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Z O O L O G I I  D O Ś W I A D C Z A L N E J
W  BA N Y U LS NAD MORZEM

według 

Henryka de Varigny.

W  B a n y u l s  nad morzem Sródziemnem, 
staraniem  prof. Lacaze-Duthiersa, założoną, 
została przed paru  laty  stacyja zoologiczna 
pod nazwą, pracowni Arago.—W rażenie, j a 
kiego się doznaje wyładowując w Banyuls, 
w dzień pogodny, jes t niezmiernie korzy
stne. Podnosi go piękna barw a szafiro
wa m orza i malownicze widoki Pirenejów . 
Roślinność, złożona głównie z dębów korko
wych, sosen nadmorskich, drzew oliwnych, 
agaw, kaktusów, pomarańcz i cytryn, a na
wet niektórych palm, przedstawia niezmier
nie przyjem ny widok. D la podróżnika przy
bywającego z północy, widok drzew poma
rańczowych pokrytych pięknym, złotego ko
loru owocem, ma szczególniejszy urok.

K lim at jest wogóle łagodny, a pogoda Ba
nyuls zasługuje na oddzielną, wzmiankę, bo 
też dzian ie  harm onijnie zlewają, się tam 
krajobrazy z niebem i morzem. Tem pera
tu ra  je s t dość umiarkowana, w miejscach je 
dnak słonecznych bywa częstokroć za gorą
co. Pominąwszy wichry deszczowe, wie
jące z południa, prawdziwą, niepogodę sta
nowi tam m is  t r a ł ,  w iatr zimny, gw ałto
wny i długo trwający. Deszcz pada tylko 

| na wiosnę, śnieg jest bardzo rzadki; potrze
ba szczególnych warunków, żeby się wy
tworzył, a topnieje nader szybko. N aj
większym wrogiem tej miejscowości je s t mi - 
stral,—którem u jednak zwykle towarzyszy 
niebo jasne i pogodne, a potem, bez zawo
du, następuje piękna i długa pogoda.

Pracow nia Arago nie leży w samem 
Banyuls;— wioska a raczej miasteczko leży 
na j ednym końcu półkulistdj przystani, p ra
cownia zaś stoi naprzeciwko, na drugim 
końcu tój przystani. Banyuls leży w s tro 
nie południowej, pracownia zwróconą jest 
na północo-zachód. Na przebycie przestrze
ni od pracowni do wioski, potrzeba dziesięć 
m inut czasu, jeżeli nie przybierze m ała rze
czka, która wpada w sam środek przystani, 
a często zamienia się w staw, lub jezioro



450 WSZECHŚWIAT. N r 29.

skutkiem zapory, przeszkadzającej odpły
wowi wód. Ponieważ dla przebycia tej 
rzeczki nie ma ani mostu, ani naw et k ład
ki, aby znalegć most, trzeba zejść aż do sta
rego Banyuls. P rzepraw a ta je s t długą, 
i niedogodną, tem bardziej, że staje się zwy
kle konieczną w czasie niepogody i deszczu. 
Praw dziw ie miłosiernym  uczynkiem byłoby 
urządzenie mostu, lub przynajm niej wygo
dnej k ładki dla gości, oddanych studyjom  
w pracowni, którzy, chcąc znaleść pożywie
nie, muszą dwa razy  dziennie przebyw ać tę 
drogę. Pożądaną byłoby rzeczą, ażeby, 
szczególniej w niepogodę, było przejście pro
sto z wioski do pracowni.

Pracow nia ma wygląd poważny, jak i jej 
się słusznie należy. Jest to wielki budynek
0 trzech piętrach, składający się z trzech 
budowli, położonych jed n a  obok drugiej. 
Najważniejszą jes t część środkowa, jestto 
właściwa pracownia, praw e skrzydło jes t 
mieszkaniem stróża i składem rozmaitych 
rzeczy, skrzydło lewe służy za m agazyn sie
ci i innych przyrządów. Obydwa skrzydła 
są parterow e, tylko w łaściwa pracownia ma 
trzy piętra. G łówny fron t zwrócony je s t ku 
Banyuls i na północo-zachód; front przeci
wny opiera się o pagórek. P rzed  budyn
kiem je s t mały ogródek, zasadzony agawa
mi i innemi egzotycznemi roślinami. P rze
dłużenie tego ogródka stanowi taras, który 
zamienia się w początek wybrzeża schodzą
cego do bramy, otwierającej się na kładkę, 
łączącą maleńką wysepkę ze stałym  lądem. 
Całe tery toryjum  pracowni jes t otoczone 
murem i sztachetami.

W chodząc do pracowni przez wejście naj
bliższe bram y ogrodowej, do skrzydła, mie
szczącego w sobie mieszkanie stróża,— staje
my najpierw  w wielkiej sieni, w której 
znajduje się księga do zapisywania nazwisk 
zwiedzających pracownię gości, naprzeciw
ko je s t sala do rospakowywania posyłek 
zw ierząt i skład lamp; na praw o mieszkanie 
stróża, na lewo korytarz, prowadzący do 
akw aryjum  i k latk i schodowej. Z koryta
rza tego wchodzi się do dwóch sal,'—jednej, 
będącej warsztatem stolarskim , ślusarskim
1 t. p. zaopatrzonej we wszelkie potrzebne 
narzędzia (dzięki tym podręcznym  warszta
tom wiele reparacyj dokonywa się na miej
scu, bez pomocy specyjalnych rzemieślni

ków miasteczka); druga sala w ielka i pię
kna, jest pracownią fizyjologiczną, w której 
znajdują się odpowiednie urządzenia, po
zwalające zajmować się chemiją; spotkać tu 
można zapasy szkła i preparatów  chemi
cznych, potrzebnych do badań chemii fizyj o- 
logicznej. Co zaś do przyrządów fizyjologii 
właściwej, zbiór tych jes t dopiero w zawią
zku.

Obok pracowni fizyjologicznej znajduje 
się sala, zajmująca przynajmniej trzy  czwar
te długości całego budynku,—jestto  a k w a 
r y j u m .  Urządzenie akw aryjum  nie jest 
jeszcze ukończone; składa się ono z sześciu 
zbiorników (skrzyń) ustawionych, i urządzo
nych, brakuje zaś jeszcze sześciu. Zbiorni
ki te ustawione są w ten sposób, że zwie
rzęta widać przez ścianę oszkloną, samych 
zaś zbiorników nie widać, światło dochodzi 
wyłącznic zzewnątrz z góry. W  pośrodku 
akw aryjum  (budynku) znajduje się zbiornik 
w postaci z a g ł ę b i a  dosyć obszernego 
z wodotryskiem w środku; w tym ostatnim 
zbiorniku także mieszczą się zwierzęta. Obok 
niego znaj duj e się p r  z y r  z ą d do  p ł y w a 
n i a ,  ofiarowany przez Towarzystwo fran
cuskie popierania nauk. W  końcu sali znaj
du ją się przyrządy do sztucznej hodowli 
ryb (piscykultury). Zbiorniki ze zwierzę
tami są starannie utrzym ywane nietylko ze- 
względu na to, że służą dla pracujących, ale 
także ze względu na publiczność, k tóra w nie
dziele i święta tłumnie odwiedza akw ary
jum , uważając je  za najbardziej zajmującą 
Część pracowni.

Pierwszy zbiornik zaw iera w sobie akty- 
nije czyli ukw iaty rozmaite: Anthea, Sagar- 
tia, Act. Mesembryanthemum; dalej nastę
pują inne aktynije, adamsie, żyjące na pa- 
g u r a c h ;  tu  znowu p i e r ś c i e n i c e ,  m ają
ce między innemi przedstawicieli we wspa
niałych s p i r o g i' a f a c h (Spirographis); tam 
h o l o t u r y j e ,  j e ż o w c e  i g w i a z d y  m o r 
ski e ,  dalej m i ę c z a k i ,  s k o r u p i a k i ,  ascy-  
d y j e  czyli żachwy pojedyńcze i złożone 
i t. p. Zagłębie środkowe zawiera wszy
stkiego potrochu. P rzed  niedawnym cza
sem największą ozdobą akw aryjum  by ł pię
kny żółw morski, obecnie wielki krab M a i a 
ściąga na siebie uwagę otaczającego świata. 
W oda w akw aryjum  jest odświeżana ciągle, 
dniem i nocą. Obok akw aryjum  wprost
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skrzydła, będącego mieszkaniem stróża, jest 
skład sieci i innych przyborów rybackich. 
W  tem samem skrzydle mieści się także 
pompa, dostarczająca wody do basenów 
(zbiorników). Skrzydło to wychodzi na ta
r a s ,  kom unikujący się bezpośrednio z pier- 
wszem piętrem, skąd prześliczny rostacza 
się widok na morze, zatokę, Banyuls i ota
czające góry.

Pierwsze piętro przebiega korytarz z je 
dnego do drugiego końca gmachu, z kory
tarza wchodzi się kolejno—napraw o: do ma
gazynów szkła (naczyń szklanych), matery- 
jałów  chemicznych i narzędzi wszelkiego ro
dzaju,—do sali posiedzeń i czterech praco
wni dla uczących się. Na lewo leży gabi
net dyrektora, sala zbiorów, biblijoteka 
i cztery sale dla pracujących. Każdy gabi
net do pracy posiada jednakow e umeblowa
nie: trzy sto ły  w podkowę, czwarty w kącie, 
szafa biblijoteczna, tablica czarna, woda 
morska i słodka, narzędzia, szkiełka, lupy, 
mikroskopy i t. p. Urządzenie to jes t bar
dzo wygodne. K ażdy z pracujących, ja k  
powiedzieliśmy, ma oddzielne laboratoryjum  
i ma prawo zażądać wszelkich narzędzi, 
oprócz tych, które stanowią sprzęty jego 
pracowni. Co do m ateryjału, to jes t zwie
rząt, może każdy mieć je  u siebie w mi
skach, łub czerpać w chwili potrzeby ze 
zbiorników i zagłębia (basenu). Drugie 
piętro mieści w sobie mieszkanie dyrektora 
i p reparatora, a oprócz tego cztery sale do 
pracy.

Zaopatrywanie zbiorników akwaryjum  
w m ateryjał odbywa się przy pomocy trzech 
statków będących własnością pracowni. Dwa 
są płaskie, używają się tylko w spokojnym 
czasie do połowu morskiego wzdłuż brze
gów, trzeci, dar miasteczka Banyuls, noszą
cy nazwę prof. Lacaze Duthiersa, jes t stat
kiem mocnym, eleganckim, z klasycznym ża
glem łacińskim,'—mogącym opierać się bu
rzom. Jestto  jeden z największych stat
ków w Banyuls, wybornie pływający.

