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0 m aszynie oziębiającej Lindego.
{Odczyt wygłoszony przez prof. Lindego na Zjeź- 
dzie Stowarzyszenia Elektrochemików niemiec

kich w Monachium w czerwcu r. 1897.)

W e wszystkich m aszynach oziębiających 
pochłanianie ciepła polega na  tem, że pewne 
c ia ła  skutkiem  powiększania się swojej ob
ję tości zmuszone są do przezwyciężenia opo
ru: wykonywają one przy tem p racę kosztem 
równoważnej ilości ciepła, k tóre  im zostaje 
od jęte . Może to  być p raca  m echaniczna, 
wykonywana na zew nątrz, i ten  przypadek 
widzimy w maszynach oziębiających powietrz
nych, w których wydajność zim na obliczyć 
w prost można z pracy udzielanej tłokowi cy
lindra  ekspansywnego; zwykle jednak  w cho
dzi tu  w grę  p raca  wew nętrzna (cząsteczko
wa), ja k  to  m a miejsce przy parow aniu p ły 
nów lotnych w m aszynach oziębiających 
parowych.

N ow a m etoda polega na fakcie, że w po
w ietrzu i innych gazach (za wyjątkiem  wodo
ru ) w zwykłym stanie ciepła działa  pomiędzy 
cząsteczkam i siła  przyciągania; przy powięk
szeniu objętości musi ona zostać pokonaną

i to wymaga nak ładu  pracy, powodującej 
s tra tę  równoważnej ilości ciepła, t. j. oziębie
nie. Z nane doświadczenia Thom sona i Jo u - 
lea wykazały, że powietrze ochładza się przy 
przejściu od większego ciśnienia do m niej
szego: oziębienie to wynosi 0,25°C na jednę 
atm osferę przy tem peraturze ]6° do 17°C 
i w zrasta w odwrotnym stosunku do kw ad ra
tów z tem peratury  absolutnej.

W yniki tych badań  znalazły dotychczas 
nieznaczne zaledwie uwzględnienie w teo- 

j  ryi, — o zastosowaniu ich do techniki wogóle 
j  nik t nie myślał, uważano bowiem oziębienie 
j to za zbyt m ałe. Jasnem  je s t w istocie, źe 
j d la otrzym ania jakiego takiego ochłodzenia 

wymagane są  niezmierne różnice ciśnienia. 
Jeśli się ograniczymy naw et na oziębianiu do 
granicy łatwej do osiągnięcia zapom ocą zna
nych maszyn oziębiających, t. j. do — 50°O, 
to musimy użyć ciśnienia 200 -  300 atm osfer. 
Je śli zaś mowa o tem pera tu rze , w której mo- 

| glibyśmy skroplić t. zw. gazy trw ałe , np. po
wietrze, to  osiągnięcie je j zapomocą takiego 

j wyłącznie ochładzania uznać musimy za n ie 
podobieństwo. Skroplenie jakiegokolwiek g a 
zu je s t, ja k  wiadomo, możliwe tylko wtedy, 
jeżeli tem pera tu rę  jego zniżymy do tem pera
tu ry  krytycznej lub niżej, t. j .  jeżeli oziębimy 
np. powietrze do — 140°C lub niźei. A ni
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zwiększenie ciśnienia ani zmniejszenie objęto
ści nie są w stanie wywołać skroplenia po
w ietrza, dopóki tem p era tu ra  jego je s t wyż
szą. P rzy  tem pera tu rze  krytycznej n a to 
m iast w ystarcza do tego ciśnienie krytyczne 
(dla powietrza 39 atm osfer). Je ś li jed n ak  
mamy gaz skroplić przy mniejszem ciśnieniu, 
to musimy tem p era tu rę  zniżyć jeszcze b a r
dziej, mianowicie do odpowiedniej tem pera
tu ry  wrzenia (dla pow ietrza przy ciśnieniu 
jednej atm osfery do — 19i°C).

Popierwsze przyjęto  tu ta j pod uwagę, że 
w przemyśle stosowanie ciśnień do dwustu 
atm osfer nie je s t dziś połączone ani z niebez
pieczeństwem ani ze zbytniemi trudnościam i. 
Oziębienie tym  sposobem osiągnięte okazuje 
się samo przez się niew ystarczającem ; te 
mu udało  się zaradzić w ten sposób, że każ
dorazowe ochłodzenie przy ujściu gazu udzie
la  się przez przewodnictwo następnej części 
gazu, nim dosięgnie ona otworu; w tak i spo
sób sum uje się działanie dowolnej ilości ozię-

W  tak ich  w arunkach nie m ożna było 
a  p rio ri uw ażać oziębienia wyłącznie o parte 
go na  zasadzie powyższego zjawiska za śro
dek skuteczny. Po bliższem jednak  rozpa
trzen iu  rzeczy okazało się, że nietylko cel 
ostateczny tą  d ro g ą  wogóle osiągnąć się daje, 
ale co więcej m ożna uregulow ać stosunek n a 
k ład u  pracy do produkcyi w sposób bardzo 
korzystny.

bień. W ykonanie tego polega na zastosowa
niu dwu prądów  przeciwnych, przepływ ają
cych w dwu odw rotnych kierunkach przez 
dwie długie spiraln ie skręcone rury , z k tó
rych jed n a  spoczywa wewnątrz drugiej. 
Sciśnione powietrze przechodzi przez ru rę  
wew nętrzną prostopadle ustawionej wężowni- 
cy podwójnej z góry na  dół, uchodzi przez 
dolny otwór, zm niejszając swą prężność, po-
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czem w raca przez pierścieniowatą przestrzeń 
między dwiema ru ram i do pompy.

Obawiaóby się tu  można na pierwszy rzu t 
oka ogrom nego nak ładu  pracy, niezbędnego 
w celu doprow adzenia pow ietrza do tak  wy
sokich ciśnień; zważyć jednak  należy, że ozię
bianie zaieżnem je s t od różnicy ciśnień (p2— 
— p,), k tó ra  musi byó wielka, — praca jednak  
zależy nie od różnicy, lecz od ilorazu ciśnień

Doprowadzenie ciśnienia powietrza od

jednej atm osfery do 10 w ym aga tyleż pracy, 
co ściśnienie go od 10 atm osfer do 100, lub od 
100 do 1000; aby przejść od 100 atm osfer do 
200 trzeba  wyłożyć tyleż pracy, co dla p rze j
ścia od 1 atm osfery do 2 atmosfer.

W  przyrządzie (przedstawionym  na rysun
ku) zasady powyższe zastosowane zostały 
o tyle, o ile pozwalały na  to względy p ra k 
tyczne, szczególniej wzgląd na prosto tę przy
rządu  do użytku w laboratoryum  przeznaczo
nego. Isto tne  części jego  stanow ią : pom pa 
o dwu tłokach i przyrząd do prądów odw rot
nych pow ietrza. Pom pę porusza m otor elek
tryczny zapom ocą pasa skórzanego. P rzy- | 
rząd  do prądów  odwrotnych powietrza sk ła 
da  się z trzech ru r  miedzianych spiralnie 
skręconych i włożonych jed n a  w drugą. W y 
żej wymieniony proces kołowy odbywa się 
w sposób n a s tę p u ją c y : powietrze pod ciśnie
niem 200 atm osfer przepływ a z góry na dół 
przez ru rę  wewnętrzną, uchodzi przez wentyl J  

a, umieszczony na dole, pod ciśnieniem 16 a t
mosfer, w raca z dołu do góry przez prze
strzeń pierścieniowatą pomiędzy ru rą  wew
n ę trzn ą ] środkową, w tłaczane zostaje następ
nie zapomocą pompy powietrznej do cylindra 
d  pod ciśnieniem 200 atm osfer, poczem pro
ces kołowy zaczyna się nanowo. D rugi cy
linder pompy e większy od pierwszego tłoczy 
m niejszą ilość pow ietrza z zew nątrz do ru r, 
odprow adzających pow ietrze do mniejszego 
cylindra pod ciśnieniem 16 atm osfer. Jeśli 
ciśnienie m a pozostać to samo, to  w innem 
miejscu taż  sam a ilość pow ietrza musi ucho
dzić z przyrządu. Odbywa się to w dolnym 
końcu przyrządu  do prądów  odwrotnych po
w ietrza: zapom ocą w entyla, dającego się re 
gulować uchodzi tam  pewna ilość pow ietrza j  

pod ciśnieniem 1 atm osfery. Po półtora- lub 
dwugodzinnem działaniu tem p era tu ra  przy
rządu obniża się do tem pera tu ry  skrap lan ia

powietrza; wówczas część tego ostatniego 
przy ujściu z przyrządu zostaje skroploną 
i spływ a do butelki szklanej D ew ara c; bu- 

| telka ta  posiada podwójne ściany, pomiędzy 
którem i znajduje się możliwie doskonała 
próżnia. P różnia ta  tak  dalece zabezpiecza 
od ciepła, że inne środki izolujące są niepo- 

| trzebne i butelka może być ustaw iona w spo
sób zupełnie widoczny. Zapom ocą ru rk i s ię 
gającej do dna butelki można skroplone po
wietrze dowolnie wypuszczać przez kranik  h. 
Część powietrza nieskroplona uchodzi z przy- 

[ rządu  pomiędzy środkową a zew nętrzną ru rą  
spiralną.

P rzy  nakładzie pracy o sile 3 koni p rzy
rząd  ten podczas działania p rodukuje litr 

j  przeszło skroplonego pow ietrza na godzinę. 
P łyn  w ten sposób otrzym any inny posiada 
sk ład  niż powietrze atm osferyczne. O ile 

| bowiem skraplanie azotu i tlenu odbywa się 
równocześnie, to  przez parowanie odbywa się 
ciągle frakcyonowanie pow ietrza, gdyż p rze
ważnie u latn ia się azot; tym sposobem, im 
dłużej się parow anie odbywa, tem  obfitszą się 
sta je  zawartość tlenu w płynie: płyn ten  ro z
pala mimo niskiej tem peratury  żarzącą się 
drzazgę.

P a k t  powyższy zastosowany został do 
otrzym ywania mieszanin gazów o odpowied
niej zawartości tlenu i azotu; przyrządy s łu 
żące do tego funkcyonują w tak i sposób, że 
mieszanina przy ujściu udziela całego zimna 
swego ściśnionemu powietrzu, k tó re  ochładza 
i sk rap la  następną porcyą pow ietrza; w taki 
sposób pozostaje do pokrycia tylko nak ład  
pracy kompensujący s tra tę  zimna na zew
nątrz . P rzy  pomocy więc tego postępowania 
można otrzym ać mieszaniny bogate w tlen 
przy nieznacznym stosunkowo nakładzie p ra 
cy. Nie po trzeba dodawać, źe tym  samym 
sposobem frakcyonować można i inne m iesza
niny gazów. W  ten sposób wydzielić można 
ozon w stanie ciekłym z powietrza ozonizo- 
wanego; płyn ten  posiada ciemno-niebieskie 
zabarwienie.

