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PODBÓJ PSA.

W dziejach pierwotnych cywilizacyi na
stręcza się nam ważne, ale mało dotąd roz
trząsane pytanie, w jaki sposób człowiek 
zdołał podbić pod swoję władzę zwierzęta 
domowe? Po umiejętności przechowywania 
ognia i po wynalazku alfabetu, udomowienie 
zwierząt było największem, przez człowieka 
dokonanem odkryciem. W samej rzeczy, 
jeżeli uprzytomnimy sobie stan słabości, 
w jakim pozostawał człowiek pierwotny, ma
jąc toczyć walki ze zwierzętami od niego 
silniejszemi, gdy posiadał jedynie błahy 
oręż kamienny, łatwo pojąć możemy, jak po
żytecznych współpracowników zyskał w psach, 
koniach, wołach, słoniach. Można nawet 
twierdzić, że w historyi narodów ucywilizo
wanych wynalazek machiny parowej nie był 
zdarzeniem tak doniosłem, jak udomowienie 
zwierząt w życiu plemion pierwotnych. Wsku
tek bowiem tego człowiek mógł potroić szyb
kość swych ruchów i wytrzymałość swych 
mięśni przy znacznej liczbie robót; mógł 
posiąść wytwórców materyałów pokarmo

wych; mógł zjednać sobie współpracowników 
pojętnych i zręcznych w dwu głównych swych 
zajęciach—w polowaniu i wojnie.

Dla dziejów więc cywilizacyi również waż- 
nem byłoby skreślenie historyi przyswojenia 
zwierząt, jak i napisanie historyi kolei że
laznych lub machiny parowej. W  jaki spo
sób człowiek powziął pomysł, że niektóre 
zwierzęta mogłyby być swej dzikości pozba
wione i zmuszone do wspólnego z nim poży
cia i pod jego panowaniem? W jaki sposób 
przeprowadzić zdołał długą tę i mozolną tre 
surę? Nie należy sądzić, że pomysły, które 
są dla nas obecnie tak proste, również proste 
były i dla ludów pierwotnych; były one 
owszem nieraz bardzo zawiłe i zdobyte zo
stały przez umysł ludzki po długich zaled
wie wysiłkach. Obecnie wydaje się nam to 
rzeczą bardzo naturalną, że pies i koń żyją 
wespół z człowiekiem i pracują dla niego, 
przywykamy bowiem je widzieć w naszem 
towarzystwie, odkąd rozpoczynamy obserwo
wać życie nas otaczające; gdy jednak zwie
rzęta te żyły swobodnie na łonie natury, 
idea ta  musiała być również obcą umysłowi 
ludzkiemu, jak ludziom zeszłego stulecia, 
przed W attem, obcym był pomysł porusza
nia wozów i machin działaniem pary wodnej. 
Jak  w umyśle ludzkim utrwalać zaczęła się
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myśl, że korzystać można z siły mięśni 
i z pojętności zwierząt? Dlaczego i wskutek 
jakich doświadczeń na współpracowników 
i niewolników swoich człowiek wybrał pewne 
zwierzęta z pośród niezliczonych gatunków, 
które się przed nim kryły w gęstwinie ogrom
nych lasów? Jakżeż nie przeraził się i nie 
zniechęcił przy pierwszych już wybuchach 
wściekłości zwierzęcia pochwyconego, gdy 
doświadczenie nie mogło go jeszcze zapew
nić, że oporność tę poskromić zdoła, gdy sa- 
mo pojęcie przyswojenia nie było dlań j  

jasnem, jak dla hodowcy nowoczesnego?
Na całe to mnóstwo ciekawych pytań psy

chologicznych nie można na nieszczęście od
powiedzieć przy pomocy dokumentów histo
rycznych. Historya narodów ucywilizowa
nych nic zgoła nam o kwestyi tej nie mówi, 
wspomnienia bowiem swoje narody zaczęły 
zapisywać w czasie znacznie późniejszym.
Są zapewne zwierzęta, których przyswojenie 
nastąpiło dopiero w czasach historycznych, 
ale przyswojenie to nam żadnych zgoła nie 
daje skazówek, było ono bowiem jedynie za
stosowaniem metod, jakie ludzkość wynalazła 
i udoskonaliła w ciągu setek stuleci doświad
czenia poprzedniego. Tu zaś idzie właśnie 
o odnalezienie pierwszych początków tych 
doświadczeń i tych metod, jakiemi człowiek 
wykrył w przyrodzie najużyteczniejszych 
swych sprzymierzeńców. Badanie plemion 
dzikich również przydatnem tli być nie może; 
jeżeli bowiem są jeszcze ludy nieposiadające ; 
sztuki przyswajania zwierząt, uczą się jej od 
nas, skoro tylko wchodzą w zetknięcie z na
rodami ucywilizowanemi; przez proste na
śladownictwo dowiadują się w krótkim cza
sie, czego przodkowie nasi uczyć się mu
sieli przez długą pracę samodzielną umysłu 
swego.

Musimy więc odwoływać się do hypotez, 
starając się wybierać najprawdopodobniejsze. 
Niewiele dotąd w kierunku tym zrobiono, ale 
najlepszą jeszcze wydaje się teorya, jaką 
w dziele swem „Małpy domowe” (1886) roz
winął p. W iktor Meunier o podboju psa.

Autor zauważył, że istnieją w przyrodzie 
stowarzyszenia między człowiekiem a zwie
rzęciem, które ustaliły się zwolna, same 
przez się, bez oddziaływania bezpośredniego 
człowieka na zwierzę,—możnaby je nazwać i 
„stowarzyszeniami dobrowolnemi”. Przez

i doświadczenia stopniowe człowiek i zwierzę 
znaleźli korzyść we wzajemnem pomaganiu 
sobie w swych pracach, a stowarzyszenie 

; stało się w taki sposób bardzo ścisłem, cho- 
j ciaż człowiek nie używał najprostszego nawet 

sposobu tresowania i przyswajania. Stowa
rzyszenie tego rodzaju istnieje w Afryce 

| południowej między hotentotem a kukułką. 
Kukułka żywi się miod m i woskiem, ja jka
mi i poczwarkami pszczół, a na rzeczy te 
murzyn nie mniej aniżeli ptak jest łakomy; 
aby zaś znaleźć miód i wosk, wykryć trzeba 
gniazdo pszczół, a wykrywszy je, trzeba je 
wygrzebać lub rozerwać, stosownie do tego, 
czy mieści si$ pod ziemią, czy też w dziupli 
drzewa lub w otworze skały. Kukułka b a r
dzo jest biegłą do spełniania czynności pierw
szej, człowiek zaś do spełniania drugiej; 
stowarzyszenie skojarzyło się więc między 
niemi w widokach pomocy wzajemnej. Skoro 
tylko kukułka dostrzega lub słyszy ludzi, 
rzuca się na ich spotkanie, wydając krzyki 
donośne, na które hotentot świadomy odpo
wiada słabym świstem. Zapewniony wtedy, 
że go zrozumiano, biegnie ptak w kierunku 
znanego sobie gniazda, a gdy droga jest da
leka, spoczywa od czasu do czasu, by towa
rzysz jego zdążył się doń zbliżyć. Skoro 
człowiek i ptak przybywają do celu, ptak 
buja przez czas pewien ponad gniazdem, 
jakby chciał powiedzieć: „to tu ta j”. Potem 
siada w milczeniu na drzewie sąsiedniem, 
oczekując części swej łupu, czego nigdy ho
tentot nie zaniedbuje z rzetelną uczci
wością.

Inne znów ciekawe stowarzyszenie, przy
toczone przez p. Meuniera, zawiązało się 
między człowiekiem a jaskółką wodną czyli 
morską (Sterna) na jeziorze Pallajerwi 
w Laponii. Jezioro to, obfitujące w ryby, 
zwiedzane jest podczas krótkiego lata pod
biegunowego przez rybaków, którzy na wy
sepce Kintasari budują sobie chaty z gałęzi. 
Otóż codziennie, wczesnym już rankiem, 
o jednej zawsze godzinie, jaskółki wodne 
zbierają się i latają dokoła tych skał, przy
pominając krzykiem rybakom, że czas już 
zabrać się do pracy. Skoro łodzie wyruszają 
w drogę, ptaki je wyprzedzają, a wioślarze 
kierują swe ruchy wedle biegu tej chmury 
żyjącej. Gdy ta  się gdziekolwiek zatrzyma, 
gdy krzyki jej wzmagają się, gdy ptaki za-
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czynają muskać skrzydłami powierzchnię 
wody, rybak jest pewien, że ryby zebrały się 
w tem miejscu w znacznej ilości i zarzuca 
tu swe sieci. W tedy dla sprzymierzeńców 
następuje chwila podziału; rybacy odkładają, 
na stronę pewną ilość drobnych rybek, po 
które ptaki opuszczają się bez obawy. Po
dział dokonywa się zawsze sprawiedliwie, 
rybacy bowiem, wdzięczni jaskółkom wod
nym, okazują im przyjaźń czułą.

Dalszy przykład tegoż samego rodzaju 
daje nam przymierze, zawarte na Martynice 
między wróblem a człowiekiem przeciw 
strasznemu wrogowi wspólnemu. Wrogiem 
tym jest sercogłów (Trigonocephalus), wąż, 
który zabija na rok przecięciowo pięćdziesię
ciu ludzi, a śród ptaków szerzy istną zagła
dę. Wąż ten, pomimo potęgi swego jadu, 
groźnym jest dla człowieka wtedy tylko, gdy 
go napada niespodzianie; ptaki, które łatwiej 
węża dostrzegają, umieją oznajmić obecność 
jego człowiekowi, a ten ze swej strony umie 
łatwiej go tępić. Skoro tylko z powietrzne
go stanowiska swego ptak ujrzy czołgające
go się gada, popada w silny niepokój: odla
tuje, przybiega, przeskakuje z gałęzi na 
gałęź; krzyki rozchodzą się coraz dalej, ze 
wszech stron zlatują się słowiki, kosy, ko
libry. Wąż pragnie skryć się, uciec—krzyki 
mu towarzyszą. Krzyki te wzmagają się, 
skoro człowiek się ukazuje, a jakaż to ra 
dość, gdy przybywa i wobec nich sprawiedli
wość wymierza!

Powstawanie takich stowarzyszeń dobro
wolnych daje się łatwo wytłumaczyć. Zwie
rzę, cokolwiek o tem człowiek sądzi, zasta
nawia się, porównywa, pamięta, gromadzi 
drobny zasób doświadczeń, tak źe zwolna 
zdaje sobie wybornie sprawę z zysku, jaki 
osięgnąć może z pewnych czynności, dokony
wanych w pewnych okolicznościach. Niech 
przypadek nastręczy kilkakrotnie człowieko
wi i zwierzęciu sposobność pomocy wzajem
nej, a zwierzę, podobnie jak  i człowiek, poj
mie użyteczność tak skojarzonej działalności 
i stopniowo do niej nawyknie; śród gatunków 
zwłaszcza żyjących gromadnie, osobistego 
tego nazwyczajenia nauczą się pokolenia no
we, a zwolna stanie się ono istotną tradycyą 
gatunku.

