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ŚWIATŁO ZODYJAKALNE,
podał

B. E i c h 1 e r.

Tajemnicze zjawisko znane pod mianem 
światła zodyjakalnego czyli zwierzyńcowego, 
zwykle w czasie równonocy wiosennej ukazu
je się na zachodzie, po zniknięciu wieczornej 
zorzy. Niewyraźny blask jego jest powodem, 
że jedni z przyczyny słabego wzroku zupełnie 
go nie widzą, drudzy zaś nie są w możności 
sami dostrzedz dla braku odpowiedniego zmysłu 
spostrzegawczego. Ostatni wypadek często 
nawet ma miejsce, jak o tem przekonałem się 
niejednokrotnie na wielu osobach, które do
piero po wskazaniu rzeczonego światła, za
czynały uczuwać jego obecność, dziwiąc się 
że przedtem same, pomimo dogodnych warun
ków nie były w stanie go zauważyć. Nie bę
dzie to wcale paradoksem^ jeżeli dodam, że 
chcąc dostrzedz pewne zjawiska objawiające 
się w naturze, chociażby dość wyraźne i nie 
zbyt złożone, potrzeba pierwej wiedzieć że 
one istnieją. Grodnem jest uwagi, że staro
żytni i arabscy uczeni nic nie wspominają o

fenomenie w mowie będącym, którego prze
cież pominąć nie mogli dla tego, że nie wi
dzieli go wcale, wskutek mało rozwiniętej 
zdolności obserwacyjnej, ulegającej podobnież 
jak inne nasze władze tylko stopniowemu roz
wojowi, gdyż w takim razie niepowinni byli 
zauważyć i drogi mlecznej, niewiele przewyż
szającej pod względem natężenia swego b las
ku światło zodyjakalne. Jest to fakt dotąd 
niewytłumaczony, również jak niewyjaśnio- 
nemi są powody zamilczenia starożytnych pi
sarzy o wspaniałych objawach fosforescencyi 
mórz i złudnych mirażach na równinach E - 
giptu, które tak dobrze wówczas jak i obe
cnie musiały mieć miejsce. To samo należy 
rozumieć i o świetle zodyjakalnem, poczyta- 
nem zdaje się niewłaściwie przez kilku astro
nomów za utwór nowszych czasów, który nie 
istniał przedtem w naszym sy stemie, a tem 
samem nie mógł być widzialnym.

Wspomniane światło szczególną swą naz
wę otrzymało dlatego, że zawsze ukazuje się 
w pasie zwierzyńcowym i stosownie do jego 
położenia przyjmuje odpowiednie nachylenie 
względem poziomu. W strefach umiarkowa
nych a więc i u nas daje się najwyraźniej wi
dzieć wtedy gdy tworzy znaczny kąt z hory
zontem, co zwykle przypada na wiosnę w mie-
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siącu Lutym i Marcu, w jesieni zaś we W rze
śniu i Październiku. W  pierwszym okresie 
zjawisko pojawia się wieczorem w tej stronie 
nieba, gdzie słońce zaszło, w drugim zaś zra- 
na na wschodzie przed ukazaniem się gwia
zdy dziennej. Zwykłą jego postać porównać 
można do mniej lub więcej pochyłej kolumny 
o niewyraźnych konturach, której znacznie 
szersza podstawa niknie zawsze, przynajmniej 
w naszych szerokościach w dolnych warstwach 
zamglonego powietrza. Oprócz powyższego 
światła najbardziej w oczy uderzającego, uka
zuje się niekiedy w zodyjaku jeszcze drugie 
podobne zupełnie do poprzedniego, lubo o 
wiele mniejsze i bardziej niewyraźne, którego 
część najjaśniejsza przypada w punkcie wprost 
przeciwnym położeniu słońca. To ostatnie 
odkryte zostało przez Th. Brorsena i nazwa
ne przeciwblaskiem. Czasami oba te światła 
łączą się z sobą za pośrednictwem jasnej, 
delikatnej smugi, tak że całość przedstawia 
się w kształcie błyszczącego pasa rozciągają
cego się wzdłuż całego zwierzyńca. Rozumie 
się, że ostatnie dwie postaci należą do nader 
wyjątkowych, gdyż zależne są od szczególnie 
dogodnych warunków.

W bieżącym roku zauważyłem poraź pierw
szy światło zodyjakalne w dniu 28 Stycznia o 
godzinie 6 i pół wieczorem. Na pogodnem 
niebie uwidoczniała się jasna przestrzeń roz
postarta na całej konstelacyi Ryb, sięgająca 
wierzchołkiem gwiazdozbioru Barana. Po 
środku świeciła blaskiem wyrównywającym 
światłu drogi mlecznej, w miarę zaś oddala
nia się od niego, jasność po obu stronach 
była coraz inniej wyraźną i nikła zupełnie od 
północy ponad gwiazdami cc, y Pegaza, od 
południa zaś w bliskości (i, i], & Wieloryba,
O godzinie 8 i pół chmury pędzone wiatrem 
zachodnim, coraz bardziej się wzmagającym, 
przerwały dalsze postrzeżenia. W  Lutym 
miałem sposobność widzieć to światło w j 
dniach 20, 24 i 25. Niezupełnie pogodne nie
bo tamowało chwilami widok zjawiska, które 
zarazem w wymienionych dniach nie odznacza
ło się taką jasnością jak  w Styczniu, co wido
cznie pochodziło od małej przejrzystości po
wietrza, osłabiającej równocześnie i blask 
drogi mlecznej. Pod względem rozmiarów, 
o ile to można było ocenić na niepewnych 
granicach, światło nie sięgało wyżej nad po
ziom jak 35° do 37°, szerokość zaś największa

wahała się między 18° a 22°. Marzec nie do
starczył żadnej obserwacyi, pomimo że in
nych lat był najodpowiedniejszą do tego
porą. W pierwszej połowie tego miesiąca
podobnież jak w Lutym, księżyc swym blas
kiem tłumił całkowicie światło zodyjakalne, 
w drugiej zaś mgły i chmury, a jeżeli wyda
rzył się jaki pogodniejszy wieczór, jak to mia
ło miejsce w d. 15, to znowu przeszkodą była 
zbytnia ilość pary wodnej zawieszonej w at
mosferze i łamiące się w niej światło zacho
dzącej planety Wenus, która utrudniała już 
dostrzeganie i w końcu Lutego.

Jeżeli w strefach umiarkowanych światło 
zodyjakalne obserwować można tylko w pe
wnych porach, za to w okolicach zwrotniko
wych a zwłaszcza pod równikiem, nietylko że 

 ̂ jest przez cały rok widzialne z rana i wieczór, 
ale nadto odznacza się silniejszym blaskiem, 
który pod względem swego natężenia ulega 

 ̂ często szybkim zmianom. Humboldt przeby
wając dłuższy czas w krajach Ameryki połu
dniowej, badał starannie wszystkie objawy 
tego zjawiska i szczegółowe o niem pozosta
wił opisy w Kosmosie. Dziwić się tylko na
leży, że następni podróżnicy rzadko kiedy 
wspominają o tej stałej ozdobie równikowych 
nocy.

Już powyżej zaznaczyłem, że starożytni i 
średniowieczni uczeni nie pozostawili nam 
żadnej wiadomości o świetle zwierzyńcowem. 
Najdawniejszą o niem wzmiankę sięgającą 
roku 1509 odszukał Humboldt w jednym z rę- 
kopismów dawnych Azteków, którzy jak wia
domo, jeszcze przed przybyciem Hiszpanów 
do Meksyku osiągnęli wyższy stopień kultury. 
W  Europie winniśmy odkrycie tego zjawiska 
Tychonowi de Brahe na początku X V II  wie
ku, który uważał je tylko za przedłużenie 
wieczornej zorzy podczas równ onocy wiosen
nej. W kilkadziesiąt lat później Dominik 
Cassini podał o niem pierwszy naukowy opis 
w r. 1683. Astronom ten usiłował zarazem 
wytłumaczyć rzeczony fenomen, poczytując 
go za atmosferę słoneczną. Następni po nim 
uczeni tworzyli rozliczne hipotezy, które do
tąd również jak powyższa nie wyjaśniły w 
sposób zadawalniający tajemniczego światła.
F . de Duillier sądził, że pochodzi ono od dro
bnych ciał planetarnych krążących około 
gwiazdy naszego systemu. Laplace, Biot,

| Arago, stawiali za przyczynę odblask materyi
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gazowej, otaczającej słońce w kształcie spła
szczonego pierścienia. Prof. Zollner w swem 
dziele o kometach, starał się udowodnić, że 
światło zodyjakalne nie może być ani prze
dłużeniem atmosfery słonecznej, ani mgławi
cą około naszej gwiazdy i wyraził własne 
mniemanie, że zjawisko to jest raczej pierś
cieniem atmosferycznym księżyca, lecz i to 
przypuszczenie nie zostało potwierdzone. Nie
którzy uczeni najnowszych czasów mało przy
pisują mu prawdopodobieństwa, opierając się 
bowiem na postrzeżeniach Maxwel Halla i G-. 
Jonesa, mniemają, źe światło zodyjakalne 
może być zjawiskiem telurycznem. O ile o- 
statni pogląd jest prawdziwy, przyszłość do
piero okaże. Obecnie możemy jednak na pe
wno twierdzić, że światło zodyj akalne, zorza 
północna i korona słoneczna przedstawiają 
między sobą pewną analogiją, gdyż widmo 
tych trzech świateł badane w spektroskopie 
mieści w sobie wspólną liniją zieloną, ozna
czoną przez Kirchhoffa liczbą 1474, której 
nie znaleziono dotychczas w widmie żadnego 
ze znanych ciał ziemskich.

Przyp. Red. O analogii widm korony sło
necznej, zorzy północnej i światła zodyjakal- 
nego, do której odwołuje się autor, stanow
czo twierdzić obecnie nie można. Linija zie
lona w widmie korony słonecznej, oznaczona 
według skali Kirchhoffa liczbą 1 474, odpo
wiada długości fali 0,00053159 mm. i niewia
domo zgoła, jakiej substancyi przypisać ją  
należy; sądzono przez czas pewien, źe jest to 
jedna z linij żelaza, zgodności tej wszakże 
bliższe badania nie potwierdziły. Wmlock 
w widmie jasnej zorzy północnej dopatrzył 
pięć linij, z których jedna przypadała tak 
blisko owej linii 1474 K., że Young przypusz
czał, iż te linije są identyczne, następnie 
wszakże przekonał się o ich stanowczej od
rębności.