(Ze sprawozdania urzędowego ze Zjazdu, za
mieszczonego w „Zeitschrift fur Elektrochem ie'’ 
tom IV zesz. I) przetłumaczył

m . c.
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Od czego zależy postać kryształów ?

(Dokończenie}.

Ilekroć obserwowano pod m ikroskopem  
krystalizacyą roztw oru z dom ieszkam i, zaw
sze dostrzegano zmiany w postaci badanego 
kryształu  od pierwszej chwili jego  zjawienia 
się. D ostrzegam y na  nim wogóle ściany in 
ne, niż w  tym przypadku, kiedy go hodujem y 
z roztw oru czystego. Poniew aż okoliczność 
ta  może nasunąć czytelnikowi błędne w yobra
żenie o budowie kryształów , pow stających 
z roztworów nieczystych, więc kw estyą tę  b li
żej rozważymy.

O form ie k ryszta łu  w pierwszej chwili jego 
istn ienia nic nie wiemy. N ajdrobniejszy, led 
wo widzialny w najsilniejszym  m ikroskopie, 
k rysz ta łek  ju ż  prócz wymiarów niczem nie 
różni się od kryształów  wielkich. Zazwyczaj 
m a on postać jednej z form  zasadniczych np. 
sześcianu, ośmiościanu, rom boedru, p iram idy 
i t. d . ; nie posiada żadnych stępień, żadnych 
płaszczyzn podrzędnych. J e s t  to zupełnie 
n a tu ra ln e  wobec doskonałego odżywiania, 
jak ie  znajduje ta k  m aleńka b ry łk a  w znacz- 
uej masie roztw oru, k tóry  je s t bardzo p rze
sycony, gdyż dopiero co zaczął wydzielać 
z siebie ciało s ta łe . W iadom o, że form y za 
sadnicze rosną najwolniej; więc gdy k ryszta ł 
podczas w zrostu je s t  dobrze odżywiany, one 
tylko m ogą być jego ścianam i, wszystkie zaś 
inne płaszczyzny zjawić się nie mogą, gdyż 
w kierunku do nich prostopadłym  przyrost 
je s t  nadzwyczaj szybki; płaszczyzny te, gdyby 
naw et pow stały, wkrótce za rasta ją .

W  dzisiejszych pojęciach o budowie ciał 
krystalicznych przypuszczalną form ą pierw ot
ną  kryształu je s t  ośm cząsteczek leżących 
w w ierzchołkach jakiegokolw iek równoległo- 
ścianu. O sposobie pow stania te j grupy czą
steczek nic powiedzieć nie można. A le już 
od chwili zw arcia się tych ośmiu cząsteczek 
w to ciało hypotetyczne dalszy jego przyrost 
ulega, być może, tym  sam ym  praw om , k tóre  
k ieru ją  powiększaniem się k rysz ta łu  w idzial
nego. I  tu  i tam  d z ia ła ją  ty lko cząsteczki, 
bezpośrednio stykające się z roztw orem , 
a  spraw ą przyrostu  zawsze k ieru je  polarność 
i anizotropizm  chemiczny cząsteczek. Jeżeli

uderza nas jakoby raptow ne zjawienie się 
k ryształu , jeżeli dziwi nas to, że w zagma- 
tw anem  skupieniu globulitów *) w jednej 
chwili pow staje w idzialna b ry łka  krystalicz
na, to  winniśmy zwrócić uw agę na względne 
w ym iary tego kryszta łu . W yjaśni to przy
k ład  następujący . W  600 g nasyconego roz
tw oru a łunu  rozpuszczono 12 g nadm iaru  
przesycającego. J e s t  to  więc przesycenie do- 

j  syć słabe, gdyż wynosi tylko 2% . W  ta k  
przyrządzonym  ługu macicznym na płaszczyz- 
nie dw unastościanu rombowego, k tórej obszar 
wynosi przeszło jeden centym etr kw adrato 
wy, w przeciągu 8 godzin narosła  w arstw a 
więcej niż 4  m m  g ruba, czyli w przeciągu se
kundy — około 0,0002 mm. Ju ż  w powięk
szeniu 600-krotnem  długość 0,0002 m m  je s t 
dostrzegalną. W ięc gdy m aleńki k ryształek  
je s t jeszcze niewidzialny i wymiary jego p rze
k ro ju  optycznego zwiększają się w przeciągu 
sekundy o 0,0004 mm  2), to nic dziwnego, że 
ujrzym y go nagle. Pom ijam  tu  nadzwyczaj 
energiczne odżywianie się tak  m ałej powierz
chni k rysz ta łka  mikroskopijnego i to  silne 
przesycenie kropli wysychającej (k tó ra  p a ru 
je  pow ierzchnią bardzo dużą w stosunku do 
je j objętości niewielkiej), co wszystko razem  
zwiększa jeszcze szybkość przyrostu.

Zwróciłem  uwagę czytelnika na te mylnie 
niekiedy zwane „formy pierw otne”, gdyż nie
którzy  badacze, obserw ując pod m ikrosko
pem  krystalizacyą z roztworów zaprawionych 
i widząc bardzo drobniutkie kryształk i związ
ku badanego w postaciach zmienionych, przy
p isują im odm ienną budowę wewnętrzną. 
Tym czasem  odm iana k sz ta łtu  wywołana je s t 
tu  tylko przez zmianę napięcia sił k ap ila r
nych podczas wzrostu. K ryszta ły  jednego 
ciała, z rozm aitych roztworów wyhodowane, 
różnią się postacią, ale łupliwość, własności 
optyczne, słowem wszystkie ich cechy fizyczne 
są  niezmienne; s tąd  wnosimy, że budowa m o
leku larna  k ryszta łu  pozostaje ta  sam a, nie

') Globulity są to niewyraźne, jakby płynne, 
kulki, słabo widoczne w roztworze podczas kry- 
stalizacyi. Globulity te dostrzegalne są tylko 
zapomocą silnych drobnowidzów.

2) Ponieważ przekrój optyczny jest odległo 
ścią pomiędzy dwiema ścianami przeciwległemi, 

| a na każdej narasta 0 0002 mm, więc zwiększy 
i się on o 0 ,0 0 0 2 x 2  =  0,0104 mm.
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zależy ona bowiem od roztw oru, ale od n a tu 
ry  samych cząsteczek k ryształu . Roztwór 
wywołuje tylko niektóre zmiany kryształu , 
lecz cechy wewnętrzne są, jego właściwością, 
przyrodzoną;.

T eraz możemy przystąpić do wyszczegól
nienia niektórych badań, podjętych w celu 
wyjaśnienia wpływu domieszek na krystali- 
zacyą.

K w estya ta  pow stała przypadkowo. W  p ra 
cowniach chemicznych zdarzało  się nieraz, że 
jak ieś roztw ory złożone s ta ły  przez czas 
dłuższy w zapomnieniu. Chemicy też od- 
daw na wyparowywali rozm aite płyny, chcąc 
przez krystalizacyą zbadać ich zawartość. 
Otrzymywano w takich razach  czasam i krysz
ta ły  o postaci odm iennej, niż z roztworów 
czystych. T ą drogą w przeszłym  jeszcze wie
ku odkryto znany dziś powszechnie fak t, że 
z moczu, przy jego parow aniu, wydziela się 
sól kuchenna (N aC l) nie w sześcianach, ja k  
zwykle, ale ośmiościanach. Z  początku nie 
wiedziano, co wpływa na tę  zmianę, później 
dopiero przekonano się, że działa  tu  mocznik.

W idząc, że domieszki wpływają na postać 
kryształów , niektórzy chemicy i k rysta lo g ra
fowie od daw na próbowali tą  d rogą  wyświet
lić isto tę  krystalizacyi. A le niemasz syste
matyczności w historyi tych badań . T rzeba 
było tu  próbować całe szeregi związków, 
gdyż niewiadomo było, k tó re  ciało wpływ 
wywrze, a  wywiera nie każde. K rystaliza- 
cya przytem  je s t  to doświadczenie żmudne 
i długie; czasam i wieńczy ono zabiegi bada
cza pomyślnym skutkiem  dopiero po kilku 
miesiącach. W szystko to  zniechęcało bada
czy; mamy więc w tym przedmiocie tylko od
dzielne przykłady i próby dorywcze. N a j
ważniejszą zaś przyczyną niepowodzeń było 
to , że pracowano nad  tą  kw estyą bez myśli 
przewodniej. Ślepy empiryzm zaprowadzić 
może badacza na rozdroża. Gdy robimy 
doświadczenia, musi przed nam i nieść po
chodnię jakakolw iek teorya. Choćbyśmy n a 
wet rządzili się teoryą fałszywą, nie zaszkodzi 
to  nam  na drodze do praw dy. Świeży po
wiew, k tóry  wionie z łona przyrody przez 
doświadczenia nasze, zachwieje lub zgasi 
błędne św iatło teoryi. Zbudujem y wtedy 
teoryą nową, k tó ra  zbliży nas do rzeczywisto
ści i dalej w drodze przyświecać nam  będzie, 
dopóki znów sam a przyroda drogi tej nie

sprostuje. K ażd a  więc teorya upadająca  
niesie w sobie, jakoby w zarodku, teorye 
przyszłości.

W  kwesty i, nas obchodzącej, tak ą  właśnie 
myślą przewodnią s ta ła  się teorya związków 
wodnych w roztworze, k tórej treść roztrząsa
liśmy wyżej. Zwrócono raz jesreze uwagę 
na dawno znany przykład soli kuchennej, 
zm ieniającej swą postać w obecności dom ie
szek obcych, i, rządząc się teoryą wspomnia
ną, wyprobowano wpływ kilkunastu rozm ai
tych związków na krystalizacyą chlorku sodu.

Sól kuchenna czyli chlorek sodu, N aC l, 
krystalizuje się w sześcianach w w arunkach 
zwykłych. Roztwór soli (N aCl), nasycony 
przy 0° i ostudzony do — 8°0, wydziela dość 
duże blaszki jednoskośoe składu N a C l . 
2H 20 .  K rysta lohydra t ten w roztworze n a 
syconym dość długo daje się przechowywać 
w tem peraturze około 0°. Przeniesione do 
tem pera tu ry  wyższej, k ryształy  te m ętnieją 
i około + 5 °C  rozsypują się na zwykłe bez
wodne drobne sześciany N aC l. W  wysycha
jącym  powoli roztw orze chlorku sodu, nawet 
w tem peraturze zwykłej, da ją  się widzieć cza
sami pod mikroskopem te blaszkowate krysz
ta ły  dwuwodnego chlorku sodu, N a C l. 2K 20 ,  
lecz w kilka chwil po ich powstaniu Zjawiają 
się na nich nadzwyczaj drobne punkciki, k tó 
re  s ta ją  się niezadługo sześciankami bezwod
nego chlorku sodu, NaCl. M ożna więc przy
puścić, że w zwykłych w arunkach k rysta liza 
cyi płynny wodan N a C l . 213 ,0  rozk łada  się 
bezpośrednio na chlorek sodu i wodę, nie- 
przechodząc przez stan sta ły .