Połów , który zawsze odbywa się pomię
dzy godziną 4-ą a 6-ą wieczorem, bywa 
zwykle starannie przeglądany. Operacyja 
odbywa się w bliskości basenu, będącego 
przed frontem głównego gmachu, pod bal
konem; tutaj segregują zw ierzęta,dającpra- j  

cownikom to, czego im potrzeba, co zaś nad- |

to zostaje, idzie do zbiorników, jako  mate
ryjał zapasowy.

W  czasie niepogody segregowanie to 
zwierząt nie bardzo jest dogodne, to też 
zdaje się, że prof. Lacaze D uthiers ma za
m iar urządzić odpowiedni basen ze ścieka
mi w samem akwaryjum , przy którem  pra
ca ta odbywać się będzie.

Po skończonym przeglądzie notuje się na 
karcie hydrograficznej punkt, w którym  ro
biono poszukiwania, oraz zapisuje się zło
wione tam gatunki charakterystyczne; są to 
m ateryjały do mapy zoologicznej danego 
pasa. P raca ta  posuwa się naprzód każdo- 
dziennie, ale ponieważ główną jej podstawą 
są obserwacyje, długo jeszcze musi pozostać 
nieukończoną. D la osób, nielękających się 
morskiej podróży, przyjem ną jes t rozryw ką 
towarzyszyć takiej wyprawie i wszelkim 
późniejszym jej czynnościom.'

Życie gości tutaj przebywających w celu 
badań naukowych j est bardzo proste. W ię
kszość mieszka zwykle w mieście; nie ma 
bowiem żadnej korzyści mieszkać przy p ra 
cowni, jako pozbawionej wszelkich gastro
nomicznych zakładów; zawsze pożywienia 
trzeba szukać w miasteczku. Tylko w cza
sie słoty wygrywa się, mieszkając przy 
pracowni, bo nietrzeba odbywać po nocy 
bardzo nieprzyjemnej przeprawy.

Praca na stacyi zoologicznej rospoczyna 
się zwykle o 7 ‘/ 2 lub 8 rano w zimie, wcze
śniej nie ma dobrego światła dla badań mi
kroskopowych. Od 11 do 12 lub l-iy  po
siłek i wypoczynek, następnie do 4-ej lub 
5-ej praca w laboratoryjum  i biblijotece do 
obiadu. Pozatem  każdy pracuje, ile chce 
i w godzinach, które mu są najdogodniejsze; 
pod tym wzgledem swoboda jes t zupełna, 
ja k  zresztą we wszelkich pracowniach.

Okolice Banyuls są niezmiernie piękne 
i zasługują na bliższe poznanie, czy to wzdłuż 
brzegów morskich, czyli też w głąb lądu.

Osób pracujących jes t siedm, przebywają 
oni w laboratoryjum  od początku wiosny aż 
do późnej jesieni. M e porównywajmy tej 
liczby z ilością uczniów w Roscoff. P raco
wnia Arago przyjm uje tylko osoby, odda
jące się pracom oryginalnym; jest to wyłą
cznie pracownia przeznaczona dla badań 
ściśle naukowych. Roscoffprzeciwnie, przy j
muje także kandydatów (licencyjatów),
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chcących się zapoznać z praktyczną zoolo-
gij*-

Dodajm y jeszcze, że pracownia A rago je s t 
w możności przyjm owania studyjujących 
dopiero od lat dwóch, że droga do Banyuls 
jest długa i zbyt kosztowna dla kassy stu
denckiej,— a naw et każdego, ktoby chciał 
odbyć podróż do pracowni, wydatek na dro
gę musiałby przestraszyć.

Pracow nia rozw ija się z każdym rokiem, 
ale wszystkiego odrazu stworzyć niepodo
bna, wszelkie udoskonalenia odbywają się 
stopniowo.

Pom iędzy koniecznemi warunkam i dosko
nałości wydaje nam się niezbędnem założe
nie w i w a r y j u m  takiego, jak ie  je s t w Ro- 
scoff. M arzy o tem i prof. Lacaze-Duthiers. 
Niebyłoby wcale trudno znaleść odpowie
dnie miejsce, zasłonięte od przypływ u mo
rza. Korzyści z takiego w iw aryjum  były
by ogromne. Często się zdarza, że zbiorni
ki i basen są przepełnione i że szkodliwą, 
byłoby rzeczą wprow adzać do nich większą 
liczbę zwierząt, w takim  razie trzeba wy
rzucać plony połowu, z wyjątkiem  tylko 
bardziej ciekawych okazów.

Jeżeli zbiorniki akw aryjum  są prze
pełnione, wtedy powstaje w nich śm iertel
ność, woda gnije i wszystko się psuje; przy 
wiwaryjum  ju ż  się unika tego niebespie- 
czeństwa. W  w iw aryjum  umieszczanoby 
wszystkie zw ierzęta zbyteczne, a w arunki, 
sprzyjające na otwartem  pow ietrzu, prze
chowywałyby ten m ateryjał, k tóry  szcze
gólniej byłby cennym w chwilach, gdy nie
spokojne morze w strzym ywałoby wyprawę. 
Przytem  wysyłki zw ierząt dla pracowni in
nych byłyby dokonywane z doskonałą pun
ktualnością.

Pracow nia Banyuls je s t bezwątpienia, 
w myśl swego założyciela, bezpośredniem 
dopełnieniem pracowni Roscoff. Jedna jest 
pracownią zimową, di-uga letnią. Dzięki tej 
kombinacyi zoolog może spędzić rok cały 
w dobrze urządzonych pracowniach, nie tra 
cąc nic na czasie. Jeszcze i pod innym 
względem pracownie te dopełniają się wza
jemnie, dając pole podróżującem u zoologo
wi do wybornych studyj ów praktycznych.

W  Roscoff wielką przyjem nością dla no- 
wicyjuszów je s t grzebanie w żw irze, prze
rzucanie kamieni, szukanie w błotach, szcze

linach skał: to im daje poznać mieszkanie 
i obyczaje zwierząt, ich gusta i uprzedzenia. 
W idzi on ich moc niezliczoną i nabywa 
wprawy w szybkiem określaniu. Po kilko- 
tygodniowym pobycie w Roscoff i po kilku 
dobrze wybranych wycieczkach umie taki 
młodzieniec już  tyle praktycznych rzeczy, 
że to mu dopomaga wiele do wyświetlenia 
teoryi, czerpanej z książek.

W  Banyuls nie ma błot, nie ma wycie
czek tego rodzaju. Gdy morze jes t bardzo 
spokojne, można czerpać wprost do głębo
kości 50 cm,— oto wszystko. Nadto potrze
ba jeszcze umieć wyzyskać ten pas ograni
czony, a do tego potrzeba pewnój wprawy. 
W ogóle, statek przywozi większość matery- 
ja łu  potrzebnego do studyjów; chcąc się 
przeto uczyć, trzeba jeździć na statku, umieć 
używać sieci, drag, wędki i badać staran
nie zwierzęta chwytane i wyciągane.

Fauna oceanu Atlantyckiego i morza Śród
ziemnego nie są jednakow e i pod tym tak
że względem obiedwie pracownie dopeł
niają się wzajemnie. Najwięcej powabu 
w faunie Banyuls mają istoty oceanowe czy
li pelagiczne. Nie ma nic piękniejszego nad 
widok s y f o n o f o r ó w ,  m e d u z ,  lub Ge 
s t u  m Y e n e r i s ,  bujających na falach, lub 
pływających ponad dnem, upstrzonem różno- 
barwnemi wodorostami. M ateryjałów  nie 
brakuje w Banyuls, jest nad czem pracować 
i na długi czas. Nie sądzimy, żeby zbrakło 
pracowników, bo korzyści, jak ie  znajdują, 
są nieocenione w porównaniu z temi, jakie- 
mi rosporządzali nasi poprzednicy przed 
15 — 20 laty, lub nawet nasi mistrzowie 
przed 30 lub 40 laty. J. S.

P O J Ę C I A

l CHEMII FJZYJOLOGICZNEJ.
skreślił 

Józef Natanson.

(Dokończenie).

76. Indywidualność fermentów. Fermenty 
istotek roskładu. Nie łudźmy się jednak,
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aby to pozorne „wytłómaczenie“ było rze
czy wistem wyjaśnieniem ciekawej i •— po
wtarzam y—zagadkowej fizyjologicznój wła
sności fermentów. Bynajmniej, jes t ono tyl
ko określeniem sposobu pojmowania zagad
ki i przeniesieniem j ej z»pola zupełnie dzi
kiego na upraw iane już zagony dynamiki 
cząsteczkowej. W łaściwa zagadkowość po
lega na nie dając ej się dotąd wytłómaczyć 
i n d y w i d u a l n o ś c i  fermentów. Pod na
zwą tą rozumiemy ów stały związek pomię
dzy danym, specyjalnym fermentem a cia
łem, na które działanie uwodniające (ró
wnież peptonizujące i mechaniczno-chemi
czne) wywierać jes t zdolny. Ograniczając 
się i tutaj dla jasności na fermentach uwo- 
dniających, możemy postawić sobie zaga
dnienie: dlaczego żądny ciepła, lub jak im 
kolwiek innym sposobem zdolny wprowa
dzać do bezwodnikowego związku cząstki 
wody, ferment dany, nie może czynności tej 
rosciągać na wszystkie takie zdolne do uwo
dnienia związki, •— dlaczego owa dzielność 
jego,'—czy chciwość ciepła, objawia się np. 
wobec mączki, a nie może sobie radzić z cu
krem zwyczajnym lub z tłuszczem •—> i na- 
odwrót? A  jednak, dyjastaza roskłada tyl
ko mączkę (krochmal), inw ertyna tylko cu
kier, emulsyna tylko glukozydy i t. d. Ogól
ne zasady dynamiki chemicznej nie mogą 
nam wyjaśnić tej szczególnej zaiste właściwo
ści, k tóra bardziej jeszcze, niż wszystko przed
tem poznane, zbliża fermenty do żyjątek 
roskładu i stawia je  w ekonomii natury tuż 
obok siebie. Indywidualność ta je s t cechą 
świata istot żywych, specyjalnie zaznaczy
liśmy ją  jeszcze w § 38, jako ścisły związek 
pomiędzy istotkami, a materyją, w której 
żyją (por. zresztą, dalej zjawiska roskładu); 
jeśli takaż indywidualność cechuje fermen
ty, to dlatego, że z tego właśnie świata ży
jącego pochodzą i doń besspornie należą.