Co do widma światła zodyj akalnego, to 
przedewszystkiem pamiętać należy, że z po
wodu słabego jego blasku widmo do dokład
nego zbadania przedstawia niesłychane tru 
dności. Liais dostrzegł widmo ciągłe, Angs- 
trom i Respighi natomiast zauważyli w niem 
liniją zieloną, a obok niej słabe widmo cią
głe. Vogel w r. 1872 widmo to widział jako 
smugę słabą, zielonawą, od strony czerwieni 
odgraniczoną liniją zieloną, nieco jaśniejszą, 
odpowiadającą długości fali 0,0005571 mm.

Najrozleglejsze wszakże badania nad widmem 
światła zodyjakalnego przeprowadził Wright, 
według niego widmo to jest ciągłe i nie daje 
się odróżnić od widma słabego światła dzien
nego lub zmierzchu. Rozciąga się mniej wię
cej od D do G, słabnąc stopniowo ku obu 
końcom. Jasną liniją w zieleni widział nie
kiedy i W right, według jego zdania wszakże, 
nie należy ona zgoła do światła zodyjakalnego, 
ale jest w związku z zorzą północną. W tedy 
mianowicie można ją  było tylko dostrzedz, 
gdy przynajmniej ślady zorzy północnej bły
szczały na niebie.

Widzimy więc, że badania dotychczasowe 
nie potwierdzają zgoła pierwotnego przypusz
czenia o zgodności trzech uważanych tu widm. 
Jeżeli przyjmiemy, według Wrighta, źe świa
tło zodyjakalne odpowiada światłu dzienne
mu, zatem słonecznemu, to znaczyłoby to, że 
zagadkowe to zjawisko wywołane jest przez 
pierścień pyłu kosmicznego, prawdopodobnie 
otaczającego słońce i sięgającego poza drogę 
ziemi, który odbija padające nań promienie 
słoneczne.

Obserwacyje dotychczasowe wszakże nie 
wystarczają do należytego uzasadnienia tego 
poglądu, zgodzić się więc trzeba na to, że 
w kwestyi światła zodyjakalnego pozostajemy 
jeszcze w dziedzinie hipotez zupełnie dowol
nych.

ZARODEK CHOLERY.
W obecnej chwili kiedy znowu ląd stały 

został polem walki pomiędzy cholerą a ro
dzajem ludzkim, wszystkie kwestyje dotyczące 
przyczyny, szerzenia się i tamowania drogi 
jadowi cholery, winny zająć wybitne miejsce 
w rozprawach nad najlepszemi środkami sa- 
nitarnemi, jakie należy przedsięwziąć celem 
pokonania tego podstępnego wroga. Prawie 
wszystkie środki zapobiegawcze w krajach W. 
Brytanii i na lądzie stałym przedsiębrane prze
ciw cholerze i innym chorobom zaraźliwym, 
oparte są na przypuszczeniu, popartem wielo- 
krotnemi dowodami teoretycznemi i praktycz- 
nemi, źe jad chorób owych jest czemś specy-
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ficznem, a nadto, żejest, jak wskazuje roz
mnażanie się jego w dotkniętej chorobą oso
bie, żyjącym organizmem. Lecz natura tego 
przypuszczalnego organizmu cholery, była aż 
do niedawnego czasu tajemnicą. Ja k  dobrze 
wiadomo, prof. Koch wraz z kolegami swymi 
wysłany w roku zeszłym przez rząd niemiecki 
dla zbadania cholery w Egipcie i w Indyjach 
stwierdził, że w wydzielinach pacyjentów do
tkniętych chorobą, znajdują się oprócz mi- 
krokoków i bacyllów zwykłych w odchodach 
chorych nietylko cholerycznych, osobliwe za
krzywione bakteryje, nazwane bacyllami- 
przecinkami, bacylle których Koch nie 
mógł się doszukać w żadnym wypadku dyja- 
ryi. Kochowi udało się sztucznie rozmnożyć 
te bacylle przecinkowe zapomocą kultury. 
Niestety dotąd nie zdołano przenieść cholery 
na zwierzęta niższego gatunku i działanie o- 
wych przecinków musi jak na teraz pozostać 
nieznanem. Dla tego też, wszystko co może
my w tej kwestyi powiedzieć, musi się ogra
niczyć do tego, źe Koch wykazał, iż w wy
dzielinach osób dotkniętych cholerą, oprócz 
mikrokoków i prostych bacyllów istnieją inne 
organizmy cechujące się tem, źe są zakrzy
wione czyli podobne do przecinka. Cokol
wiek zaś innego powiedział Koch, jego na
stępcy i krytycy, pisma naukowe i codzienne, 
o owych bacyllach—przecinkach, jako przy
czynie cholery, jest poprostu i li tylko przy
puszczeniem, które jak  to obecnie wykażemy 
pozbawione jest najważniejszych podstaw.

Najpierw i przedewszystkiem Koch nie 
zdołał odnaleść śladu tych bacyllów - prze
cinków we krwi lub tkankach w żadnem sta- 
dyjum cholery. Następnie, doświadczenie 
wykazuje, że jakakolwiek jest przyczyna cho
lery, kanał pokarmowy nie jest jedyną drogą, 
którą jad  cholery dostaje się do organizmu 
człowieka, lecz źe przedostawanie się jego 
organami oddechowemi jest również faktem 
stwierdzonym. Dla tej to przyczyny przy
puszczać należy, że jak  w innych chorobach 
zaraźliwych przechodzi on, w stadyjum inku- 
bacyi choroby, przez krew i cały naczyniowy 
układ. Symptomaty cholery, cała natura 
choroby wykazuje, że nie jest ona miejsco- 
wem zaburzeniem kanału pokarmowego, lecz 
że to ostatnie jest poprostu symptomatem 
choroby, tak jak w gorączce tyfoidalnej zabu

rzenia w śledzionie, a w szkarlatynie choroba 
skóry, gardła i nerek. Gdyby Koch był zna
lazł bacylle-przecinki we krwi lub tkankach, 
naprzykład w naczyniach krwionośnych ka
nału pokarmowego, gruczołach kiszkowych 
i śledzionie, natura tych przecinkowatych ba
cyllów pozostałaby równie ciemną, ale sze
reg przypuszczeń miałby przynajmniej jeden 
pewny pierwiastek. Naturalnie, że można
twierdzić i rzeczywiście Koch w raportach 
do rządu swego przytacza to, jako fakt, iż 
bacylle dostawszy się do kiszek, mnożą się 
tam i wytwarzają pewien ferment, który wni
knąwszy do układu krwionośnego, powoduje 
szereg objawów, składających się na sympto
maty cholery. Jest to zjawisko zupełnie mo
żliwe i do pewnego stopnia stwierdzone przez 
doświadczenie, mianowicie w wypadku za
trucia septycemicznego lub pyemicznego, w 
którem skutkiem gnicia w ranie wytwory te 
go gnicia, wniknąwszy w dostatecznej ilości 
do układu krwionośnego, wytwarzają chorobę 
kończącą się częstokroć fatalnie. W tych 
wypadkach nie wykryto żadnych specyjalnych 
organizmów we krwi lub tkankach. Obec
ność ich ogranicza się tylko do rany, a dzia
łanie ich polega jedynie na tem, że pewien 
ferment, ptomaina, czy też inna jakaś sub- 
stancyja, wytworzona przez nie, zostaje zaab
sorbowana przez układ krwionośny.

Jakeśmy już powiedzieli, możliwem jest 
aby działo się tak i w cholerze, ale nie ma 
to za sobą zasad prawdopodobieństwa, dla 
tej prostej przyczyny, źe pierwiastek cholery 
w bardzo znacznym procencie wypadków do
staje się do układu przez organy oddechowe 
i dla tego też należy przypuszczać, iż w tych 
wypadkach wnika wprost do ogólnej cyrkula- 
cyi, za czem idzie, że jeżeli ma być odnalezio
ny, to tylko we krwi lub tkankach.

Praktyczne następstwa przypuszczenia, że 
pierwiastek cholery dostaje się do układu 
wyłącznie przez kanał pokarmowy i że jest 
to jedyne miejsce wytwarzania się, są tak 
ważne, że przed przystąpieniem do działania 
na zasadzie podobnego przypuszczenia, nale
ży dlań ustanowić podstawę, której ono 
nie ma.

Powtóre, czy to jest dobrze stwierdzonym 
faktem, że owe bacylle-przecinki znajdują się 
tylko w wydzielinach cholery. Gdyby do-
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wiedzionem zostało, że bacyllów tych niema 
w kanale pokarmowym przy żadnych innych 
chorobach, moglibyśmy wówczas uznać je o- 
statecznie za patognomoniczne, lecz w żadnym 
razie nie idzie zatem aby one były patogiene- 
tyczne.

Przed niedawnym czasem miałem sposo
bność przyjrzenia się tym bacyllom-prze- 
cinkom na preparatach sporządzonych przez 
Kocha z wydzielin, a także ze sztucznej kul
tury i przekonałem się w zupełności o rzeczy- 
wistem ich istnieniu. Lecz posiadam też przy
gotowane okazy z odchodów pacyjentów cier
piących na silną dyjaryją (podczas epidemicz
nego wybuchu dyjaryi w Cornwall na jesieni 
r. 1883, badanej przez dra Ballard inspekto
ra miejscowej rady rządowej), w których to 
preparatach oprócz mikrokoków i prostych 
bacyllów znajdują się bezwątpienia i bakte- 
ryje, które formą, wyglądem i t. d., tak są 
podobne do bacyllów-przecinków cholery, 
źe nie jestem w stanie odkryć pomiędzy niemi 
różnicy. Nie hodowałem ich jednak sztu
cznie i dla tego nie mogę powiedzieć, czy ist
nieje między niemi różnica, odnośnie do spo
sobu ich rozmnażania się.