Chlornik żelaza, FeC l3, znanym je s t zwykle 
w postaci kryształów , zaw ierających sześć 
cząsteczek wody k ry sta lizacy i: EeC l3 . 6 H 20 .  
K ryszta ły  te  bardzo łatw o topią się. P ły n  
otrzym any przez stopienie wodnego chlorniku 
żelaza nasycono chlorkiem sodu i postawiono 
pod kloszem obok naczynia z kwasem siar- 
czanym 1). T ak  przygotowany roztwór w tem 
pera tu rze  zwykłej zastyga w masę sta łą . 
A le powoli, gdy woda z niej wyparowywa,

‘) Stężony kwas siarczany chciwie pochłania 
wodę z powietrza. Zamknięte z nim szczelnie 
w niewielkim dzwonie roztwory parują, a ciała 
stale suszą się łatwo bez podnoszenia tem pera
tury.
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m asa ta  sta je  się płynną, gdyż z chlorku so
du i chlorniku żelaza form nje się sól podwój
na 3 (N a C l. F eC l3) . H 20 ,  k tó ra  rozpuszcza 
się w daleko mniejszej ilości wody, niż F eC l3 . 
6 H 20 . Rozpuszcza ją  mianowicie w sobie 
woda krystalizacyi, k tó rą  zaw ierają  k rysz ta
ły wodnego chlorniku żelaza, w doświadcze
niu użyte. Roztw ór tak i, pa ru jąc  dalej, wy
dziela kryształy  N aC l w kom binacyi sześcia
nu z ośmiościanem.

Sól podwójna 3(N aCl . F eC l3) . H 20  pod 
działaniem  wody bardzo  ła tw o ro zk ład a  się 
na wodny cklornik żelaza, F e C l3 . 6H 20  i bez
wodny chlorek sodu, k tó ry  w ystępuje wtedy 
w ośmiościanacb. W idać  to wyraźnie pod 
mikroskopem przy obserwowaniu kryszta łka  
tej soli umieszczonego n a  szkle przedm ioto- 
weui; już  bowiem od wilgoci w pow ietrzu roz
pływ a się on i wydziela m aleńkie ośmiościany 
soli kuchennej. W idoczna więc, źe z roztw o
ru  chlorku sodu w chlorniku żelaza kryształy  
JMaCl wydzielają się kosztem  rozk ładu  soli 
3(NaCl . F eC l3) . H 20 .

Podobny wpływ na kryształy  soli kuchen
nej wywiera chlorek glinu, A1C13 , który 
z chlorkiem sodu łączy się w sól podwójną, 
tak  sam o ja k  chlornik żelaza.

K rysta lizacya  chlorku sodu z mocznikiem 
C O (H N 2)2 przedstaw ia się w sposób n as tęp u 
jący. Dopóki roztw ór soli kuchennej zaw ie
r a  niewielką ilość mocznika, w ydzielają się 
sześciany. G dy zaś domieszka ta  je s t obec- j  

ną w ilości dostatecznej, w tedy w m iarę p a ro 
wania roztw oru z początku pow stają ośmio
ściany N aC l, a  w końcu k ryszta ły  związku 
mocznika z chlorkiem  sodu: N a C l. C O (N H 2)2. 
H 20 . Związek ten  łatw o rozk łada się pod 
wpływem alkoholu lub kwasu solnego, p rzy
czem chlorek sodu znów wydziela się w oś- ( 
m iościanach.

Chlornik rtę c i (sublim at H gO L) da je  ! 
z N aC l dwie sole: a) 2(N aC l . H gC l2) . 3H 20  
i b) 2N aCl . H gC l2 . Jeżeli roztw ór soli (a) 
nasycimy chlorkiem sodu i w yparujem y go na 
powietrzu w tem pera tu rze  zwykłej, to  z po
czątku wydzielają się sześciany, potem  dwu- 
nastościany soli kuchennej, a wreszcie krysz
ta ły  soli (b).

Chlorek b izm uty  B iC la , k tóry  z chlorkiem  
sodu daje sól BiCl3 . N aC l . 3 H 20 ,  powoduje 
powstawanie ośmiościanów soli kuchennej; 
a  chlorek antym onu, SbCl3 , łączący się z N aC l

w sól podwójną ShCl3 . 3N aCl, wywołuje ści
nanie się chlorku sodu w dwunastościanacb.

Oprócz tego krystalizowano sól kuchenną 
z roztworów nasyconych chlorkiem  wapnia, 
CaCl2, m anganu, M nCla, niklu, NiCl2, kadmu, 
C d C ł., cyny, SnCl2 — fosforanem sodu, N a2 
H P 0 4 z  kwasem fosfornym H 3P 0 4, z bo rak 
sem N a 2B20 7 , z kwasem bornym  B (O H )3, 
wodanem sodu N aO H , kwasem solnym HOl. 
W szystkie te  ciała powodują ścinanie się 
chlorku sodu w ośmiościanacb.

Z asługu je  na uw agę w danym  razie  zacho
wanie się kwasu solnego. Chlorowodór *) 
w nizkich tem pera tu rach  daje z wodą trzy  
związki: H C 1 .6 H 20 ,  H O l . 3H 20  i HC1 . 
2 H 20 . T rzy  te  ciała w tem peratu rze zwyk
łej są roztw oram i. Otóż zmiany w postaci 
N aC l pod wpływem HC1 następu ją  wtedy do
piero, gdy zaw artość chlorowodoru w roztw o
rze odpow iada mniej więcej wzorowi HC1 . 
3H 20 ,  t. j. gdy roztw ór zaw iera około 40%  
chlorowodoru. P rzy  tym  stopniu stężenia 
kwasu solnego zachodzi zm iana we w łasnoś
ciach roztw oru. M ianowicie, w słabych ro z 
tw orach kwasu solnego, w m iarę powiększa
nia się koncentracyi, rozpuszczalność chlorku 
sodu, tem p era tu ra  m arznięcia i ciężary w ła
ściwe zm ieniają się zupełnie prawidłowo; 
dopiero przy tym  stopniu stężenia, przy k tó 
rym  kwas solny działa na zmianę postaci soli 
kuchennej, liczby w yrażające własności wy
mienione nagle poczynają się zmniejszać; 
a  krzywe wszystkich tych własności opadają 
raptow nie do osi rzędnych. W idzim y więc, 
że roztw ór, działający na  zm ianę postaci k ry 
stalicznej, u lega jednocześnie zasadniczym 
zmianom i co do innych swych własności. C a
ła  jego is to ta  sta je  się zupełnie odm ienną od 
istoty roztw oru obojętnego , t. j .  niewpływa- 
jącego na form ę krystalizującej się soli.

W reszcie, krystalizując N aC l z wodnego 
roztw oru glikokolu C H 2 . N H 2.C O O H , a ta k 
że winianu bary tu  i antym onu B a(SbO )2 
(C4H 40 6'l2 a)> otrzym ano sól kuchenną w kom- 
binacyach sześcianów piram idalnych, trape- 
zoedrów, ośmiościanów piram idalnych i czter-

’) Roztwór wodny chlorowodoru, HC1, nazy
wamy kwasem solnym.

2) Obadwa te  związki łączą sig z chlorkiem 
sodu, podobnie jak  mocznik.



JN r  46. WSZECHSW1AT 727

<dziestoośmiościanów z form am i zasadniczemi, 
słowom we wszystkich form ach holoedrycz- 
nych uk ładu  regularnego.

W yprobowano oprócz tego chlorek kobaltu, 
CoCl2 , m agnezu, MgCU , cynku, Zn012 , oło
wiu, PbCJlj, platyny, P tC l4, miedzi, CuCl2 i b a 
ry tu , Ba012 , sodę, N a2C 0 3 , saletrę sodową, 
N aN O ;, i podsiarczan sodu, N a 2S-203, lecz cia
ła  te  nie wpływają na zmianę postaci kryszta
łów soli kuchennej.

W  szeregu ciał, wywołujących rozmaitość 
forin soli kuchennej, widzimy związki zupeł
nie przeciwnej n a tu ry  chemicznej, np. kwas 
solny i wodan sodu. W spólną ich własnością 
w tym  razie je s t tylko silna dążność do łącze
nia się z wodą lub z chlorkiem  sodu. Jed n e  
z ciał tych, (np. glikokol, mocznik, chlornik 
żelaza) wprowadzone do roztw oru soli, two
rz ą  z nią związki podwójne; inne zaś (np. 
chlorowodór, wodan sodu, chlorek wapnia) 
odciągają od niej rozpuszczalnik, gdyż m ają 
większą do łączenia się z wodą pochopność, 
niż chlorek sodu. Być może przeto, że wo- 
dany chlorku sodu są wtedy uboższe w wodę 
niż poznany dotąd, a  posiadający skład N aO l. 
2H.20

Domieszka, ja k  widzieliśmy, wpływa na 
postać k ryszta łu  tylko wtedy, gdy wprowa
dzimy do roztw oru znaczną je j ilość. D opó
ki tego c iała  obcego je s t mało, powstawanie 
i przyrost kryształów  soli kuchennej odbywa 
się prawdopodobnie przez rozkład wodanu I 
NaOl . 2JŁO , z którego wydzielają się sześ
ciany; ale w m iarę dodaw ania domieszki, 
ilość cząsteczek dwuwodnego chlorku sodu, 
N aC l . 2 H jO, zmniejsza się, natom iast roz
tw ór zaw iera coraz więcej cząsteczek związku 
podwójnego (np. 3(N aCl . F eC l3) . HaO), lub 
jak iegoś wodanu, odmiennego od NaC1.2£ŁiO; 
i gdy wreszcie zaw artość domieszki w roztw o- 
rze je s t tak  znaczna, że N aC l . 2ELO istnieć 
już  nie może, natenczas chlorek sodu k rysta
lizuje się nie w sześcianach, lecz form ach 
innych.

P ostać  k rysz ta łu  zależy od względnej szyb
kości przyrostu różnych płaszczyzn, a szyb- j 

kość ta  zawisłą je s t  znów od siły, z ja k ą  roz- j 
tw ór do ścian krystalicznych przylega ‘).

Z  opisanych dopiero co doświadczeń widocz- 
nem się sta je , że siły te  zm ieniają się pod 
wpływem pewnych tylko substancyj. W i
dzieliśmy, że sześciany chlorku sodu zjaw iają 
się wtedy, gdy wydzielanie się kryształów  n a 
stępuje przez rozk ład  wodanu NaOl . 2ELO, 
inne zaś formy powstają prawdopodobnie 
przez rozkład innych wodanów przejściowych. 
S łabsze lub silniejsze w pewnym kierunku 
przyleganie roztw oru do kryształu  zależy 
więc tylko od tego związku, który bezpośred
nio poprzedza ciało krystaliczne w złożonej 
reakcyi jego powstawania. W szystko to  nas 
przekonywa, że kryształ rosnący je s t nadzwy
czaj ściśle związany ze swym ługiem m acicz
nym. Z niew oeni więc jesteśm y przyjąć, że 
siły kapilarne nie tylko są  czynnikiem fizycz
nym, ale także, i to  w znacznej mierze, po
winowactwem chemicznem ciała stałego p rzy 
legającego doń płynu. Jeże li więc różne cie
cze przylegają do kryształu  w rozm aitych 
kierunkach z siłą nie jednakow ą, to kierunki 
te  różnią się własnościami nie tylko fizyczne- 
mi ale i chemicznemi.