Objawy te posłużyły p. Meunierowi za 
podstawę do hypotezy o sposobach, jakiemi

człowiek podboju psa dokonał. Czyżby udo
mowienie psa nie mogło się rozpocząć od 
podobnego skojarzenia pracy. Pak t dosyć 
ciekawy i mało znany dostarczył pomysłowi 
temu poparcia. Obozując w pięknej dolinie 
Afryki środkowej, w pobliżu Nokaneng, pe
wien misyonarz protestancki, Robert Moffat, 
zobaczył raz przebiegającą z szybkością 
strzały tuż obok jego chaty wspaniałą anty
lopę z odmiany, zwanej przez beczuanów 
Khama. Śladem jej sunęło ze trzydzieści 
psów dzikich, pod dowództwem naczelnika. 
Misyonarz pochwycił strzelbę, z zamiarem 
zaatakowania prześladowców, ale biedni ba- 
lalowie, którzy siedzieli dokoła swych kotłów, 
zerwali się szybko i przybiegli do podróżni
ków, prosząc by nie zabijali psów dzikich, 
gdyż mają z nich pomoc. Zwyczajem jest 
bowiem w tem plemieniu, że gdy widzą w po
goni za antylopą lub strusiem stado psów 
dzikich, starają się ofiarę im napędzić, aby 
w zdobyczy udział mieli sami.

Wskutek zdarzeń więc tego rodzaju na
stąpić mogło pierwsze zbliżenie między psem 
i człowiekiem, w czasach dzikości pierwotnej. 
Człowiek i pies karmią się jednako zwierzy
ną, spotykać się musieli jako współzawodnicy 
w walce, w której człowiek, rozumniejszy 
i uzbrojony orężem, okazywał się silniejszym. 
Psy więc zwolna przyuczać się musiały do 
ustępowania zdobyczy swej człowiekowi, sko
ro się ukazał na polu walki i do uważania 
go za głównego swego nieprzyjaciela. Zwol
na wszakże nastąpić mogło przeobrażenie 
tych uczuć. Plemiona dzikie zjadają często 
na miejscu zwierzęta zabite, albo też prze
noszą je do wiosek swoich po rozdzieleniu 
ich na części, zwłaszcza, gdy są to zwierzęta 
wielkiego wzrostu lub bardzo ciężkie. W jed
nym lub drugim razie zdarzać się musiało 
często, że kilka odpadków zwierzęcia zabi
tego pozostawało na ziemi, a psy rzucały się 
na nie natychmiast po oddaleniu się myśliw
ców. Gdy zdarzenia takie powtarzały się 
często, psy nawykły zwolna do kojarzenia 
w umyśle swym obrazu człowieka ze wspom
nieniem zaspakajania głodu, to jest z uczu^ 
ciem uśmierzonego cierpienia i rozkoszy do
znanej. Tą drogą dzikość psów względem 
człowieka musiała się zmniejszyć; ten, któ
rego niegdyś uważały za głównego swego 
wroga, wydał się im stopniowo dobroczyńcą,
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a zamiast uchodzić szybko przed krokami 
jego, pies zaczął do niego się zbliżać, krążyć 
dokoła miejsc, gdzie człowiek chodził polo
wać, w nadziei, źe dostaną mu się jakie ka
wałki zwierzyny.

Człowiek, ze swej strony, został zapewne 
tknięty tą  zmianą i bądź to przez wzajem
ność, bądź przez ciekawość, odpowiedział na 
nią postawą mniej wrogą lub mniej obojętną, 
a być może, nawet i jakim objawem przy
jaźni. Wiadomo, że radość czyni dobremi 
i szlachetnemi serca najtwardsze nawet, 
choćby na chwilę tylko; nie jest więc rzeczą 
niemoźebną, źe dzicy, uradowani pomyślnem 
polowaniem, widząc krążące zdała psy zgło- 
dzone, wylękłe i błagające, rzucili im jaki 
kawałek swego połowu. Pies chwyta go 
najpierw jako drapieżca, następnie przybę
dzie poń jako zaproszony, a później jeszcze 
otrzyma go jako przyjaciel. W  samej rze
czy, śród psów przebywających w miejscach, 
gdzie ludzie często na łowy przychodzili, 
krążenie dokoła myśliwców, w nadziei zyska
nia podarku, przechodzić mogło w nawyk- 
nienie. Coraz bardziej podarki człowieka sta
wały się dla psów zasiłkiem statecznym, środ
kiem normalnym niemal ich istnienia; coraz 
bardziej też i człowiek nawykał do uważania 
psów za towarzyszy polowania i do udzielania 
im daru oczekiwanego. Czyż niema osób, 
które uważają się jakby zobowiązane do 
rzucania codziennie pewnej ilości okruchów 
chleba wróblom, latającym dokoła ich okna, 
czem wytwarzają sobie klientelę bardzo 
punktualną. W  taki sposób człowiek i pies 
stać się mogli przyjaciółmi, a przyjaźń ta, 
uczuciowa' jedynie w pierwszych czasach, 
przeobrazić się mogła łatwo w spółkę pracy, 
podobną do stowarzyszenia,jakie widzieliśmy 
między człowiekiem a kukułką lub jaskółką 
morską.

Z początku pies uczestniczył w pracach 
człowieka jako prosty widz jedynie, przepro
wadzając go zdała i zbierając odpadki mięsa, 
które mu on rzucał jako podarek. Pies 
wszakże jest zwierzęciem dosyć pojętnem, by 

v zrozumiał, jaką korzyść w warunkach takich 
odnosić może z polowania pomyślnego; nie 
jest więc rzeczą niemoźebną, że ośmielił się 
przyjąć udział' w polowaniu jako współpra
cownik dobrowolny. Oto antylopa uchodziła 
przed łowcem,—pies jakiś, krążący dokoła,

mógł łatwo rzucić się naprzeciw niej, lub też 
zaczął poza nią szczekać, w tym celu, by ją 
zastraszyć, by ją  zbić z jej drogi, by bieg 
jej opóźnić. Kto zna zadziwiające przykłady 
pojętności psiej, przytoczone przez Romane- 
sa, zgodzi się łatwo, że psy własnym wysił
kiem swej myśli zdobyć się mogły na odda
wanie usług podobnych myśliwcom pierwot
nym. Ci z początku spoglądali na to 
obojętnie, potem zaczęli zachęcać gestem 
i podniecać głosem obroty psów, a wreszcie, 
przekonawszy się o pożyteczności tej pomo
cy, zawezwali na ucztę współpracowników, 
lękliwych jeszcze nieco z początku, aby 
udział ich w pracy zapewnić sobie na pi-zy- 
szłość.

Tak więc, stopniowo, spółka dobro
wolna pracy musiała zawiązać się między 
człowiekiem a psem. Jak  rybacy lapońscy z je
ziora Pallajerwi napotykają codziennie rano 
na wybrzeżu stada jaskółek, oczekujące ich, 
by wziąć udział w pracy połowu ryb, tak 
też myśliwcy dawni, gdy wybierali się na 
łowy, znajdowali na drodze sforę gorliwą, 
która radośnie biegła ku nim, chcąc im nieść 
pomoc. Spółka początkowo ograniczała się 
jedynie chwilami polowania; nie było jeszcze 
stowarzyszenia trwałego, ale węzły stawać 
się musiały zwolna coraz ściślejsze. Przy
wiązanie psa do człowieka, do istoty, której 
wyobrażenie kojarzył ze wspomnieniem i na
dzieją dobrodziejstw tylu, musiało się wzma
gać, pod wpływem zwłaszcza uroku, jaki 
istota rozumniejsza i silniejsza wywiera na 
istotę mniej obdarzoną, ale dosyć jeszcze 
pojętną, by niższość swą ocenić umiała. Pies 
posiada charakter bardzo giętki, dający się 
łatwo przystosowywać, niezbyt dziki; dawna 
jego obawa człowieka ustąpiła przywiązaniu 
i poważaniu, a to było następstwem korzyści 
osobistej i uroku psychologicznego; nie sta
wiał więc zapewne oporu zbyt silnego, gdy 
człowiek, o użyteczności usług jego przeko
nany, zapragnął zapewnić je sobie stale 
i zamierzył uczynić z niego trwałego towa
rzysza swego bytu. Pies dozwolił się upro
wadzić do chaty człowieka, stał się przyja
cielem jego, przystosował się do pracy pod 
jego przewodnictwem i uległ zupełnie jego 
władzy, w zamian za utrzymanie. W  trw a
łem tem stowarzyszeniu wyższość człowieka 
ujawniła się silniej jeszcze, urok wzmógł się
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bardziej, a pies stał się wreszcie niewolni
kiem oddanym istocie, której niegdyś, z in
stynktu, był nieprzyjacielem.

W  sprowadzeniu rezultatu tego ważne 
zadanie spełnił niewątpliwie i inny jeszcze 
węzeł doniosłej potęgi psychologicznej, od
kąd człowiek i pies żyć zaczęli razem, a mia
nowicie pieszczota Jestto dla nas gest 
zwykły przesuwanie ręki po głowie i grzbie
cie psów naszych, klepanie ud ich i boków; 
gest tak powszedni, źe nie domyślamy się 
już jego ważności i uważamy go za pieszczo
tę błahą, bez żadnego zgoła znaczenia. Tym- 

’ czasem powszednia ta pieszczota jestto po
tężny środek uwodzenia, którym zniewoli
liśmy duszę psa. Tarcie to i klepanie, jak 
się zdaje, sprowadza wielu zwierzętom ucie
chę właściwą, poczucie rozkoszy, przypomi 
nające poniekąd rozkosz płciową, a która, 
raz doznana, staje się dla zwierzęcia istną 
potrzebą; daje im to upojenie tak przenika
jące, że staje się niekiedy bolesnem i wywo
łać może nawet wstrząśnienia. Menaźerya 
królewska—opowiada Fryderyk Cuvier—po
siadała lwicę, na którą pieszczoty ręki wy
wierały wpływ tak potężny, że zdawała się 
ulegać prawdziwemu obłędowi. Szakal do
znawał wrażenia również silnego, a lis po
spolity popadał we wzruszenie tak wielkie, 
że trzeba się było powstrzymać od okazywa
nia mu jakiejkolwiek pieszczoty z obawy, by 
to nie sprowadziło dlań następstw szko
dliwych.

Odkąd pies poznał w człowieku źródło 
tego upojenia rozkosznego, przejął się dla 
niego afektem, którego sprowadzić nie mogły
by jakiekolwiek inne dobrodziejstwa; a czło
wiek, mogąc rozdzielać ręką tę rozkosz po
żądaną, stał się panem absolutnym zwierzę
cia, które go już nie opuściło w niezmiernie 
długim i zmiennym biegu jego losów.