Jest tu jeszcze jeden punkt, na który pra
gniemy zwrócić uwagę, a mianowicie na to, 
że Cohn (Beitrage zur Biologie der Pilanzen, 
zeszyt 11), wykazał i obecnie ogólnie to przy
jęto, iż bakteryja pręcikowata charakteryzu
jąca się tem, że jest zakrzywiona — nie jest 
bacyllem lecz wibryjonem. Niezbyt tedy 
jasną jest przyczyna, dla której (chyba dla no
wości)—Koch przyjmujący wogóle terminolo- 
giją Oohna, zboczył ze względu na bakteryją 
cholery od przyjętej zasady i nie mówi o bak- 
teryi tej jako o wibryjonie, albowiem wibry- 
jon a mianowicie Yibrio rugula (sp. Cohn), 
jest tym organizmem, który on opisuje, jako 
przecinkowate bacyllum. E. K.

( Z  ang. Naturę).

L I S T Y  Z P O D R O Ż Y 1)
przez

Józ;efa S iem iradzk iego.

VII.

Na pokładzie parowca St. Simon. Wrzesień, 1883.

W  Riobamba zastaliśmy wieść radosną: 
droga do Guayaąuilu wolna. Dnia 9 Lipca 
po krwawym ataku wojska powstańcze zdoby
ły Guayaąuil, dyktator zabrawszy parę mili- 
jonów z kasy państwa drapnął zagranicę. 
W  Riobamba dzwonią we dnie i w nocy, aż 
trzy dzwony w zbytnim ferworze rozbito— 
muzykusy ze wszystkich osad okolicznych ze
brani w jednę orkiestrę rzępolą co sił starczy, 
pijanych pełno na ulicach, ozdobionych ty
siącami chorągwi narodowych najrozmaitsze
go kształtu i kalibru, krzyki: Viva la repu- 
blica! Libertad y orden! Libertad o muerte! 
Viva la restauration! Perdio la dictadura! 
spać nam nie dają. Uzyskaliśmy paszport 
z łatwością i—w drogę. Pojechaliśmy z po
wrotem innym gościńcem dla poznania ruin 
dawnego Riobamba i jeziora Colta, jednego 
z największych w Ekwadorze. Jedziemy bi
tym traktem u stóp Chimborazo. Po dwu
godzinnej jeździe wśród jałowej okolicy sta
nęliśmy w Cajabamba. Dwa spore miaste
czka Cajabamba i Szikalpa, przedzielone tyl
ko małą rzeczką i wyłącznie prawie przez 
indyjan zamieszkałe, jak już nadmieniliśmy 
dawniej, stoją na ruinach dawnego Riobamba. 
W 1797 r. wskutek gwałtownego trzęsienia 
ziemi, góra, panująca nad miastem od półno
cy osunęła się, obróciwszy w gruzy ten gród 
starożytny i ludny. Gdziekolwiek okiem rzu
cimy widnieją ślady dawnej wielkości, tu ka
wały potrzaskanej korynckiej kolumny pod
trzymują słomianą strzechę ubogiej chałupy, 
tam kawał płaskorzeźby wygląda spomiędzy 
cegieł i kamieni indyjskiego domku, gdziein
dziej szczątki muru, resztki bram kamiennych,

’) Porówn. Nr 9 W szechświata z r. b.
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karyjatyd, wszędzie gruzy i ruina, których na
gość, powstałe na nich indyjskie .miasto zale
dwie łachmanami przykryć zdołało. A góra 
wciąż nad miastem wisi jak miecz Damoklesa— 
że też się ludzie zawsze na gruzach budować 
lubią —tradycyja Riobamba tyleż jest miesz
kańcom Cajabambo obojętną, co pamięć H er
kulanum i Pompei miasteczkom, gnieżdżącym 
się u stóp Wezuwijusza.—Chimborazo milczy— 
lecz czy nazawsze zamilkł—to wielkie pytanie, 
na które gieologija raczej przeczącą, niż 
twierdzącą odpowiedź dać może.

Około 4 po południu przejeżdżaliśmy 
brzegiem jeziora Colta. Aneroid wskazuje 
11500 stóp nad poziomem morza. J e 
zioro leży w obszernej kotlinie, na samej 
linii wodorozdziału dwu oceanów, kształt ma 
owalny, około l ‘/2 kilometra szerokie i o- 
koło 3 długie; jezioro to wypełniało niegdyś, 
jak z natury gruntu wnosić można całą doli
nę i podsycane obfitemi źródłami wysyłało 
swe wody zarówno do Atlantyku jak do W iel
kiego oceanu. Dziś źródła je  zasilające wy
schły lub inny znalazły odpływ, — jezioro 
zmniejsza się co roku i wyschnie kiedyś, jak 
setki innych jezior kordyłijerskich, których 
ślady w bagnach i torfowiskach punowych 
znajdujemy. Rzeki przezeń niegdyś zasilane 
obróciły się w szereg odosobnionych jezior, 
z których dopiero znacznie niżej małe stru 
myki się sączą. Ja k  wszystkie jeziora górs
kie, tak i Colta ma legiendę podziemnego po
łączenia z morzem i bezdennej głębokości, 
nie brak też duchów, topiących zuchwalców 
co pływać chcą po jeziorze—wszystko to są 
fakty równie pewne i niezbite, jak  i legiendy 
Morskiego Oka lub Switezi,—jedno tylko pe
wna, że dotychczas nikt tego jeziora nie ba
dał ani mierzył. Roślinności na brzegach, 
t. j. trzciny i osoki brak tutaj. Duże czarne 
łyski z białym dziobem (Fulica ardesiaca) u- 
mykają kłusem do wody za naszem zbliże
niem,—po drugiej stronie jeziora pływają 
czujne kaczki pięknej czerwonorudej barwy 
z czarną głową, któryćh nam się dotychczas 
upolować nie udało. W  powietrzu unoszą 
się z krzykiem kordylijerskie mewy (Larus 
serranus), pierwsze i ostatnie okazy tego ga
tunku, jakie mi się widzieć udało. Napatrzyw
szy się dowoli—w drogę. Pusto wokoło, o- 
kolica kompletnie jałowa; wieczór nadchodzi, 
a jeszcze nam kilku leguas braknie do naj

bliższej osady. Noc zapada, lecz piękna, 
jasna—księżyc w pełni nam przyświeca swym 

| blaskiem srebrzystym. Powietrze świeże, za- 
| świeże może nawet, lecz otuleni w wełniane 

poncho nie czujemy zimna, towarzystwo w hu
morach doskonałych, droga wyśmienita, więc 

j wesołość panuje powszechna, dwie tylko rze
czy nam dokuczają: 1) żołądki dopominają 
się o swoje prawa; 2) mephitis, którego nie 
w porę ruszył pies Sztolcmana, zapowietrzył 
okolicę, a co gorsza, psa, który zawstydzony 
sromotną porażką wrócił do pana i między 
nami się kręci. Około 8 przybyliśmy naresz
cie do San Jose de Columbe, majętności p. 
L...., którego na nasze nieszczęście we włas
nej osobie w towarzystwie wyelegantowanego 
syna zastaliśmy. Niech mu Bóg nie pamięta 
a sława gościnności ekwadorskiej przebaczy 
przyjęcie, jakiegośmy doznali; przeziębli i gło
dni posililiśmy się bardzo zajmującą rozmówką 
o polityce i mikroskopijnym kieliszeczkiem 
kiepskiej wódki, a potem—spać! Na szczęście 
jeden z towarzyszy zaopatrzył się był na 
przypadek w kawał sera i odrobinę czekola
dy—czem trochęśmy się posilili — poczem 
rzuciwszy wiązkę lucerny mułom i wsadziwszy 
na złość niegościnnemu gospodarzowi dany 
nam ogarek łojówki do odkrytego w naszym 
pokoju zapasu kawy, zasnęliśmy ze spokojnem 
sumieniem smaczno do ju tra . O 5 rano by
liśmy na nogach, osiodłaliśmy conajprędzej 
nasze wygłodzone wierzchowce i zapłaciwszy 
słoną cenę za nocleg odjechaliśmy, przeklina
jąc w duchu gościnność p. L., jednego z naj
bogatszych obywateli okolicy. Szczęściem do 
Guamote nie więcej nad godzinę drogi—tam 
więc kierujemy nasze kroki i za parę mar
nych srebrników posiliwszy się jak należy— 
znowu na koń. Wieczorem byliśmy w Alau- 
si—a po tygodniu marszów i kontrmarszów 
celem zabrania porzucanych po drodze baga
ży, znaleźliśmy się w Chimbo, oczekując w je 
dnej z przedziałek znanego już czytelnikom 
starego wagonu, mieszkaniu zawiadowcy,—1 
przybycia pociągu przez dni 4, wyraźnie czte
ry. Przybył nareszcie i tegoż dnia jeszcze 
stanęliśmy w Guayaąuilu, gdzie nas stosy li
stów i Wszechświata nagromadzone od kilku 
miesięcy, czekały.

Dnia 19 Sierpnia, pożegnawszy Sztolcmana 
który się do długiej podróży w głąb Peru 
sposobił, znalazłem się na pokładzie parowca
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Lima, a w 4 dni potem bez szczególniejszych 
przygód wylądowałem w Panamie. Kilka 
godzin czasu wolnego dały mi możność zwie
dzenia tego miasta, które w pierwszej podró
ży tylko zdaleka widziałem. Panama liczyć 
może około 40 tysięcy mieszkańców i jest 
najdawniejszą osadą hiszpańską na amery
kańskim lądzie. Ztąd się organizowały a- 
wanturnicze wyprawy conąuistadorów Mek
syku i Peruwii, pod dowództwem opłakanej 
sławy Corteza i Pizarra—tu rezydował wiel
korządca Ameryki w epoce podboju. Z owej 
epoki pozostało tylko parę kościołów i forty- 
fikacyja fortu mocno nadwerężona, reszta jest 
nowa, stosunkowo czysta. Panama jest naj
zdrowszym punktem międzymorza, tu też re
zyduje główny zarząd kompanii w przepysz
nym gmachu—dawniej do najpierwszego ho
telu Panamy należącym. K anał ożywił i po
dniósł w parę lat do niepoznania całe mię
dzymorze — to też wszystko tutaj jest inter- 
oceaniąue lub internationale, począwszy od 
kolei i kanału a kończąc na szewcach i sa- 
loonach. Ruch na ulicach ogromny, życie 
wre wszędzie. Murzyni w podartych tużur- 
kach i wygniecionych cylindrach, mulaci z J  a- 
majki i Kuby—wymyślają sobie w obrzydli
wym żargonie anglokreolskim; niekiedy mija 
nas czarna piękność o rysach orangutana, 
wystrojona podług ostatniej mody paryskiej, 
która jeszcze wydatniejszym typ małpi czyni; 
przekupnie konno, z koszami przytroczonemi 
do siodeł wykrzykują wrzaskliwie; od czasu 
do czasu miga biały korkowy kask którego 
z urzędników kanału; francuzi, anglicy, yan- 
kesy w długich butach wybłoconych po kola
na, flanelowej koszuli i korkowym kasku 
krzyżują się na ulicach, a każdy spieszy jakby 
go kto gonił. Zapach wódki i araku uderza 
nas na każdym kroku, szynków tu równie wie
le jak w miasteczkach Martyniki, gdzie każda 
chałupa najnędzniejsza nosi szumny napis 
„debit de la feren“ a dla niepiśmiennych 
parę brudnych butelek we drzwiach znaczenie 
szyldu objaśnia. Co szczególniejsza, hiszpań
skiego języka najmniej się słyszy, jakkolwiek 
Panama jest jednym ze stanów zjednoczonych 
Kolumbii.