Mówiliśmy ju ż  o różnych fermentach, któ
re z wyższych zwierzęcych ja k  i roślinnych 
otrzymane były organizmów. Czyżby je 
dnak same tylko wyższe organizacyje miały 
posiadać własność wydzielania tych substan- 
cyj? Powracam y teraz do kwestyi, od któ
rej zaczęliśmy niniejszy rozdział o fermen
tach, do kwestyi nierospuszczalnych pokar
mów, jakiem i żywić się mogą i żywią się 
najdrobniejsze grzybki, rozliczni działacze

roskładu. Teraz dopiero na rzucone zaga
dnienie odpowiedzieć możemy i odpowiada
my, że niższe organizmy w wielu bardzo 
wypadkach,— a może przy lepszem zbada
niu naukowem i rosszerzeniu pojęcia fer
mentów, okaże się, że we wszystkich roskła- 
dowych działaniach,-—wydzielają rozmaite 
fermenty, własnościami swemi najzupełniej 
powyższym naszym określeniom odpowiada
jące, a często-z fermentami wyższych orga- 
nizacyj identyczne.

Najdawniej znanym spomiędzy fermen
tów takiego pochodzenia jest (§ 73) i n w e r 
t y n a ,  odkryta już przez M itscherlicha iD o- 
bereinera w wodzie, z płukania drożdży pi
wnych pochodzącej; chemicy ci zauważyli, 
że woda, z wytrawienia drożdży pocho
dząca, ma własność przemieniania cukru, 
t. j . przeprowadzania cukru krystalicznego 
w „stan“ glukozy (cukier inwertowany). 
Wyosobnionym z takiego rostw oru został 
sam ferment, zapomocą alkoholu, znacznie 
później dopiero (około 1848 r.) przez Ber- 
thelota. Z „wody drożdżowej“ bardzo ła
two go otrzymać, zwłaszcza przy wycień
czaniu (§ 55) drożdży, a wydzielanie te
go fermentu przez żyjące komórki droż- 
dżowe niezawsze idzie w parze z samą 
fermentacyją cukru ’). Ze drożdże nie 
są zdolne do sfermentowy wania w prost k ry 
stalicznego cukru i muszą go wpierw prze
obrazić, wytworzyć glukozę, i że glukoza do
piero fermentuje, dowiedzionem już  zostało 
w r. 1832 przez Dubrunfauta; wydzielanie 
odpowiednie ferm entu(inw ertyny) jes t ogól
ną zatem koniecznością dla tych wszystkich 
organizmów, które żyć mogą kosztem cukru 
krystalicznego i innych tej grupy cukrów. 
Inw ertyna, t. j . ferm ent tychże zupełnie wła
sności, otrzymaną została z zawierających 
cukier płynów, na których hodowano grzyb
ki pleśniowe, ja k  Penicillum  i Aspergillus 
(gdy tymczasem nie otrzymano je j, gdy ho-

*) Tak np. w przytoczonem przez nas (w przypi- 
sku do § 5G) doświadczeniu. Iloppe-Seylera, który  
przepuszczał przez rostwór cukru, zasiany drożdżami, 
czysty tlen w stanie gazowym, ferm entaeyja, jak  
wspomnieliśmy, nie odbywała się wcale, natom iast 
cała ilość cukru (krystalicznego) została przem ie
nioną (na glukozę).

(Przyp. Aut.).
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iłowanym był Mucor). Konsumcyi cukru  
przez te rośliny towarzyszy, według badań 
Duclauxa, stopniowe przeobrażenie, inw er
towanie cukru krystalicznego. Zupełne np. 
dojrzenie grzybka A spergillus niger zajęło 
przy doświadczeniu 4 dni czasu; z ilości cu
kru, jak ą  wzięto do płynu żywiącego, pozo
stawało po upływie doby 94,7%, z tej ilości 
około '/3 części uległo przemianie, po 2 
dobach cukrów znaleziono G9,3°/0 pierw o
tnej ilości, praw ie w połowie ju ż  jednak  cu
kier inwertow any towarzyszył krystaliczne
mu; po upływie trzeciej doby z cukru  wogó- 
le pozostało 15,7% a w tem 4 razy więcej 
przemienionego, niż trzcinowego, wreszcie 
po 4-ch dobach zostały ślady tylko (1,7% ) 
glukozy, a krystalicznego ju ż  wcale w ro- 
stworze nie było. W edług tychże badań 
tegoż uczonego, wymienione grzybki ple
śniowe wydzielają, nie samą tylko inw erty- 
nę, lecz mięszaninę fermentów, gdyż wyoso
bniona z wydzielin substancyja nietylko 
przemienia cukier ale i mączkę rostwarza 
i scukrza, ja k  dyjastaza. G rzybki najd ro 
bniejsze, mało dotąd jeszcze znane, które 
wywołują fermentacyje mleka krowiego (ke
firowe) i klaczy (kumysowe), wydzielają 
ferment, działający na cukier mleczny tak 
samo, jak  inw ertyna na cukier trzcinowy. 
Żywiący się krochmalem i celulozą Clostri- 
dium butyricum  niewątpliw ie w ytw arza fer
ment, najzupełniej ' zbliżony do dyjastazy. 
Podobny do Cohn’owskiej formy JBacillus 
ulna, paciorkow aty i pałeczkow aty grzybek 
rosszczepkowy z kwaśniejącego mleka (T  y- 
r o t h r i x  s c a b e r  D u c l a u x )  może ro- 
składać zarówno mleczny ja k  i krystaliczny 
cukier, według zapewnień Duclauxa. W szy
stkie te przeobrażenia m ateryi są w obu 
działaniach — czy to fermentów, czy żyją
tek ■—■ jednakow em  chemicznem uwodnie
niem. Lecz drobne istoty grzybkowe wy
dzielają jeszcze i inne, specyjalne ferm enty 
uwodniające, nieznane wśród pozostałych 
działów przyrody. I  tak: M icrococcusureae, 
grzybek moczowy, uwodnią mocznik, prze
obrażając go na węglan amonu, a wydziela
ny przytein ferm ent uw odniający udało się 
otrzymać M usculusowi (k tó ry  posługiwał 
się nim w celach wykrycia mocznika). Inne 
uwodnienie przez istoty żywe to ferm en- 
tacyja garbnika czyli taniny (bezwodnik

kwasu gallusowego), przechodzącego w kwas 
gallusowy pod działaniem pleśni, fermenta- 
cyja bardzo ważna, a od niedawna dopiero 
bijologicznie zbadana (1868).— Przejdźm y 
teraz jednak od hidrotacyjnych do innych 
objawów zmian chemicznych. Drobne b ar
dzo grzybki rosszczepkowe z mleka, zauwa
żone w początku jego kwaśnienia przez Du- 
clausa, opisywane przezeń pod nazwą T y- 
r o t h r i x  t e n u i s  (zdaje się z rysunku mię- 
szanina kilku różnych form), wydzielają 
„ferm ent ścinający11, tenże sam, jak i wydzie
la  puszczka cielęca. Na życiu tych grzyb
ków polega ścinanie się, a na wytworzeniu 
ferm entu ścinającego nagłe czasem przy 
ogrzewaniu z w a r z e n i e  przechowywane
go nie w bardzo niskiej tem peraturze 
m leka krowiego. Grzybki te, a prócz 
nich inne jeszcze (u Duclauxa prócz obu 
poprzednich, gatunek (?) trzeci, T yro thrix  
geniculatus) grzybki mleka m ają nadto wi
doczną własność wydzielania fermentów pe- 
ptoniżujących, gdyż łatwo bardzo przeko
nać się można, że ścięty świeżo z mleka twa
rożek w styczności z temi grzybkami pozo
stający, rospływa się powoli a w końcu two
rzy płyn przezroczysty, z białka więc staje 
się peptonem. Substancyja, wydzielana 
przez te grzybki działa zupełnie ja k  pepsy
na. Tu jeszcze wspomnijmy, że do śluzo
watych grzybów należąca istota A e t h a l i u  m 
s e p t i c u m  również wydziela podobnie pe- 
ptonizujący ferment, działający jak  i tamte, 
przy  kwaśnej zawsze reakcyi. Duclaux 
otrzym ywał z wydzielin grzybka (?) Tyro- 
th rix  tenuis, zwykłą dla wyosobnienia fe r
mentów metodą, substancyją, działającą jak  
sok puszczki na mleko, a ja k  pepsyna na 
ścięty twarożek; substancyją tę uważa za 
mięszaninę dw u fermentów.

77. Znaczenie fermentów w teoryi w itali
sty cznej. J a k  z poprzedniego ustępu się 
przekonywam y, zjawiska rosszczepienia 
przez uwodnienie, zjaw iska peptonizacji 
białka i ścinania zawierających białko pły
nów, wydarzać się mogą równie dobrze za 
spraw ą istotek roskładu, ja k  za wpływem 
fermentów; do obu tych grup pozostają 
w stosunku skutku do przyczyny. Dotych
czas uważano okoliczność te za osobliwy po
dział działań pomiędzy światem organizo
wanym i nieorganizowanym i, ja k  nam sa-
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mym na pierwszy rzu t oka (§ 71) się zdawa
ło, dopatrywano w fizyj ologicznem działa
niu nieorganizowanćj materyi najcięższy a r
gument przeciwko witalistycznej teoryi. 
Najzupełniej jednak  niesłusznie. Jak ie j
kolwiek natury  ferm ent rospuszczalny ros- 
patryw ać zechcemy, zawsze skonstatuje
my, że powstał on działaniem organizmu; 
działanie to ma na celu przygotowanie od
powiedniego pokarmu, a właściwie nadanie 
mu odpowiedniej postaci, w litórejby mógł 
być zużytym i przyswojonym dła organi
zmu. D la osiągnięcia tego celu wydzielają 
tak maleńkie żyjątka roskładu, jak  i wyższo 
jestestw a przyrody, konieczny oczywiście 
ferm ent i ten zazwyczaj zaraz na cele przy
swojenia substancyi pożywnej bywa w na
turze zużytym, tak, że niewiadomo nawet 
w wielu razach, czy się ferm ent jak i utwo
rzył czy nie-, widocznym jest skutek jedynie, 
t. j .  przeobrażenie materyi. I  tak: w je 
dnym wypadku, w życiu drożdży lub jeszcze 
lepiej pleśni, o których mowa powyżej, wi
dzimy przemianę cukru krystalicznego na 
niekrystaliczny;mówimy że i s t o t y  t e  p r z e 
m i e n i a j ą  c u k i e r  (inwertują); w drugim  
wypadku, gdy przy kiełkowaniu nasienia 
zbożowego, mączka została zużytą, tłum a- | 
czyliśmy to sobie tem, że zarodek roślinny 
ją  zużył; dopiero gdy D ubrunfaut odkrył 
dyjastazę, rzekliśmy nagle, że f e r m e n t  
s ł o d u  r o s t w a r z a  i o c u k r z a  m ą c z k ę !  
Różnica jest jednak  pozorna tylko, bo tak 
tam ja k  tu, zmiany dokonywa o r g a n i z m  
ż y j ą c y ,  a dokonywa w obu wypadkach na 
mocy własności w y d z i e l a n i a  f e r m e n t u :  
tu się zjawia dyjastaza, a tam inwertyna, 
tu i tam  w naturze istnienie fermentu jest 
przelotne. Że zaś badawczy umysł chemi
ka, podpatrzywszy w życiu u s t r ó j  ó w r ó 
ż n y c h  chwile, gdy dany ferment powstał, 
a nie zdołał być jeszcze zużytym, korzysta 
ze swych m anipulacyj, aby oderwać pro
dukt od źródła, w którem powstał, czyż to 
dowód, że nie ż y c i e  tylko— i nic innego ja k  
ż y c ie —może dokonywać roskładów? Jeśli 
mówimy, że drożdże „przem ieniają" cukier 
trzcinowy lub że dany grzybek „peptonizu- 
je “ białko (sernik, kazeinę np.), to jestto 
tylko skrócenie: właściwie powiedziećby
należało, że „wydzielają ferment, który 
i t. d .“ Ferm ent gra tu rolę narzędzia, a o

