowa je j odpowia
da schematowi.

c 6h 10o 5;o  . . . .  ]C6Hn 0 5,

w którym znak obok symbolu tlenu wyraża pewną 
specyalną funkcyą jego atomu, punkty zaś ozna
czają grupy CH OH w liczbie ściśle nam dotąd 
nieznanej.

L. Marchlewski, Przyczynek do historyi che
micznej chlorofilu.

Z chlorofilu p. Marchlewski ołrzymał przetwór, 
nazwany etylofilotaoniną, krystalizujący się w sza- ! 
firowe igiełki ze srebrzystym potyskiera, które 
pod względem piękności z niewieloma chyba cia- i 
łami chemicznemi mogą być porównane. Autor 
nie objaśnił bliżej składu i derywacyi tego prze
tworu.

(Referaty p. Marchlewskiego, k tó ry  osobiście 
nie mógł przybyć, odczytał p. Kowalski).

Roman Załoziecki, Węglowodory nienasyco
ne z nafty.

Z t. zw. ługu poligroinowego p. Załoziecki wy
dzielił mięszaninę kwasów sulfonowych, która na- i 
stępnie, odpowiednio traktowana, wydała mięsza
ninę węglowodorów. Mięszanina ta  dała się roz
dzielić na część odpowiadającą wzorowi ogólnemu 
Cu H2n i d rugą— ze wzorem ogólnym Cn H2n_ 4.
Te ostatnie węglowodory są zapewne izomeryczne 
z terpenami.

Stanisław Bondzyński, Mleko nienormalne-
Mleko krów chorych, badane przez p. Bondzyń- 

skiego, pozostawia popiół składem zupełnie zbli
żony do popiołu ze krwi. W  porównaniu z po
piołem mleka normalnego daje się zauważyć 
ogromny ubyt soli potasowych i wapniowych oraz 
bezwodnika fosfornego i chloru, nafomiast bardzo 
znaczny przyrost ilości soli sodowych.

Zdzisław Zawałkiewicz, Oznaczanie gęstości 
ciał 10 p 6 lp  ły  ni ly c h.

Demonstracya przyrządu, obmyślonego przez* 
p. Zawałkiewicza, który ma na celu ominięcie 
znanych trudności przy oznaczaniu ciężaru wła
ściwego tłuszczów.

Ernest Bandrowski, Azofenileny.
W  zajmującej gromadzie związków fenazyno- 

wych czyli azofenilenów p. Bandrowski odkrył 
>N .C0H3

i zbadał ciało C0 H4 y  | i pewną liczbę dal-
\ n . C #H3

szych jego pochodnych-

E. Bandrowski, Działanie chlorku benzoilu 
na kwasy, ich estry i bezwodniki.

Chlorek benzoilu z kwasami tłuszczowemi, ich 
estrami i bezwodnikami wchodzi łatwo w reakcyą,, 
a pomiędzy produktam i działania zawsze znajdu- 

I je  się chlorek rodnika kwasu tłuszczowego, z dru 
giej zaś strony— bezwodnik benzoesowy, bezwod
nik mięszany lub estr kw. benzoesowego. Chlorek 
acetylu np. wytwarza się tym sposobem bardzo- 
łatwo i w sfanie wielkiej czystości. Mimochodem 
p. Bandrowski zaznacza, że punkt wrzenia czyste
go bezwodnika benzoesowego je s t 341°, nie zaś; 
około 360°, ja k  podają kompendya. Badanie 
powyższe było wykonane przy pomocy p. Polze- 
niusza.

Bronisław Radziszewski, O działaniu bro
m u ńa bromki.

Pod wpływem światła słonecznego brom ina
czej działa na bromki organiczne, aniżeli pod 
wpływem wyższej tem peratury. Gdy bowiem 
w pierwszym razie z bromoetylobenzolu np. ze 
wzorem C6 H5. CHBr. CH3 tworzy się związek 
C6 H3. C B r2.CH3, to pod wpływem ciepła nowo- 
wstępujący atom bromu atakuje grupę m e b lo 
wą, dając C0 H5. CH Br. CH2 Br. Podobnie zacho
w ują się i związki alifatyczne: CH3. CH2Br ogrze
wany z bromem tworzy CH2Br. CH2Br, kiedy 
w świetle nowo wstępujący atom bromu sadowi się 
jaknajbliżej tego, który ju ż  dawniej znajdował 
się w związku, wydając OH3. CH Br2.