Taką jest hypoteza Meuniera. Jakąż 
przedstawia ona wartość ze stanowiska filo
zoficznego? Hypoteza ta  daje przedewszyst- 
kiem tę korzyść uderzającą, źe jest w zgo
dzie z zasadniczem prawem umysłowości 
ludzkiej,—z prawem najmniejszego wysiłku. 
Unika ona błędu, popełnianego pospolicie 
we wszystkich badaniach, dotyczących czło
wieka pierwotnego, to jest przypisywania mu 
pomysłów, których nie mógł posiadać. Ludz
kość dzisiejsza ma mnóstwo instytucyj, na- |

rzędzi, najrozmaitszych sposobów technicz
nych, ale jakąż je drogą zdobyła? W yobra
żamy sobie zwykle, że człowiek powziął naj
pierw pomysł danej instytucyi, danego przy
rządu, danego sposobu, a następnie wytwo
rzył rzecz, z pomysłu tego wypływającą. 
Idea, według tego pojęcia powszechnego, 
miała być matką faktu. Tak więc, ludzie, 
powziąwszy pomysł przyswojenia zwierząt, 
zaczęli się starać o poskromienie psów, koni 
i innych, a powziąwszy pomysł urządzeń po
litycznych, wytworzyli całą organizacyą za
wiłą rządów, z ich naczelnikami, ministrami, 
urzędnikami, biurami, płacami i t. d. Istotny 
wszakże przebieg miał się wręcz przeciwnie, 
fakt bowiem zrodził ideę. Potęga twórcza 
umysłu ludzkiego nie jest tak wielka, by 
mogła wszystko wytworzyć z nicości; umysł 
ludzki do wyobrażeń bardzo zawiłych docho
dzi stopniowo tylko, przez następstwo ko
lejne wyobrażeń prostszych, które się koja
rzą i mieszają. Najbardziej zawiłe swe 
dzieła człowiek wytwarza, niedostrzegając 
rch zgoła, przez modyfikacye kolejne, jakie 

j  wprowadza, niemając pojęcia dokładnego 
o rezultacie ostatecznym, do którego one 
dotrą; usiłuje on jedynie zadosyć uczynić 
zmiennym wciąż potrzebom chwili bieżącej. 
Gdy kolejne te przeobrażenia chwilowe spro
wadzają już całość zawiłą, rozum ludzki, 

! rozważając wynik ostateczny swej pracy, 
zyskuje pojęcie całości, jaką stopniowo wy
tworzył; otrzymuje jakby objawienie swego 

| dzieła, które złożył, niedoinyślając się tego 
| zgoła. Tak, naprzykład, ustrój polityczny 

nie wytworzył się stąd, źe ludzie powzięli 
nagle ideę państwa uorganizowanego wedle 
umiejętnego rozdziału obowiązków. Histo- 

j rya uczy, źe ci, co z czasem stali się funkeyo- 
naryuszami rządu, byli pierwotnie sługami 
jedynie, pozostającymi przy osobie władcy,

{ jego chorążymi, rzezańcami, marszałkami 
dworu, bodaj nawet markietanami. Gdy 
sprawy państwowe powikłały się tak dalece, 
że król sam już im podołać nie mógł, dobie
rać sobie zaczął współpracowników i znalazł 
ich oczywiście między osobami, które żyły 
najbliżej niego, a zatem między sługami 
swemi, dając jednemu to, drugiemu inne po
lecenie, dowództwo armii, sądownictwo, lub 
inne sprawy. Nie miał on bynajmniej idei 
wytworzenia urzędów politycznych, jakich-
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kolwiekbądź trwałych organów państwowych; 
pragnął jedynie znaleźć współpracownika, 
aby nastarczyć wymaganiom chwili bieżącej. 
Gdy jednak w rozwijających się państwach 
zawiłość spraw stawała się często trw ałą, 
przelanie to władzy zamieniło się również 
w urządzenie trwałe i nasunęło wreszcie 
człowiekowi pomysł urzędów politycznych 
i urzędników odpowiednich, F ak t jednak 
istniał wcześniej, aniżeli pomysł, idea; wy
tworzony został przez człowieka nieświado
mie prawie i ujawnił się umysłowi ludzkiemu 
w rzeczywistej swej istocie później znacznie 
dopiero, aniżeli powstał.

Zastosujmy uwagi te do kwestyi udomo
wienia zwierząt, a hypoteza wyżej wyłożona 
okaże się nam uzasadnioną. Człowiek pier
wotny nie mógł z góry powziąć idei przyswa
jania zwierząt; nie mógł na chwilę skupić sił 
swego umysłu i z gwałtownych ich wysiłków 
idei tej wytworzyć; musiały mu ją  nasunąć 
objawy prostsze, jakiś początkowy stan udo
mowienia, istniejący już, zanim w umyśle 
ludzkim zrodzić się mogła ta idea ogólna, 
która stała  się potem bodźcem potężnym. 
Korzyść hypotezy tej, ostatecznie, na tem 
polega, że przedstawia nam człowieka, zdo
bywającego przyswajanie zwierząt bez świa
domości, osięgającej wielki ten cel przez 
ciąg stopni pośrednich, które przebiegł nie- 
wiedząc o tem, że odkrywa tajemnicę przy
swojenia psychologicznego zwierząt. Pod 
tym względem hypoteza wysnutą została 
z gruntu rzetelnego, wszystkie bowiem wiel
kie dzieła człowieka dokonywają się napół 
nieświadomie, w tem znaczeniu, że pracuje 
on, nieznając zgoła rezultatu ostatecznego, 
do którego wytrwałość jego doprowadza. 
Mularze, zajęci budową ogromnego kościoła, 
czyż mogą mieć wyobrażenie o gmachu skoń
czonym, dopóki pozostają wewnątrz zamknię
ci, każdy nad drobną cząsteczką swej pracy 
pochylony. Muszą oni wyjść, oddalić się 
nieco od budynku, by go w całości ujrzeć 
zdołali. Człowiek jest jak  ci mularze,— 
dopóki nad dziełem swem pracuje, jest jego 
więźniem, troszczy się o szczegóły, niemając 
jasnego wyobrażenia o całości, która ujawnić 
się może umysłowi jego dopiero, gdy z niej 
wychodzi, gdy ją  rozpatruje zdała. W szyst
kie prawie wielkie swe odkrycia wytwarzał 
umysł ludzki zwolna, stopniowo. Od czasu

do czasu, człowiek, wciąż robotą swą zajęty, 
opuszczają, oddala się nieco i dostrzega ze 
zdumieniem, że to, co zdziałał, jest większem 
daleko i bardziej zawiłem, aniżeli sądził. 
Wtedy idea nowa rozbłyska w umyśle jego, 
a idea ta jest prawie zawsze cenną zdobyczą, 
która go wspiera w drodze do dalszych 
i świetnych zwycięstw.

Wilhelm Ferre.ro.
Przełożył T. li.

A u g u s t  Kekul e.

(C iąg dalszy).

Hypoteza Avogadra, wygłoszona jeszcze 
w 1811 r., uległa dziwnemu losowi wielu 
bardzo trafnych hypotez naukowych: nie 
zwróciła na siebie uwagi tych właśnie pra
wodawców nauki, dla których jakgdyby 
umyślnie była przeznaczona. W yrażając się 
zrozumiałej, połóżmy nacisk na tę szczególną 
okoliczność, że Berzelius, piastun pojęcia 
atomu i ciężaru atomowego w chemii, stróż 
gorliwy pewnego rodzaju prawomyślności 
w tym kierunku, na hypotezę tę w najży
wotniejszym okresie swej działalności bynaj
mniej nie zwracał uwagi. Dopiero Dumaso
wi przypadło w udziale wydobyć ją  z za
pomnienia, owszem—wznieść ją  nawet na 
piedestał wielkiego sprawdzianu naukowego, 
którego wyroki stanowią ostatnią instancyą. 
Dumas (1840) wynalazł prostą a bardzo do
kładną metodę określania gęstości pary ciał 
lotnych w niezbyt wysokiej temperaturze, 
a badając według niej znaczną liczbę pier
wiastków i związków, zaczął zmieniać ciężary 
atomowe Berzeliusa, stosując je do reguły 
Avogadra. Z powodów jednak, które do
piero później miały być poznane, wielkości 
ciężarów atomowych znajdowane przez Du
masa, niezawsze odpowiadały rzeczywistości, 
często zaś różniły się bardzo od wielkości 
przyjmowanych przez ogół uczonych, pozo
stających pod wpływem mistrza szwedzkiego. 
To było bodźcem jeszcze jednym do walki 
coraz zawziętszej pomiędzy wyznawcami s ta 
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rej szkoły, uważającej się za klasyczną, 
a zwolennikami wzmagającego się z dnia na 
dzień unitaryzmu francuskiego.

W  obchodzącej nas tutaj sprawie teo
ryi związków organicznych walka powyżej 
wspomniana była momentem niezmiernie 
ważnym. Jako jedno bowiem z jej następstw 
najbliższych uważać należy ostateczne sfor
mułowanie i utrwalenie pojęć równoważnika, 
atomu i cząsteczki, pojęć do owego czasu nie 
dość wyraźnie odróżnianych a pomimo tego 
stanowiących jednę z najważniejszych osi, 
około których obracały się wszystkie syste- 
maty i spory. Skutkiem właśnie braku pod
staw do ustalenia tych pojęć było to, źe 
w jednym i tym samym systemacie wzory 
związków były między sobą jakgdyby nie
współmierne. Bo np. u Berzeliusa eter 
zwykły wyrażał się przez wzór C4H 100 ,  od
powiadający zaś alkohol etylowy, uważany 
za wodan tego eteru, przez 0 4H l20 2 (to jest 
C4H i0O +  H20 ) .  Gerhardt jednak zaczął 
wymagać, żeby wzór związku wyrażał jednę 
jego cząsteczkę, rozumianą w duchu Ayo- 
gadra, to znaczy taką ilość, jaka w postaci 
pary zajmuje taką sarnę objętość jak  dwa 
atomy wodoru. Ponieważ zaś objętość, zaj
mowana przez 1 atom wodoru, stała się od 
czasów Gerhardta chemiczną jednostką obję
tości, przeto podawane przez szkołę francu
ską wzory otrzymały nazwę dwuobjętościo- 
wych. W przykładzie powyżej przytoczo
nym wzór eteru istotnie odpowiada dwum 
objętościom, lecz wzór alkoholu etylowego 
jest dwa razy zawielki, jest czteroobjętościo- 
wy, a więc z poprzednim niewspółmierny. 
Wspomnijmy ubocznie,źe gdy berzeliusowski 
wzór alkoholu przepołowimy, tak, żeby od
powiadał cząsteczce dwuobjętościowej, to 
nie będzie się już mógł zgodzić z pojęciem 
o wodanach, jakie istniało w chemii duali
stycznej.