ołówkowym rysunku równie słusznie mo
żna powiedzieć, że go człowiek rysował jak , 
że ołówkiem jest rysowany. W ydzielanie 
fermentów, przeprowadzających pokarm 
istot w stan odpowiedni do ich zdolności 
przyswajania, je s t jedną z wybitnych cech 
życia istot najdrobniejszych. Zapominać 
tylko nie należy, że wydzielanie to jes t j e 
d n y m  t y l k o  z l i c z n y c h  o b j a w ó w  ży
c i o wy c h :  reakcyja roskładu, zachodząca 
pod wpływem fermentu, daje się ująć w ści
słą formułę chemiczną (§ 75), ogół zaś obja
wów życiowych wszelkiej formule chemi
ków urąga i długo jeszcze chyba urągać bę
dzie (§ 48). Z drugiej strony zapominać 
nie należy, że fermenty są wytworem sztu
cznie z przebiegu życia organizmu przez 
chemika-fizyjologa wyosobnionym, i każdy, 
ktoby twierdził, że nie żywy organizm lecz 
ferment roskłada m ateryją, popełniłby takiż 
sam błąd, ja k  ten, kto o nafcie np. wyrażał
by się, że pochodzi nie z łona ziemi, lecz
ze sklepu. Czem sklep jest dla nafty,
tem przyrząd chemika dla dyjastazy, którą 
nie ziemi wprawdzie wydarł, ale chytrze od
ciągnął kiełkującem u słodowi.

Sądzimy, że czytelnik myśl naszą o sto
sunku fermentów do organizmu dokładnie 
zrozumiał. W inniśmy mu tylko krótkie je 
szcze objaśnienie co do tego, że nie same 
niższe organizmy, które „żyjątkami roskła- 
du“ nam się nazwać spodobało, lecz że 
i wszystkie lub liczne przynajmniej wyższe 
istoty aż do najwyższych, roskład za pomo
cą owych „narzędzi“ t. j .  fermentów prowa
dzą. Bezwątpienia, że tak  jest w istocie. 
Ale, gdy szukać poczniemy źródła fermen
tów tych, w wyższych i najwyższych orga
nizmach, przekonamy się, że wytwarzane 
są one—-przynajmniej u zwierząt ') w spe-

*) Jak  i gdzie specyjalnie powstają, ferm enty 
w organizmach roślinnych, a zwłaszcza w kiełkują
cych nasionach, rzeczą, jest zupełnie dotychczas je 
szcze ciemną. Niewątpliwem jes t tylko, że pepto- 
nizujące ferm enty roślin mięsożernych (§ 73) wy
dzielane są przez specyjalne, wykazane przez D ar
w ina i Hookera gruczołki; z otrzymanego przez po
drażnienie gruczolków wydających obfite w ydzieli
ny  liściach Nepenthes, wodnistego soku, otrzym ali 
Gorup-Besanez i H. Will najlepiej zbadany ferm ent 
z tej mało jeszcze znanej grupy.

(Przyp. Aut.).



456 WSZECHŚWIAT. N r 29.

cyjalnycli przyrządach, które fizyjologowie 
nazywają g r u c z o ł a m i  (w gruczołach prze
wodu pokarmowego). Otóż w gruczołach 
tych, fermentotwórczemi są drobne, bardzo 
drobne zazwyczaj kom órki, zwykle gołe 
i wielce podobne do najniższych organi
zmów, do pełzaków (ameba), ja k  np. kom ór
ki gruczołów podpuszczkowych (trebieńco- 
wych) żołądka naszego.

W idzim y więc i tutaj, że specyjalne, ni
skiej bardzo organizacyi ustroje dokony
wają czynności roskładu i ■—-ze stanowiska 
bijologicznego— możemy powiedzieć tylko, 
że w wyższych organizm ach pewne kom ór
ki, przy ogólnym podziale czynności fizy- 
jologicznych, przystosowują się do czynno
ści roskładu m ateryi, t. j . do takich w arun
ków, przy których norm alnie żyją i działają 
tylko istoty roskładu '). Ponieważ nadto 
w ogólnej ekonomii przyrody, roskład we
w nątrz wyższych odbywający się organi
zmów, jedynie dla ich życiowej potrzeby za

■) Komórki gruczołów przewodu pokarmowego 
łączą się we wspólnem działaniu z sam oistnemi ży
ją tkam i roskładu, lęgnącemi się we w nętrzu narzą
dów, przetwarzających pokarm y, a połączona praca 
jednych i drugich daje w rezultacie to, co nazyw a
my „traw ieniem 11 pokarmów. Obszerniej o tym  
przedmiocie patrz  dzieło p. t. „ 0  traw ien iu11 D rE . C. 
Ewalda, tłumacz, z niem. D r L. Anders. W arszawa, 
18S2 r.

(Przyp. Aut.).

stosowanie mający, żadnego nie ma i mieć 
nie może znaczenia, gdy tymczasem roskład, 
dokonywany przez grzybki wszelkie pier
wszorzędnej doniosłości jes t objawem, prze
to nie wahaliśmy się sformułować teoryi wi
talisty cznćj, którą w ekonomiczno-przyro- 
dniczem pojmujemy znaczeniu, w tój formie 
(§ 32), jak ą  z pominięciem zjawisk odżywia
nia się wyższych istot nadać jój wolno. 
Rospatry wać też w dalszym zaraz ciągu 
będziemy tylko z j a w i s k a  r o s k ł a d u  
w p r z y r o d z i e ,  wszelkie zaś zjaw iska k a r
m ienia się i przyswajania pokarmów we
w nątrz ciała zwierzęcego lub roślinnego, po
siadającego zróżniczkowane narządy, wcho
dzi wyłącznie w obszar właściwej chemii 
fizyjologicznćj, oddzielnej zupełnie i nas nie 
dotyczącej nauki.

0  CIA ŁA C H  KOLOIDALNYCH.
Prelekcyja E. Grimaux

wypowiedziana w paryskiem towarzystwie 
chemicznem.

Przełożył Henryk Silberstein.

Zamierzając przedstawić tu stan naszych 
wiadomości o naturze substancyj koloidal
nych i o przyczynach ich ścinania się czyli 
koagulacyi, nie ukryw am  przed sobą trudno
ści zadania. Mamy tu w samej rzeczy do czy
nienia z ciałami beskształtnemi, nielotnemi, 
o bardzo nieokreślonej, że się tak wyrażę, 
indywidualności chemicznej, z ciałami, pod- 
legającemi przemianom powolnym i ma ł o  
charakterystycznym ; brak tu  zupełny świe
tnych reakcyj i doświadczeń, olśniewają
cych zmysły i wyobraźnię.

Zamiast kształtów gieometrycznych, wła
ściwych każdemu rodzajowi ciał krystali
cznych, koloidy, przeciw nie—niezależnie od 
swego pochodzenia, czy to natury  organi
cznej czy m ineralnej, mają wspólne im wszy
stkim cechy: są to ciała o budowie ziarnistej, 
mniej lub więcej przezroczyste albo masy 
galaretowate; przedstaw iają w calem swo
jem  zachowaniu coś odrębnego, dają reak-
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cyje nieoczekiwane, które sprowadzają z tro 
pu badaczów i wskutek tego powodują pe
wne zagmatwanie w poglądach na naturę 
tych ciał.

A  jednakże ta część chemii zasługuje na 
szczególną naszą uwagę, gdyż koloidy są 
niezmiernie r  ospo wszechnione, zarówno wna- 
turze nieorganicznej jak  i w świecie organi
zowanym. Z tego ostatniego względu mają 
one także wielkie znaczenie dla fizyj ologa.

Przedewszystkiem  więc, cóż właściwie na
zywamy substancyją koloidalną? ja k  G ra
ham, którem u zawdzięczamy znajomość ko
loidów, odróżniał je  od krystaloidów, jakie 
znaczenie nadawał on temu terminowi?

W  biegu swych badań nad szybkością dy- 
fuzyi różnych ciał z czystą wodą, przekonał 
się Graham , że przedstaw iają one pod tym 
względem znaczne różnice; ciała bezkształ
tne, białko, guma, tanina, karmel i t. d. 
posiadają tylko w słabym stopniu zdolność 
przesiąkania przez błony w porównaniu 
z ciałami krystalicznemi ja k  chlorek sodu, 
chlorek potasu i t. d.

Szybkość dyfuzyi karmelu z czystą wodą 
jes t praw ie czterdzieści razy mniejszą od 
dyfuzyi chlorku sodu. Jeżeli zamiast wody 
weźmiemy klajster z mączki albo jakąś ciecz 
galaretowatą, to różnica okaże sięjeszcze wię
kszą. Powolność dyfuzyi ciał bezkształtnych, 
wzrasta, jeżeli przesiąkają one do ciał także 
bezkształtnych, co nie ma miejsca przy dyfu
zyi chlorku sodu; jeżeli pomieścimy np. na 
dnie naczynia rostw ór wodny dwuchromia
nu potasu i pokryjem y go warstwą ciekłej 
galarety, dwuchrom ian potasu będzie dy- 
fundował przez tę galaretę jak  przez czystą 
wodę. Jeżeli powtórzymy to doświadczenie 
z karmelem, to nie zdołamy zauważyć żadnej 
prawie dyfuzyi.