Doświadczenia w rodzaju  tylko co wyszcze
gólnionych prowadzą między innemi do po
znania owych kierunków. D ane, na tej d ro 
dze zdobyte, m ogą stać się dzielną podporą 
chemii organicznej; zachowanie się bowiem 
wielu związków węgla tłum aczym y p rze 
strzennym  układem  atomów w cząsteczkach. 
Oprócz tego zmiany, jak ie  zachodzą w posta 
ci k ryształu  pod wpływem rozm aitych roz
tworów. usta lą  i rozwiną zapewne poglądy 
tych krystalografów  i mineralogów spółczes- 
nych, którzy tw ierdzą, że cząsteczki k ry sz ta 
łu  są stale zwrócone do każdej ściany jego 
pewnemi atom am i lub grupam i atomów.

T ak a  więc doniosłość przypisana być może 
kwestyi, w artykule  niniejszym poruszonej.

Sto la t tem u z górą ') przypadek u k aza ł 
zdziwionym oczom badaczów ówczesnych sól 
kuchenną w ośmiościanach. W ted y  otwarcie 
broń przed tym faktem  złożono. Dziś, ja k  
widzimy, nietylko pozyskał on wyjaśnienie, 
ale s ta ł się wielce obiecującym dla przy
szłości.

Zygm unt Weyberg.

') Rok 1783. Romę de 1’Isle.
')  P a trz  artykuł „Jak rosną kryształy?” z Nr.

31, 3?, 33 r. b. I __________
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Rudolf Heidenhain.
W  zm arłym  dnia 13 października r. b. 

fizyologu wrocławskim św iat naukowy nie
miecki traci jednego z najcharak terystycz- 
niejszych swych przedstawicieli. Przez cz te r
dzieści la t  swej pracy naukowej i nauczyciel
skiej H eidenhain był wzorem pracowitości 
mrówczej, konsekwencyi w ytrw ałej w wysnu
waniu zadań dla samodzielnych swych poszu
kiwań, a  odznaczając się nieporównanem  za
miłowaniem do przedm iotu  swych badań , 
pociągnął za sobą duży szereg młodszych 
uczonych, otworzył, rzec mc zna, szkołę, k tó
r ą  zajm ują pewne określone zagadnienia 
fizyologiczne i k tó ra  w zasadzie ogólnej trz y 
m a się m etod badania w skazanych przez 
m istrza. P racow nia i sa la  w ykładowa za
m ykały w sobie cały św iat, z poza którego 
H eidenhain  praw ie zupełnie na  zewnątrz, nie 
w yglądał. R az tylko d a ł się porwać i p rze
mówił do szerszego ogółu, gdy mianowicie 
in teresy  nauki poważnie zdawały się b j ć za 
grożone. Z  A nglii podów czas— będzie tem u 
około la t dw udziestu —  p rzed o sta ł się do 
Niem iec przesadny i sentym entalnie n a s tro 
jony ruch przeciw wiwisekcyi, jak o  metodzie 
badania naukow ego. H eidenhain  wtedy 
w świetnej broszurze, w sposób poważny 
i spokojny, opierając się wyłącznie na dowo
dach naukowych, tak  jasno  i przekonyw ająco 
zakreślił g ranice doświadczeniom wiwisekcyj- 
nym, że uspokoił najzupełniej opinią publicz
n ą  i zapewnił fizyologii nienaruszoną swobo
dę badania.

Im ię w szerokim ogóle zdobył sobie także  
H eidenhain przez to, że był pierwszym, k tó 
ry  wraz z G ru tznerem  pod ją ł w Niem czech 
b adan ia  poważnie naukowe nad hypnotyz- 
m em, wówczas, kiedy inni uczeni jeszcze po
gardliw ie odw racali się od tych zjawisk, p ro 
dukowanych na arenie publicznej przez H an- 
sena i inn jch .

R eszta  zasług naukowych zm arłego fizyo- 
loga pozostaje w dziedzinie czystej fizyologii, 
stanowiąc w niej najpiękniejsze k arty . W ia 
domości o tych zasługach nie przeszły do 
ogółu, choć prace H eidenhaina  dotyczą n a j
bardziej zasadniczych zjawisk życiowych

i dla biologii całej posiadają  znaczenie pierw
szorzędne. One też zapew niają mu jedno 
z pierwszych miejsc wśród fizyologów nasze
go stulecia. Zdobycze naukowe, jak ie  zaw
dzięczam y Heidenhainow i, w znacznej mierze 
przypisać trzeb a  temu, że przez cały czas 
swego żywota uczony ten  pilnie m iał skiero
waną uwagę na  zmiany, jakie podczas życia 
organizmów i organów zachodzą w na jd rob
niejszych elem entach tkankowych, w kom ór
kach. B adan ia  H eidenhaina w równej mie
rze  dotyczą fizyologii i histologii. M ożna 
powiedzieć, źe głównie pod wpływem tycb 
bodźców, jak ie  z jego p rac  wyszły, pow stał 
duży dział fizyologii komórki. N ajw ażniejszy 
i największy szereg tych poszukiwań poświę
cił H eidenhain  zjawiskom wydzielania (sekre- 
cyi), zachodzącym  w organach gruczołowych.

Gdy w połowie stulecia bieżącego w fizyo
logii coraz więcej zdobywało sobie uznania 
pojmowanie fizykalne zjawisk życiowych, spo
dziewano się, że siły, wchodzące w g rę  przy 
w ytw arzaniu się i wydzielaniu soków w g ru 
czołach, dadzą  się sprowadzić do zjawisk 
fizycznych dyfuzyi i filtracyi. W ybitni fizyo- 
logowie ówcześni, a w pierwszym rzędzie 
B riicke i Ludw ig, pilnie zajęli się badaniem  
owych procesów fizycznych w m ateryi żywej. 
N apotkano wszakże szkopuł poważny w tłu 
m aczeniu zjawisk wydzielania w gruczołach, 
gdy w roku  1851 powiodło się Ludwigowi 
dowieść istnienia specyalnych nerwów wy- 
dzielniczych, t. j .  takich, których drażnienie 
bezpośrednio sprow adza pewne jakościowe 
i ilościowe zmiany w procesie sekrecyi g ru 
czołowej. T u ta j rozpoczynają się fizyologicz
ne i mikroskopowe badania H eidenhaina, 
k tóry  z ca łą  ścisłością i stanowczością dowo
dzi, że przy czynności gruczołu w samych 
kom órkach gruczołowych zachodzą p rzeobra
żenia morfologiczne. Z  początku H eidenhain  
sk łada  dowody tego przez badanie gruczołów 
ślinnych, lecz następnie rozszerza ten  fak t 
i na inne gruczoły i wykazuje swoiste, b a r
dzo charakterystyczne zmiany komórek wy- 
dzielniczych w gruczołach błony śluzowej 
żołądka, w trzustce, w gruczole mlecznym 
i łzowym. D opiero dzięki tym  badaniom  
poznano m echanizm  fizyologiczny gruczołów 
i zrozum iano wpływ, jak i na zjawisko wy
dzielania rozm aitych soków w u stro ju  zwie
rzęcym  m ają  nerwy. H eidenhain  pozostał
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do końca życia wiernym tem u kierunkowi 
swych badań i d la wielu innych jeszcze z ja 
wisk fizyologicznych dowiódł niedostateczno
ści sił czysto fizycznych, k tó re  powoływano 
do ich wyjaśnienia.

B ardzo rozległe i świadczące o wielkim ta 
lencie eksperym entalnym  są w tym względzie 
badania  H eidenhaina nad czynnościami n e r
ki. W  przeciwstawieniu do teoryi Ludwiga, 
k tó ra  usiłow ała wytłumaczyć tworzenie się 
moczu przez siłę filtracyi i ciśnienia, H eiden- 
hain wykazuje pierwszorzędne znaczenie ko
mórek nabłonkowych w kanalikach moczo
wych. W nowszych swych pracach H eiden- 
hain dowiódł również, że zupełnie niew ystar
czające są siły dyfuzyi i filtracyi w p roce
sie chłonienia (rezorpcyi) straw ionych pokar
mów przez błonę śluzową przewodu pokar
mowego. I  w tworzeniu się limfy dostrzega 
ten  uczony czynną rolę kom órek w naczy
niach włosowatych. W e wszystkich przeto, 
ta k  ważnych zjawiskach fizyologicznych, H ei- 
denhain, opierając się na sumiennej obserwa- 
cyi i doświadczeniu, wysuwa na plan  pierw
szy czynny udział komórki żywej. A  nie je s t 
to bynajmniej w wywodach H eidenhaina po
wrotem do mistycznej jak ie jś  siły życiowej, 
lecz jedynie postępem  naprzód, który każe 
nam  w pstrym  i zawiłym obrazie życia ko
m órki szukać pilnie innych jeszcze objawów 
sił naturalnych, prócz tych, k tóre  udało nam  
się dotychczas skonstatować. F izyka i che
m ia kom órki są jeszcze dziedziną mało po
znaną, a naw et m ało upraw ianą. Skądźeby- 
śmy sądzić mieli prawo, że już  wszystko do
tą d  niezrozum iałe, pozostanie takiem  na 
zawsze!

B adan ia  H eidenhaina o tw ierają nowy wid
nokrąg  i nowe staw iają zadania. W  tem 
właśnie niespożyta ich zasługa, że odkryw ają j  

nowe strony życia organizmów i że głębiej 
pozw alają zajrzeć w u tajone sprężyny tego 
życia. Posiew rzucony przez tego fizyologa 
na  niwę nauki zapłodni j ą  na d ługo i wyda 
jeszcze dużo ziarn zdrowych.

Byłoby wszakże niesprawiedliwością po- j 
p rzestać na wspomnieniu tylko powyższych 
najważniejszych jego  prac. W  całej dzie- | 
dżinie fizyologii mięśni i nerwów spotykamy 
się z imieniem H eidenhaina bardzo często, j 
Pierw sze jego badan ia  jak o  młodego docenta 
i p rofesora naw^t wyłącznie tej gałęzi nauki |

są  poświęcone. Lecz przytaczanie treści tych 
wszystkich badań na tem  miejscu uważamy 
za zbyteczne.

H eidenhain urodził się w r. 1834 w Ma- 
rienw erder jako syn lekarza. S tudya swe 
medyczne odbywał w Królewcu, H alli i B er
linie. M ając la t 20 został asystentem  du 
Bois Reymonda; w trzy la ta  później habilito
wał się w H alli jako  asystent Y olkm anna, 
a w 26 roku życia już objął profesurę fizyo
logii i histologii w uniwersytecie W rocław 
skim i na katedrze tej pozostał do końca ży
cia. Gdy w roku ubiegłym zm arł nestor 
fizyologów niemieckich, du Bois-Heymond 
i osierocił ka ted rę  w uniwersytecie berliń
skim, przedewszystkiem pomyślano o pozys
kaniu  H eidenhaina na to miejsce. Lecz już  
wówczas choroba nieuleczalna nurtow ała j e 
go organizm  i s tanęła  na przeszkodzie speł
nieniu tych zamiarów.