Współcześnie z naszkicowanem wyrabia
niem się nowych pojęć o naturze związków 
chemicznych wogóle i o zasadniczych wiel
kościach chemicznych—atomie i cząsteczce, 
umysły twórców nowej chemii organicznej 
zaprzątnięte były usilnem poszukiwaniem 
najwłaściwszej zasady klasyfikacyi związków. 
Pierwszy Regnault (1838) wypowiedział myśl, 
że związek chemiczny, podlegając najroz
maitszym przemianom, zachowuje wciąż je 

den i ten sam „typ molekularny”, dopóki nie 
rozpadnie się całkowicie na swoje części 
składowe. Myśl ta  została rozszerzona przez 
Dumasa, według którego wszystkie związki, 
powstające z danego ciała przez zastąpienie, 
należą do jednego „typu mechanicznego” , 
chociażby nawet różniły się pomiędzy sobą 
całą sumą swoich własności. W urtz i Hof- 
mann, opierając się na swoich świetnych od
kryciach w dziedzinie zasad organicznych 
(1848—1850), pierwsi stworzyli „typ amo
niaku”, uznając otrzymane przez siebie nowe 
związki za produkty zastąpienia wodoru 
w cząsteczce amoniaku przez rodniki, złożo
ne z węgla, wodoru a niekiedy i tlenu. Nie 
mniej podstaw dla rozwijającej się „teoryi 
typów” dostarczyły wspaniałe badania Wil- 
liamsona, których punktem wyjścia było 
tworzenie się eterów, lecz których zakres 
rozszerzył się następnie do wielu gromad 
związków organicznych. Williamson utwo
rzył „typ wody”, zaliczając do niego etery, 
alkohole, kwasy, acetony, aldehydy, a z dru
giej strony—tlenki, kwasy i sole mineralne 
i wiele jeszcze ciał innych.

Pomysły Wurtza, Hofmanna, Williamsona 
i wielu innych badaczów, złączone z dawniej
szą myślą Regnaulta i Dumasa, Gerhardt 
wziął za podstawę ogólnej klasyfikacyi 
wszystkich ciał chemicznych. Ramy układu 
rozszerzył, przyjmując dwa jeszcze typy: 
wodoru^ (pod który podciągnął wszystkie 
pierwiastki) i chlorowodoru. Jako dalszą 
zasadę układnictwa związków organicznych 
przyjął podział ich na szeregi, rozumiejąc 
przez tę nazwę gromady, do których należą 
ciała ogólnym swym charakterem najbardziej 
zbliżone, np. alkohole, kwasy i t. p. Kolej 
miejsc w szeregu wskazywała zauważona 
przez Schiela (1842) homologia, t. j. różnica 
o 1 atom węgla i 2 atomy wodoru pomiędzy 
dwoma najbardziej zbliżonemi związkami, do 
której Gerhardt dodał izologią—posiadanie 
w składzie równej liczby atomów węgla bez 
względu na ilość i jakość innych atomów, 
a nadto—heterologią, wskazującą wspólność 
pochodzenia między ciałami, które ani 
w składzie ani we własnościach zewnętrznie 
nie okazują między sobą zbliżenia.

Schemat więc był opracowany i przepro
wadzony z wielkiem jak na swój czas powo
dzeniem w wydanym 1856 r. Traite de chi-
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mie. Owoc pracy całych zastępów badaczy 
był tu  umiejętnie wyzyskany w tym celu, 
ażeby zbudować plastr wosku, którego ko
mórki posiadają kształtność i prawidłowość 
cudowną, zależną jednak wyłącznie od przy
czyn zupełnie budowniczemu nieznanych. 
Był to przepiękny posąg Galatei, którego 
twórca nie zadał sobie pytania—czy też on 
znajdzie swego Pygmaliona.

W chwili wydania ostatniego tomu swego 
Traite de chimie, a w 40 zaledwie roku swego 
życia, umarł Gerhardt, poprzedzony przez 
niewiele starszego od siebie druha i współ
pracownika Laurenta. W tymże samym 
roku w uniwersytecie heidelberskim habilito
wał się młody docent, Kekule, i rozpoczął 
swój samodzielny żywot naukowy od stu- 
dyum, nęcącego wielu współczesnych, nad 
związkami, pochodzącemi od tak zwanego 
kwasu piorunowego. W  r. 1857 zostały 
ogłoszone rezultaty tego badania a w roz- 
trząsaniach nad niem, bez większego zresz
tą nacisku, powiedziano, źe wiele z pomiędzy 
ciał od kwasu piorunowego pochodzących 
okazuje blizką łączność z metanem i że ten 
ostatni należy uznać za typ samodzielny na 
równi z wodorem, chlorowodorem, wodą 
i amoniakiem. Autor, zresztą bez bliższego 
objaśnienia swej myśli, zastrzegał się, że 
typu przez niego proponowanego nie należy 
rozumieć w duchu Gerhardta, ale raczej 
w duchu Dumasa.

Uwagi powyższe nie wywołały wszakże 
żadnego prawie wrażenia. Chemicy ówcześni 
przywykli byli do tak nieprzerwanego ciągu 
coraz nowych pomysłów teoretycznych, do 
tak swawolnej niemal igraszki z pojęciami, 
których rzekomem przeznaczeniem było two
rzenie podwalin gmachu nauki ścisłej, źe 
każdy nowy przyczynek mógł śmiało ucho
dzić w ich oczach za jeden więcej sposób 
zwiększenia istniejącego zamętu. Wszakże 
były to czasy, w których doskonale już zba
danemu kwasowi octowemu przypisywano 
dziewiętnaście rozmaitych wzorów budowy, 
a uczeni tej miary, jak  W urtz i Odling, po
suwali schematyzm teoryi typów do granic 
niemożliwości, wprowadzając coraz nowe 
typy „mieszane”, „złożone” i „wielokrotne”.

Ale obok czczych zaciekań nad typami

i obok gołosłownej szermierki o zasady po- 
czerpnięte z wyobraźni,były też równie gorli
wie uprawiane i inne, właściwsze metody roz
wijania nauki. Szczególnie ważne znaczenie 
dla sprawy, o którą nam idzie, miały bada
nia Franklanda nad związkami metaloorga- 
nicznemi (1853), których ostatecznym i naj
ważniejszym dla nas wynikiem było wprowa
dzenie pojęcia „wartości chemicznej” pier
wiastków. Zauważmy mimochodem rzecz 
dziwną i do objaśnienia trudną: wartość 
pierwiastków sama przez się rzucała się 
w oczy poprzednim badaczom—przenikliwym 
i rozważnym analitykom ze szkoły Berze- 
liusa i pełnym pomysłowości unitarystom 
szkoły francuskiej; wartość pierwiastków le
żała w podstawie teoryi typów, chemicznie 
czy mechanicznie pojmowanych i, powiedzieć 
można—głębiej jeszcze—w samych prawach 
stałości i wielokrotności; tymczasem na do
strzeżenie jej i wywyższenie do rzędu naj
ważniejszych pojęć chemicznych trzeba było 
nauce czekać aż do chwili, w której znako
mity chemik angielski zajął się badaniem 
ciał bardzo złożonych, do otrzymania trud 
nych, w obejściu niebezpiecznych, we własno
ściach odrębnych i osobliwych. I  co więcej— 
Frankland wyraźnie zaznacza jednowarto- 
ściowość wodoru, chlorowców i kilku metali, 
dwuwartościowość tlenowców i znowu pew
nych metali, dowodzi, że azot i jego ana
logi bywają trój i pięcio-wartościowemi, 
nigdzie jednak nie wspomina o wartości 
węgla. Nie zwracają na nią uwagi Kay 
z Williamsonem, choć grupę CH (w chloro
formie) nazywają „trójzasadową”, ani Ber- 
thelot z W urtzem, chociaż studya nad glice
ryną dają im do tego wyborną sposobność, 
ani wreszcie H. Buff z tymże Wurtzem, 
jakkolwiek dowodzą, źe etylen może być 
uznany za ciało dwuwartościowe.

Zaszczyt wskazania czterowartościowości 
węgla był przeznaczony Kekulemu. W  r. 1858, 
w 106 t. Roczników chemii Liebiga, Kekule 
ogłosił rozprawę p. t. „O budowie i przemia
nach związków chemicznych i o naturze 
chemicznej węgla”, w której mówi: „Rozpa
trując najprostsze związki tego pierwiastku — 
metan, chlorek metylu, chlorek węgla, chlo
roform, fosgen, dwutlenek węgla, siarek 
węgla i cyanowodór, spostrzegamy, że ta  
ilość węgla, którą chemicy uznają za mo-
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żebnie najmniejszą, za atom, stale łączy się 
z czterema atomami jedno wartościowego lub 
z dwoma dwuwartościowego pierwiastku, że 
w ogólności suma jednostek chemicznych (po
winowactwa) pierwiastków, złączonych z jed
nym atomem węgla, jest równa czterem. 
To prowadzi nas do poglądu, że węgiel jest 
czterowartościowy”.

Zaraz w roku następnym, 1859, Kekule 
zaczyna wydawać swój wiekopomny Podręcz
nik chemii organicznej, którą już w samym 
tytule nazywa chemią związków węglowych 
(Lehrbuch der organischen Chemie oder 
Chemie der Kohlenstoffverbindungen). Tu 
poraź pierwszy węgiel jest przedstawiony jako 
pierwiastek decydujący o naturze i własno
ściach wszystkich związków, zwanych orga- 
nicznemi. Tu poraź pierwszy w sposób zu
pełnie stanowczy powiedziano (str. 11'), że 
pomiędzy związkami organicznemi a nieorga- 
nicznemi żadnego niemasz przeciwieństwa, 
że — jeżeli związki węglowe wydzielamy 
w książce albo wykładzie spomiędzy związ
ków innych pierwiastków, czynimy to jedynie 
gwoli pewnych względów czysto praktycz
nych, gwoli bardzo znacznej ich liczby, wio
dącej za sobą trudności pedagogicznej na
tury. Nie dlatego więc wprowadzamy po
dział, ażebyśmy widzieli granicę, jak widzieli 
dawniejsi, lecz, przeciwnie, wyszukujemy gra
nicy, choćby sztucznie przeprowadzonej, bo 
nam z nią dogodniej.

Czterowartościowość węgla, zaznaczona 
tylko pobieżnie w przytoczonej poprzednio 
rozprawie, w książce jest przedstawiona jako 
własność tego pierwiastku w pewnym wzglę
dzie najbardziej zasadnicza i najważniejsza. 
W  połączeniu bowiem z inną właściwością 
węgla, również przez Kekulego wskazaną, ze 
zdolnością mianowicie do łączenia się różnej 
liczby atomów tego pierwiastku pomiędzy 
sobą za użyciem na takie łączenie się pewnej 
tylko części wartości, jest ona przyczyną zdu
miewającej wielości i rozmaitości związków 
węglowych. Poza tem w przytoczonych włas
nościach węgla mamy odrazu klucz do jedy
nie możliwej i naturalnej klasyfikacyi związ
ków organicznych, jak  znowu z drugiej

' )  S tronice przy taczam  w edług 2-go „n ie
zm ienionego” w ydania z r . 1867.

strony wypełnienie ram tej klasyfikacyi przez 
związki organiczne stanowi najlepsze kryte- 
ryum słuszności zasadniczych poglądów K e
kulego na własności chemiczne węgla. Sko
rygowana przez pojęcie wartości teorya ty
pów, jakkolwiek słusznie traci już tę nazwę, 
staje się zasadą klasyfikacyi wszystkich ciał 
chemicznych. Skorygowana przez pojęcie 
wartości teorya rodników wchodzi jako waż
na część składowa do nowego ukształtowania 
poglądów na budowę związków. Słowem, 
te wszystkie trudności, które wpoprzek sta
wały naj wy trwalszym usiłowaniom wyrobie
nia ogólnego poglądu na chemią organiczną, 
ustępują w sposób niby cudowny.