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

—  sic. Rozgrzew anie się i zapalanie  siana.
W szystkim rolnikom znane je s t dobrze zjawisko 
samowolnego napozór wywiązywania się ciepła, 
jakie ma miejsce w sianie nagromadzonem i nie
dostatecznie wysuszonem. Przed pięćdziesięciu 
laty zapalanie się takie siana tłumaczono głównie 
utlenianiem, następnie zaś zaczęto je  przypisywać 
pewnej właściwej fermentacyi, gdy poznano, że 
wszelka fermentacya dostarcza energii potrzebnej 
do zachodzących przy niej reakcyj chemicznych. 
Zagadkowe to wszakże i zaciekawiające zjawisko 
obecnie dopiero zbadał bliżej prof. Berthelot 
i poznał, że obejmuje ono szereg różnych między 
sobą działań chemicznych. Trawa nagromadzona 
natychmiast po skoszeniu gnije pod nadmiarem 
zawartej w niej wody, przyczem tem peratura jej 
wyraźnie się nie podnosi, i staje się nieprzydatną 
na pokarm dla bydła. Jeżeli natomiast trawa 
rozłożona je s t znaczną powierzchnią na działanie 
powietrza, składające j ą  rośliny więdną i umiera
ją , tracąc przytem szybko wodę, k tórą podczas 
życia uporczywie utrzymywały, a to zarówno dla 
budowy mechanicznej, ja k  i dla konstytucyi che
micznej i biologicznej swycli tkanek. Zarazem 
zachodzą w nich wtedy pewne objawy utleniania, 
przy których wydziela się dwutlenek węgla. Tak 
dzieje się z sianem normalnem, nagromadzonem 
w sterty, a potem rozdzielanem w wiązki.

Jeżeli wszakże siano złożone je st w sterty 
przed dostatecznem wysuszeniem, doznaje ono 
dalszych przeobrażeń, którym towarzyszy znaczne 
wytwarzanie się ciepła, zależne od udziału isto
tnych fermentacyj. Same wprawdzie fermentacye 
nie mogłyby podwyższać tem peratury nieograni- 
czenie, substancya bowiem tak się niekiedy roz
grzewa, że samo życie mikrobów, działających 
jako fermenty, staje się niemożebnem; ma to mia
nowicie miejsce powyżej 40° dla fermentacyi alko
holowej, a powyżej 70° dla fermentacyi masłowej. 
Z sianem wszakże dzieje się inaczej, a niekiedy 
przynajmniej rozgrzanie sprowadzone przez fer
mentacye początkowe postępuje dalej, jak  to oka
zuje term om etr wprowadzony do masy, który do
chodzić może do 100° i wyżej. Zarazem zaś 
substancya roślinna pochłania żywo tlen, co rów
nież łatwo wykazać się daje przez analizę gazów, 
wydobytych ze sterty. Utlenianie to powoduje 
dalszy wzrost tem peratury, który znów ze swej 
strony dalej podsyca utlenianie; siano wysycha 
dokładniej i tworzą się w niem produkty pyroge- 
niczne, które tak  zwanemu sianu zagrzanemu na
daje właściwą woń i smak empireumatyczny czyli 
przypalony. Niekiedy zaś zdarza się, że masa 
w niektórych swych punktach osięga tem peraturę 
dostateczną do istotnego zapłonięcia, k tóra zresztą

dla materyału tego znacznie je s t niższą od czer
woności. P. Berthelot przekonał się, że siano 
zapłonąć może samowolnie w naczyniu, utrzym y- 
wanem w tem peraturze 140°. Węgiel używany 
do fabrykacyi prochu wytwarza dwutlenek węgla 
już w tem peraturze 1 0 0 °, a niekiedy nawet za
pala się w zetknięciu z powietrzem. Ostatecznie 
tedy wzrost tem peratury, który sprowadza dobro
wolne zapalanie się siana, wynika z działań czy
sto chemicznych, którym ulegają produkty, zmie
nione początkowo przez objawy fermentacyi.

—  tr .  Antydot fizyologiczny kurary. Opiera
jąc  się na uwadze, że istnieją trucizny, którym 
pewne zwierzęta silnie się opierają, oraz na włas- 
nem spostrzeżeniu, że salamandra lądowa znosić 
może znaczne bardzo dawki kurary, pp. Physalix 
i Contejean zajęli się badaniem, jak i wpływ wy
wierać może krew salamandry na zwierzęta kura- 
rą  zatrute. W strzykiwali oni krew salamandry 
do żył żaby i przekonali się, że po takiem za- 
strzyknięciu żaba opiera się działaniu dawki ku
rary sześć razy silniej, aniżeli w warunkach nor
malnych.

(Comptes rendus).

ROZMAITOŚCI.