To różne zachowanie się ciał przy dyfu
zyi, daje możność dokładnego oddzielenia 
karm elu od dwuchrom ianu potasu, ciała 
bezkształtnego od ciała krystalicznego. G ra
ham dla uproszczenia tego procesu zastąpił 
galarety błonami organicznemi; pierwotnie 
używał do tego celu papieru przejętego 
klajstrem  albo błon zwierzęcych, najodpo
wiedniejszym jednak  okazał się papier per
gaminowy. Ten to proces przesiąkania przez 
błonę, nazwał G raham  d y j a l i z ą .  P rzyrząd  
do podobnych doświadczeń używany—d y j a-

l i z a t o r  składa się z walca pustego, różnej 
wysokości, zamkniętego z jednój strony pa
pierem pergaminowym; dyjalizator ten, po
grążony w obszerniejszem naczyniu napeł- 
nionem wodą, służy do przyjmowania ro- 
stworów ciał, których zdolność dyfuzyi 
chcemy zbadać. W  tych warunkach ciała 
krystaliczne przesiąkają bardzo szybko do 
otaczającej je  wody, ciała zaś bezkształtne, 
przechodząc bardzo trudno przez błonę, 
prawie całkowicie pozostają wdyjalizatorze; 
w ten sposób oddzielenie łatwo daje się 
uskutecznić. Różnica w szybkości dyfuzyi 
jest bardzo znaczną: karmel przechodzi 600 
razy a białko 1000 razy wolniej, aniżeli sól 
kuchenna.

Jeżeli zawdzięczamy Grahamowi ważne 
wyniki tyczące się dyfuzyi ciał oraz koloi
dalnego stanu m ateryi, to nie powinniśmy 
zapomnieć, że D utrochet poprzedził go na 
tem polu, badając przesiąkanie ciał przez 
błony zwierzęce a D ubrunfaut już w roku 
1854 zastosował różnicę w dyfuzyi ciał k ry 
stalicznych do oddzielenia cukru od soli 
w melasie. Graham, posługując się dyjalizą 
dla oddzielenia ciał, uogólnił tylko spostrze
żenia D ubrunfauta i nadał je j szersze zasto
sowanie, a jego dyjalizator je s t tylko rnody- 
fikacyją osm om etru,■ używanego do wycią
gania cukru z melasy.

Otóż te to ciała beskształtne, nieistnieją
ce w postaci krystalicznej, które tylko w sła
bym stopniu okazują zdolność dyfundowa- 
nia, tworzące z wodą galarety, porównał 
Graham  z żelatyną i nadał im miano k o l o i 
d ów,  w przeciwstawieniu do ciał, mogących 
przyjmować określone kształty gieometry- 
czne—k r  y s t a 1 o i d ó w.

Między samemi koloidami spostrzegamy 
znaczne różnice co do sposobu ich tworzenia 
się, rospuszczalności, stałości ich rosczynów, 
podobnie ja k  między samemi krystaloidami. 
Niektóre z nich są rospuszczalne, jak  biał
ko, guma, tanina, żelatyna; inne stanowią 
masę, k tóra w wodzie tylko pęcznieje, na- 
przykład włóknik, guma dragantowa. K o
loidy rospuszczalne tworzą rosczyny nader 
niestałe i pod wpływem czynników, zaledwie 
dających się ocenić, ścinają się, przechodzą 
w „stan ciastowaty“. Istnienie ich, mówi 
Graham, jest tylko nieustanną metamorfozą 
i jeżeli ciała krystalizowane przedstawiają
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statyczny stan m ateryi, to koloidy stanowią, 
stan jej dynamiczny.

Gdy substancyje koloidalne wydzielają, 
się w postaci galarety, gdy się ścinają, skład 
ich ulega zmianie, po większej części tracą 
one zdolność rospuszczania się w płynie, 
z którego się wydzieliły; ich stan rospu- 
szczalny je s t przeto tylko przejściowym, nie 
mogą one doń powrócić, skoro raz z rosczy- 
nu wydzielone zostały. T ak  się zacho
wuje naprzykład krzem ionka, wodan żela
za, białko.

Przez dodanie drobnej ilości jakiejś ma
teryi obcej, przez nieznaczne podwyższenie 
tem peratury, możemy wywołać ścinanie się 
znacznej ilości koloidów; często nie jesteśm y 
w stanie nawet zauważyć w dania się jak ie jś  
energii zew nętrznej, proces odbywa się ja k 
by sam przez się, przyczem czas odgrywa 
bardzo ważną rolę. Rosczyny koloidów po'- | 
zostają przezroczyste przez godziny, dnie, 
tygodnie całe; następnie gęstnieją, stają się | 
klejowatemi, wydzielają się w postaci gala
rety, ale i na tem reakcyj a się jeszcze nie 
kończy. G alareta ta  przez długi czas je 
szcze ulega nowym przemianom, jak  to oka
zuje kurczenie się ty cli produktów  skrze
płych. Dodam y wreszcie, że koloidy, z po
wodu bardzo słabej zdolności dyfundowa- 
nia, nie mogą działać na nerw y smaku, nie 
posiadają tedy żadnego smaku.

Znamy pewną ilość substancyj koloidal
nych, których galarety  nie straciły własno
ści rospuszczania się w wodzie; taką j  est że
latyna, która, wzięta w postaci galarety, sta
je  się rospuszczalną pod działaniem  ciepła 
i nie daje nierospuszczalnego skrzepu, chy
ba w razie, gdy wstępuje w nowe połącze
nie, naprzykład  z taniną.

Jakże mamy klasyfikować koloidy? Nie 
możemy się przy tem  oprzeć ani na ich po
chodzeniu, ani na własnościach chemicznych; 
zdaje mi się, że możnaby je  podzielić we
dług ich własności fizycznych na:

I. K oloidy rospuszczalne, dające galare
ty, które pod wpływem ciepła na nowo na
bywają własność rospuszczania się: żelatyna, 
chondryna i t. d.

II. Koloidy rospuszczalne, ścinające się 
potl działaniem bardzo nieznacznych wpły
wów, a po skrzepnięciu tworzące galare
ty nierospuszczalne: białko, kwas krze-

mny, wodan glinu, wodan żelaza. G rupa ta 
obejmuje koloidy najważniejsze, przedsta
wiające najosobliwsze reakcyje.

III. Koloidy nierospuszczalne, które w wo
dzie tylko pęcznieją: białko ścięte, sernik 
strącony, w łóknik i t. d.

Określiwszy stan koloidalny m ateryi i od
kryw szy wielką ilość koloidów , mineral
nych: wodan żelaza, kwas krzemny, wodan 
glinu, żelazocyjanek miedzi, błękit pruski 
i t. d., G raham  starał się wyjaśnić stan ko
loidalny ciał, upatrując przyczynę tegoż 
w ich wysokim ciężarze cząsteczkowym. 
„T rudno jest, powiada on, nie przypisywać 
obojętnego zachowania się koloidów ich zna
cznemu równoważnikowi. Zachodzi wszak
że pytanie, czy czasem cząsteczka koloidu 
nie jest utworzoną przez ugrupowanie pe
wnej liczby mniejszych krystalicznych czą
steczek; czy nie należy zatem koloidalnego 
stanu ciała przypisywać skomplikowanemu 
charakterow i jego cząsteczki1'. Zwraca 011 

uwagę na ten fakt, że trzeba tylko bardzo 
nieznacznej ilości sody dla zobojętnienia 
kwaśnej reakcyi rospuszczalnego kwasu 
krzemnego, k tóry  tworzy w takim  razie ko- 
lo-krzem iany (co-—silicates), to jes t krze
m iany również koloidalne.

Graham  badał także w arunki i przyczy
ny koagulacyi: zauważył on, że wydzielanie 
się kwasu krzemnego z rosczyriu zachodzi 
tem wolniej, im większem jest roscieńczenie, 
a zaznaczył i wpływ tem peratury: „Rospu- 
szczalności kwasu krzemnego, powiada on, 
zdaje się sprzyjać niska temperatura*'. Co 
do natury  przemian, jak im  ulegają koloidy 
rospuszczalne podczas samego procesu koa
gulacyi, G raham  czyni przypuszczenie mało 
prawdopodobne, jakoby zachodziły przytem 
przem iany izomeryczne,, jakoby koloidy 
mogły istnieć w dwu modyfikacyjach: w sta
nie ciekłym (w rosczynie) i w stanie skrze
płym (pec t eux ) .  Nie więcej zadawalnia 
nas jego objaśnienie przyczyny koagulacyi 
oraz roli, jak ą  przypisuje on w tem zjawisku 
dodanym solom: „Zjawiska te należą do che
mii koloidów, k tóra powinna mieć za głó
wny przedm iot procesy, oznaczone nieokre
ślonym terminem katalitycznych. Trzeba 
zatem gruntowniej zbadać istotę powino
wactwa katalitycznego, aby znaleść nowe 
objaśnienie procesu endosmozy“.
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Nareszcie, aby wytłumaczyć tworzenie się 
koloidów rospuszczalnych przy dyjalizie i ich 
oddzielenie od krystaloidów, z któremi zda
ją. się tworzyć połączenie chemiczne, a nie 
tylko mięszaninę, -— jak  to naprzykład ma 
miejsce z zasadowym chlornikiem żelaza, 
Graham  ucieka się do bardzo niejasnej „ro- 
składającej sity dyfuzyi“ .

T ak stała kwestyja koloidów po pięknych 
pracach Graham a, któreśmy tu  w ogólnych 
zarysach podali. Zwróciły one na siebie 
uwagę, na którą rzeczywiście zasługują; po
wstało wszakże bardzo wiele punktów, wy
magających dalszego wyjaśnienia.

Podjąłem  niedawno badania nad te mi 
kwestyjami i starałem  się odkryć fakty, któ
re pozwoliłyby ugruntow ać teoryją koloi
dów, wyjaśnić sposób ich tworzenia się pod
czas procesu dyjalizy oraz mechanizm, wsku
tek którego tracą one własność rospuszczal- 
ności po przejściu w stan skrzepły.

Zanim opowiem o rezultatach, które otrzy
małem, pragnąłbym  jeszcze wskazać pobud
ki, które skłoniły mię do zajęcia się przed
miotem tak skomplikowanym, przedstawia
jącym  tyle trudności.

Synteza m ateryj białkowych jes t bes- 
sprzecznie jedną z najważniejszych syntez. 
Czy ciała białkowe stanowią rodzaj związ
ków chemicznych, zupełnie różnych od tych, 
które znamy? Czy mają one w sobie coś 
mistycznego, coś, że się tak  wyrażę, życio
wego? Czy jesteśmy rzeczywiście w prawie 
utrzymywać, ja k  to czyni jeden z fizyjolo- 
gów współczesnych, że „substancyje białko
wate, które dla życia wogóle mają najw ię
kszą doniosłość—nie posiadają już cech po
łączeń chemicznych1', czy też raz wyszedłszy 
z organizmu, nabierają one charakteru zwy
czajnych związków chemicznych? W  obeć 
tej niepewności, widoczną jest rzeczą, że 
synteza ciał białkowych lub też ciał analo
gicznych, mających podobne własności fizy
czne i chemiczne, nabiera wielkiego zna
czenia.

W szelkie próby syntezy muszą być po
przedzone przez analizę. Otóż analizę ma
teryj proteinowych znakomicie uskutecznił 
Schutzenberger. Uczony ten okazał, że 
ciała białkowe przez uwodnienie (hydrota- 
cyją) roskładają się na ciała krystaliczne:

amidokwasy rożnych szeregów, amonijak, 
kwas węglowy i szczawiowy.