Roboty kanału, który ma przechodzić 
w tym samym mniej więcej kierunku, co i ko
lej, idą szybko, jednocześnie na wszystkich 
punktach. Administracyja prawie wyłącznie

j  francuska, użala się na brak dobrych robot
ników, murzyni bowiem tylko znoszą bezkar
nie klimat międzymorza, który od czasu roz
poczęcia robót znacznie się pogorszył, a są 
to najgorsi robotnicy pod słońcem: jak mia
łem sposobność przekonać się osobiście na 
Martynice, jeden biały pracuje za 4 murzy
nów. Dla kompletnego rozwiania illuzyj co 
do klimatu panamskiego, który kompanija 
kanału stara się o ile można złagodzić w opi
nii publicznej, przytoczę tu jeden fakt, który 
jak mi się zdaje wystarczyć powinien: żaden 
urzędnik biały nie może tu wytrzymać dwu 
pór dżdżystych z kolei, kompanija traciła 
tylu corocznie, że zadecydowano nareszcie, iż 
odtąd każdy europejczyk po przebyciu jednej 
pory dżdżystej zostaje wysłanym na trzy mie
siące do Europy kosztem kompanii i wraca 
na porę suchą, która jest zdrową. Przykro 
patrzeć na tych nieszczęśliwych inwalidów, 
którzy po roku, niekiedy po kilku miesiącach 
służby, wyniszczeni nieustanną febrą błotną 
i dysenteryją, częstokroć zagrożeni suchotami 
jadą po zdrowie do Europy—wielu z nich nie 
dojedzie do celu,— spomiędzy G których mie
liśmy na pokładzie St. Simona, a z których je- 

| den tylko dwa lata wytrzymał w Colonie, 
trzech umarło w drodze. Zbytecznem byłoby 
o tem się dłużej rozwodzić. Liczby ofiar ka
nału nie w statystyce śmiertelności na mię
dzymorzu szukać należy, niewielu bowiem 
tam śmierci czeka, mając łatwość powrotu do 
Europy, a febra błotna nie zabija w dni kilka 
jak żółta—lecz zwolna organizm pracowników 
wycieńcza. Pijaństwo i rozpusta dopomaga
ją  miazmatom wydzielającym się z poru
szonych robotami bagien i trzęsawisk. Kom
panija sadzi eukaliptusy — sprowadza dla 
swych urzędników wodę z Europy, lecz rada 
trudna—i wiele jeszcze ofiar Panama pochło
nie, zanim cywilizacyja klimat międzymorza 
poprawić zdoła.

O 1 byłem w wagonie, bardzo przyzwoitym, 
jak się okazało należącym do kompanii kana
łu, która, dbała o wygodę swych urzędników, 
liniją zapuszczoną mocno na własny rachunek 
do możliwego przyprowadziła porządku.— 
Przed wyjazdem jeszcze widok czysto panam- 
ski, jakiś chińczyk dostaje gwałtownego a ta
ku żółtej febry na banhofie, ziomkowie go 
wynoszą, kładą na fijakra,—lekarz ze mną 
jadący sądzi, że do domu nie dojedzie.
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Wieczorem byliśmy w Colonie, który zna
cznie od przeszłego roku urósł, lecz nic nie 
zyskał na czystości i odorach. Szukam oczy
ma znajomego pomnika Kolumba i nie mogę 
go na wybrzeżu dopatrzyć. Nareszcie do
strzegam biust jego i spiżową głowę indyja- 
nina z podniesioną ręką sterczące z błota 
w odległości jakich 50 kroków od piedestału, 
objaśniono mię, źe umieściło go tam ostatnie 
trzesienie ziemi, które wielkie szkody na mię
dzymorzu przed kilku miesiącami zrządziło. 
Praktyczni i zbyt zajęci swym businessem 
yankesy nie raczyli jeszcze pomyśleć o wydo
byciu posągu wielkiego męża z błota.

(dok. nast.).

OGÓLNE POJĘCIA 0  PYŁKACH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W  POW IETRZU

I 0 IC II ZNACZENI U,  

skreślił 

Józef Natanson.

12. Najdawniejsze pojęcia. Bliższą i głęb
szą znajomość spraw przyrody a zarazem by
stre zastanowienie się nad niemi, spotykamy 
w najodleglejszych czasach znanej nam histo- 
ryi rodu ludzkiego i ludzkiej wiedzy, naj
pierw u dawnych greków. Arystoteles, o któ
rym sprawiedliwie powiedziećby można, że 
wyprzedził wieki, a którego przepotężny u- 
mysł snadnie metafizyczne rozstrzygał zagad
nienia i na polu nauk humanitarnych trwałe 
pozostawił zdobycze, wykazuje tak zadziwia
jącą faktyczną znajomość przyrody i tak zna
komicie prawdziwe poglądy, że wiedza bijolo- 
giczna w początku zeszłego jeszcze stulecia 
nie sięgała chyba o wiele dalej poza obręb wia
domości Arystotelesowych. Niepospolity mę
drzec ten, widząc zaradzanie się życia, pow
stającego i utrzymującego się kosztem roz
kładu materyi martwej, wyraża przekonanie 
że wyraźnie tu zachodzi samorodztwo; zwłasz
cza robaki powstające w nieczystościach zwra
cają uwagę Arystotelesa i stawia je  on jako 
przykład istot, które bez jaj z martwego mo
gą powstać przedmiotu. Potężny wpływ ta 
kiego zwolennika teoryi samorodztwa oddzia

łał naturalnie i na innych filozo fów greckich, 
u następców zatem Arystotelesa nic innego 
jak te same zupełnie poglądy nie znajdujemy. 
Gdy po upadku Grecyi a zarazem greckiej 
nauki, punkt ciężkości świata historycznego 
przenosi się do Rzymu,—rozwojowi politycz
nemu w nowem tem gnieździe nie towarzyszy 
bynajmniej rozwój wiedzy przyrodniczej, 
nauka nie odradza się tu, lecz odwrotnie, kar
łowacieje. Zamiast zasobu faktycznych wia
domości, jakiemi w spuściznie obdarzyli nas 
grecy, u łacińskich przyrodników—a raczej 
pseudo-przyrodników zaledwie, znajdujemy 
podania fantastyczne, tu i owdzie z prawdą 
mięszane opisy, a przeważnie baśni, z których 
zaledwie błysk prawdy gdzieniegdzie przebija. 
Zasadniczą ideę samorodztwa np. ukrytą, za- 
ledwieby odszukać można w podaniu o „fe- 
niksie“ skrzydlatym, odradzającym się z po
piołów; niekiedy podobnej dopatrywaćby mo
żna alegoryi w ,,Metamorfozach* ‘ Owidyjusza, 
gdzie nierzadkie są przykłady przeobrażeń 
martwego w żywe. Następuje upadek Romy 
i wieki średnie, wieki kuchennej łaciny, o 
wiedzy prawdziwej mowy tu być nie może. 
Dopiero epoka odrodzenia, przywracająca i 
troskliwie odgrzebująca wszystko, co grecką 
było kiedyś nauką, wskrzesza obok innych 
wiadomości przyrodnicze i pobudza między 
innemi także do zajęcia się przyrodą. Ale 
badacze tej epoki i późniejszej, bo aż do 
X V II I  wieku niemal, wyłącznie prawie tra 
wią, przeżuwają Arystotelesa i greków, gdzie
niegdzie zaledwie zakres wiadomości nowemi 
uzupełniając spostrzeżeniami. Samodzielne, 
gruntowniejsze badania nad żywą przyrodą 
datują się dopiero od Lineusza, którego ucz
niowie i następcy prowadzą jednak przewa
żnie poszukiwania faktów, opisują formy 
i klasyfikują je w szeregi, nie dotykają zaś 
prawie wcale kwestyi i zagadnień filozofi
cznych.

13. lleterogieniści i  panspermiści. W  końcu 
X V II wieku zaznaczyć należy fakt, który 
zrazu nie miał wielkiego dla nauki znaczenia,. 
później dopiero miał jej oddać nieobliczone a 
najżywotniejsze usługi. Jest nim zbudowa
nie mikroskopu złożonego, dokonane przez 
Leeuwenhoecka, 1685 r. ')• któl7  zapomocą

')  Właściwie wynalazek m ikroskopu przypisują bra-
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tego narzędzia pierwszy wykrył i opisał wy
moczki i różne inne istotki; opisuje on np. 
między innemi także i drożdże. Rzecz dzi
wna, że nikomu wówczas nie przyszło na myśl 
posłużyć się takim, co prawda wówczas bar
dzo niedokładnym jeszcze, mikroskopem w 
celu badania pewnych przykładów zalęgają
cego się życia, faktem jest jednak, że mikros
kop zamiast obalić wiele przesądów, podtrzy
mujących wiarę w samorodztwo, wywarł 
wpływ wprost odmienny i stał się w ciągu 
X V III  wieku bronią w ręku zwolenników 
samorodztwa. Gdy bowiem, rozumowano 
wtedy, drobne istoty, jak wymoczki, znajdują 
się wszędzie, nawet wśród żywiołów, jak  wo
da i ziemia,—oczywiście życie wszędzie zalę
gać się może z niczego i nie ulega wątpliwo
ści, że wszędzie gdzie tylko mikroskop wyka
zuje nieoczekiwaną bynajmniej obecność tych 
najdrobniejszych żyjątek, poczynają się one 
z martwego oczywiście materyjału. Dziać 
się to miało—wedle ówczesnych poglądów— 
za wpływem odrębnej siły przyrodzonej, t. z. 
siły życiowej, która gdy w martwą wstępowa
ła materyją, nadawała jej życie, a która w na
sionach i jajach była niejako złożoną, utajo
ną. Pogląd ten na siłę życiową trwał przez 
wiek cały i jednym z pierwszych dopiero, 
który przeciw oddzielnej takiej sile życia 
powstali, był nasz znakomity Jędrzej Śnia
decki, w swojej wiekopomnej „Teoryi jestestw 
organicznych1*.