(Dok. nast.).
Z n .

P lan tacje  palmy sagowej.

Liczba roślin użytecznych, zdatnych do 
hodowli, ciągle wzrasta, a to skutkiem do
kładniejszego poznawania warunków natu
ralnych, w jakich roślina najdogodniej ros
nąć może. Do roślin, proponowanych do 
hodowli na większą skalę, należy palma sa
gowa (Sagus Rumphii i Sagus laeyis), m ają
ca ważne znaczenie w Indyach wschodnich 
i na wyspach Sundzkich. Palma ta zasłu
guje na uwagę z powodu niewielkich wysił
ków, jakich wymaga jej hodowla, albowiem 
rośnie na błotnistej ziemi, która pod uprawę 
innych roślin jest niezdatną, a przytem jest 
tak wytrzymała, że niewiele roślin da się 
z nią porównać.

Palma sagowa nie nadaje się do hodowa
nia w drobnych plantacyach, których właści
ciele potrzebują w przeciągu roku zbierać 
owoce swej pracy. Zato kapitalista nie 
mógłby znaleźć lepszej sposobności do pew. 
nego i korzystnego umieszczenia swych pie
niędzy. Wiadomo, że kawa i kakao przy
noszą zysk po 5 lub 6-ciu latach, palma ko
kosowa zaś dopiero po 8—-12, a jednak długie 
oczekiwanie na zbiory nie odstręcza od ich 
uprawy. Pod tym względem palma sagowa
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równa się prawie palmie kokosowej, gdyż 
dopiero w 10-ym roku życia dosięga po
trzebnej do spożytkowania dojrzałości, pod 
względem jednak wytrwałości i łatwego roz
mnażania przewyższa palmę kokosową. P al
mę kokosową hodują z nasion, z orzechów ko
kosowych, zawieszonych w cieniu i sadzonych 
dopiero z kiełkami długiemi na 30 cm bliz- 
ko. W pierwszym roku po zasadzeniu należy 
strzedz troskliwie młodych palm kokosowych 
od dzików, które je wygrzebują i ogryzają 
im korzenie, a także od zwierzyny i bydła, 
które chciwie objada młode pędy. Niekie
dy szkodliwy chrząszcz dostaje się przez 
ogonki liści do pnia, niszcząc całe plan- 
tacye.

Palma sagowa jest wolna od tych wrogów. 
Rozmnaża się ją  z wyrostków, idących od 
korzenia rośliny macierzystej, które znajdują 
się na palmie sagowej obficie, podobnie jak  
u bananów.

Zresztą nic nie przeszkadza hodowli z na
sion, ponieważ jednak palma ta  jest drze
wem dwudomowem, a drzewa pręcikowe 
gromadzą mniejsze zapasy mączki niż słup
kowe, moźnaby się narazić na otrzymanie 
z nasion drzew pręcikowych, mniejszej war
tości.

Dla pewności lepiej jest rozsadzać wy
rostki korzeniowe drzew słupkowych niż siać 
nasiona. Tam, gdzie się można obawiać 
dzików, lubiących delikatny rdzeń, należy 
hodować Sagus Rumphii, która się sama od 
nich obroni swemi długiemi, silnemi kolca
mi, jakie pokrywają młody trzon rośliny. 
W  miejscach bezpiecznych od podobnych na
padów można hodować Sagus laevis, bez 
kolców. Liście Sagus laevis, twarde i roz
ciągliwe, nie znajdują amatorów wśród zwie
rząt, dostarczają zato nader cennego mate- 
ryału na różne wyroby (A ttap, Kadiang), 
gdyż trwalsze są od liści zwykle na ten uży
tek obracanej palmy Nepa.

Podczas gdy palma kokosowa udaje się 
jaknajlepiej na wybrzeżu morskiem, a w głę
bi lądu wkrótce glebę wyczerpuje, co łatwo 
można zauważyć na plantacyach, położonych 
w głębi Singapore, palma sagowa wybrała 
sobie do życia okolice, gdzie żadna inna 
roślina nie da się hodować. Są to wybrzeża 
dolnego biegu rzek zwrotnikowych, zbyt od
dalone od morza, ażeby mogło na nie wpły

wać, a tak nizkie, że w czasie deszczów by
wają zalewane, a przez to użyźniane. W sku
tek tego grunt nie może się wyczerpać, a gdy 
plantacya raz się stanie zdolną do życia, 
rośnie nieograniczony szereg lat.

Każda zasadzona roślina wydaje corocznie 
z korzenia nowe pędy, które razem z nią 
wzrastają.

Gdy starsze drzewo dorośnie i zostanie 
ścięte, pędy poboczne, już nie ocieniane,stają 
się coraz silniejsze i już często w następnym 
roku rozwija się zupełnie znowu jeden pień. 
Później można widzieć jednocześnie dwa lub 
trzy pnie wyrastające ze swego korzenia. 
Cała praca około zakładania i rozwijania 
plantacyi ogranicza się do pierwszego zasa
dzenia. Dla przygotowania gruntu wystar
czy wycięcie lasu i usunięcie korzeni o tyle, 
żeby doły kopać było można w odległości 
10 m  od siebie. Palenie jest niepotrzebne, 
bo zanim zacznie się przenosić ścięte trzony 
palm przez miejsca pozostałe wśród drzew, 
trzony te na tyle już są rozłożone, że jako 
próchno lepiej podziałają niż jako popiół.

Nowoposadzone roślinki posiadają wielką 
siłę żywotną, susza im nie szkodzi, gdyż 
nizka okolica utrzymuje ciągle wilgoć i rosną 
bardzo szybko.

Rzadko która się nie uda; zielsko, którem 
bywa zwykle pełzająca trawa, nie szkodzi 
roślinom i bardzo szybko bywa zagłuszane.

W pierwszym roku należy uważać, żeby 
pozostałe w ziemi nasiona lub szczątki ko
rzeni nie wyrosły, lecz zresztą można młodą 
plantacyą zostawić zupełnie samej sobie, aż 
do czasu dojrzewania.

Przed wyrośnięciem kwiatu wierzchołek 
drzewa nabrzmiewa a liście się pochylają.

Czas ten nie powinien przejść niepostrze
żenie, gdyż wraz z rozwijaniem się kwiatów 
wewnątrz łodygi w rdzeniu mączka zaczyna 
się zużywać, a gdy owoc dojrzeje, rdzeń już 
jest spotrzebowany i pień zamiera jak u ba
nanów.

Na dalekim wschodzie lasy sagowe są 
przeważnie dzikie, zarastają niedostępne bło
ta, a drzewa sadzone spotykamy tylko poje- 
dyńczo w pobliżu chat krajowców lub nad 
brzegami rzek.

Pewien sprytny arab założył plantacyą 
w pobliżu Singapore, rozumiejąc dobrze ko
rzyści stąd wynikające. Oszczędził sobie
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tym sposobem kosztów przewozu, uniknął 
różnych pośredników handlowych, zgroma
dził swe łatwo dostępne pnie na jedno miej
sce i może sprzedawać sago zaraz na 
miejscu.

Ponieważ plantacya ta, ciesząca się powo
dzeniem, godna jest postawienia za wzór, 
podajemy przeto w tem miejscu jej opis.

Plantacya leży w stronie południowo-za
chodniej sułtanatu Johare, państwa malaj- 
skiego, leżącego najdalej na południe na 
półwyspie Malakka, między 1 a 2 stopniem 
szerokości północnej. Od Singapore odda
lona jest o 5 godzin drogi. Od mocno zbu
dowanej przystani we wsi Ayer Massin, le
żącej na brzegu morza, prowadzi droga sze
rokości 8 m przez błota Mangrowe do plan
tacyi o godzinę drogi oddalonej.

Po wysoko sklepionym moście można 
przejść ponad Ayer Massin Oreek, stano
wiącym granicę i dostać się do plantacyi.

Creek, biorący początek w głębi kraju, 
jest powyżej mostu i spławny dla małych 
statków, które dostawiają dotąd produkty 
plantacyi. Za mostem przeładowywuje się 
te produkty na chińskie „Tong-Kang”. Są 
to płaskie statki, na 50 tonn i więcej, które 
przewożą sago do Singapore.

Droga przedłuża się jeszcze na kilka kilo
metrów po linii prostej w głąb kraju, w po
przek plantacyi.

Na prawo, równolegle z drogą, idzie sze
roki i głęboki kanał—droga dla statków.

Co 500 m  główną drogę przecinają proste 
poprzeczne, łączące dobrze wszystkie części 
plantacyi.

Istnieje zamiar zbudowania na głównej 
drodze kolejki wązkotorowej, dla ułatwienia 
przewozu.

Wiele dróg wysadzono palmami Areca, 
które dają tak  zwane „orzechy Betel”, 
a prócz tego zacieniają drogę i napełniają 
powietrze przepyszną wonią swych kwiatów.

Przestrzeń zajęta pod plantacyą wynosi 
4000 hektarów, jest wszędzie równa i zaled
wie na 1 m wyższa od wody zaskórnej.

Gleba składa się z warstwy ziemi urodzaj
nej (humusu) grubej na 60—120 cm o pod
kładzie z chudej gliny.

Górne warstwy ziemi są mało rozłożone, 
zawierają dużo części roślinnych mało zmie
nionych i wysuszone palą się jak torf.

Woda sącząca się z ziemi jest ciemna jak 
woda w błotach. Tam, gdzie się ziemia nie
co wznosi, a glina bliższa jest powierzchni, 
zasadzono kawę z Liberyi, która się nie
szczególnie udaje, choć przynosi miesięcznie 
50 centnarów.

Jednak ani kawa, ani palmy kokosowe, 
ani paczula nie mają większego znaczenia 
i hodują się tylko w celu wyzyskania prze
strzeni nieodpowiednich dla hodowli palm 
sagowych.

Na 2 300 hektarach rośnie 350 000 palm, 
z których najstarsze są właśnie dojrzałe i do
starczają miesięcznie 500—600 pni, dających 
3000—3 600 centnarów surowego saga.

Właściciel zawarł umowę z pewnym chiń
czykiem, któremu dozorca plantacyi wska
zuje pnie do ścinania i który zajmuje się 
ścinaniem, przewozem, rozdrabnianiem i wy
mywaniem rdzenia (co przypomina otrzymy
wanie krochmalu z ziemniaków), a połowę 
zysku zwraca właścicielowi.

Podług wiadomości zebranych od dozorcy, 
cena centnara wynosi 2,90 marki, to jest 
miesięcznie przecięciowo za 3 300 centnarów 
9 570 marek; połowa zaś tej sumy idzie dla 
właściciela, połowa dla współpracownika.

Przy takich zyskach, które z wiekiem 
drzew, corocznie wzrastać będą, po ukończe
niu zakładania plantacyi wydaje się tylko 
niewiele na utrzymanie dróg i kanałów oraz 
na dozorców pilnujących plantacyi i nazna
czających dojrzałe drzewa.

Wydobywanie saga jest bardzo proste. 
Ścięty pień rozłupują wzdłuż, a rdzeń roz
drabniają i wyjmują specyalnem narzędziem, 
uźywanem przez krajowców, a składającem 
się z kawałka rury bambusowej, przytwier
dzonego zręcznie do rączki.