M. FI.

CHEMIA ZAPACHÓW.
Od głębokiej starożytności znana sztuka 

perfum erska, polegała na um iejętności wydo
bywania wonnych pierwiastków zaw artych 
w roślinach, tak  ja k  farbiarstw o zasadzało się 
na spożytkowaniu substancyi barwnych m a
rzanny, indyga, koszenili; wiadomo jak  głębo
kiego przew rotu dokonało w farbiarstw ie od
krycie barwników smołowych, wiele bowiem 
barwników naturalnych  zostało wyrugowa
nych przez produkty sztuczne. Zastosow anie 
m etod syntetycznych do perfum eryi je s t dale
ko świeższe, znajduje się dopiero w zaczątku, 
i nie wiemy jeszcze czy dojdzie kiedykolwiek 
do rezultatów  tak  świetnych ja k  farbiarstw o.

Hodowla roślin, z których wydobywane są 
substancye wonne, je s t przemysłem czysto 
agrarnym , a ponieważ produkty te muszą być 
obrabiane w stanie jaknajwiększej świeżości; 
więc fabryki i laboratorya perfum erskie um ie
szczono w miejscowościach najbardziej sprzy
jających  rozwojowi roślin, pod względem kli
matycznym. Tym sposobem wiele substancyj 
pachnących sprow adzają do nas z dalekich
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krajów : cynam on przychodzi z Chin lub wyspy 
Ceylan, essencya geranii z A lg ieru ; ze wzglę
dów jednakże  na liczne podrabiania, którym  
podlegają  tow ary im portow ane, spróbowano 
we F ran cy i i Niemczech fabrykować niek tóre  
z nich na miejscu, te  mianowicie, k tó re  wy 
ciągane są z ciał m ogących być bez szkody 
przewożonemi z daleka, ja k  goździki p ach 
nące. liście paczuli, drzewo sandałowe, korze
nie perzu i t. p. Dziś, wszystkie ciała suche, 
zaw ierające wonne a trudno  rozk ładające  się 
p ierw iastki, są dystylowane w E uropie a nie 
w krajach  ich pochodzenia.

Punktem , kolo k tórego  ześrodkowuje się 
przem ysł wonności, nietylko we F ran cy i, ale 
i w całym świecie, je s t  m ałe  m iasteczko 
alpejskie G rasse, leżące w pobliżu Nicei 
i Cannes, miasteczko nieposiadające poza tem  
żadnego znaczenia. Is to tn ie  G rasse, nie je s t 
tylko miejscowością renom ow aną z dystylo- 
w ania roślin lub  drzew pachnących, gdyż 
takich m iast słuszną cieszących się sław ą, 
je s t bardzo wiele, G rasse  je s t jedyną w swoim 
rodzaju mieściną w k tórej przechow ały się 
różne specyalne sposoby, z dawnych la t  wy
próbowane, służąc do w yciągania zapachów 
z kwiatów. To umiejscowienie przem ysłu 
perfum eryjnego, zawdzięcza G rasse  częścio
wo wyjątkowemu swemu klimatowi. Robiono 
wprawdzie próby zak ładan ia  plantacyj kw ia
towych w innych miejscowościach, ja k  w A l- 
gierzu, na rów ninach Saskich, w Palestynie, 
w koloniach Rotschildów , próby te  jed n ak  
dały  nieszczególne rezu lta ty , hodowla jednych 
roślin w ypadły pomyślnie, inne znów wcale 
się nie udały , a  wogóle p rodukty  te  nie m iały 
tej delikatności co produkty  z G rasse. P rócz  
klim atu, są inne jeszcze względy, k tóre  z m iej
scowości tej czynią cen trum  sztuki perfum er- 
skiej. G rasse ma od wieków utrw aloną 
renomę, produkty jego  cieszą się sławą, m ają  
w handlu doskonałą m arkę, i z tego względu 
ześrodkow ał się tu  dowóz substancyj im por
towanych, i te  najrozm aitsze fabrykacye, k tó 
re  są w związku z perfum eryą. Je ś li hodow la 
roślin, będących niezbędnem i produktam i, 
dostarczającem i zapachów, je s t przem ysłem  
rolniczym, to  i um iejętność w yciągania tych 
naturalnych wonności je s t  także  przem ysłem  
niezmiernie łatw ym , przytem  tradycyjnie 
przekazanym , używającym sposobów, k tó re  od 
wieków nie u legły  zmianie. P a ra  w odna

i tłuszcz, oto dwa jedyne środki używane 
w w arsztatach w G rasse, i powiedzieć m o
żna, że nie znają tam  żadnych przetworów 
chemicznych.

F ab ry k acy a  perfum  sztucznych wymaga 
przeciwnie pracowni daleko bardziej złożo
nych. U żyw ają tam , kwasów, alkalij, środków 
utleniających i tym  podobnych sposobów wy
m agających ludzi fachowych: chemików, in
żynierów, techników. Przem ysł ten  ześrod
kowuje się zwykle w wielkich m iastach, ja k  
w Paryżu, Lyonie i kierowany je s t we F r a n 
cyi, przez inne firmy niż przem ysł wonności 
naturalnych.

N ajprostszym  sposobem wyciągania p ie r
wiastków wonnych z roślin, je s t  dystylacya 
D ystylujem y rośliny z p a rą  wodną, w alembi- 
ku połączonym z oziębiaczem. Esencye pach
nące nie dysty lu ją  się w prawdzie przy 100°, 
lecz w rąca woda rozrywa komórki roślinne, 
wyswobadza substancye wonne, porywa je  
swym strum ieniem  i unosi do oziębiacza, 
gdzie razem  się skraplają. Zbieram y więc 
m ieszaninę wody i pierwiastków wonnych; 
przez dystylacyę jednak  rozłączyliśmy ciała 
lotne i pachnące od ciał stałych, nieprzed- 
staw iających d la  perfum eryi żadnej wartości. 
Esencya pachnąca oddziela się od wody 
przez odlanie, gdyż je s t od wody cięższa, ja k  
esencya goździków pachnących, lub lżejsza 
ja k  esencya z lawendy, i zbiera się na  dole 
lub  u góry odbieralnika. W  G rasse spotyka
my alembiki rozm aitej wielkości, najczęściej 
w ym iary ich są  ta k  duże, że mogą pomieścić 
1000 litrów  lub więcej, a dystylacya trw a 
nieraz długo : drzewo sandałow e lub goździ
ki dystylu ją się kilka dni, kw iat zaś pom a
rańczowy kilka zaledwie godzin. O grzew a
nie odbywa się p a rą  w odną : jeden  wielki re- 
zerw oar, wytwarza parę pod ciśnieniem, do
sta rcza jąc  j ą  wszystkim kotłom w arsztatu . 
D awniej używano m ałych przyrządów  ogrze
wanych na gołym ogniu, — system ten  jednak  
zarzucono przy rozw ijającej się wciąż pro- 
dukcyi. W  niektórych razach używ ają i dziś 
jeszcze m ałych przyrządów  dystylacyjnych, 
ła tw o dających się przenosić, gdy chodzi 
o wydobycie związków pachnących na  m iej
scu : law enda np. rośnie dziko i obficie na 
szczytach górskich, pokryw ając tam  znaczne 
p rzestrzen ie, a  gatunki dzikie znacznie prze
wyższają pod względem delikatności te, k tóre
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otrzym yw ane są przez hodowlę; niektórzy 
przemysłowcy, specyalrci, ud a ją  się w czasie 
sezonu, do tych miejscowości i zak ład a ją  
czasowe w arsztaty, w których dystylacya od- ! 
bywa się w małych przyrządach i na  ogniu, j  

W ielkie domy handlowe m ają naw et swoje | 
posiadłości w górach i w ysyłają do nich 
w odpowiednim czasie zaufanych pracow ni
ków, w celu eksploatow ania i dystylowania 
kwiatów, tak  hojnie zaofiarowanych przez 
przyrodę alpejską.

D ystylacya je s t jednym  z najważniejszych 
zabiegów w przem yśle perfum erskim , — trw a | 
ona cały rok, p rzetraw iając bądź kwiaty 
i rośliny świeże, bądź suszone, importowane; 
je s tto  sposób wydobywania wonności n ad 
zwyczaj prosty, m ało kosztowny, dający się I 
zastosować do wielkich ilości, w ym agający j 
niewielkiej liczby robotników. Dziś jednakże 
wiele zarzutów  możemy postawić tej m eto 
dzie, a najważniejszym je s t stw ierdzenie fak
tu  rozk ładan ia  się pierwiastków pachnących. ! 
S k ład  esencyj tych zaczyna być znanym po- 
t ro s z ę : znajdujem y między niemi związki 
nadzwyczaj różne: alkohole, etery, aldehydy, 
fenole, acetony; p a ra  wodna działa w rozm ai
ty  sposób na  te ciała, i zm ienia ich sk ład  : 
zm ydla etery , polym eryzuje aldehydy i t. p. 
P rzy tem , dystylacya odbywa się zazwyczaj 
w środowisku nie dosyć obojętnem , gdyż kwas 
wydzielony w skutek zm ydlenia eterów, n ad a 
je  gryzący odczyn płynom , działa  na esencyą 
pachnącą i narusza je j sk ład . Z  drugiej 
strony p a ra  wodna porywa swym strum ie
niem lotne składniki, z których jedne istn ieją  
w roślinie, a  drugie pochodzą z działania pary  
na substancyą organiczną: spotykam y tu  kw a
sy i aldehydy, należące do grom ady tłu ste j, j  

związki siarkow e, ciała o składzie źle okre
ślonym o zapachu przykrym . T e  to nalecia
łości, będące prawdziwemi zanieczyszczenia
mi, nada ją  świeżo przedystylow anym  wonno
ściom arom at, za tracający  się często z cza
sem, często jed n ak  uporczywy i trudny  do 
usunięcia. Perfum y wiele tra c ą  na finezyi, na 
subtelności z powodu tych przyczyn, nic więc 
dziwnego, źe pom yślano nad  innemi sposoba
mi w yciągania wonności z roślin, sposobami, 
k tóreby w niczem nie naruszały  delikatnej 
na tu ry  arom atów .