Lecz wróćmy do X V II I  wieku. Przeciw 
ogólnym poglądom ówczesnych uczonych o- 
śmiela się wystąpić w połowie tego stulecia 
(ok. 1740 r.) szkot Harvey, ten słynny fizy- 
jolog, który wydarł naturze tajemnicę krąże
nia krwi. Głęboki ten badacz i myśliciel, za
stanawiając się nad przejawami powstawania 
istot w przyrodzie, wypowiada słynne swoje 
wyznanie wiary: „omne vivum ex ovo“
(wszystko żywe powstaje z jaja) i daje w ten 
sposób początek nowemu w nauce kierunkowi, 
znanemu pod nazwą panspermistycznego. 
Panspermiści dla swoich poglądów znaleźli 
silne poparcie w zdobyczach naukowych, przed 
Harveyem jeszcze dokonanych, a dotyczących 
tajemnic rozwoju zwierząt bezkręgowych,

ciom Janowi i Zacharyjaszowi Jansenom  (pomiędzy 
1 5 9 0 — 16 1 o). ( Przyp. Red.

mianowicie zaś owadów, (przeobrażenia ich 
odkrył jeszcze Reaumur). W  studyjach nad 
zwierzętami i ich rozwojem wykryto i wykry
wano jaja  tam, gdzie niedawno jeszcze nie 
przypuszczano aby istniały. I botanika od 
czasu Lineusza poszła naprzód, poczęto ba
dać i rozumieć rozwój roślin skrytokwiato- 
wych ')) a każde odkrycie przynosi nowe dane 
przemawiające na korzyść nauki panspermi- 
zmu czyli homogienii. Lecz zwolennicy samo
rodztwa, czyli (pogrecku) autogienezy, (gene- 
ratio spontanea s. aequivoca, vel heteroge- 
nia 2) nie dawali bynajmniej za wygranę, 
gdyż pomimo wydzierania im przez coraz to 
głębsze badania przyrodnicze faktów, uważa
nych dotąd za objawy autogienezy, dość jeszcze 
nierozjaśnionych i ciemnych pozostawało zja
wisk, któremi heterogieniści posługiwali się 
z łatwością na korzyść swej teoryi.

14. Doświadczenia. Spór o sposób powsta
wania życia, który długo jeszcze trwać miał 
w nauce, podnoszonym był do połowy X V III  
wieku tylko pośrednio, a zdania za i przeciw, 
w tym i w tamtym obozie, wygłaszane były 
najczęściej z powodu specyjalnie podjętej 
pracy przyrodniczej nad rozwojem pewnych 
form, a więc i nad ich powstawaniem, albo 
też wypowiadane były z okazyi filozoficznych 
poglądów na przyrodę (jak np. powyższe zda
nie Harveya).

Bezpośrednie doświadczenia przedsiębrane 
w celu wyjaśnienia prawdy, w celu przekona
nia się, o ile życie rzeczywiście z martwej 
materyi powstawać może, zapisane są w h i
storyi nauki po raz pierwszy w latach 1745— 
50, a chwycił ich się anglik Needham. H er
metycznie zatkane naczynia z wodą umiesz
czał w wodzie wrącej i pozostawiał w tej 
temperaturze przez czas dość długi, ażeby 
wyniszczyć—jak rozumował—wszelkie ślady 
życia organicznego, wszelkie możliwe zarody. 
Pomimo to, w tak wygrzanej wodzie, herme
tycznie odosobnionej, znajdował Needham 
po ostudzeniu i pozostawieniu przez dni kilka

' )  Porówn. co do tego ukończoną w zeszłym Nrze 
naszego pisma rozprawę Dra F r. Kam ieńskiego.

(Przyp. Red.)
2) Ile te ro g ien ija— znaczy powstawanie z różnego 

(żywe istoty z martwej materyi) w przeciwstawieniu do 
homogienii— powstawanie z podobnego (z istot żywych 
żywe istoty). (Przyp. Autora).
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w normalnej temperaturze, wyraźnie rozwi
jającą, się roślinność: Autogieneza znalazła 
faktyczne, doświadczalne potwierdzenie. Pan- 
spermiści jednak, ożywieni coraz to wzmaga
jącym się zastępem potwierdzających ich po
glądy faktów, nie ustępowali i bronić się za
mierzyli. Doświadczenia bowiem Needhama 
powtórzył w r. 1765 znany fizyjolog włoski, 
Spallanzani, z większą jednak niż poprzednik 
starannością i przekonał się, że rezultat w 
większości wypadków był ujemny, życie 
w przegotowanej i ostudzonej wodzie się nie 
rozwijało. Sprzeczność rezultatów tłumaczył 
włoski uczony tem, źe widocznie w wypad
kach, w których zaradzało się życie a których 
stosunkowo niezbyt było wiele, przeprowadze
nie doświadczenia było wadliwem, niedokła- 
dnem. Needham, którego własne doświad
czenia uczyniły zaciętym zwolennikiem samo- 
rodztwa, niemogąc obalić faktów, dostarczo
nych przez Spallanzaniego, pierwszy wypro
wadził spór na fałszywą drogę, utrzymując, 
iż pod działaniem gorąca niszczy się, a przy
najmniej osłabia, zdolność życiowa (vis vege- 
tativa) wody, że ujemne przeto rezultaty są 
jedynie wynikiem sztucznych, niczego niedo- 
wodzących warunków. N a tym gruncie po
stawiony spór musi oczywiście w błędnem 
toczyć się kole, gdyż dogmatycznych argu
mentów tych ani poprzeć niczem ani obalić 
nie można; ucichł więc w tych warunkach 
spór pomiędzy dwoma eksperymentatorami, 
a droga doświadczeń—jedyna, do poznania 
prawdy w materyi spornej prowadząca, przez 
długi później czas jeszcze odłogiem leżała. 
Niepodobna nie zauważyć przytem, że gdy 
w drugiej ćwierci wieku bieżącego znów, jak 
zobaczymy, doświadczeń się chwycono, wkrót- ! 
ce spór pomiędzy wrogiemi obozami znów 
na fałszywe, podobnie błędnem kółkiem to
czące się wszedł tory.

15. Okres przejściowy. Prace mikrografów.
W drugiej połowie X V III  wieku i przy 
schyłku jego, wrzała jeszcze polemika, sypały 
się dowodzenia z jednej i z drugiej strony, 
lecz choć nauka szła ciągle naprzód, obu
stronne argumenty powoli słabły. Jakko l
wiek bowiem pochód ten nauki coraz więcej 
gromadząc materyjału, coraz głębiej wykry
wał, jak mówiliśmy, jednostajność rozwoju 
w przyrodzie z jaja lub z nasienia, jednak nie 
dość wyczerpana, a przy ówczesnych środkach

lepiej wyczerpać się niedająca kwestyja mo
żliwości samorodztwa znużyła poniekąd umy
sły. Charakterystycznem dla tej epoki jest 
wszakże, źe nawet te zdobycze naukowe, któ
re nie miały bezpośredniej z kwestyj ą naszą 
styczności, wprawiały w kłopot uczonych, 
wierzących niezachwianie w heterogieniją. 
Takim kłopotem było wykrycie przez licznych 
naśladowców Lineusza, gruczołów płciowych 
u tasiemców, t. j. u wnętrzniaków, które li 
tylko z kiszkowego kału wylęgać się miały. 
Lineusz sam skoro znalazł formę tasiemca, 
swobodnie żyjącą w wodzie, wnosił z tego, że 
robaki te mogą jako młode żyć nazewnątrz 
swego gospodarza. Lecz jakie mogą mieć 
znaczenie jaja  i oddzielne narządy, w których 
jaja  te się wytwarzają u robaków powstają
cych drogą zaradzania się z martwej materyi? 
Przy panującej wówczas ogólnie wierze w ce
lowość przyrodzoną, szkopuł ~ ten niemałym 
dla zoologów był kłopotem- Dopiero około 
1770 roku Pallas (1741—1811) pierwszy od
ważył się przypuścić, źe części ciała tasiem
ca, oddzielające się i wychodzące na zewnątrz 
wraz z wypróżnieniami gospodarza, prze
znaczone są na to, aby zawarte w nich jaja, 
dalej nazewnątrz się rozwijały, a potem 
jakiegokolwiek innego gospodarza zarażały. 
Nawet jednak ten drobny, zaledwie pośrednio 
w heterogieniją godzący pocisk, nie zdołał 
trafić do przekonania ówczesnym przyrodni
kom, powstali przeciw niemu autogienetycy 
jak Hudolphi i Bremser, dwie największe po
wagi na schyłku zeszłego stulecia w dziale 
nauki o robakach. Ostatni z nich odwracając 
opacznie naturalną kwestyją rozwoju wnętrz
niaków, którą Pallas tak trafnie odgadł, 
przypuszczał, że tasiemce w kiszce gospoda
rza z jaj rozwijać się mogą wyjątkowo tylko, 
że zaś odrywanie się części robaczego ciała 
z jajami (proglotidów), ma właśnie na celu 
uratowanie gospodarza od niechybnej zagła
dy, jaka nastąpićby musiała, gdyby wszystkie 
jaja, w niezmiernej rzeczywiście płodzone ilo
ści na robaki rozwijać się miały.

Tak jak z tą kwestyją przyrodniczą, działo 
się także z innemi. W  nauce zoologicznej 
pod koniec ubiegłego wieku zwyciężył kieru
nek Cuviera i Buffona. Zarzuciwszy niższe 
zwierzęta, wzięto się napowrót do wyższych, 
a kwestyj e filozoficzne w zupełne poszły za
pomnienie. La marek i kilku innych stano-
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wią istny wyjątek wśród ówczesnych natura- 
listów w badaniu nieraz zamiłowanych, lecz 
niezbyt głęboko umysłem sięgających.