Palmy nie m ają właściwie kory, miejsce 
jej zajmują pochewki liści i części ogonków 
liści, obejmujące pień i z wiekiem odpada
jące. Trzon więc palmy sagowej składa się 
z warstwy drzewa 2—3 cm grubej i z rdze
nia o średnicy 60 cm i więcej.

Chińczycy używają ulepszonego sposobu, 
gdyż po rozłupaniu trzonu dzielą go na czę
ści po 1—1,5 m długości mające, odejmują 
drewno i rozdrabniają rdzeń, przesuwając 
po nim deskę nabitą gwoźdźmi.

Staranniej lub zwyczajnie rozdrobniony 
rdzeń kładzie się na rusztowaniach, pokry-
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tych matami; puszcza się na rusztowanie 
strumień wody, a dwu ludzi depcze po niem, 
aż woda zabarwi się od mączki na kolor 
mleczny.

Woda z mączki spływa do dużych rynien 
drewnianych, w których się sago osadza, 
niepotrzebna zaś odpływa na końcu.

Gdy jedna rynna się napełni, wodę spro
wadzają do drugiej.

Tak otrzymane sago jest już towarem 
i nosi nazwę surowego.

Surowe sago idzie do rafineryi w portach, 
gdzie je przez płókanie lepiej czyszczą i prze
wożą do Europy jako mąkę sagową.

Sago perłowe robi się zapomocą prze
ciskania wilgotnej mąki sagowej przez sito 
o otworach odpowiednich do żądanej wielko
ści ziarn.

Otrzymane przez potrząsanie ziarna toczą 
się po gorących taflach żelaznych, przez co 
zeszkliwają się na powierzchni, a następnie 
przez gotowanie w wodzie nie rozpuszczają 
się lecz pęcznieją.

Kolor biały, żółty lub czerwony zależy od 
dłuższego lub krótszego rozgrzewania lecz 
także w znacznej części od barwy wody uży
tej do płókania.

Zyski z plantacyi saga można porównać 
tylko z zyskami otrzymywanemi ze zbiorów 
tytoniu na Sumatrze, z tą  tylko różnicą, że 
gdy plantacye tytoniu cierpią od owadów 
szkodliwych, suszy lub zalewów, palmy sago
we przynoszą rokrocznie pewne dochody, 
gdyż nic podobnego im nie grozi.

W ojczyznie swej sago służy na pokarm 
nietylko ludziom, lecz i bydłu. Pewne ple
miona indyjskie na Borneo żywią się niem 
wyłącznie, inne znajdują w palmie sagowej 
niewyczerpaną spiżarnię, zabezpieczającą ich 
od głodu w razie nieudania się zbioru ryżu.

Bydło i drób jada chętnie gąbczasty rdzeń, 
a trzoda chlewna, nawet odpadki, włókna 
drzewne, pozostałe po wymyciu saga, a za
wierające jeszcze dużo mączki.

Pewność zbiorów, niespotykana u innych 
roślin używanych na pokarm, skłoniła rząd 
do opieki nad plantacyami palmy sagowej, 
już to przez udzielanie premiów, już przez 
nabywanie sadzonek i nasion. Z. S.
(W edług a rtyku łu  J . F .  M artensa , „P ro m e th eu s” 

w n-rze 306  i 307 , 189 5 ).

Z  Wystawy przemysłowej w Berlinie.

N ajtrudn ie jszem  zadaniem  dla m echanika, z a j
m ującego się wyrobem  instrum entów  naukow ych 
dośw iadczalnych, je s t  bez kw esty i zbudow anie 
jakiegokolw iek nowego p rzy rząd u  do badań  fizyo- 
logicżnych. W  te j bowiem dziedziniei nauki za 
w yjątkiem  niew ielu dośw iadczeń z podstaw ow em i, 
że się ta k  w yrażę, in strum en tam i, każd a  nowa 
rob o ta  na  nowej też  p raw ie zaw sze op iera  się 
m etodzie . A w tak ich  p rzypadkach  dobroć in 
strum en tu  zależną je s t  p rzedew szystk iem  od te 
go, aby  m echanik zrozum iał należycie uczonego 
i aby by ł dość pomysłow ym  i mógł praktycznem i 
radam i służyć p rz y  budow ie p rzy rządu . D latego 
to  m echanik tak i winien być do pew nego stopnia 
a rty s tą , gdyż poza  sam ą znajom ością m echaniki 
p recyzyjnej m usi posiadać zaw sze pew ną dozę 
um iejętności ub ieran ia  w ciało tego , co pom yślał 
uczony. A zd a rza  się często, je ż e li w ierzyć m e
chanikom  tak im , że  badacz naukow y w pogoni 
za czem ś nowem zupełnie zapom ni o p raw ach  
sta tyk i, m echaniki i dynam iki. U czony często 
wymaga od m echanika w ięcej, aniżeli ten  o sta tn i 
może stw orzyć; p ragnąłby  on zaw sze mieć pod 
rę k ą  ap a ra ty  n iezależne od p raw  ta rc ia  lub  też 
niew ażkie. D oskonały  spokój podczas p racy  t a 
kiego p rzy rząd u , a  nad to  m om entalne za trzy - 
wanie go i puszczanie w ruch, to ż  to  ju ż  w arunki 
dla fizyologa, zd a je  się, nieodzow ne. To też  
często zdarza  się, że badacz naukow y w ym aga 
zbudow ania niem ożliwych praw ie instrum entów  
W tedy  dopiero prak tyczność m echanika m usi 
p rzy jść  z pom ocą i pow staje w tak i sposób in 
stru m en t, uspraw iedliw iony w p racy  swej p ra w a 
mi m echaniki. F izyolog  i m echanik  dopełn ia ją  
się w zajem nie, lecz ro le ich n ieraz zam ieniają  
się. Z darzało  się, że m echanik zbudow ał nie to , 
co fizyolog w um yśle swym zapro jek tow ał; na 
w idok jed n ak  gotow ego p rzy rząd u  przychodziło  
na m yśl fizyologow i,czyby z tym  apara tem , p raw 
dziwym w ynalazkiem  m echanika, nie dało się 
spraw dzić  lub p o d p a trzeć  tego lub  innego z ja 
w iska.

N a w ystaw ie berlińsk iej tegorocznej spo tyka
my się z kilkom a firm am i, zajm ującem i się w y
robem  p rzy rządów  do badań  fizyologicznych.
1 p rzy zn ać  trzeba , że co do p recyzyi i piękności 
w ykończenia w yrobów tych niem cy sto ją  na  wy
sokości zadania.

P . A ltm ann w ystaw ił m iędzy innem i centryfugę 
ręczną  do badań krw i. Jednorazow y obrót koła 
sprow adza p ięćdz iesiątk ro tny  o b ró t naczynia, 
w skutek  czego z łatw ością osięgnąć się daje 
szybkość ro tacy jn a  5 00 0  ra z y  na  sekundę. 
D alej w idzim y tu ta j a p a ra t do w ytw arzania m e
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todą  zim ną gazu gazolinowego, k tó ry  może w zu
pełności zastąp ić  gaz ośw ietlający. P rzez rezer- 
w oar m etalow y, w którym  odpowiednie u rządze
nie rozpyla benzynę, przepuszczam y strum ień 
pow ietrza. Pow ietrze m iesza się dokładnie z ben
zyną i m ieszanina ta  pali się podobnie ja k  gaz 
św ietlny. A p ara t ten  odznacza się nadzw yczaj - 
nem bezpieczeństw em  i znaleźć pow inien zasto 
sowanie w labora to ryach , gdzie gazu zwykłego 
do ośw ietlenia nie posiadam y, lub dla jak ich k o l
wiek specyalnych w arunków  posiadać nie chcemy, 
A ltm ann w ystawił nad to  ap a ra t dmuchawkowy 
do ściśnionego pow ietrza. W ytw arzane przy  p o 
mocy trzech  injektorów  w aparacie tym  ściśnio- 
ne pow ietrze służyć może do w entylacyi akwa- 
ryów  i wszelkich pom ieszczeń dla organizmów 
żyjących, a nad to , w raz ie  zastosow ania modyfi- 
kacyi prof. K roneckera, może być użyte do wy
woływania sztucznego oddychania.

D -r R o b ert M uencke p rzedstaw ił k ilka nowych 
u rządzeń  kontaktow ych, a  Paw eł G ebhard piono
wy ap a ra t indukcyjny; tenże wystaw ca dał zna
kom ity  m odel oka ludzkiego. H ans Heele i F e r
dynand Ernecke w ystaw ili p rzy rządy  optyczne, 
w których  źródłem  św iatła  je s t zw ykła świeca, 
a  pomimo tego  niezliczone m ożna z niem i wyko
nać dośw iadczenia, w zak res okulistyki w chodzą
ce. A p ara t E rneckego , zbudow any w edług d-ra  
Zwicka, pozw ala np. zdem onstrow ać przez  w sta
wienie odpowiednich szkieł oko norm alne, k ró tk o 
w zroczne i dalekow idzące, a nad to  um ożliw ia 
w skazanie działan ia  szkieł wklęsłych i wy
pukłych.

P an i P au la  G uenther, rysow niczka naukow a, 
wystaw iła idealnie dokładny rysunek  siatków ki 
oka w wysokim stopniu  krótkow zrocznego, a nad
to  rozm aite rysunk i z zak resu  anatom ii p a to lo - . 
g icznej.

W reszcie p . S. S. E p ste in  w ystaw ia swój no
wego pom ysłu ap a ra t, nazw any „M om ent-Praci- 
s ions-P erim eter” , służący do dokładnych pom ia
rów  peryferycznego pola w idzenia. A p ara t ten 
zbudow any zosta ł na  zasadzie  badań  H eringa, 
K riessa i Koniga i dokładnością rezu lta tów , ja k  
rów nież szybkością, z ja k ą  dośw iadczenia w yko
nywać się da ją , p rześciga w szelkie znane dotych
czas tego  ro d za ju  instrum enty . A p ara t ten  wy
konała fabryka F . E rneckego.