—  tr .  Szósty międzynarodowy kongres geolo
giczny odbywa się obecnie, od 29 sierpnia, w Zu- 
richu, pod prezydencyą p. Eeneyier z Lozanny. 
Posiedzenia poprzednich kongresów miały miejsce 
w Paryżu 1878, w Bolonii 1881, w Berlinie 
1885, w Londynie 1888, w Waszyngtonie 1891. 
Sesya obecna obejmuje trzy  sekcye, geologii ogól
nej, stratygrafii i paleontologii, oraz mineralogii 
i petrografii. Z kongresem połączoną je s t wysta
wa map, fotogramów i dokumentów, a nadto uor- 
ganizowane będą liczne wycieczki do Tyrolu, 
w góry alpejskie i jurajskie. Ogłoszoną ma być 
m apa geologiczna Szwajcaryi w skali 1 :500000 . 
W  Genewie odbywały się również tegoroczne po
siedzenia towarzystwa botanicznego francuskiego, 
które trwały od 5 do 15 sierpnia, a amatorowie 
flory alpejskiej, wskutek taniości podróży wspól
nej, mieli sposobność łatwego wzbogacenia swych 
zbiorów.

—  tr . Prądy Atlantyku. Urząd hydrograficz
ny Stanów Zjednoczonych zajął się obecnie bada
niem szybkości i kierunku prądów’ morskich na 
oceanie Atlantyckim. Do celu tego używa bute
lek większych, aniżeli poprzednio stosowane były, 
zwłaszcza przez księcia Monaco. Butelki te m ają 
postać karafek o podstawie szerokiej, a o szyi
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-zwężonej i wydłużonej. Każda z nich opatrzona 
je s t głoskami H  O (hydrographic office), oraz 
numerem. P rzy takiej postaci butelki płynąć 
będą w położeniu pionowem, a wysokość ich i bar
wa łatwo będą mogły zwrócić na nie uwagę. P e
wna ich liczba została już  na morze puszczoną 
i popłynęła z prądem.

—  tr . W yp ra w a  podbiegunow a, zostająca pod 
kierunkiem W ellmana, k tó rą  ju ż  uważano za za
ginioną, zdołała przesłać wiadomości datujące 
z 17 czerwca. Okręt zgruchotany został przez 
łody obok wyspy W alden, załoga wszakże ocalała 
z częścią zapasów. Załoga pozostała na tej wy
spie, dowódca zaś posunął się na północ, choć da
leko zapewne dotrzeć nie zdoła.

—  tr . Praca ludzi na znacznej wysokości.
P rzy budowie drogi żelaznej centralnej w Peru 
przeprowadzono ciekawe obserwacye nad pracą 
ręczną w znacznych wysokościach. D roga ta,

wychodząca z Limy, sięga prawie, w tunelu Gale
ria, wyniesienia 5 756 metrów nad poziom morza. 
Dopóki wysokość nie przekraczała 3 000 metrów, 
rezu lta t pracy był normalny; powyżej wszakże 
okazało się nagłe zmniejszenie o czwartą, a nawet 
o trzecią część aż do wysokości 3 650 metrów, 
w wysokościach zaś jeszcze znaczniejszych trzeba 
było stu ludzi do wykonania roboty, ja k ą  w równi
nie mogłoby ukończyć łatwo pięćdziesięciu łudzi.

—  tr . O św ietlenie za pośrednictwem  balonów  
Uwiązanych próbowane było w Niemczech i wy
dało rezultaty  korzystne. Lampy elektryczne 
przyczepione były do aerostatu, który się wznosił 
do wysokości 600 metrów, prąd zaś doprowadza
ny był przez jednę z trzech lin, które balon utrzy
mywały. Natężenie światła, wynoszące 5 000 
świec, było dostateczne do oświetlenia przestrzeni 
kołowej o średnicy 300 metrów.

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 29 sierpnia do 4 września 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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29 S. 5o,i 49,9
1

49,7 14,0 15,4 13,8 17,57 F11,6(71 Wi,W6,W! 0,0 •  kropił 0 1230 i 8«0_830
30 C. 5i,o 51,7 52,9 12,6 18,0 13,8 19,2 12,0 66 W3,W2fW5 1,9 •  rano 5 a. 111. 335— 350
31 P. 53,3 53.8 53,7 13.4 17,5 15.0 18,6 12,4 76 W.3,W5,W4 —

lS . 52,6 50,3 47,6 | 13.7 22,9 18,4 23,6 11,9 64 S5,SW»,S3 — 1 p. m. koło wiel. na ok. sł.
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