Zwrócono się do tłuszczów, gdyż są to 
substancye obdarzone w łasnością pochłania

nia ciał pachnących. Najpierwszym w arun
kiem je s t otrzym anie tłuszczu bezwonnego, 
niepodiegąjącego jełczeniu; a zarazem  odpo
wiednio miękkiego. Zimę, k tó ra  je s t ogórko
wym sezonem tego przem ysłu, poświęcają 
w G rasse na przyrządzanie tłuszczu: jes tto  za
zwyczaj m ieszanina tłuszczu wołowego i wie
przowego,-w najrozm aitszy sposób topiona, fil
trow ana, m yta i czyszczona. Tłuszcz ten by
wa użyty w dwojaki sposób: do m acerowania 

i na ciepło, lub do absorbow ania (enfleurage).
M acerowanie stosowanem bywa do róży, 

fiołka, do kwiatu pomarańczowego; weźmy 
na przykład różę. Zbiór róż odbywa się z a 
zwyczaj w m aju, jednocześnie z kwiatem po
marańczowym. Świeżo ścięte róże w rzucają 
do kąpieli z ogrzanego tłuszczu, mniejwięcej 
na 70° i zapornocą dużych łopat zanurzają  
zupełnie w tym ciepłym gąszczu; po oznaczo
nym czasie, który trw a kilka godzin, oddzie
la ją  tłuszcz od róź, w ytłaczają przylegający 
do kwiatów zapomocą prasy, poczem tłuszcz 
ów służy znów do rozpuszczania zapachów 
z nowej porcyi kwiatów; tym sposobem w je d 
nej ilości tłuszczu, m acerują się coraz to 
świeże zapasy róż przez parę  nieraz tygodni, 
aż tłuszcz nabierze silnego zapachu, i zam ie
ni się na żó łtą  i silnie uperfum owaną pomadę.

P om ada może być używaną jak o  taka, lecz 
większa je j część służy do przyrządzania eks
trak tów , czyli roztworów alkoholowych won
nych związków kwiatowych; alkohol używany 
w tym  celu je s t niezmiernie czysty, obojętny 
i zupełnie bezwonny. Pom ada skłócona z od
powiednią ilością takiego alkoholu, oddaje mu 
swój wonny wierwiastek, gdyż związki pach 
nące silniejsze m ają  powinowactwo do alko
holu, niż do tłuszczów,—pozostały zaś tłuszcz 
może być użyty w m ydlarstwie, gdyż s ta ł się 
już niezdatny do powtórnego spożytkowania 
w perfumerstwie.

Jeżeli te raz  porównamy pom adę albo eks
t r a k t  różany, z esencyą kw iatu pom arańczo
wego, to  przekonam y się ja k  dużą jest różni
ca w zapachu, gdyż esencyą słabo przypomi
na zapach kwiatu, ek strak t zaś, mimo lekkie
go zapachu tłuszczu, którego niepodobna się 
pozbyć, bardzo wiernie oddaje arom at róży. 
E sencyą je s t zwykle tańszą, — ek strak t zaś 
i pom ada są produktam i daleko bardziej de- 
likatnem i i droźszemi. Jak ież  jednakże zna
czenie tłuszcze m ają w tem  m acerowaniu kwia-
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tów i dJaczego zam iast nich nie używają in
nych ciał bardziej sym patycznych? Tłuszcze 
są  po p rostu  rozpuszczalnikam i substancyj 
wonnych, zab ierają  je  kwiatom , zostaw iając 
te  bez najm niejszego zapachu; nasuw a tu  się 
jed n ak  mimowoli pytanie, dlaczego odrazu 
nie bierzemy alkoholu, k tórego się ostatecznie 
używa do przyrządzenia ekstraktów , będące
go równie dobrym rozpuszczalnikiem  ciał 
wonnych ja k  tłuszcze? Odpowiedzieć możemy 
następujijcem  doświadczeniem : zanurzm y
kw iat w alkoholu, a przekonam y się że o trzy 
many roztw ór je s t barw y brudnej i m ętnej, 
a  zapach jego je s t  praw ie przykry, możemy 
wprawdzie odróżnić a ro m at kw iatu, lecz a ro 
m at ten je s t  słaby i zagłuszony rozm aitem i 
domieszkami. Alkohol przy tem pochłania 
wodę zaw artą  w tkankach  roślinnych, rozcień
cza się i nie może służyć do ponownego roz
puszczania zapachów. In n e  rozpuszczalniki 
p rzedstaw iają  podobne niedogodności. O d 
dawnych czasów chemicy wypowiadali wojnę 
barbarzyńskim  sposobom używanym w G ras
se i probowali zastąpić tłuszcz innemi związ
kam i, ja k  eterem , siarkiem  węgla, chlorkiem  
metylu, chloroformem; wszystkie te  substan- 
cye da ją  jed n ak  p rodukty  daleko grubsze, 
ordynarniejsze, pomimo więc licznych p ro tes
tów musimy przyznać, że w tradycyjnych 
sposobach musi tkwić jak aś  g łębsza podstaw a 
racyonalna. Tłuszcz je s t rozpuszczalnikiem , 
który przy bliższem rozpatrzen iu  przedstaw ia 
nie m ałe dogodności, gdyż obdarzony je s t  
niezmiernem powinowactwem do substancyj 
wonnych; gdy kw iaty są  zanurzane w tłu sz 
czu wówczas w ytw arza się bardzo energiczna 
w ym iana między esencyą pachnącą  a je j roz
puszczalnikiem , bo esencya niezm iernie ła tw o  j  
rozpuszcza się w tłuszczu , a  tłuszcz w esen- i 
cyi; tłuszcz przy tem  zupełnie się nie m iesza j  

ze związkami wodnistemi, zaw artem i w rośli- ] 
nach, je s t bierny, obojętny, nie wchodzi ł a t 
wo w związki, nie przenika do tkanek  i kom ó
rek, nie łączy się z innem i związkam i orga- 
nicznemi. Je śli zam iast tłuszczu użyjem y 
eteru , to  ten  łatw o rozpuszczając się w wo
dzie, przenikać będzie z n ią razem  do głębi 
tkanek i zabierze z nich, prócz związków won
nych, wiele innych produktów  organicznych 
wewnątrz roślin zaw artych. W ostatnich 
czasach N audin  zaproponow ał używanie za
m iast tłuszczów innego środka, mianowicie

lekkich olejów naftowych; związki te  okazały  
się o wiele stosowniejszemi od eterów, chloro
formów i tym podobnych substancyj,’gdyż mi
mo odmiennego składu chemiczenego przed
staw iają  sporo własności analogicznych z tłu sz
czami, są to mianowicie c ia ła  obojętne i trudno  
wchodzące w związki, bezwonne, nierozpusz
czalne w wodzie, a najcięższe z pomiędzy se- 
ryi naftow ej, ta k  zwane waseliny, niezm iernie 
są podobne z całokszta łtu  swych własności 
fizycznych i organoleptycznych do tłuszczów, 
najlżejsze zaś gazoliny, choć różne pod wzglę
dem fizycznym i organoleptycznym , obdarzo
ne są tem iź samemi ogólnemi własnościami 
co waseFny.

{Dok. nast.)- 

D -r Zofia Joteyko Rudnicka

streściła z odczytu Jakóba Passy wygłoszonego 
w Towarzystwie francuskiem popierania nauk.

S P R A W O Z D A N I E .

M ajew ski E. S łow nik nazwisk zoclogicznych  
i botanicznych polskich, 

„ Tom II. Słownik łac ińsko-p o lsku
Część pierwsza A — M. W arsza
wa, 1894.

Zajmując się od wielu la t historyą hodowli 
roślin w Polsce, byłem zmuszony zbierać nazwy 
roślin, począwszy od najdawniejszych; uważałem 
to jednak za ciężar, który byłbym chętnie złożył 
w ręce młodsze i mające więcej czasu odemnie. 
Skoro więc pan Erazm  Majewski ogłosił prospekt 
swego słownika, oświadczałem mu gotowość od
stąpienia całego m ateryału, jak i ju ż  miałem ze
brany (cuły w. XVI, część XV i XVII), byłem 
też gotów służyć zamierzonemu przedsięwzięciu 
radą i pomocą we wszystkiem, chciałem jednak 
mieć gwarancye, że rzecz cała będzie sumiennie 
i racyonalnie opracowana; byłem między innemi 
przeciwny aby przenosić do słownika całą treść 
„Ukaziciela” Antoniego Wagi. żądając aby z nie
go wnieść tylko to, co je s t w nim nowego. W  tej 
kwesfyi otrzymałem wówczas, w r. 1885, dwa 
listy od pana M., które teraz leżą przedemną 
i przypom inają całą sprawę. W ostatnim z tych 
listów pan M. oświadczył mi kategorycznie, że 
się nie zgadza na moje życzenia, że nie widzi ich 
racyi i odkłada rzecz do osobistego porozumienia 
się. Od^ąd nie miałem żadnej wiadomości co się 
dzieje ze słownikiem pana Majewskiego.
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Po czterech Jatach, wyszedł wreszcie w roku 
1889, pierwszy zeszyt tak dawno zapowiadanego 
słownika a mianowicie tomu polsko-łacińskiego.

O tym pierwszym zeszycie, umieściłem we 
„Wszechświecie” (tom VIII, Nr 41, p. 655 et 
seq.) bardzo spokojne i objektywne, ale rzetelne 
sprawozdanie. Odpowiedział mi na nie pan M., 
w następnym numerze „W szechświata” , nieprzy 
znając mi w niczem racyi, w sposób tak  arogan
cki i niegrzeczny, że postanowiłem pozostawić 
słownik nadal losowi, jak i mu jego autor gotuje; 
nabrawszy zaś wyobrażenia, że niema co na pra
cy pana M. polegać, zes‘awiałem sobie dalej sam 
nazwy roślin. Skoro zaś w tej robocie doszedłem 
do literatury XIX w., zmuszony i ją  przeglądać, 
kartkę po kartce, postanowiłem zbierać współ 
cześnie także imiona polskie rodzajów, w pierw 
szym rzędzie dlatego, żeby znów ustalić sobie 
polskie nazwy rodzajów wchodzących w skład 
naszej flory. Zbieranie innych imion rodzajowych 
nie dodało stosunkowo zbyt wiele pracy i takim 
sposobem zebrał się, głównie w ciągu trzech 
ostatnich lat, materyał, który niebawem ogłoszę. 
Nie z tym zamiarem go zbierałem, owszem wcale 
o tem nie myślałem aż do czasu, kiedy na wiosnę 
b. r . zetknąłem się przypadkiem z tym drugim, 
ju ż  ukończonym tomem łacińsko-polskim słow
nika.

Drugi ten tom słownika poprzedza, podobnie 
ja k  pierwszy, bardzo długa przedmowa. Autor 
parafrazując w niej pewną część mojej krytyki, 
o pierwszym zeszycie, dowodzi jak  potrzebne by
ło sprowadzić polskie nazwy do wspólnego mia
nownika łacińskiej, dziś używanej nomenklatury, 
gdyż inaczej ta część słownika byłaby bezładnem 
zbiorowiskiem nazwisk, oraz —  w jak i sposób to 
wykonał. Zaznacza, że nie potrafił oznaczyć 
wszystkich dawniejszych imion łacińskich, odróż- 1 
nił je  jednak w lekście w pewien sposób od do
brze zdeterminowanych. To dlatego tylko pod
noszę, że moja krytyka będzie się odnosić wyłącz
nie do tej części m ateryału słownika, którą pan 
M. jako właściwie oznaczoną sam uznaje. W wyo 
brażeniu o wartości swego słownika autor je s t j 
tu  do pewnego stopnia skromniejszy, niż był 
w przedmowie do pierwszego tomu, ale i tu  je sz
cze bardzo się chełpliwie pod tym względem wy
raża, i muszę przytoczyć odpowiedni tekst, żeby 
czytelnik był w stanie sam osądzić, o ile obietni
ce te odbiegają od ich spełnienia.