Zarzucony przez przyrodników mikroskop, 
stał się w ręku lekarzy narzędziem do stwo
rzenia nowych nauk, histologii i embryjologii, 
badania lekarzy na początku bieżącego wieku 
wpłynęły na ulepszenie tego narzędzia i 
w drugiej ćwierci naszego stulecia widzimy 
odrodzenie badań nad przyrodą mikroskopo
wą, prowadzonych odtąd z prawdziwą siłą 
i wytrwałością. Ojcem nowej tej szkoły, ba
dającej istoty drobnowidzowe, ojcem mikro- 
grafii naukowej niejako, jest profesor berliń
ski Ehrenberg, który w klasycznych swych 
pracach (1830—1858) przedstawił najgłębsze 
tajniki, dotyczące bytu i rozwoju istot mikro
skopowych. Za pierwszemi pracami Ehren
berga (1830—38) zjawiły się natychmiast in
ne, bardziej jeszcze rzecz wyczerpujące, auto
rami ich są Hein, Yalentin, prof. Johannes 
Muller (1844—50), dalej Lieberkiihn, Balbia- 
ni oraz Clapardde i Lachman (1853—1858). 
Nie będziemy się rozwodzić nad wynikami 
szczegółowemi tych badań, dość wspomnieć, 
iż wszędzie rozwój najdrobniejszych istot wy
kazywał ścisłą zależność od takich lub ina- 
kich zarodów, ostatecznie zaś od poprzednio 
istniejących istot podobnych.

T E O R Y J A  A D H E M A R A
E P O K I LO D O W E J.

napisał

A p o l .  P i e t k i e w i c z .

(Dokończenie).
%

Wszystko cośmy tu o wpływie morza i lądu 
na ciepłotę powiedzieli, zgadza się zupełnie 
z rachunkiem Wiszniewskiego, który odrzu
cając obserwacyje wątpliwe, wyprowadził na 
podstawie spostrzeżeń w 870 miejscach wzór 
empiryczny, wyrażający podział ciepła, jako 
funkcyi gieogr. szer. i dług., na całej kuli 
ziemskiej. Obliczona przezeń temperatura, 
żądaną okazując zgodność z postrzeżeniami,

dała mu możność poprowadzenia linij równo- 
ciepła w rocznem przecięciu. Bieg tych linij 
na obu półkulach jest bardzo podobny: w 
większych szerokościach gieogr., na południ
kach oceanu Atlantyckiego, izotermy oddala
ją  się najbardziej od siebie, posuwając się ku 
biegunom i zwracając ku nim swe strony 
wypukłe, na południkach zaś lądów stałych, 
zbliżają się ku sobie, robiąc wklęsłości od 
strony biegunów, to znaczy, że ciepłota po
wierzchni wód w tych szerokościach jest wyż
sza, aniżeli lądów7. Bliżej ku równikowi za
gięcie tych linij jest przeciwne, a pod równi
kiem na każdym z lądów, Afryce i Ameryce, 
zbiegają się one owalnie, tworząc dwa zam
knięte układy izoterm, przedzielone oceana
mi; tak też być powinno, albowiem w strefie 
gorącej średnia ciepłota lądów, jakeśmy za
znaczyli, jest wyższa aniżeli morza: kiedy w 
Afryce środkowej dochodzi ona do 29°,8, na 
oceanie Atlantyckim wynosi tylko 26°,8, a na 
Spokojnym zniża się nawet do 26°,2 C. W A- 
meryce jest ona niższa niż w Afryce, bo 28°.6, 
w każdym jednak razie przewyższa średnią 
ciepłotę obu oceanów. Izotermy więc wyższe 
niż 26°,8 i 26°,2, niemogąc całej kuli opisy
wać, rysują się w postaci niekształtnych elips 
na lądach starego i nowego światów. Linija 
największego ciepła czyli równik ciepła ma 

J  przeto w rozmaitych okolicach różną tempe- 
J  raturę, najniższą znajdujemy przy północno- 

wschodnim cyplu wyspy Borneo 26°,2, dalej 
; na wschód, na oceanie Spokojnym ciepłota 

podnosi się i przy zachodnich pobrzeżach 
Ameryki dochodzi do 28°,6; następnie zniża 
się aż do 26°,8 na Atlantyku i znów wzrasta 
do 29°,8 C. w Afryce.

Do bliższego przypatrzenia się podziałowi 
ciepła na obu półkulach służy następna ta
blica Wiszniewskiego, pokazująca zmiany od 
5° do 5° szerokości w obie strony od równika.

Równik ma średnią temperaturę roczną 
27°,12 O.

szer. pn. śr. temp. szer. pd. śr. temp.

53 270.62 C. 5° 26°,24 C.
10° 27°,62 „ 10° 250,11 „
15° 27°,02 „ 15° 23",79 „
20° 250,73 „ 20° 220,33 „
25° 23°,72 „ 25° 200,72 „
30° 21°,03 „ 30° 18°,93 „
35° 170,73 „ 35° 16°,90 „
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40° 13°,96 „ 401 14°,55
45° 9°,88 „ 45° 11°,84
50° 5°,69 „ 50« 8°,75
55° 1°,58 „ 55° 5°,36
60° -  2°,28 „ 60° 1 °,7 6
65° -  5^,74 „ 65° — 1°,86
70° -  8<>,25 „ 70° — 5°,72
75° -11°,04  „ 75° — 8°,28
80° - 1 2 “,75 „ 80° —10°,61
85° -13°,79  „ 85° — 12°, 10
90° -1 4°,13  „ 90° — 12°,61

Widzimy więc, źe średnia temp. równoleż
ników prawie do 40° szer. jest niższa na pół
kuli południowej, lecz zacząwszy od tej sze
rokości średnia temp. wszystkich innych prze
wyższa północną półkulę.

00 się tyczy ciepłoty każdej strefy na obu 
półkulach, to podług Wiszniewskiego jest:

na pn. gorącej 26°,9 O., na pd. gorącej 24°,6 O.
„ umiark. 11°,7 ,, „ umiark. 12°,5 ,,
„ zimn.—10°,8 „ „ zimn.— 7°,2 „

1 tu  się potwierdza ten sam wpływ lądu 
i morza na tem peraturę, większa część lądów 
leży na półkuli pn., dla tego też na niej strefa 
gorąca jest cieplejsza, umiarkowana zaś i zi
mna chłodniejsze, aniżeli na południowej. 
Stąd i linija największego ciepła—równik cie
p ła—opasuje ziemię dokoła w części półno
cnej.

Średnia ciepłota roczna dla całej po
wierzchni ziemi z obliczeń Wiszniewskiego, 
wypada 15°,8 C., a mianowicie dla półkuli 
północnej 15°,9, dla południowej 15°, 7.

Uwagi, które przy obliczeniach tego rodza
ju Dovego wyżej czyniliśmy, stosują się i do 
rachunku Wiszniewskiego. Z  drugiej strony 
dla braku na półkuli południowej podobnie 
licznych i długoletnich obserwacyj, jakie 
na naszej półkuli posiadamy, wypadków tu 
przytoczonych do zupełnie ścisłych zaliczyć 
nie możemy. W  każdym razie dzisiejszy stan 
nauki nie potwierdza równie śmiałych jak  
i stanowczych twierdzeń Adhemara, ani też 
dostrzegać pozwala, iżby półkula pd. znajdo
wała się obecnie w takim stanie, jaki gieolo- 
gowie dla naszej półkuli w epoce lodowej 
podają. Snać skutki zrządzone cofaniem się 
punktów równonocnych i ruchem postępowym 
punktów przysłonecznego i odsłonecznego, |

nie wystarczają na rozwiązanie tego w histo- 
ryi naszego globu problematycznego z ja 
wiska.

Gdy więc zasada samej te oryi sprowadza 
się do rozmiaru nader drobnego, chę tnie po
mijamy skutki, jakie wybujała wyobraźnia 
autorowi jej podyktowała, nie zasługują bo
wiem one na poważną krytykę, jak  np. prze
noszenie się środka ciężkości ziemi skutkiem 
gromadzących się naprzemian to pod jednym, 
to pod drugim biegunem lodów, p eryjodyczne 
przelewanie się wód z  jednej półkuli do dru
giej, nagłe obalenie się lodów podbieguno
wych, a tym sposobem pchnięcie morza do 

I półkuli przeciwnej i jej zalanie pospołu z gro
dami i mieszkańcami na cały przeciąg czasu 

j  10 500 lat, wynurzenie z łona morza nowych 
lądów, ten przedziwny płodozmian i t. d. 
Wszystko to się dzieje, podług autora, za po
mocą cząstki wody, która w całej masie wzię
ta stanowi wedle Cordierą zaledwo VSoooo 
część Ogólnej masy ziemi ').

Nic dziwnego, że tak  dziwaczne następstwa 
wysnuwane przez Adhemara, rozstrzygnęły 
na razie los jego teoryi niekorzystnie. Lecz 
kiedy dziś z jednej strony gieologowie mogą 
zrobić ustępstwo z grubości skorupy lodowej, 
z drugiej strony meteorologowie godzą się 
na pewną zmianę klimatów, wywoływaną leni- 
wem posuwaniem się punktów równonocnych, 
miejmy nadzieję, że prawda jeden i drugi 
obóz ożywiająca, będzie udziałem wspólnej 
zdobyczy.

KRONIKA NAUKOWA.

(Astronomija).

— N o w e  o b s e r w a t o r y j u m  bu
dowane obecnie na szczycie góry Hamilton, 
wysokiej na 4 000 metrów, pod San Fran-

' )  Szeroko rozprawia o tem p. E razm  Majewski 
w broszurce „Potop bib lijny", W arszawa, 188 1. Sam  
jednak na str. 44  oświadcza, że „popadł w zadumę, 
zdarzającą, się często po gorączkowych w ysiłkach um y
słu11. Dalej trudno już  czytelnikowi trzeźwemu postę
pować za autorem, który sam się przyznaje do stanu 
anormalnego i stwierdza to wiadomościami z astronomii 
na str. 5 2 i 5 3.
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cisco w Kalifornii, będzie zapewne najwyżej 
nad poziom morza wzniesioną, dostrzegalnią 
astronomiczną. Na budowę tę i na zaopa
trzenie obserwatoryjum w największą z do
tychczasowych lunet, Jam es Lick ofiarował 
pokaźną sumę 3 i pół milij ona franków. K o
puła obserwatoryjum ma 75 stóp angielskich 
w średnicy, luneta posiadać ma soczewkę o 
średnicy 3 stóp angielskich i odpowiednią jej 
długość 50 stóp, Wykonanie jej powierzono 
słynnemu zakładowi optycznemu Clarka w 
Cambridgepost w Ameryce, a koszt jej obli
czono na 500 000 franków. Blok flintglasu 
przy był już do zakładu, który teraz zajmuje 
się oszlifowaniem z niego soczewki. Masa 
ta szkła waży 170 kilogramów, stopienie jej 
i odlew zajęło cztery dni, zupełne jej osty
gnięcie nastąpiło dopiero po 30 dniach. Bry
ła kronglasu także już jest odlaną. Obie 
bryły szklane pochodzą z zakładu Feila 
w Paryżu i kosztują po 50 000 franków 
(Humboldt, zeszyt czerwcowy). S. K.