B rak  na w ystaw ie wspom nianych ju ż  wyżej 
aparatów  zasadniczych do dem onstracyj w ykłado
wych. N ie było tam  copraw da do okazania nic 
uowego, jed n ak że  należałoby  na w ystaw ie, m a
jącej dać obraz rozw oju  przem ysłu  niem ieckiego, 
przedstaw ić i coś ogólnie ju ż  znanego, lecz wciąż 
jeszcze  w ielkie w fizyologii m ającego znaczenie. 
Przecież firm a F uess w S teg litz , za jm ująca się 
przew ażnie w yrobem  tych  apara tów , cieszy się 
ju ż  oddaw na w szechśw iatow ą sławą, niem a je j 
jed n ak  m iędzy w ystaw cam i w tym  dziale

F. F.

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

—  Promienie Rontgena w medycynie. W sku
tek  dalszych udoskonaleń w ru rkach  Crookesa 
powiodło się inżynierow i Levyem u w Berlinie 
otrzym ać zadaw alniające co do w yraźności o b ra 
zy cieniowe w nętrzności k la tk i piersiow ej czło
wieka. W  odczycie, wygłoszonym w berlińskiem  
tow arzystw ie fizyologicznem , p. L evy objaśnił 
m etodę stosow aną przy  swojem „prześw ietlaniu  
ciała ludzkiego” i dem onstrow ał j ą  na k ilku  
przykładach . P rzy  bocznem prześw ietleniu szyi 
rozpoznajem y obrazy  cieniowe gardzieli, kości 
gnykowej i k rtan i; k on tu ry  tych części są ciemne 
i zarysow ują się w yraźnie tak  w spoczynku ja k  
i w ruchu. P rzy  prześw ietlaniu k la tk i p iersio 
wej od ty łu  ku  przodow i otrzym ujem y następu
jący  obraz: pośrodku  w k ierunku  pionowym 
biegnie ciemny szeroki pas, odpow iadający k r ę 
gosłupowi; z obudw u s tro n  jeg o  poprzeczne 
smugi p rzedstaw ia ją  żebra; od dołu k la tka  p ie r
siowa je s t  odgraniczona widocznym cieniem p rz e 
pony brzusznej, k tó ra  z praw ej stro n y  p rzy lega 
do w ątroby. Na ekran ie  widać dobrze ruchy 
p rzepony  b rzusznej, wykonywane p rzy  oddycha
niu; p rzepona podnosi się i opuszcza w granicach 
5— 6 cm. N ad cieniem przepony  w idać ciemny 
obraz serca; dostrzedz d a ją  się też  ruchy  serca; 
a w górnej części widoczny je s t  jeszcze  cień 
aorty  w stępującej O rgany jam y  brzusznej nie 
dały się z rów ną w yrazistością uwidocznić, choć 
żo łądek np. po wypełnieniu go gazem  zarysow uje 
się dość ja sn o .— T a m etoda prześw ietlania zapo 
mocą prom ieni R ontgena znalazła ju ż  k ilk ak ro t
nie zastosow anie p rak tyczne. W  jednym  np. 
p rzypadku  udało się dojrzeć w aorcie  w stępu ją
cej ciem niejsze cienie, k*óre w skazywały zw ap
nienie ścianki tego pn ia  tętniczego; podobne 
ciemne p rążk i dostrzeżono w m iejscach odpow ia
dających tętnicom  okrężnym  serca. R ozpoznanie 
takich  zm ian w naczyniach tętniczych w ew nątrz 
ciała dotychczas nie było możliwe w medycynie 
p rzy  pom ocy innych m etod. W  innym  znów 
p rzypadku  w substancyi p łuc w ykry to  ciemne 
ogniska, dowodzące zw apnienia, podczas gdy 
płuco praw idłow e je s t  jasne  i p rzezroczyste  
i cienia na ekranie nie daje . L ek arze  berlińscy 
ju ż  w ielokrotnie używ ali pomocy p. Levyego 
w celu  rozpoznaw ania zm ian chorobowych w or 
ganach w ew nętrznych. Z daje się p rze to , że nie
ty łko  ch irurg ii, lecz i medycynie wewnętrznej 
prom ienie R ontgena p rzy słu żą  się z czasem zna
komicie.

(Die D urchleuchtung d. M ensclil. K orpers m ittels 
R ontgen-S trah len . B erlin  1 8 96 ).

M. FI.
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—  Zaćmienie słońca 9 sierpnia. J a k  p i
saliśm y ju ż , obserwacyom  zaćm ienia osta tn iego  
pogoda w ogólności nie sp rzy ja ła . Szczęśliw szym  
był p . John  Dover na stacyi B rev ik  czyli B red- 
vig, w odległości 32 km od Bodo. W  liście, n a 
desłanym  dziennikow i Tim es, p rzy tacza  następne  
szczegóły: O godz. 3 min. 14 w schód słońca był 
wspaniały. Zaćm ienie rozpoczęło  się o godz. 4 
min. 1, a o godz. 4 min. 5 4  n as tąp ił począ tek  
zaćm ienia całkow itego, k tó re  trw ało  tam  ty lko 
92 sek.; w środkow ej chwili zaćm ienia ko rona 
w ybijała się w yraźnie na niebie; na północo- 
w schodzie w znosiła się do 30  7 nad  b rzeg  słońca, 
na zachodzie sięgała  ty lko  n a  20 '', a  na północy, 
gdzie by ła  bardzo  ja sn ą , zaledw ie na  3". N a 
brzegu  południow o-zachodnim  słońca w ystępo
w ała szeroka p lam a czerw ona, w idzialna p rzez  
cały  ciąg zaćm ienia całkow itego; zna jdu jący  się 
tam że pewien p ro feso r ho lendersk i w idział na 
brzegu wschodnim jeszcze  dwie podobne, drobne 
plam y. N a niebie widzieć m ożna było Jow isza 
i W enerę, oraz R egulusa; n iek tó rzy  obserw ato 
rowie w idzieli i  M erkurego. Ś rodek księżyca 
był ciem no-szarawy, korona zaś w ydaw ała się 
b lado-żó łtą . N a północy i na w schodzie niebo 
było pom arańczow e, na zachodzie zaś m iało od
cień ciem no-żółty. Dwaj obserw atorow ie, je d e n  
z O ksfordu, d rug i z F lensburga , o trzym ali znacz
ną  liczbę obrazów  tego zjaw iska. A u to r u ty sk u 
je  w reszcie, że nie posiadał dokładnych p rz y rz ą 
dów astronom icznych.

S. K.

—  0  chłonieniu związków żelaza. Czy wogó- 
le i w jak ie j form ie zw iązki żelaza u leg a ją  wchło- 
n ieniu  w przew odzie pokarm ow ym — oto py tan ie , 
oddaw na za jm ujące chem ią fizyologiczną. O d
pow iadano na  nie w sposób najrozm aitszy ; zgod
ności jed n ak  w rezu lta tach  badań  niem a pom ię
dzy rozm aitym i au to ram i. F izyo log  zurychsk i, 
prof. J . G aale ponow nie za ją ł się tym  p rzedm io 
tem  i z dośw iadczeń swych dochodzi do n a s tęp u 
jących  wniosków:

1) N ietylko organiczne zw iązki żelaza, lecz 
także  i n ieorganiczne, ja k  np. ch lorn ik  żelaza, 
u legają  resorpcyi.

2)  W chłonienie ch lo rn iku  że laza  zachodzi do 
p iero  wówczas, gdy  tenże zam ienił się na  o rg a 
niczny zw iązek że laza, połączyw szy się z sub- 
stancyam i organicznem i zaw artości żołądkow ej.

3) Chlonienie odbyw a się w dw unastn icy  i to 
ty lko  w niej w yłącznie. N ie m ożna w żaden  spo
sób dowieść, aby reso rpcya zachodziła  ta k 
że w żo łądku  lu b  w innych częściach k iszek  
cienkich.

4) W essanie dokonyw a się p rzez  nabłonek 
kiszkow y i śro ikowe naczynia chłonne kosm ków  
kiszkowych, a więc w sposób podobny ja k  we
ssanie k ropelek  tłuszczow ych.

5) W  dwie godziny po  w prow adzeniu do k i
szek p rzetw oru  żelaza m ożna w ykryć pow iększe
nie ilości żelaza w śledzionie.

6) Z jaw isko resorpcyi żelaza je s t  n a jzu p e ł
niej norm alne i bynajm niej nie powinno być o b 
jaśn iane  p rzez  zakłócenie praw idłow ych czynności 
w błonie śluzowej kiszek.

(D eut. med. W ochen.).

M. FI.

—  Fata morgana. P p . Fovel i D elebecąue 
złożyli niedaw no akadem ii nauk w P aryżu  uwagi 
swoje o osobliwych objaw ach załam yw ania świa
tła , ja k ie  obserwować m ożna często nad  brzegam i 
jez io r. N ajsłynniejsze i na jbardz ie j uderzające  
z tych zjaw isk  są  to  ta k  zwane „ F a ta  M organa” , 
oddaw na ju ż  obserwowane w cieśninie M essyń- 
skiej. Z łudzenie to  optyczne polega na tem , że 
p rzedm io ty , znajdu jące się na brzegu  przeciw 
ległym  cieśniny, w ydają  się osobliwie wydłużone 
w k ie runku  pionowym; skały , m ury , domy oka
z u ją  się ja k b y  p rzeobrażone w budow le o lbrzy
mie, k tó re  sycylijczycy uw ażają za  pałace 
w ieszczki M organy, JesH o zjaw isko nader 
chw iejne i nie trw a  w ogólności dłużej nad  k ilka 
m inut; gdy niknie, p rzedm io t, k tó rego  w ym iary 
pionow e w ydawały się ta k  pow iększonem i, p rzy 
b iera  postać  zm niejszoną. F a ta  M organa za j
m u ją  ty lko  ograniczony i wciąż zm ienny odcinek 
horyzon tu , a  obok nich zachodzą często objaw y 
odm iennej zupełnie refrakcy i św iatła. D ok ład 
nego w yjaśnienia tych zjaw isk nie posiadam y 
dotąd ; badacze nie zw racali uw agi na  to , że 
w razie, gdy pow ietrze je s t  cieplejsze od wód 
cieśniny, da ją  się dostrzedz dw ojakie m iraże 
wręcz sobie przeciw ne, a mianowicie bądź F a ta  
M organa, bądź też, częściej jeszcze, m iraż zw a
ny „m irażem  na wodzie z im nej”, p rzy  k tórym  
przedm ioty  oddalone w ydają się zm niejszone 
w swych w ym iarach pionow ych. Sprzeczność tę 
pozo rną  tłum aczy p. D elebecąue w sposób na
stępujący .

W ielokro tne obserwacye m am idła tego p rzy  
pom ocy potężnej lunety  p rzekonały  go, że w sa
mej rzeczy przedm ioty  nie u legają  pow iększeniu 
pozornem u, ale tw orzy  się k ilka obrazów jednego 
i tegoż sam ego przedm iotu , bądź prostych, bądź 
też  odwróconych. M ożna ich naliczyć do pięciu. 
Poniew aż zaś ob razy  w ystępu ją  bardzo blizko 
względem  siebie, ta k  że często p ię trzą  się jedne  
na  drug ich , tru d n o  je  rozdzielić okiem  nieuzbro- 
jonem  i  s tąd  dają  z łudzenie p rzedm io tu  pow ięk
szonego. Często część ty lko  p rzedm io tu  w ydaje 
podobne obrazy w ielokro tne; p. D elebecąue do
strzeg a ł n ieraz b ark i o dwu pudłach , k tó rych  
żagle żadnej nie okazyw ały osobliwości; w k ilka 
chwil później było ju ż  jed n o  ty lko  pudło , żagle 
natom iast w ydawały się olbrzymierni. W edług 
tego p rzy jąć  m ożna, że F a ta  M organa stanow ią 
m am idło czyli m iraż o obrazach w ielokrotnych. 
Zaobserwowane ta k  zjaw iska d a ją  się z re sz tą  do
brze  w yrazić analizą m atem atyczną.

