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Lotaryusz Meyer.

"W dzisiejszych czasach ciasnej i szczegó
łowej specyalizacji w naukach przyrodni
czych coraz trudniej o imiona znane poza 
zamkniętem kółkiem adeptów jakiejś małej 
gałązki wiedzy. Epoka Humboldtów minęła, 
wielkie i powszechne praw a zasadnicze są, juź 
nateraz odkryte, a mrówcza praca około 
szczegółowych zjawisk i przemian, z której 
przyszłość dopiero wydobędzie ziarna praw 
i teoryj, pochłania tyle sił, wymaga tak  bez
względnego oddania się i zasklepienia w obra
nym kierunku, źe dzisiejsza nazwa chemika, 
biologa albo fizyka je s t pojęciem bardziej 
złoźonem, odpowiada większej liczbie poje
dynczych specjalności, aniżeli przed pół wie
kiem nazwa przyrodnika. Tem większy hołd 
należy się imionom, które zdołały się zapisać 
trwałemi głoskami nietylko w umysłach naj
bliższych towarzyszów zawodu, lecz oraz dal
szych i najdalszych nawet pracowników na 
niwach sąsiednich. Do takich imion, których 
rozgłos z należnem uznaniem przeniknął d a 
leko poza koła badaczów chemii, należy imię 
świeżo zmarłego Lotaryusza Meyera.

Koleje życia wielkiego chemika w krótkich 
i mało barwnych dadzą się zawrzeć wyra
zach. Urodzony w wielkiem księstwie Olden- 
burskiem 19 sierpnia 1830 r., dobiegłszy la t 
21 wpisał się w listę słuchaczów medycyny 
w Zurychu i w 1854 uzyskał stopień doktora 
tej nauki, obroniwszy rozprawę O gazach 
krwi. N a tem jednak zakończył się stosunek 
Meyera do nauk lekarskich. Zaraz w roku 
następnym widzimy go w pracowni Bunsena 
w Heidelbergu, gdzie podówczas zbiegały się 
wszystkie młodsze siły chemiczne, zyskując 
na całe życie najtrwalsze podstawy samo
dzielnej pracy naukowej. Po dwu latach 
studyów pod tym sławnym mistrzem, Meyer 
przeniósł się do Królewca, pociągnięty przez 
znakomite wykłady fizyki F. Neumana, aż 
wreszcie w 1858, uzyskał drugi juź dyplom 
doktorski we Wrocławiu, gdzie przedstawił 
rozprawę promocyjną O nauce chemicznej 
B ertholleta a  Berzeliusa. Dalsze jednak 
wspinanie się po szczeblach zwykłej karyery 
urzędowo-naukowej nie szło mu zbyt łatwo. 
Przez lat osiem uniwersytet wrocławski prze
trzym ał go na docenturze prywatnej, przez 
dziesięć lat następnych był docentem w szko
le leśnictwa w Eberswalde i w politechnice 
w Karlsruhe, aż dopiero w r. 1876 zajął 
w Tubindze katedrę zwyczajną po F ittigu .
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N a  tem ostatniem stanowisku zaskoczyła go 
śmierć nag ła  w dniu 11 kwietnia r. b.

Różnorodność studyów i długa a urozmai
cona działalność nauczycielska wycisnęły 
piętno na pracy naukowej Meyera. Pomię
dzy chemikami współczesnymi należał do naj
lepiej obeznanych z metodami badania fizycz
nego i wnioskowania w postaci ścisłej, m ate
matycznej. S tąd  dochodzenia jego, odno
szące się do rozmaitych stron mechanizmu 
spraw chemicznych, odznaczają się wykoń
czeniem i precyzyą rzadko spotykaną w ba
daniach chemicznych. W ażne a subtelnego 
wymagające badania kwestye, dotyczące 
przebiegu zjawisk chemicznych w czasie, 
w Meyerze znajdowały najlepiej przygoto
wanego i najbystrzejszego badacza. N ie
mniej trudne w wykonaniu metody, oparte 
na zastosowaniach spektrofotometry!, również 
często używanym były przez niego środkiem 
badania. A le i zwykła we wszystkich p ra 
cowniach syntetyczna robota zajmowała go 
narówni z tamtemi trudniejszemi zadaniami, 
i konstrukcya przyrządów laboratoryjnych 
lub wykładowych zaprzątała jego uwagę, 
nielicząc już tego, źe nauczycielem był wzo
rowym, a wykłady swoje i ćwiczenia prak ty
kantów traktow ał z przejęciem głębokiem 
i szczerem.