Na podstawie tych wyników analizy mo- 
żnaby w następujący sposób określić ciała 
białkowe i im podobne: „Substancyje pro
teinowe są to koloidy azotowe, roskładającc 
się przez uwodnienie na kwas węglowy, 
amonijak i amidokwasy“.

Określenie to byłoby analogicznem z okre
śleniem tłuszczów, jako ciał, które pomimo 
różnicy, jaką  okazują w swych własnościach 
chemicznych, niemniej pi’zeto m ają ten 
wspólny charakter, że przez uwodnienie da
ją  kwasy szeregu tłuszczowego i glicerynę.

Przypuszczam dalej, że w tych ciałach 
skomplikowanych,-—-których indywidualizm 
chemiczny z trudnością daje się ustalić i któ
re, być może, są tylko mięszaniną ciał pokre
wnych o bardzo ju ż  znacznym ciężarze czą
steczkowym—amidokwasy łączą się ze sobą 
przez utratę wody a to wskutek procesu 
analogicznego z tym, jak i zachodzi przy 
tworzeniu się alkoholów wieloetylenowych, 
albo kwasów wielomlecznych; bezwodniki 
wtensposób po wstające, łącząc się z moczni
kiem albo amonijakiem, dają ciała koloidal
ne. Przypuszczenie to potw ierdzają wyko
nane przezemnie doświadczenia. Ogrzewa
jąc  produkt, oti-zymany działaniem kwasu 
solnego przy 200°C na kwas aspartowy 
w postaci białego nierospuszczalnego p ro
szku z mocznikiem, otrzymałem masę, da
jącą z wodą rosczyny gumowate, wolno fil
trujące, bardzo słabo dyfundujące, ciało, 
które daje się oczyścić przez dyjalizę. Ros
czyny te mają własności koloidów: przez do
danie soli alkalicznych, lub też przez doda
nie taniny, soli glinu, miedzi, żelaza, rtęci, 
możemy ciało to wydzielić w postaci gala
rety, k tóra po wysuszeniu w próżni, przed
stawia masę przezroczystą, mającą wejrze
nie białka albo sernika. Z alkalicznym ros- 
czynem siarczanu miedzi zabarwia się ono 
na różowo albo fijoletowo. Przez ogół 
swych własności, przez rodzaj produktów 
roskładu przy różnych warunkach, koloid 
kwasu aspartowego bardzo się zbliża do 
właściwych ciał białkowych.

(d. c. n.)
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PO E K W A D O R Z E
PRZEZ

Jan a  Sztolcm ana.

(Ciąg dalszy).

Cz. i r ,  EK W A D O R C ZY K .

„ E l  i n d i o“

Że spodlenie indyjanina nastąpiło dopiero 
pod wpływem panow ania hiszpańskiego, 
przekonywa nas znajomość charak teru  nie
zależnych indyjan zamieszkujących lasy 
wschodniego P e ru  i E kw adoru , ja k  również 
Boliwii, B razylii i Guyany. W szyscy po
dróżnicy, którzy się zetknęli z nimi, za
chwalają ich gościnność, usłużność, poczci
wość i inne szlachetne cechy ich charakteru . 
W  Maynas, gdziem m iał sposobność przyj- 
rzyć się ich życiu, domy indyjskie są zupeł
nie zamków pozbawione. Często zachodzi
łem do pustego domostwa, gdzie rozmaite 
sprzęty porzucone stanowićby mogły p rzy
nętę dla złodziei, a jednak  kradzieże m iej
sca tam nie m ają. Szkoda tylko, że i tam 
już  cywilizacyja swoje zaczyna robić: indy- 
jan in  niezależny przepada za wódką, a wód
ka do kradzieży prowadzić musi.

C harak ter jed n ak  danego narodu  jes t 
składową okoliczności, działających przez 
przeciąg bardzo długich wieków; gdy więc 
A m eryka zawojowaną została niewięcój jak  
przed półczw arta wiekiem, musimy się co_ 
fnąć nieco wstecz, do czasów przedpodbojo. 
wych, aby dobrze zrozumieć, jak im  p rzy . 
czynom przypisać należy dzisiejszy niesym
patyczny charak ter rodowitego mieszkańca 
Kordylijerów . N a nieszczęście historycy 
hiszpańscy z czasów podboju niewiele da
nych dostarczyli nam do w yrokow ania o ów
czesnym stanie umysłowym indyjanina; 
w tym więc razie wnioski nasze będą tylko 
dość prawdopodobnemi domysłami, jak ie  na 
podstawie danych historycznych oprzeć bę- 
d ziemy mogli.

Kr 29.

Ustrój społeczny wielkiej krainy Inka- 
sów był prawdziwą anomaliją w porówna
niu z systemami rządu, jakie na całym świe- 
cie spotykamy: był to najabsolutniejszy de
spotyzm skombinowany z komuną, nowo
czesnych czasów. „Inka“ czyli cesarz był 
synem słońca, którego jako  Boga czczono; 
w ładza więc jego, na tój teoretycznej pod
stawie oparta, była nieograniczoną, ja k  ró
wnież nieograniczonem było i posłuszeństwo 
poddanych względem monarchy. P resco tt ’) 
d la uw ydatnienia tego despotycznego sto
sunku monarchy do swych poddanych przy
tacza zdanie wielu historyków hiszpańskich 
z czasów podboju, twierdzących, że tak  był 
wielki au torytet Inkasa, że gdyby mu przy
szła fantazyja zgładzenia naraz stu tysięcy 
swego ludu, w całym k ra ju  nie znalazłby 
się ani jeden człowiek, którem uby przez 
myśl nawet przejść mogło, że tak samo wol
nemu czynowi przeszkodzićby można. Istnia
ła  też między rodem królewskim a ludem 
nieprzebyta przepaść kastowa i chociaż Inka 
miał cały seraj nałożnic z ludu wybranych, 
praw ow ita jego małżonka musiała być jego 
rodzoną siostrą.

.Rząd ten jednak, jakkolw iek w najwyż
szym stopniu despotyczny, był jednocześnie 
prawdziwie ojcowskim. W  kraju  Inkasów 

j własność nie istniała: wszystkie ziemie dzie
lono na trzy równe części, z których jed n a  
należała do słońca, a produkta z niej szły 
na utrzym anie kultu  tego bożyszcza; druga 
żywiła króla i jego liczną rodzinę; trzecia 
wreszcie szła na potrzeby ludu. Ziemie te 
uprawiano wspólnie, w takim jednak  po
rządku, że naprzód zajmowano się grunta
mi należącemi do słońca, następnie ludowe- 
mi a dopiero na samym końcu brano się do 
upraw y ziem królewskich. Jeżeli zdarzył 
się rok, że produkt gruntów  ludowych nie 
starczył na wyżywienie całej ludności, 
dobierano braki ze śpichlerzy należących 
do słońca, gdzie zwykle nagromadzało się 
więcej daleko ziarna, niż potrzeby kultu  re
ligijnego wymagały. Twierdzą naw et hi
storycy, że zwykle było na składach tyle

*) Prescott. Ilistor. de la cong. del Peru. Trad. 
espanola. Paris 1853.

(P rzyp . Aut,).
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ziarna, że mogłoby na dziesięcioletni prze
ciąg czasu do wyżywienia całego narodu wy
starczyć.

Jakkolw iek grunty ludowe uprawiano 
wspólnie, każdy jednak dostawał swoją część, 
z którój p rodukt szedł na wyżywienie jego 
i jego rodziny. Aby jednak  nie zakorzeni
ło się w umyśle indyjanina pojęcie własno
ści, co roku przystępowano do nowych po
działów, tak, że nigdy jeden  i ten sam czło
wiek nie upraw iał tego samego kawałka 
g ru n tu  przez dwa lata z rzędu. W  każdej 
gminie oddzielano też część, z której pro
dukt szedł na wyżywienie starców, wdów 
i kalek, i tę część gmina zmuszoną była upra
wiać naprzód.

Taki ustrój komunistyczny, który tem się 
różnił od dzisiejszych mrzonek, że miał sil
ny łączący element w absolutnej władzy 
Inkasa, zapobiegał w zupełności nędzy je 
dnostek, oraz zmorze głodowćj, któraby mo
gła pewne części kra ju  nawiedzać. Każdy 
musiał pracować narówni z innymi i każdy 
też cieszył się równemi prawami z innymi, 
a w razie, gdyby nieurodzaj lub inne jakie 
nieszczęście pozbawiły go produktu niezbę
dnego do wyżywienia siebie i swej rodziny, 
miał zawsze rckurs w spichlerzach rządo
wych, gdzie gromadził się nadmiar, pod
trzymywany stałe przez doskonałą admini- 
stracyję.

Z temi wybornemi środkami ekonomiczne- 
mi szła w parze niezwykła surowość prawa, 
oparta na silnych podstawach dobrze zrozu- 
mianćj sprawiedliwości. Kodeks peruw jań- 
ski *) był niewyszukany, ale żelazny. Oprócz 
kilku mniejszych kar, jak ie  stosowano za 
nic nieznaczące przewinienia, wszelkie wię
ksze występki, ja k  zabójstwo, kradzież, cu
dzołóstwo etc. karano śmiercią. Jednocze
śnie nad całą adm inistracyją ustanowiono 
ściśłą kontrolę, a sam Inka odwiedzał czę
sto różne części swego kraju  dla doglądania 
wym iaru sprawiedliwości i przekonania się 
o stanie dobrobytu swego ludu.

P rzy  podobnym ustroju państwa Inka- 
sów, indyjanin był raczej synem dbałego,

') Zwracam uwagę, że panowanie Inkasów ros- 
ciągało się i na dzisiejszą republikę Ekwadoru.

(Przyp. Aut.).

lecz bardzo surowego ojca, aniżeli niewol
nikiem samowładnego satrapy. Jego więc 
pracowitość, uległość i bojaźń dzisiejszej 
władzy, uważać należy za pozostałości odwie
cznego wpływu inkasowych rządów, gdy 
podłość charakteru, mściwość, skłonność do 
kradzieży i inne niskie rysy jego duszy przy
pisać należy wpływom hiszpańskiego pano
wania. Kolumb dał rodowitym synom Ame
ryki, zamiast cywilizacyi i dobrobytu, spo
dlenie, nędzę i niewolę. Pseudo-apostolo- 
wie chrześcijaństwa przerobili naród posia
dający jak  na owe czasy wysoką cywiliza- 
cyją, na masę posłusznych i dobrze tresowa
nych bydląt.