(F izyka).

- - S t a n  s f e r o i d a l n y .  P. J .  Lu- 
vini przedstawił Akademii francuskiej opis 
ciekawego doświadczenia ilustrującego stan 
sferoidalny płynów. Tygielek platynowy, 
wygrzany we wrzącej wodzie, wstawia on 
w zagłębienie w cegle silnie rozpalonej i do 
tygielka wlewa 12—15 ctm. sz. eteru, w tym 
ostatnim umieszcza epruwetkę z małą ilością 
wody i wszystko wstawia pod dzwon machiny 
pneumatycznej. Już przy ciśnieniu 100, a 
nawet 120 mm. woda zamarza w ciągu jednej 
minuty i z epruwetki można wydobyć kawa
łek twardego lodu. Rozrzedzając powietrze 
do ciśnienia 8 - 1 0  mm. można w eterze za
mrozić pewną ilość rtęci.

(Revue scientifiąue, z 5 Lipca 1884).

— S k r a p l a n i e  g a z ó w .  P. Caille
tet przedstawił Akad. franc. krótkie zawiado
mienie, że przy doświadczeniach nad skrople
niem gazów zaczął posługiwać się skroplonym 
metanem (gazem błotnym). Metan poddany 
słabemu ciśnieniu i oziębiony płynnym etyle
nem wrącym pod ciśn. atmosferycznem prze
chodzi w płyn bezbarwny i nadzwyczaj ruch
liwy, a przyjmując napo wrót stan gazu, daje 
temperaturę dostatecznie niską do skroplenia

tlenu bez użycia pomp, rozrzedzających atmo
sferę nad cieczą służącą do oziębienia. W ta 
kich warunkach skroplenie gazów opornych 
staje się doświadczeniem lekcyjnem.

(Revue scientifiąue, z 5 Lipca 1884).

(Mineralogija)

— K a m i e n i e  p r z e d z i u r a w i o n e .  
W zbiorach archeologicznych napotykać czę
sto można kamienie przedziurawione, które 
uważa się zwykle jako wyrobione ręką ludzką. 
Otóż prof. Schaffhausen zbija błędny ten po
gląd,—otwory bowiem takie pochodzić mogą 
ze zwietrzenia skamieniałości walcowych lub 
słabo stożkowatych, jak  np. belemnitów. Na 
wybrzeżu Helgolandu i Rugii przedziurawio
ne takie kamienie często się napotykają,— 
stożkowata postać dziury każe się domyślać, 
że pochodzą one skutkiem zwietrzenia gatun
ku Belemnites mucronatus. Mieszkańcy u- 
żywają tych głazów do obciążania sieci albo 
też na młotki. Podobne bryły znajdują się 
też pod Boulogne i tam także uważano je za 
dzieło rąk ludzkich. S. K.

(Paleontologija).

— C z w a r t o r z ę d o w e  r a s y  P o r 
t u g a l i i .  W  Kjoekkenmoedingach koło 
Mugem, niedaleko od Tajo w Portugalii, wy
kopano niedawno czaszki i kości dwu ras 
ludzkich, odnoszące się prawie bez wszelkich 
wątpliwości do formacyi czwartorzędowej :
1) rasa długogłowa (dolichocephali). Wszyst
kie wykopane czaszki zupełnie prawie podo
bne do siebie, prognatyzmem przypominają 
one czaszki ras afrykańskich, pod względem 
nadzwyczaj małej pojemności dają się poró
wnać tylko z czaszkami australczyków. Przed
ramię (antibrachium) tak długie, jak je spo
tykamy tylko u negrów. Wzrost tak mały, 
jak u bardzo niewielu ze znanych ras. Dr. 
Fligier wyraża przypuszczenie, źe rasa ta  jest 
pokrewną środkowo-afrykańskim pigmejczy- 
kom, t. z. Akka czyli Tiki-Tiki; 2) Rasa 
krótkogłowa (brachycephali) nie przedstawia 
nic osobliwego. Posiadała wzrost wyższy i 
była mniej liczna (odnaleziono tylko 3 czasz
ki), niż poprzednia.

(Kosmos, I  B., 3 H., 1884). M. Ii.
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(Che mija).

— P r z e p u s z c z a l n o ś ć  s r e b r a  
d l a  g a z ó w .  Doświadczenia Devilla i Troo- 
sta stwierdziły już dawniej, źe silnie rozgrza
ne blaszki platynowe i żelazne stają się prze- 
puszczalnemi dla wodoru, który zapewne roz- 

. puszcza się w tych metalach lub teź może 
tworzy z niemi związki niestałe, podlegające 
następnie dysocyjacyi. "Wiadomo, że srebro 
w stanie stopionym, pochłania (Gay-Lussac) 
dwadzieścia dwie objętości tlenu, który po 
ostudzeniu metalu, poczęści w nim zatrzy
manym zostaje, poczęści wypryskuje na ze
wnątrz. Dumas wykazał, że to ostudzo
ne srebro potrzeba powtórnie ogrzać do 
600° C: w próżni, aby rozpuszczony tlen 
zupełnie ulotnić. Troost, na tej zasadzie, do
świadczał (C. R., t. X C V III, s. 142 7) z her
metyczną rurką srebrną (średnicy 10 mm., 
przy grubości blachy 1 mm.), którą otaczał 
atmosferą czystego tlenu i ogrzewał do tem
peratury wrzenia kadmu (720°). Rurkę we
wnątrz połączono z próżnią pompy Sprengla, 
a wtedy przez ściany srebrne wnikał tlen ze
wnętrzny w stosunku 1,7 litra na godzinę i na 
każdy metr kwadratowy ogrzanej powierzchni. 
Gdy rurka zamiast w czystym tlenie znajdo
wała się w powietrzu, tlen przechodził przez 
srebro nieco wolniej (0,89 litr. na metr kw.) 
i zawierał tylko ślady azotu. Rurka srebrna
0 ścianie dwa razy cieńszej (0,5 mm.), prze
puszczała tlen dwa razy szybciej.

Próżnia w rurce nie jest tu koniecznym wa
runkiem transfuzyi, gdyż strumień dwutlenku 
węgla, przechodząc wolno wewnątrz rurki, 
zmniejszał tylko o połowę szybkość przepu
szczania tlenu. W  jednakich warunkach tem
peratury, przez blachę srebrną przechodzi 
tlen trzydzieści razy prędzej od dwutlenku 
węgla, a 120 razy prędzej od tlenku węgla
1 od azotu.

Z tych doświadczeń wnioskuje Troost, źe 
pirometry srebrne nie oznaczają dokładnie 
wyższych temperatur i że płaskie puszki sre
brne stosownie ogrzane, mogłyby służyć ku 
oddzieleniu tlenu od azotu % powietrza.

W Comptes Rendus (t. X C V III, str. 1520) 
Schutzenberger, członek Akademii paryskiej » 
zwraca uwagę na jeszcze dziwniejszy pozornie 
fakt, mianowicie na pochłanianie gazu przez 
drugi gaz.

Wiadomo, że tlen otrzymany z mięszaniny 
chloranu potasu i dwutlenku manganu zawie
ra ślady chloru i jego związków tlenowych. 
Otóż ten tlen nieczysty, przemywany bardzo 
długo wodą, zatrzymuje jednak trwale zapach 
chloru i niszczy kauczuk tak s amo jak  ozon. 
Tlen, w ten sposób wodą przemyty, nie za
barwia lakmusu, nie odbarwia indyga i nie 
strąca azotanu srebra; natomiast znane te 
reakcyje chloru występują wyraźnie, gdy mię- 
szanina tlenu z chlorem została wpierw o- 
grzaną w rurce platynowej. Wszystkie znane 
nam związki chloro tlenowe działają odrazu 
na powyższe odczynniki i tę obojętność chloru 
przemijającą po ogrzaniu mięszaniny, można 
więc tylko objaśnić pochłanianiem czyli uta
joną okluzyją.

Schutzenberger słusznie zwraca uwagę che
mików na te anomalije, gdyż one mogą wpro
wadzić w błąd analizę organiczną. 'Tak np. 
chromian ołowiu często przy tem stosowany, 
ma szczególną własność pochłaniania pary 
wodnej, gdy jest zbyt długo na ogniu przeta
pianym. Ta para występuje znowu przy o- 
grzaniu chromianu ołowiu w próżni i fałszuje 
rezultat analizy.

Tak samo tlennik miedzi pochłania obficie 
tlen przy wyższej temperaturze, ale nie jest 
to właściwe utlenianie chemiczne, tylko oklu- 
zyja cząsteczkowa. To zdanie popiera Schu
tzenberger następującą reakcyją. Sproszko
wany i nasycony tlenem tlennik poddaje 
przegotowaniu w wodzie, aby ulotnić wszelki 
ślad przylegającego mechanicznie powietrza; 
wtedy wobec kwasu chlorowodornego przy 
rozpuszczeniu tlenniku, ukazują się bańki tlenu 
niezawierające chloru. Tlen ten nie był więc 
chemicznie połączonym, gdyż in statu nascen- 
di rozłożyłby on chlorowodór i otrzymalibyś
my chlor zamiast tlenu. A. H.

(Botanika)

— P. A. Barthelemy przekonał się o 
w p ł y w i e  c i e p ł a  n a  k i e r u n e k  
k o r z e n i  r o ś l i n .  Umieszczał hijacynty 
w doniczkach w bliskości rury ogrzanej i po 
pewnym czasie zauważył, źe korzenie boczne 
wyrastały w kierunku źródła ciepła. Oprócz 
tego umieszczał na pływakach korkowych, 
hijacynty w naczyniu z wodą, które było po-



Nr. 30. W SZEC H ŚW IA T. 479

dzielone przegródką szklaną, pionową na 
dwie równe części. W  tej części naczynia 
gdzie znajdowały się hijacynty, woda miała 
temperaturę zwyczajną, do drugiej zaś części 
nalewał wody gorącej, którą odmieniał kilka 
razy dziennie. W krótce korzenie kierowały 
się ku przegrodzie, o którą się nawet opierały, 
niekiedy z cebulki wyrastał jeden korzeń 
większy od innych i także dążył do przegrody 
czyli do źródła ciepła.