W szystkie wyliczone powyżej rysy nie wy
różniają jednak jeszcze LotaryuszaM eyera od 
przeciętnego typu dobrego profesora uniwer
syteckiego. Zasługi samodzielnych bada- 
czów specyalistów, pogrzebane w archiwach 
annałów i sprawozdań akademickich, czekają 
zwykle szczęśliwego trafu, który im nada 
znaczenie naukowe albo praktyczne. Z abie
gi nauczycielskie z natury rzeczy bywają oce
niane tylko w kołach bezpośrednich świadków 
działalności m istrza i zaledwie na jaw  wy
chodzą w jakiejś wzmiance okolicznościowej. 
Znaczenie M eyera polega na  niezmiernie 
szerokim i genialnym, powiedzieć można, po
glądzie, wiążącym w jednę architektonicznie 
skończoną całość tysiączne oderwane i roz
rzucone wiadomości nasze o istocie chemicz
nej materyi, poglądzie, którego łączność 
z imieniem Lotaryusza M eyera niedość może 
powszechnie w chwili obecnej uznana, w przy
szłości bezwątpienia nieśmiertelną tego imie
nia będzie koroną.

W  r. 1864 Meyer wydał niewielką ksią

żeczkę p. t. Die Modernen Theorien d e r 
Chemie, której treść głównie była poświęco
na wyjaśnieniu istotnych albo pozornych 
sprzeczności pomiędzy dawniejszym dua
listycznym sposobem wyrażania składu 
związków i przebiegu zjawisk chemicznychr 
a nową, podówczas mało jeszcze rozpowszech
nioną i mało rozumianą metodą unitarną. 
W  książeczce tej poraź pierwszy znajdujemy 
zebrane w jednę całość luźne uwagi dawniej
sze Doebereinera, Leopolda Gmelina, Duma
sa, Odlinga i innych o tem, źe pomiędzy 
własnościami pierwiastku a jego ciężarem 
atomowym (ściślej — masą atomu) istnieje 
ważna jakaś i blizka zależność. Uwagi te- 
obejmowały kilka gromad pierwiastków, jak  
np. chlorowce, m etale alkaliczne, metale p la
tynowe i wskazywały pewne stosunki pomię
dzy ciężarem atomu a takiemi własnościami 
pierwiastków7, jak  np. ich topliwość i lotność, 
skłonność do tworzenia związków mniej lub 
więcej kwaśnych albo zasadowych i t. p. 
M eyer nie poprzestał jednak na wskazaniu 
tych właściwości w oddzielnych gromadach 
pierwiastków, lecz znaczną liczbę tych 
ciał zgrupował w porządku wzrastających 
ciężarów atomowych i wykazał, że pewne 
charaktery ogólne powracają w tak  ułożonym 
szeregu prawidłowo co kilka jego wyrazów. 
W ybrane z tego szeregu ciała niezłożone^ 
w których pow tarzają się zasadnicze własno
ści, tworzą „rodzinę natu ra lną ,” gdy te  
pierwiastki, których ciężary atomowe znajdu
ją  się pomiędzy ciężarami dwu sąsiednich 
przedstawicieli jednej rodziny, stanowią 
gromadę nazwaną „peryodem.”

Pomysł Meyera nie wywarł zbyt wielkiego 
wrażenia we współczesnym świecie nauko
wym. Owszem, do podobnych z nim wnios
ków dochodzący Newland s ta ł się nawet ce
lem złośliwych pocisków krytyki. Tymcza
sem Teorye chemii współczesnej, wT których 
klasyfikacya pierwiastków była tylko po
bieżnie dotknięta, znąjdow?ały czytelników 
i po latach kilku okazała się potrzeba nowe* 
go ich wydania. K siążka urosła w dwójna
sób a charakter jej polemiczno-krytyczny 
zmienił się teraz w czysto wykładowy. Ma- 
teryału  do zwiększenia nowego wydania nie 
zabrakło, la ta  bowiem, o których w tej. 
chwili mówimy, były epoką szybkiego roz
woju poglądów chemicznych. W  każdym



N r  2 1 . W SZECHSW IAT. 3 2 3

razie układ pierwiastków pozostawał jeszcze 
w pierwotnym swoim stanie zaczątkowym. 
Rok dopiero 1869 przyniósł z sobą, wypadek 
dziwny i w historyi chemii jedyny: Nieza
leżnie od Lotaryusza M eyera powziął myśl 
takiegoż samego w zasadzie układu profesor 
petersburski, D ym itr Mendelejew. Z  więk
szą jednak od niemieckiego uczonego pewno
ścią siebie, Mendelejew do swego układu 
wciągnął odrazu wszystkie znane w danej 
chwili ciała niezłoźone, zapełniając zdarzają
ce się dość gęsto luki przypuszczalnemi pier
wiastkami, które odkryć dopiero należy.