Dziś indyjanin na pierwszy rzut oka zdra
dza swój stan niewolniczy. Gdy obok nas 
drogą przechodzi, już  zdaleka kapelusz 
zdjąw szy wita nas słowami: „alabado sea 
Santissimo Sacram ento“ (niech będzie po
chwalony Przenajświętszy Sakrament), któ
re mi pomimo woli chłopka naszego przy
pominały. Eoskazy wypełnia cicho i apa
tycznie ze spokojem i bezmyślnością ujeż
dżonego konia. Czasami wprawdzie, gdy 
w dzień świąteczny podpije sobie, słychać 
z ust jego jakieś wyrazy bez związku, które 
okazują nienawiść jego do białego; ta je 
dnak kryje się w głębi jego duszy, czekając 
chyba okazyi, aby na zewnątrz się przedo
stać. Żywot jego pełen pracy i goryczy, 
rozjaśniają nieliczne chwile w ciągu roku, 
kiedy na jak iś dzień świąteczny do miasta 
pociągnie i tam  wśród zabaw ludowych za
pomni o swym upokarzającym  stanie.

(d . c. n .)

SPRAWOZDANIE.

N o w e  r o s p r a w y  j e n e r a ł a  H i p o l i t a  Ste-  
b n i  c k i e g o .

Pan Hipolit Stebnicki, ienerał-m ajor w służbie 
rosyjskiej, członek-korespondent cesarskiej akade
mii nauk, nadesłał łaskawie redakcyi naszej kilka 
swych rospraw w ciągu zeszłego roku ogłoszonych. 
P. Stebnicki z pomiędzy rodaków naszych najwa
żniejsze niewątpliwie położył zasługi w kw estyi po
staci ziemi, nazwisko jego wszakże w kraju  niedo
statecznie jest znanem,—dla tego też tem bardziej za 
obowiązek swój uważamy poznajomienie czytelni
ków z treścią powyższych rospraw.
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Pierwsza z nieb, złożona akadem ii nauk w Peters
burgu, bid, ŹA przedm iot „oznaczenie najprawdopo- 
dóbhiejszej długości w ahadła sekundowego w P e 
tersburgu, oraz w niektórych innych punktach ce
sarstwa rosyjskiego11, mianowicie też w punktach 
związanych z rosyjskim pom iarem  stopnia południ
ka. W Petersburgu przez różnych badaczy i przy  
pomocy różnych przyrządów podejmowane były 
czterykrotnie dokładne badania nad oznaczeniem 
długości Wahadła sekundowego, średnią tedy tych 
tieterBcli rezultatów, niezbyt zresztą między sobą 
różnych, 441,0140 linij paryskich czyli 994,8523 mm 
przyjm uje p. S. za liczbę dla Petersburga najp ra
wdopodobniejszą.

Zm arły akadem ik Sawicz podał w r. 1871 liczby 
wahań dokonanych W różnych miejscach cesar
stwa przez w ahadło długości 248,5381 linij par.; 
opierając się przeto na powyżej przyjętej długości 
wahadła sekundowego w Petersburgu i na tych  li
czbach wahań, oblicza p. S tebnicki długość wa
hadła sekundowego dla trzynastu  miejscowości 
z których przytaczam y:

Wilno (szer. 54°4P2,,J dług. wzgl. Greenwich 
w czasie 1 godz. 41 m. 12 s.) 994,4093 mm, Krzemie
niec (SOWd", 1 g. 42 m. 54 s.) 993,9991 mm, Kamie
niec Podolski (48°4'39», 1 g. 46 m. 18 s.) 993,8 430 mm.

Dla tychże sam ych miejscowości długości w aha
deł sekundowych, obliczone według wzoru Listinga, 
L=990,9948-(-5,l 547 sin 2 tp, gdzie q> oznacza szero
kość gieograflezną miejsca, wynoszą: W ilno 994,4 269 
Krzemieniec 994,0288, Kamieniec Podolski 993,8 485
mm.

W idzimy z tego, że dla powyższych miejscowości, 
długość w ahadła obliczona jes t większa, aniżeli w y
prowadzona z obserwacyi; przyczyną tej różnicy jest 
odstępstwo m atem atycznej postaci ziemi czyli g i e o i -  
d y  ■) od steroidy według wymiarów Listinga. Sko
ro w przytoczonych tu  miejscowościach wahadło 
sekundowe jes t krótsze, aniżeli to  z teoretycznych 
uwag w ypada, siła ciężkości przeto działa tu  słabiej; 
wnieść tedy z tego należy, że gieoida wznosi się tu 
ponad sferoidg, a mianowicie w Wilnie o 85, w Krze
mieńcu o 143, w Kamieńcu o 26 m. W Moskwie 
przeciwnie obniża się o 300 m.

W rosprawie tej p. Stebnicki przytacza i niektóre 
inne miejscowości z różnych okolic kuli ziemskiej, 
z czego widzimy, że na wyspach oceanicznych 
w ogólności występuje znaczne obniżenie gieoidy 
względem steroidy, -— na wyspie Bonin wynosi ono 
1213 m.

Z przytoczonej tu  treśc i tej rospraw y wnieść ła 
two można, że stanowi ona ważny przyczynek do 
rozjaśnienia kw estyi postaci ziemi.

’) W yjaśnienie tych szczegółów znajdzie czytel
nik w broszurce Stanisława K ram sztyka „0  postaci

i ciężarze ziemi11.

Nr 29.

W drugiej z rospraw, o których tu  mowa, podaje 
p. Stebnicki „Sposoby oznaczenia długości wahadła 
sekundowego w celu zbadania postaci ziemi11. Autor 
wykazuje tu  metody tych badań, na pozór łatwych, 
które wszakże stają się nader mozolnemi, gdy idzie
0 osiągnięcie jak  największej dokładności i o usu
nięcie wszelkich źródeł błędów, między którem i na 
pierwszym planie postawić należy kołysanie się pod
stawy. Po zestawieniu opinij różnych badaczy
1 opierając się na własnem doświadczeniu, przyjmu
je  p. S., że najlepszym do celu tego przyrządem  jest 
wahadło rewersyjne Repsolda, wraz ze lżejszem wa
hadłem  pomocniczem, umożebniającem wprowadze
nie niezbędnych poprawek.

Z tejże rosprawy dowiadujemy się, że w Rossyi 
z dostateczną ścisłością oznaczono długość w ahadła 
sekundowego w 24 miejscach, a to  przy pomocy dwu 
w ahadełrew ersyjpychEepsolda, z których jedno jest 
własnością akademii nauk, drugie insty tu tu  m iern i
czego. Pierwszy z tych  przyrządów znajduje się 
obecnie właśnie w rosporządzeniu p. Stebnickiego 
na Kaukazie; z powodu górzystego ustroju tego k ra 
ju , badania tameczne szczególną mieć mogą donio
słość dla gieografii fizycznej.

Dalsza rospraw a „Przyczynek w kwestyi postaci 
ziemi11, napisana w formie listu do słynnego astrono
ma p. Faya, ma za przedmiot spór z tym  uczonym 
co do poprawek, które wprowadzać należy przy re 
dukowaniu do poziomu morza obserwacyj wahadła, 
dokonywanych w miejscach wysoko położonych. 
Jedna mianowicie z tych  poprawek tyczy się przy
ciągania wywieranego przez ląd między punktem 
obserwacyi a poziomem morza; otóż p. Faye m nie
ma, że poprawka ta  zgoła jes t zbyteczną, a to. dla te 
go, że wpływ większej gęstości mas lądowych znosi 
się przez mniejszą gęstość warstw pod niemi leżą
cych, gdy znów mniejszy ciężar właściwy mórz wy
nagradza się większą gęstością warstw  podwodnych. 
P. Stebnicki na pogląd ten  nie przystaje; wykazuje 
owszem, że usunięcie powyższej poprawki uniemo- 
żebniłoby dokładne oznaczenie gieoidy, co jest zada
niem obecnie prowadzonych w Europie pomiarów. 
W  Indyjach wschodnich pod góram i przypadają 
wprawdzie warstwy lżejsze, ale okoliczność ta  nie 
jest bynajm niej ogólną, nie przytrafia się na Kau
kazie ani w Alpach. Co się, tyczy warstw podm or
skich, to  i tu  nie da się uzasadnić, iżby m iały one 
być cięższe, aniżeli warstwy podlądowe; według 
p. Faya m iałoby to zależeć od tej okoliczności, że 
pod morzami oziębianie ziemi zachodzi prędzej i  się
ga głębiej, aniżeli pod lądami: p. Stebnicki przeko- 
nywającemi dowodami odpiera rozumowanie uczone
go francuskiego.

Ostatnią wreszcie z nadesłanych nam  przez p. S. 
prac stanowi „Sprawozdanie z prac konferencyi 
międzynarodowej w przedmiocie pierwszego połu
dnika i czasu uniwersalnego11, w której autor p rzy j
mował udział jako jeden z trzech przedstawicieli 
cesarstwa rosyjskiego.

Z powodu oporu F rancyi przeciwko projektowi 
angielskiemu przyjęcia południka Greenwichskiego

WSZECHŚWIAT.
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za pierwszy, konferencyja nie osiągnęła istotnego 
celu, rezu lta ty  jej narad  podaliśm y już zresztą, 
w naszem piśmie >)•

Prace swe na Kaukazie zamierza p. Stebnicki 
przez kilka jeszcze la t prowadzić, a o rezultatach 
tych badań nieraz zapewne przyjdzie nam wzmian
kować.

S. K.

KBONfKA HABK0WA.

(Fizyka).
— F o s f o r y z u j ą c a  o d m i a n a  w a p n i a k a .

Z kopalni w Utah przesłano p. H. Carvill Lewis bia
ły kamień, k tóry  przy uderzaniu lub tarciu tw ardem  
ciałem świecił silnie czerwonem fosforycznem świa
tłem , wskutek którego to zachowania p rzez 'g ó rn i
ków „Hell-fire roek“ został nazwany. Badanie wy
kazało, że składa sig on z zupełnie czystego węglanu 
wapnia, z m ałą domieszką żelaza. Przedstaw ia sig 
on jako wapniak biały, krystaliczny, luźno ziarnisty, 
ziarna tworzące go słabo są połączone ze sobą i na
dają wapniakowi teijiu wygląd drobno ziarnistego 
piaskowca; przy tarciu  rgką kruszy się na gruby pia
sek wapienny.

Pod drobnowidzem przedstawia sig jako luźna 
masa nieprawidłowych ziarn, prawie przejrzystych.

Fosforescencyja wywołana zostaje, skoro kamień 
uderzamy, skrobiem y lub ogrzewamy. Przy ude
rzaniu tw ardem  ciałem daje światło ciemnoczerwo
ne trwające następnie przez kilka sekund; tarcie wy
wołuje zjawisko św iatła białego; ogrzany w rurce 
szklanej nad  płomieniem żarzy się w ciągu m inuty ! 
i dłużej po usunięciu płomienia. Przed zniknięciem, 
światło staje się białem  lub niebieskawo-białem. Po 
ostudzeniu i ponownem ogrzaniu światło jes t zna
cznie słabsze i trw a przez czas krótszy, po dwu 
łub trzykrotnem  powtórzeniu doświadczenia fosfo- 
ryzacyja znika.