P. B. przekonał się także o wpływie ciepła 
na naprężenie tkanek roślinnych, a mianowi
cie w Lipcu 1881 r. wiązka promieni słone
cznych padała przez otwór pomiędzy liśćmi 
drzew na Dipsacus ferox i pewną liczbę oka
zów oświetlała, głównie jednak górną ich 
część, czyli główki kwiatowe, które pochylały 
się ku otworowi przepuszczającemu światło- 
Łodyga pod główką stała się tak wiotką, że 
pochylała się w stronę światła słonecznego, 
nawet gdy była podnoszona. Po zachodzie 
słońca, główka się prostowała dość prędko, 
szczególniej jeżeli roślina była obficie pod
lana.

Doświadczenia powyższe p. Barthelemy 
powtarzał dość często, zmieniając w ten spo
sób, że na Dipsacus hodowany w doniczkach 
i umieszczony w ciemnym pokoju, rzucał 
wiązkę promieni słonecznych lub światła lam
py, wtedy łodyga pochylała się nagle, a na
stępnie prostowała szybko na podobieństwo 
sprężyny, skoro tylko usuwał światło i podle
wał roślinę. Zjawiska te powstawały w sku
tek działania ciepła, które wywołuje parowa
nie, przez co zmienia się naprężenie tkanek.

A. S.

(Fizyjologija).

— Z y c i e  g ł o w y  o d c i ę t e j  o d  
c i a ł a  wielokrotnie i od dawnych już cza
sów było przedmiotem zajmującym fizyjdo
gów i lubującą się w okropnościach publikę. 
-Teoretycznie biorąc rzeczy, śmierć nigdy nie 
dotyka w jednej chwili całego organizmu, o- 
prócz chyba tych wypadków, kiedy ośrodki 
nerwowe zostaną raptownie zniweczone lub 
sparaliżowane. W  przypadku odcięcia główy 
w taki sposób, że płaszczyzna cięcia przecho
dzi między kręgami szyjowemi, a cios niespo- 
tykając oporu twardej kości, nie sprawia

przez to silnego wstrząśnienia mózgowia i 
rdzenia pacierzowego, głowa oddzielona od 
reszty organizmu, zachowuje jednak w cało
ści swój układ nerwowy i mózg, zachowuje 
bez żadnych zmian układ krwionośny i mięś
niowy i dopóki krew w jej naczyniach krążą
ca nie zostanie zupełnie odtleniona, lub nie 
wypłynie nazewnątrz, głowa taka zachowuje 
wszelkie warunki życia. Trwa to zapewne 
bardzo krótko, ale (zawsze w teoryi) przy
puszczać można, że głowa przez tę maleńką 
chwilkę myśli jeszcze, może czuje, może ro 
zumuje nawet. Jeden z ostatnich zeszytów 
Bevue scientifiąue ogłasza list doktora Petit- 
ganda, w którym spotykamy opis wypadku, 
jaki uczony ten obserwował w 1875 r. w Saj- 
gonie. Czterej korsarze anamscy zostali 
skazani na ścięcie i egzekucyja odbyła się 
według miejscowego obyczaju, to jest nie za
pomocą topora lub gilotyny, które uderzają z 
góry i spadkiem swoim kruszą zwykle kręgi 
szyjowe oraz wstrząsają cały rdzeń pacierzo
wy i mózg, ale zapomocą długiego a wąskiego 
i bardzo ostrego miecza, którym kat podcina 
gardło skazanego od dołu i wprawnie oddzie
la głowę od tułowia. Dr. Petitgand zauwa
żył między skazanymi dowódzcę, człowieka 
rosłej i silnej budowy, a zwróciwszy na siebie 
jego uwagę głośną rozmową wpatrywał się 
pilnie w jego oczy. Skazany spostrzegł to 
i również uważnie patrzył na uczonego, a na
wet w chwili, gdy jego głowa już była przy
twierdzona do pieńka, jeszcze rzucił na do
ktora wyraziste spojrzenie. Po chwili głowa 
jego spadła na ziemię, lecz w takiej pozycyi, 
że oczy ciągle otwarte, zwrócone były ku pa
trzącym. Dr. Petitgand spojrzał w te oczy, 
a kiedy usunął się o kilka kroków na bok, 
skonstatował, że wzrok odciętej głowy podą
żył za nim i wrócił znowu potem, gdy doktor 
zajął pierwotne stanowisko. Trwało to około 
15—20 sekund, poczem wyraz twarzy ścięte
go zmienił się, jak gdyby doznawał duszności, 
a usta wykonały silny ruch, jakby chwytając 
powietrze. Ten ruch był tak silny, że głowa 
przewróciła się na drugą stronę i p. Petit
gand musiał zaprzestać dalszej obserwacyi. 
Obserwator uważa za rzecz pewną, że głowa 
ściętego zachowuje władze umysłowe, aż do
póki upływ krwi nie doj dzie do pewnej gra
nicy i dopóki ilość tlenu we krwi rozpuszczo
nego nie spadnie do pewnego minimum, oraz
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że ruch szczęki dolnej, wielokrotnie w podo
bnych razach zauważony, jest odruchem od
dechowym. Redakcyja Rev. Scient. ze swej 
strony zwraca uwagę czytelników, że jest to 
pierwszy fakt w tym rodzaju, obserwowany 
w sposób naukowy i przez osobę kompeten
tną. (Rev. scient., z 5 Lipca 1884).

Kalendarzyk fiiM ra fic zn y .
28-go  Lipca 1808  r. ur. Ign , R afał Czerwi akowski 

prof. botaniki w uniw. Jagiellońskim  i autor d/.ieł bota
nicznych (Botanika ogólna, Botanika szczególna), dy- j

rektor ogr. bot. w Krakowie, członek A k. U m . i p re 
zes Komisyi fizyjograficznej; um . 12 Kwietnia 1 8 8 2  r. 
(Życiorys we Wszeohświecie, t. I ,  str. 5 1).

3 1 -go Lipca 1 8 8 0  r. ur. Fryderyk W ohler, jeden 
z najznakomitszych chemików, uczeń Berzelijusza; od
krył wiele ciał, między innemi glin, wykonał sławną 
syntezę m ocznika ( 1 8 2 8 ); pisał znakom ity w swym ;
czasie podręcznik chemii, tłum aczony u nas przez A . [
Radwańskiego w roku 184 0; um . 2 3 W rześnia j

1 882  r. w Getyndze, gdzie był prof. uniw.
1-go Sierpnia 9 8 0  r. ur. Avicenna, jeden z najg ło - j

śniejszych uczonych arabskich, zwolennik Arystotelesa; 
um . 1 0 3 7 .

1-go Sierpnia 1 7 74  Priestley otrzym ał tlen, ogrze- ! 
wająe tlennik rtęci zapomocą soczewki.

2-go Sierpnia 1 7 88 ur. Leopold Gmelin, chem ik, 
prof. w Heidelbergu; um . 18 5 3 r.

T r e ś ć :  Światło zodyjakalne, podał B. Eichler. 
— Zarodek cholery przez E . K .— Listy z podróży przez 
Józefa Siemiradzkiego.— Ogólne pojęcia o pyłkach 
znajdujących się w powietrzu i o ich znaczeniu, skreślił 
Józef Natanson.— Teoryja A dhem ara epoki lodowej, 
napisał Apol. Pietkiewicz (dokończenie). —  Kronika 
naukowa. —  Kalendarzyk bijograficzny.— Ogłoszenia.

W ydawca E. D ziew uls ki. R edak to r Br. Znatow icz.

B IB L IJO T EK A

wydawana przez 
M. A. B aran ieckiego, 

z zapomogi

Kasy im . M ianowskiego.
August W. Witkowski, docent szkoły poli

technicznej we Lwowie: „Wiadomości począt
kowe z gieografii fizycznej i meteorologii”
(tom IV, seryi I „Biblijoteki matematyczno- 
fizycznej,“ wydawanej pod redakcyją M. A. 
Baranieckiego z zapomogi kasy im. Mianow
skiego). Str. 118, drzew. 22, litografij 4, w o- 
prawie, cena kop. 45.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G E A F I C Z N Y
TOM «V; ZA ROK

w y jd z ie  w  ciągu ro k u  b ie żą ce g o  i za w iera ć  b ęd z ie  p race
następujących autorów:

Puscha (tłumT B. Rejchmana), L. Zejsznera (zebrane przez W. Choroszewskiego);
I ll- im  (Botanika i zoologija): B. Ejchlera, K. Łapczyńskiego M. Twardowskiej, H. Dziedzic- 
kiego, F.Osterloffa, J . Sznabla, A. Wałeckiego; w dziale IY-ym: L. Dudrewicza, Z. Glo- 

giera, J .  Karłowicza, J .  Kozłowskiego, T. Łumewskiego.

Komitet Redakcyjny Pamiętnika Fizyjograficznego stanowią:
PP. D r. T . Chałubiński, J .  Aleksandrowicz były dziekan uniw., K . Deike, D r. L. Dudrewicz, E . Dziewulski, 
K. Jurkiewicz b. dziekan uniw ., S. K ram sztyk, A . Ślósarski, J .  Trejdosiewicz prof. uniw.; A . W ałecki, A. W rześ

nio wski prof. uniw., Br. Znatowicz.

Prenumerata na tom IV -ty  Pamiętnika Fizyjograficznego wynosi rs. 5 dla Warszawy, 
oraz rs. 5 kop. 5 0  dla prowincyi z przesyłką

i może być nadsyłana pod adresem W y d a w n ic tw a  P a m ię tn ik a  F iz y jo g r a fic z n e g o ,
P o d w a le  2.

Po wyjściu tomu zostanie ustanowiona cena księgarska na rs. 7 kop. 5 0 .

403B0JieHo HenaypoK). BapmaBa 13 Iio.ih 1884 r. D ruk J . B ergera, E lek to ra ln a  N r. 14.