S. K.
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—  Minimalne ślady alkoholu wykryć można 
w wodnym roztw orze zaporaocą kw asu m olibde
nowego, ja k  o tem  donosi E . M erck. Odczynnik 
rozpuszcza się nacieplo w stężonym kwasie siar- 
czanym , a otrzym any roztw ór p rzy  jak ich  60° 
m iesza się ostrożnie z badaną cieczą alkoholową 
w epruw etce. W  m iejscu zetknięcia obudw u 
w arstw  ukazuje  się p rzy  obecności alkoholu w y
raźny  pierścień b łęk itny , tem  intensyw niej z a b a r
wiony, im  zaw artość alkoholu je s t w iększa. O d
czyn ten  nie je s t  w praw dzie specyficznie w yłącz
nym d la  alkoholu, lecz daje się wygodnie stoso
wać w tych razach , gdy obecność innych zw iąz
ków organicznych je s t  w ykluczona.

(Chem. Z tg .).

A .  L .

—  Powietrze wydychane było w ielokrotnie 
p rzedm iotem  badan  zw łaszcza pod względem 
hygienicznym. Obecnie pp. B illings, W eir-M it- ! 
chell i B ergey, po dokonaniu bardzo długiego j 
szeregu dośw iadczeń w tym  k ierunku , ogłaszają  j 
n ad er in teresu jące rezu lta ty  swych poszukiw ań. 
M ożna j e  streścić w następujących punktach:

1) Pow ietrze w ydychane przez  myszy, w ró
ble, k ró lik i, św inki m orskie i ludzi nie zaw iera 
żadnej m atery i organicznej tru jącej dla tychże 
zw ierząt (za w yjątk iem  człow ieka) lub wywołu
jące j jak iekolw iek  złe sku tk i dla ich zdrow ia. 
S postrzegane działan ia  niepom yślne zależą od 
zb y t małej ilości tlenu  lub  zby t dużej ilości dw u
tlenku  węgla. W  pow ietrzu  wydychanem przez 
człowieka, je s t  nad er d robna ilość specyficznej 
m atery i organicznej, k łórej w szakże również 
szkodliw e działanie p rzypisanem  być nie może.

2) P rz y  oddychaniu spokojnem  pow ietrze 
wydychane nie zaw iera ani bak te ry j, ani kom órek 
nabłonkow ych, ani innych fragm entów  tkan  
kowych.

3) D robna ilość am oniaku lub  azo tu  w in- 
nem połączeniu, znajdow ana czasem w zagęsz- 
czonem pow iełrz u  wydechowem człow ieka, po- j  

chodzi zapew ne z rozk ładu  m atery j organicz
nych, k tó re  bezustannie  p rzen ik a ją  do u s t i g a r
dzieli.

4) Zakażenie pow ie trza  izb zam ieszkiw a
nych, sal szpitalnych i t .  d. pochodzi z innych 
źródeł, p rzew ażnie z pyłu  pow ietrznego.

5) D ośw iadczenia, w k fóryeh zm uszano zw ie
rzę ta  do oddychania w łasnem  pow ietrzem  wyde ■ 
chowem oraz pow ietrzem  wydychanem  przez 
inne zw ierzęta, dow iodły, że niem a w niem in 
nych lotnych ciał tru jący ch  prócz dw utlenku 
węgla

6) Sku tk i zm niejszania się ilości tlenu i p o 
w iększenia ilości dw utlenku  węgla są  do pewnego 
stopnia te  sam e, bez w zględu na to , czy tak a  
m ieszanina gazow a sztuczn ie  zostaje  p rz y rz ą d z o 
na, czy też  pow staje w skutek procesu  oddychania.

7) Pow olne, stopniow e przyzw yczajenie po 
zw ala zw ierzęciu żyć w atm osferze, w k tó re j

ilość tlenu  tak  je s t  m ała a  ilość dw utlenku węgla 
ta k  znaczna, że zw ierzę wniesione bezpośrednio 
z pow ietrza świeżego um iera

8) N adm ierne podniesienie lub  obniżenie tem 
pera tu ry  wpływa w znacznym  słopniu na zad u 
szenie się zw ierzą t skutkiem  zby t małej ilości 
tlenu  lub  zbyt dużej ilości dw utlenku węgla. 
W  tem pera tu rze  nad to  wysokiej do*knięte są 
ośrodki resp iracy jne, w tem pera tu rze  zbyt nizkiej 
w zrasta zapotrzebow anie tlenu, a b rak  tegoż sil
niej daje  się odczuwać.

9) Pow iększenie C 0 2 i zm niejszenie ilości 
tlenu w kościołach, szkołach, tea trach  i kosza
rach  źle wentylowanych nie bywa tak  znaczne, 
ażeby m ożna sobie było tem  objaśnić znaczne 
n ieraz zaburzenia w" zdrow iu ludzi, zmuszonych 
przebyw ać w tych przestrzen iach . D la należy
tego w yjaśnienia tych faktów zapewne znów 
trzeba  się powołać na zanieczyszczenie pow ietrza 
pyłem , zaw ierającym  bakterye chorobotw órcze 
w tych razach gdy chodzi o sta łe  przebyw anie 
np. w koszarach. P rzykre  natom iast uczucie 
mdłości, zaw rotów  głowy i t . d. doznaw ane 
w izbach źle w ietrzonych, zw łaszcza gdy w cho
dzimy ze świeżego pow ietrza, p rzypisać należy 
głównie zby t wysokiej tem p era tu rze  i n iep rzy 
jem nej woni, w ydzielanej z rozm aitych ro zk łada
jących się substancyj organicznych.

(Ilev. scient.).
M. FI.

—  Nowa synteza mocznika. C azeneuve do
nosi o nowej m etodzie pozw alającej otrzym ać 
mocznik sposobem sztucznym . Polega ona na 
tem , że węglan gw ajakolu , obecnie pow szechnie 
używ any w medycynie środek, pozostaw ia się na 
czas pew ien z roztw orem  nasyconym am oniaku 
w alkoholu 93°-w ym :

CO^OC0H4 . OCH3)2 +  2N H 3 =

=  C 0(N H 2)2 +  2C0H4 <  ° c H# .

Po odparow aniu  rozpuszczaln ika o trzym uje się 
mocznik w ilości teoretycznie  obliczonej. Jeżeli 
am oniak zastąp ić  przez anilinę, toluidynę i t . d ., 
o trzym uje  się sym etryczne pochodne moczniki.

(Buli. soc. chim .)
A . L .

—  Własności dezynfekcyjne formaldehydu
zbadane zostały  dokładniej przez p. K W aetera . 
Okazało się, że roztw ory  1 : 1 0  00 0  doskonale 
pow strzym ują rozwój laseczników  cholery, ty fu 
su, w ęglika, błonicy oraz Staphyloccocus pyoge- 
nes au reu s , a czysta  hodowla tych m ikrobów  
w ciągu godziny zostaje zniszczona p rzez  r o z 
tw ory 1 : 100. K ał doskonale w yjaław ia się 
w ciągu 10 m inut p rzez  roztw ór 1 : 10 fo rm al
dehydu. D la pewnego dezynfekow ania rą k  w y

s ta r c z a ją  roztw ory 3°/0-we. F orm aldehyd  zn a j
du je  coraz rozleglejsze zastosow ania w p rak tyce.
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Zbudowano specyalne m ałe p rzy rząd y , pozw ala
ją c e  rozpy lać  ten  środek  w zam kniętych izbach .

(Z tsch. f. H yg .).
M. F I

—  Dyamenty W sta li . B adania dośw iadczalne 
prof. Rossela i asy sten ta  tegoż, p. L . F ran ck a , 
w Bernie doprow adziły  do o trzym an ia  w ęgla 
ze sta li w postaci d robnych k ryszta łków  dyarnen- 
towych. Poddano próbom  sta l rozm aitego  p o 
chodzenia, laną  i k u tą  i zależnie od m etody fa- 
brykacyi o raz  dalszego sposobu trak to w an ia  sta li 
o trzym ane dyam enty rozm aitej były w ielkości 
i o rożnem  ukszta łtow an iu  p łaszczyzn. T o, co 
dotychczas o tych badaniach  donosi arty k u ł, p o 
m ieszczony w n-rze 361 czasopism a „P rom e- 
th e u s”, w skazuje, że w ielkość tych  sztucznych 
dyam entów  nieraz p rzek racza  ju ż  w ym iary m i
kroskopow e i każe się spodziew ać dalszego p o 
w odzenia odnośnych prób .

A. L.

N ek ro lo g ia .

Znany z badań  nad gw iazdam i spadającem i, 
prof. m atem atyk i i astronom ii w Yale College,
H. A. Newton, zm arł w sierpn iu  ro k u  bieżącego.

S P R O S T O W A N I E .

W  n-rze  37 W szechświata, s tr. 5 83 , w iersz 1 
łam u 1-go, zam iast z  P e r sy i  m a być z P e r g i ;  

j  tenże sam  łam , w iersz 9, zam. z n a n y  m a być 
[ zn a n o .

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 9 do 15 września 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu  i Rolnictw a w  W arszaw ie).

■0<0
’n

B arom etr 
700  7m T em peratura w st. C.

'CO K ierunek wiatrn
Szybkość w metrach 

seKunue

Suma
opadu

U w a g i

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. \ Najw. Najn. £

9 S . 53,4 52,1 51,2 7,9 14,7 1 3 ,0 16,0 6,9 68 SE5,SE3,SE 1
od 1 h. do 2 h. i od10  C. 40,7 40,4 48,3 1 1 ,0 13,0 13,2 14,4 lo ,l 91 E*,E5,E3 o,3 •

1 1 P. 48,0 47,9 46,8 13,6 15,4 14 ,2 15,7 13,0 03 E 5,E5,E5 — 7 h. 8 h. popoł. z prz.
12 s. 46,2 47,4 48,3 1 1 ,0 1 1 ,fi 1 1 , 2 H ,4 10,8 93 NE5,NE3,0 6,2 • w nocy; od 3 h. 15  m.
13 N. 48,4 48,3 48,1 10,4 13,6 12,5 14,9 10 ,4 84 N2.N W 2.Ni 0,8 • w nocy [do 4  h. p. m.
1 4 P. 47,2 46,0 47,7 10,6 17,6 16,0 19,0 10,5 83 SE5,SE3,SE 1 — zrana
15 W. 00,0 5o,4 51,5 14,7 21 ,8 17,6

i
22,1 13,8 76 S2,W 3,SW2 0,2 — zrana; •  od 7 h. p. m. 

J  wieczorem

Średnia 748,9 13,7 84 7,5

T R E Ś ć .  Podbój psa , p rzez  W ilhelm a F e rre ro ; p rze łoży ł T . R. —  A ugust K ekule, p rzez  Zn. 
(ciąg dalszy). — P lan tacy e  palm y sagow ej. W edług  a rty k u łu  J . F . M artensa  streśc iła  Z. Ś. —  K ores- 

pondencya W szechśw iata. —  K ron ika  naukow a. —  N ekrologia. —  B uletyn m eteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

Zj03B0JteH0 IJeH3ypoio. BapmaBa, 6  CeHiaflpH 1896 r. W arszaw a. D ru k  E m ila  Skiw skiego.
%