Doświadczalnie określono, że tem peratura, przy 
którój poczyna sig żarzenie, leży nieco niżej 500°
F. (260° C), mniejsze kawałki prędzej poczynały świe
cić niż wigksze. Świecenie wywołane uderzeniem 
różne, stosunkowo do siły uderzenia, natgżenie po
siada. Wreszcie znaleziono, że fosforescencyja przez 
ogrzewanie wywołana praw ie współcześnie wystę
puje z detrepitacyją kalcytu.

W zbiorach filadelfijskiej akademii znalazł p. Le- j  

wis jeden tylko kam ień objawiający przy ogrzewa
niu silne żółte światło fosforyczne; ów wapniak in
dyjski nie fosforuje przy tarciu  jak  pochodzący 
z Utah. Oba posiadają znaczne podobieństwo ze
wnętrzne, posiadają taką  samą budowę krystali-

’) Ob. Wszechświat, N r 6 r. b. str. 91.

czną i jednaki stan skupienia; roskruszają się po
między palcami i przypom inają z wyglądu piasko
wiec. Podobieństwo to nie jest przypadkowetn 
i przemawia za zapatrywaniem  Becquerela, że fos- 
forescencyja nietyle zależy od chemicznych ile od 
fizycznych własności ciała. Jako dalszy dowód po
wyższego zapatrywania, przytacza p Lewis, spo
strzeżone przez niego samego rzadkie zresztą zja
wiska fosforescencyi śniegu; pokryta nim góra świe
ciła w nocy jak  gdyby ją  księżyc oświecał. I tu  za
tem  fosforescencyja musiała być uwarunkowaną 
swoistym stanem  fizycznym kryształów śniegu.

Zjawisko fosforescencyi węglanu wapnia dawniej 
już zostało zauważone. Fizyk H einrich  w dziele 
swem o fosforescencyi l) napisanem ze skrupulatno
ścią właściwą niemieckim badaczom, pisze na str. 
134, że „jak sig zdaje, Du Fay był pierwszym, który 
wykonał systematyczne doświadczenia nad świece
niem ogrzanych m inera łów s). Ten ostatni badacz 
zdaje z nich sprawę w Histoire de 1 Acad. Roy. d. sc. 
1724 str. 58, przytaczając m. i. że „spat islandzki 
podwójny ogrzany świeci, lecz tylko przejściowo, ży- 
wemi iskram i".

Około 1776 Lavoisier pisał, że „nietylko kreda, 
lecz i wiele innych ziem wapiennych, posypanych 
na rozgrzaną blachę żelazną, świeci w ciemności." 
Spostrzeżenie to skłoniło znowu chemika Macquei-a 
do podjęcia całego szeregu pierwszych ściśle nauko
wych badań fosforescencyi, przez ogrzanie wywoła
nej. Badacz ten zauważył takie własności fosfore
scencyi ogrzanych różnych odmian węglanu wapnia, 
których Wedgwood młodszy aż ośm przytacza. Hein
rich wreszcie sam przytacza spostrzeżenia nad 26 
okazami różnych odmian węglanu wapnia, fosfory- 
zującemi przez nagrzanie.

Fosforescencyą w apniaka przy tarciu  zauważył m. 
i. także jeden z badaczów fosforescencyi na początku 
bieżącego wieku Dessaignes, którzy spostrzegłszy po 
raź pierwszy fosforescencyą uderzającego o zie
mię przy spadaniu wapniaka, zauważył, że świeci on 
także przy uderzaniu kluczem, piłowaniu, ciśnieniu 
w szczypcach.

Niestrudzony w badaniu zjawisk fosforescencyi 
H einrich, jeden z pierwszych, którzy w pewnym po
rządku podjęli prowadzenie spostrzeżeń, zaraz na 
początku obszernego sprawozdania swych poszuki
wań, w wspomnianem dziele pisze na str. 17 i d.: 
„W apniaki... różnią się tem  od wszystkich innych 
naturalnych fosforów, że po naświetleniu wysyłają 
w ciemności s i l n e ,  j a s n e ,  b i a ł e  światło, posiada
jące u niektórych np. stalaktytów, marmurów i ska
mieniałości początkowo taką  jasność, i  że podczas 
pierwszych sekund można czytać przy niem druk

*) Die Phosphorescenz der Kórper oder die im 
Dunkeln bem erkbaren Lichtphenom ene der auorg. 
N atur von Placidus Heinrich. Norymberga 1811, 
str. 596.

2) Pobudką do podjęcia ich było nadesłanie do 
paryskiej akademii z Bernu kamienia, posiadającego 
w wysokim stopniu zdolność świecenia po nagrzaniu.
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średniej wielkości.11 Zalicza on różne rodzaje w przy
rodzie napotykanego węglanu wapnia do najlepszych 
naturalnych fosforów przez naświetlenie. Ja k  widzi
my, zaznaczone na początku spostrzeżenie p. II Car- 
vill Lewis nie jest pierwszem. Sama przez się n a 
suwa nam się przy tej sposobności uwaga, iż dość 
często niesłusznie wzgardzamy, a rzadko uciekamy 
się do pierwszych źródeł lite ra tu ry  poprzedzającej 
nas epoki, copraw da uboższej niż nasza w środki po
mocnicze przy  badaniach, kto wie jednak, czy nie 
gruntowniejszej znacznie, i wytrwalszej w ich prze
prowadzaniu. Często m ieliśm y sposobność, szcze
gólniej zaś co do prac chemicznych, sprawdzania 
słuszności tego zapatryw ania.

St. Pr.

(Botanika).
— P. I. C h a r e y r e  badał c y s t o l i t y  i inne 

osady węglanu wapnia, jakie  pozostają w tkankach 
roślinnych, pod względem morfologicznym i fizyjo- 
logicznym. P rzy badaniach morfologicznych zwra
cał uwagę na kształty  i rozwój cystolitów u rodziny: 
Urticaceae (Pokrzywowatych), A canthaceae, Moreae 
(Morwowych), A rtocarpeae (Chlebowatych), Canna- 
bineae (Konopiowatych), Ulmaceae (W iązowatj-ch) 
i Celtideae. Nadto p. I- Ch. badał cystolity  i inne 
osady wapienne, tworzące się u rodziny Borragineae 
(Ogórecznikowatych),Cruciferae (Krzyżowych),Com- 
positae (Złożonych),Yerbenaceae (Koszyszkowatych), 
Cucurbitaceae (Dyniowatych). Wogóle, według ba
dań p. Chareyre, cystolity  tw orzą się u jednych ro
ślin, np. Ficus, Urticaceae, na obwodzie rośliny  w ko
mórkach naskórkowych i najczęściej osady wapien
ne wywołują wytwór specyjalny błonnika, w danym 
punkcie, i w ywierają wpływ, mniej lub więcej zna
czny, na formę i rozwój komórek, w k tórych  się 
tworzą, alboteż komórek sąsiednich.—U Acanthaceae 
cystolity pow stają praw ie we wszystkich tkankach 
roślinnych, posiadają odmienną budowę wewnętrzną, 
nie zaw ierają gumy ani też krzem ionki, ale mają 
w ę g l a n  w a p n i a ,  k tó ry  zdaje się być w postaci k ry 
stalicznej. Cystolity zaś u Urticaceae składają się 
z masy organicznej, będącej mieszaniną zmienionego 
b ł o n n i k a  z masą gum ow atą i domieszką niewiel
kiej ilości k r z e m i o n k i .

Opierając się na badaniach fizyjologicznych, pro
wadzonych nad cystolitam i, p. C hareyre jes t przeko
nania, że cystolity odgryw ają dość ważną rolę w ży
ciu roślin. W niosek ten  wyprowadza p. Ch. z na
stępujących faktów:

Jeżeli rośliny  zawierające cystolity w zwykłych 
w arunkach rosną na piasku czystym , w tedy cystoli
ty  nie dochodzą do zupełnego swego rozwoju i są 
całkowicie pozbawione węglanu wapnia. U roślin 
rosnących na gruncie w apiennym , rozwój cystoli
tów następuje bardzo mało szybciej niż u roślin ro 
snących na gruncie zwyczajnym . P rzy doświadcze
niach swoich p. Ch. obserwował rośliny w yrastające 
z nasion umyślnie sianych na odpowiednim gruncie. 
Rośliny wyrosłe z nasion zasianych na zwyczajnej 
ziemi lub też wapiennej, ale trzym ane w ciemności,

wytwarzają cystolity cząstkowe i pozbawione wę
glanu wapnia. Liście zżółkłe i obumarłe u U rti
caceae zawierają cystolity uboższe w węglan wa
pnia, niż liście zielone i w pełni życia będące. 
U Acantaceae, przeciwnie, liście mogą być wypłowia
łe, nawet obumarłe, bez żadnej zmiany w cystoli- 
tach. P. Ch. przypisuje te  rezultaty  przeciwdziała
niu stanu krystalicznego, w jakim  się zuajduje wę
glan wapna u Acanthaceae.

U Borragineae p. Ch. zauważył, że w kielichu 
w kwiatach nierozwiniętyeh jest wiele utworów wa
piennych, które znikają w m iarę tego, jak  się kwiat 
rozwija, tak, że gdy kwiat jest zupełnie roskwitły, 
węglan wapnia znika całkowicie. Zjawisko to we
dług p. Ch. zdaje sig wskazywać, że węglan wapnia 
może być nagromadzony w roślinach, jako zapas, 
potrzebny do pomocy przy pewnych czynnościach 
życiowych. (Revae Scientifiąue Nr 12, 1885).

A. S.

TREŚĆ. Pracownia zoologii doświadczalnej, 
w Banyuls nad morzem, według H enryka de Vari- 
gny.— Pojęcia z chemii fizyjologicznej, skreślił Józef 
Natanson. — O ciałach koloidalnych. Prelekcyja 
E . Grimaux, wypowiedziana w paryskiem tow arzy
stwie chemicznem, przełożył H enryk Silberstein.— 
Ostatni rok podróży po Ekwadorze, przez Jana 
Sztolcmana, cz. II, Ekwadorczyk, „E l indio“. Spra
wozdanie: Rosprawy jenerała  II. Śtebnickiego, przez 
S. K. — Kronika naukowa. — Ogłoszenia.
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Pp. Prenum eratorów , którzy wnieśli przed
płatę tylko za pierwszą, połowę roku bieżą
cego, uprasza się o odnowienie prenum era
ty, j  eżeli życzą sobie,aby im num ery „W szech
świata" z bieżącego półrocza zaraz po w yj
ściu były wysyłane.

^ 03BQjieH0 IJ eM yp o io . B ap tu aB a , 7 Iiojih  1885 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna 20.