„O naturze i pochodzeniu większej części ze- i 
branych tu  nazwisk” —  mówi autor — „skrzętny 
badacz przy pewnej pracy będzie mógł na mocy 
zgromadzonych tu faktów przyjść do wn;osków :

a) kiedy pierwszy raz zjawiło się w dostęp
nych mi pomnikach piśmiennych;

b) kto i dla jakiej istoty wprowadził lub 
utworzył nazwisko, albo też zmienił jego 
znaczenie;

c) kiedy lub ja k  długo nazwisko było używa
ne, a kiedy znikło;

d) jakie je s t jego rozpowszechnienie, pokre
wieństwo i t. p

„Oczywiście, że nie wszys'kie te wnioski znajdą 
się u mnie gotowemi, ale przez umiejętne bada
nie dadzą się wyprowadzić z mego słownika 
o wiele łatwiej, aniżeli bez niego. Przytoczenie 
przy każdem nazwisku dzieł, w których je  spot
kałem, ułatwi źródłowe poszukiwania” .

Tylko brak odpowiedniego wykształcenia przy
rodniczego może tłumaczyć tę pewność autora
0 wartości swego dzieła. Bo, przynajmniej w bo
tanice, pan M. nie posiada elementarnych wiado
mości. Tak jest; twierdzę to stanowczo wobec 
takiego faktu, że pan M. między nazwami s to 
krotki (Bellis perennis) podał (str. 113) berbe
rys! i nie uderzyło go to ani podczas zestawiania 
kartek  ani podczas robienia korekty, że poza 
tym wyrazem berberys położył cały szereg cytat 
autorów (wszystko zmyślonych) między innemi 
jednego i drugiego Wagę! oraz obu Jundziłłów! ; 
Waga lub Jundziłł nieumiejący odróżnić stokrot
ki od berberysu! Nie jest to wyjątkowy przypa
dek, bo spotkałem podobnie na str. 13 tw ierdze
nie, że Kazimierz Łapczyński, tak  zasłużony na
szych czasów florysta, znowu trzciny od tataraku 
nie odróżniał.

Panu Majewskiemu zdawało się, że do układa
nia słownika zoologiczno-botanicznego. tak jak  
do zbierania guzików lub marek pocztowych, nie 
trzeba żadnego wykształcenia tylko inteligencyi,
1 ten, co się ważył na to, żeby w dzisiejszym sta
nie rzeczy nietylko staropolskie ale nawet staro- 
czeskie imiona roślin oznaczać, nie umie odróżnić 
nazw gatunkowych od rodzajowych. Bo z naj- 
większem zdumieniem widzi się, w tym tomie 
słownika, pod rodzajami pomieszczone nazwy 
gatunków, bądź ludowe, bądź autorów zeszłych 
wieków, piszących przed reform ą Linnego, tak 
jakby  lud mógł nazywać takie abstrakeye jak  ro
dzaj albo mogli nazywać rodzwje autorowie piszą
cy w czasach, kiedy w nauce pojęcie rodzaju nie 
istniało.

Gdybyśmy gatunkowe nazwy roślin, użyte 
przez st»rożytnych pisarzy, spo4ykali w słowniku 
zebrane pod łacińskiem mianem rodzaju, do któ
rego gatunek należy, możnaby przypuszczać, że 
autor — nieznający się wprawdzie na rzeczy —  
utworzył sobie jakąś nieracyonalną zasadę, ale 
przecież zasadę, i tej się trzym a, tu jednak niema 
żadnej. W rodzajach np. Barbarea, Beta, Beto- 
nica, Borago, Biyonia i t. d. liczne polskie nazwy 
gatunkowe są wszystkie mylnie wyliczone jako 
imiona rodzajów i tak bywa najczęściej. Bywa 
jednak inacz»j, bo np. w rodzaju Achillea wszyst
kie takie imiona są —  tym razem odpowiednio—  
pod właściwą gatunkową nazwą Achillea millefo- 
lium, albo znów w rodzaju Bupleurum znajduje- 
my je  —  nie wchodzę w to czy są trafne —  roz
mieszczone słusznie, nie pod nazwą rodzajową 
ale między dwuma gatunkami tego rodzaju. 
Najdziwaczniej —  a znów inaczej —  postąpił so
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bie autor z taką kategoryą nazw, odnoszących 
się np. do gatunku Berberis vulgaris lub do Aco- 
rus calamus, bo część ich umieścił pod gatunkiem 
a część pod rodzajem!

W słowniku więc p. M. polskie imiona gatun
ków, wspomniane przez autorów piszących w cza
sach, kiedy o rodzajach nie było mowy, są tro ja
ko traktowane. Zazwyczaj są błędnie pomiesz
czane tylko pod nazwą rodzaju, czasem też nie
właściwie w części pod rodzajem  a w części pod 
gatunkiem, a tylko wyjątkowo trafnie pod gatun
kiem, do którego należą.

W rozmieszczeniu nazw ludowych te same błę
dy, co z nazwami poprzedniej kałegoryi. Oczy
wiście, że nigdy nie powinny się znaleźć pod 
imionami rodzajów; dlaczego je  tak  autor dość 
często pomieszcza, to sekret redakcyi. Ale to 
ju ż  je s t wprost zdumiewające, jeżeli nawet z je d 
nego źródła nadesłane nazwy pewnej rośliny ja 
koby ludowe, są rozdzielone między rodzaj i jego 
ga'unek a przecież i taki przykład można zacy
tować, czytamy bowiem w słowniku (str. 195) 
pod Chelidonium —  opięta J . Gors., a pod Cheli- 
donium majus -— gniazdo, jaskółcze gniazdo 
J. Gors.

Nie koniec na tem. Rzucamy okiem na str. 
81, gdzie je s t rodzaj Arisarum. Wyliczono tu  
pięć polskich nazw, z tych tylko jedna, kleśniec, 
je s t na właściwem miejscu, inne cztery nazwy są 
oczywiście gatunkowe, bo ich autorowie żyli 
w czasach, kiedy o rodzajach roślin, jako poję
ciach naukowych, nie było i awet mowy, ale te 
nazwy nie oznaczają tym razem gatunku należą
cego do rodzaju Arisarum, są one nazwą gatun
kową innego rodzaju, t.o odnoszą się do Arum 
tenuifolium! Raz wpadłszy na trop  podobnego 
błędu, odnajdujem y go i w innych miejscach. 
Stwierdzę to zaraz na przykładzie, z którego się 
też dowiemy ccś o opuszczeniach w słowniku.

A zatem pod Acorus, na str. 12, spotykamy 
wymienionych dziewięć imion polskich rzekomo 
rodzajowych a mianowicie : 1) kosaciec, 2) le- 
piech, 3 i 4) mieczyk (z różną pisownią), 5 i 7) 
mieczykowie (różnie pisane), 6) mieczykowe ko
rzenie '), 8) oleśnik, 9) szuwar, 10) ta tarak , 
11) ta tarze ziele. Z pomiędzy nich pierwsze 
imię nie wiem skąd wzięte, w książce bowiem, 
z której pan M. rzekomo je  cytuje (Loeselius, 
F lora prussica, 1703) niema ani jednej polskiej 
nazwy. Nie mam sposobności sprawdzenia ósmej 
nazwy ale to pewna, że gatunkowa i że tu  nie 
należy. Nazwy wymienione jako  2), 9) i 11) od
noszą się wszystkie do gatunku Acorus calamus, 
nazwy zaś wyliczone pod 3 — 7 należą do gatun
ku ale całkiem innego rodzaju, niż Acorus a m ia
nowicie do rodzaju Iris, a gatunku Iris pseudo-

')  Przecież to nie ma sensu podawanie zapiski 
o używaniu korzeni pewnej rośliny jako nazwy, 
bo w takim razie wyrażenia takie ja k  np.: kolce, 
kwiaty, liście różane i t. d. byłyby też nazwy.

acorus '). Poios*aje więc z dziewięciu jedna 
nazwa właściwie tu  pomieszczona: tatarak , a p»  
mozolnem porównaniu wszystkich wyliczonych 
pod tem imieniem cytat można dojść ze słowni
ka, że najstarszy z cytowanych tu  autorów je s t 
Dembosz, którego dziełko pochodzi z r. 1841. 
Stąd wynikałby ten logiczny wniosek, że ten ro
dzaj Acorus został po polsku pierwszy raz wspo
mniany przed niespełna 60 laty. Czy lak je s t 
w is focie? Wcale nie, pan M. bowiem pomiesz
czając niewłaściwie pod Acorus różne gatunkowe 
nazwy opuścił cztery imiona rodzajowe, które tu  
rzeczywiście należą. Z tych trzy : 1) kalmus, 
2) ajer, 3) ta tarsk ie ziele, znajdują się w cytowa
nych przez niego dziełach; tatarskie ziele (jako 
imię rodzajowe) u Zawadzkiego (1836), ajer 
u Andrzejowskiego (1869) i obu Jundziłlów 
(1830 i 1811), kalmus u Kluka (1786). Cóż 
sądzić o takiej dokładności? A nie je s t to wcale 
wyjątkowe zjawisko, owTszem w rodzajach roślin 
krajowych nieledwo pospolite.

Pokazuje się stąd, że w słowniku pana M.
1) opuszczone są nieraz pod rodzajam i odpo
wiednie im polskie nazwy i to pochodzące właśnie 
z najdawniejszych a poważnych źródeł, 2) że po
mieszczone bywają nazwy, które się tam wcale 
nie powinny znajdować. Jedne z nich są to lu 
dowe nazwy roślin, te powinny być odniesione do 
gatunków, k 'órym  służą. D rugą kategoryą nie
właściwie pomieszczanych gatunkowych nazw s ta 
nowią imiona roślin, użyte przez dawniejszych 
pisarzy. Z pomiędzy nich niektóre należą przy
najmniej do tego samego rodzaju, inne zaś są na
wet gatunkami całkiem innego lub innych rodza
jów, niż tego, pod któreini je  pan M. wylicza.

Przejdźm y teraz do innej strony słownika, do 
sprawdzenia dokładności cytat, tak  jak  je  autor 
szeregami podaje. Wybieramy w tym celu ro
dzaj Capparis (str. 164) d laego , że cytat je s t 
ani zbyt wiele ani zbyt mało. Przytaczam  do
słownie odpowiedni tekst ze słownika, numeruję 
tylko kolejne nazwy polskie, żeby mi Ja'wiej było 
podawać odniesione do nich cytaty. A zatem 
tekst je s t t a k i :

2) Dziwna, że te  nazwy są podane w słowni
ku trzy  razy, raz (tu ta j)  odniesione do rodzaju 
Acorus (str. 12), drugi raz! do rodzaju Gladiolus 
(str. 361), trzeci raz! do gatunku Iris pseudo-* 
acorus (str. 410). Dziwniejsza, że w dwu pierw
szych razach, to  je s t tam, gdzie należeć nie po
winny, m ają one cy'aty wielu starożytnych pisa
rzy  a tam, gdzie właściwie należą, niema przy 
nich wcale podanego żadnego źródła; we wszyst
kich zaś tych trzech przypadkach oba rodzaje 
i gatunek ten są poprzedzone znakiem, wskazu
jącym , że autor słownika był w stanie (§ 20 
przedmowy) te nazwy (jak  i wszystkie inne tam 
odniesione) oznaczyć według dzisiejszej nomen
klatury, według własnego przekonania więc, 
w każdym z tych trzech razów trafnie oznaczał, 
chociaż za każdym razem inaczej!
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Capparis L.
1) Kapar. SI. W ileń —  A W —  Syreniusz —

CW —  Cz — Leś - Leś 2 — Ziem —
Encykl — Botanika Łom— 8— 16— 15.

2) Kapari. Falim ierz 1534 (Capparis).
3) Kaparek. Lekarz wiejski.
4) Kaparki. Ziem—AW — SI. Wileń.
5) Kapary. AW— Pisul 2 — Lewart —  Syre

niusz — SI. Wileń — CW— Cz-—Leś — 
Knap— Pisul Gromady— A. M.

6) Kappar. AW— CW — Cz — Leś -  Ziem —
Leś 2 —  Encykl.

7) Kappary. Spicz 1554 — Sien 1568.

Na pierwszy rzu t oka widzimy niewłaściwość 
cytowanych tu  autorów zeszłych wieków jak: Fa- 
limierz, Siennik, Spiczyński, Syreniusz, którzy 
mogli tylko wspominać o gatunku mianowicie 
o Capparis spinosa. Tak samo myślał i druko
wał tłumacz Lekarza wiejskiego, nieposługujący 
się jeszcze podwójną, nomenklaturą Linnego, tak 
samo błędnie pomieszczono tu  a nie odniesiono 
do gatunku notaty rękopiśmienne, oznaczone 
znakami 8 - 1 6 - — 15. Jeżeli te cytaty— jak  n a
leży— wykreślimy, stracimy trzy  rodzajowe imio
na a mianowicie 2, 3 i 7.

Sprawdzając powyższe cytaty ze źródłami, cy
ta ta  po cytacie i książka po książce, przekonamy 
się co następuje :

pod nazwą 1) skomponowano cytaty A W — CW 
Cz — Ziem.

pod nazwą 5) mylnie pomieszczono cytaty : 
CW — Leś —  Pisul Gromady, 

pod nazwą 6) prawie wszys*kie cytaty oprócz 
jednej, bo CW —  Cz —  Leś — Ziem Leś 2 —  
Encykl. Fą fałszywe!

Zdawałoby się więc, że tekst p. Majewskiego 
pod Capparis tak powinien wyglądać :

1) Kapar. Sł. Wileń — Leś— Leś 2— Ziem —
Encykl — Botanika Łom.

4) Kaparki. Ziem —  AW —  Sł. Wileń.
5) Kapary. AW — Pisul 2 —  Lew art —  Sł.

W i le ń -  Cz.
6) Kappar. A W.

Wypadałoby z tego, szukając w każdym szere
gu najstarszego z cytowanych dziel, że o rodzaju 
Capparis jest wzmianka w naszej literaturze po 
raz pierwszy w r. 1848, że wówczas powstały 
naraz trzy nazwy (4, 5 i 6), w r. zaś 1856 użyto 
po raz pierwszy czwartej (1).

Cóż się jednak w rzeczywistości pokazuje? 
Oto ze źródeł, które pan M. podaje jako rzekomo 
przez siebie opracowane, opuszczono następujące 
cy ta ty :

pod nazwą 1) Cz 5 i HRW.
„ n 3) Sł Wileń.
» „ 4) W.
n „ 5) KI, Ln i Med.
„ „ 6) Sł. Wileń i O.
n 7) Dziar i Sien oraz Pisul gromady.

Jeżeli teraz z pierwszego tekstu, w którym by
ło 38 cytat, wykreślimy—jak  należy— cytat 23, 
a do pozostałych 15 dopiszemy I I ,  które opusz
czono, jakże ten pierwotny tekst będzie wyglądał 
obok sprostowanego? Widziane to rzeczy w ja 
kimkolwiek słowniku?

Tak sprostowane cytaty opowiedzą nam cał
kiem inną historyą nazw rodzaju Capparis a mia
nowicie, że mówił o nim pierwszy Kluk w roku 
1786, że go potem kolejno odmiennie nazywali : 
Wodzicki (1820), Siemiątkowski (1821), Dziar- 
kowski (1824) i Leśniewski (1858). Nie będzie 
to jeszcze prawda, bo pau M. nie zna wielu źró
deł, ale zawsze bliższe rzeczywistości niż to, cze
go się z teksłu słownika fałszywie dowiedzieć 
można.

Pan Majewski zasłrzegł się i zas*rzega się, że 
on daje tylko wpół surowy materyał, to znaczy, 
że nie przesądza trafności podań znajdowanych 
w źródłach, ale zestawia nazwy tak jak  je  spoty
ka oznaczone. Z powyższego mógł jednak czy
telnik nabrać wyobrażenia, że to nie jest na wpół 
surowy, ale na wpół fałszywy materyał; teraz się 
przekonamy, że bywa nietylko na wpół fałszywy 
ale też zupełn:e fałszowany.

Na stronie 107 słownika czytamy bowiem pod 
Balaustion Hook. Myrt. co następuje :

granatczak, Sł. Wileń (Balaus'a),
grauaty pełne, KI (Balaustium).

Rodzaj Balaustion został utworzony przez 
Hookera w r. 1852, odrazu więc uderza niepodo
bieństwo aby Kluk. żyjący w zeszłym wieku, 
mógł o nim mówić. W jego Dykcyonarzu roślin
nym (tom 2 str. 242) znajdujemy opis rodzaju 
Punica nazwanego granatowe drzewo i gatunku 
Punica granatum (granatowe drzewo zwyczajne). 
W opisie tego gatunku jest zdanie : „Ogrodnicy
w ogrodach niektórych, utrzymujący dla kwiatu 
tylko a osobliwie pełnego nazywają balaustia” . 
Nigdzie więc niema tu  nazwy „granaty pełne” , 
k tórą skomponowano, je s t tylko o tem mowa, że 
ogrodnicy za czasów Kluka (a my dodamy od 
średnich wieków), nazywali krzew (a przez prze
nośnię i kwiat gran-..tu pełny czy p ros 'y )—balau- 
s‘ium. Co do drugiej cyta'y „granatczak” to 
Tomaszewski w Słowniku wileńskim najwyraźniej 
pisze, że pewną postać owoców (po łacinie balau- 
s‘a zwaną) botanicy polscy nazywają granatczak. 
I lakim sposobem, z terminu oznaczającego pe
wien typ owocu i rzekomej nazwy gatunkowej, 
skomponowano imiona rodzajowe, nieistniejące 
w literaturze i odniesiono do rodzaju roślin, 
o którym u nas nikt nigdy nie słyszał i nie pisał.

Teraz, przeglądając oba tomy słownika, rozu
miem, dlaczego panM  w r. 1885 nie chciał iść za 
memi dobremi radami, mimo to, że mu dawałem 
taki ogromny materyał do dyspozycyi, jak i dziś 
jeszcze wzbogaciłby niezmiernie jego słownik: po- 
prostu nie był odpowiednio wykształcony, żeby 
pomimo swej inteligencyi zrozumieć, jak  należy 
robić słownik i że nie n ra ł sam jasnego pojęcia
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co zamierza, za czem między inuemi poszio także 
marnowanie pracy i pieniędzy, żeby w obu to 
mach powfarzać wszystkie te same cytaty.

Nie lepiej niż z rodzajami ma się rzecz z n az
wami gatunków w słowniku, widzieliśmy co 
z nazw rodzajowych należy przenosić do gatun
kowych a te same tu chyby co powyżej; przecież 
pan M., żeby zacytować choć jeden nadzwyczaj
ny przykład, gatunek kosmatej babki (Plantago 
media), którą zna każda wiejska baba, odnosi do 
Bupleurum falcatum! To godne berberysu i sto 
krotki.

Czy jes* drugi podobny słownik? czy je s t d ru 
gie podobnie chełpliwe partactwo? powątpiewam.

Skoro zaś ten m ateryał ma wejść — o ile 
wiem — do nowo mającego się wydać w W arsza
wie słownika języka polskiego, który w takim 
razie równie będzie się roić od niesłychanych błę
dów i fałszów, to uważałem poprostu za obo
wiązek rozpocząć niebawem druk słownika cho-

! ciaż tylko imion rodzajów, żeby każdy mógł 
znaleźć w nim pożądane sprostowanie.

J ó ze f Rostafiński.

ROZMAITOŚCI.

—  Gniazda ptasie bywają budowane z najroz
maitszych materyałów. Przed paru laty podaliś
my wiadomość o gnieździe, do budowy którego 
były użyte sprężyny od zegarków. Obecnie znów 
znaleziono we Francyi koło Lille gniazdo wilgi, 
zrobione z wełny i pasków, pochodzących z apa
ra tu  telegraficznego. Oba te wypadki wsknzują, 
że w wyborze m ateryał u na gniazdo ptaki często
kroć kierują się jedynie względami na to, w co 
dana miejscowość obfituje. B. D.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za  ty d z ień  od  d. 3 do 9 lis to p ad a  1897 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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3 S. 6o ,6 60,7 63,o 3,7 5,6 4,8 5,8 3,7 83 NW3,N W2,E3
4 C. 64,5 64.3 64.9 4,4 6,9 2,9 7 ,i 2,9 79 E>,S3,SE2
5 P 64,0 63,4 62,1 —0,2 3,9 1,5 4,6  —o,5 83 SEs.S^S’
6 S. 6 i,3 60 ,l 6 o,6 —0,8 0,8 1,0 1,8  — 1,7 9 ' SW 3,SW3,0
7 N. 62,3 63,1 63,6 0,8 2,7 0,0 3,3 —0,5 87 N3,E3,E'
8 P. 62,3 6 1,1 60,6 - 2,2 1,9 3,9 4,0  — 'M 8n W*,W’,NW!
9 W. 62,5 64,3 67.4 2,1 o,7 —2,8 4,2  — 2,8 76 N5,E4,E2

Średnia 62,7 1,9 84
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o,o •  b. dr. około lo  p. m.

— biały mróz rano
o.J - * •  rano; biały mróz wiecz.
o,o b. mróz r.; •  d. od 53<> p. m.

T R E Ś Ć .  O maszynie oziębiającej Lindego, odczyt prof. Lindego, przetłum. M. C. —  Od czego 
zależy postać kryształów? przez Zygmunta W eyberga (dokończenie). —  Rudolf Heidenhain, przez M. 
FI. — Chemia zapachów, streściła D -r Zofia Jo łeyko Rudnicka. —  Sprawozdanie, przez Józefa R osta

fińskiego. —  Rozmaitości.
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