Trzeba było jednak la t eon aj mniej dzie
siątka, żeby koła naukowe zrozumiały właści
we znaczenie tej klasyfikacyi '), żeby do
strzegły, że w niej idzie nie o pewne muiej 
lub więcej do celów pedagogicznych dogodne 
uszeregowanie pierwiastków chemicznych, ale 
raczej o wykazanie najbardziej podstawowej 
zasady, uznającej wszystkie własności mate- 
ryi za funkeye masy atomowej pierwiastków 
i głoszącej, że własności te zmieniają się 
w szeregu wszystkich pierwiastków nie do
wolnie, ale peryodycznie w zależności od róż
nic pomiędzy masami atomowemi. Uznanie, 
jakie chemia dzisiejsza oddaje temu układo
wi,5 je s t bezwątpienia w części owocem kilka
krotnie powtórzonego sprawdzania się śmia
łych przepowiedni Mendelejewa, daleko głęb
sze jednak znaczenie w tej sprawie miała 
niestrudzona a owocna praca samego Meyera. 
Dowiódł on, że nietylko ogólny charakter 
pierwiastku, jego wartość chemiczna, rozmai
ty stopień jego metaliczności zależy od cięża
ru  atomowego, ale i postać krystaliczna, roz
szerzalność od ciepła, przewodnictwo ciepli
kowe i elektryczne, własności magnetyczne 
i optyczne, objętość atomu, tarcie wewnętrz
ne roztworów jego związków i t. d., słowem 
wszelkie własności fizyczne, są również funk- 
cyami peryodycznemi mas atomowych.— 
Czyż trzeba po tem objaśniać, ile na pracy 
Meyera zyskała filozofia materyi? Czy trze
ba usprawiedliwiać końcowe słowa jego dzie-

‘) Szczegóły wielokrotnie podawaliśmy w tem 
piśmie: najwłaściwiej uczynimy odsyłając czytel
nika do X II t. Wszechświata, str. 517, 536, 550, 
gdzie zamieściliśmy przekład odczytu L. Meyera 
O wykładzie chemii nieorganicznej według ukła
du naturalnego pierwiastków.

ła, które cel chemii widzą w zastosowaniu 
praw ogólnych statyki i mechaniki do zjawisk 
chemicznych?

„Teorye chemii współczesnej” w przeciągu 
la t 20 doczekały się pięciu wydań niemiec
kich i przekładu na kilka języków. Śmierć 
uczonego przerwała pracę nad szóstem wy
daniem. Dalsze te wydania opierają się 
już na układzie „naturalnym ” pierwiast
ków, jako na zasadzie uznanej i dowie
dzionej. Z książki tej poznają prawdziwy 
cel i charakter badania chemicznego nietylko 
chemicy zawodowi, lecz jednocześnie jest ona 
najwłaściwszym przewodnikiem dla każdego 
wykształconego człowieka, który pragnie po
znać współczesny stan wiedzy chemicznej bez 
przeładowania umysłu balastem zbytecznych 
szczegółów fachowych. Niema wątpienia, że 
oprócz bogactwa myśli i nieporównanego 
układu treści, niemało wartości dodaje temu 
dziełu wspaniała szata literacka, jaką  nie
często i bodaj coraz rzadziej spotykamy 
w książkach naukowych literatury powszech
nej. Dzieło jednak doszło w ostatnich wy
daniach do rozmiarów dużych (do 40 arkuszy 
w dużym formacie) a konieczność zawarcia 
w niem wielu rzeczy, obchodzących wyłącznie 
chemika, pociągnęła za sobą wprowadzenie 
wielu pojęć i metod rozumowania mniej do
stępnych dla niespecyalistów. Potrzebie tych 
ostatnich zaradził doskonale wydany przez 
Meyera w 1890 r. skrót z wielkiego dzieła, 
Grundziige der theoretischen Chemie, który 
po dwu latach wyszedł już wdrugiem wydaniu.

Archiwa nauki ścisłej zostały nadto zboga- 
cone przez Meyera opracowaną wspólnie 
z długoletnim jego współpracownikiem, Seu- 
bertem, niesłychanie ważną rzeczą: Die Atom- 
gewichte der Elemente, aus den Original- 
zahlen neu berechnet (1883), która do obec
nej chwili stanowi kodeks obowiązujący 
w chemii.

Ze śmiercią Lotaryusza M eyera nauka, 
straciła jednego z tych swoich przedstawi
cieli dawniejszego pokroju, których umysł nie 
dawał się opanować powodzi drobnych szcze
gółów, lecz ciągle i wyraźnie widział poza 
ich bezładnem nagromadzeniem cel wzniosły 
i wielki.

Zn.
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O HELIOTROPIZMIE ROŚLIN.

(Ciąg dalszy).

W ielokrotnemi doświadczeniami stwierdzo- 
nem zostało, źe zginać się heliotropicznie 
może tylko strefa rosnąca każdego organu 
i że z drugiej strony każdy pasek tej strefy, 
choćby nawet już tylko bardzo wolno rosną
cy, w tem zginaniu udział brać może; 
strefa rosnąca jes t więc zarazem strefą zdol
ną «do zginania się. Przekonać się o tem 
można zapomocą stosunkowo prostego i ła 
twego do wykonania doświadczenia, do które
go potrzeba tylko tuszu, cienkiego pędzelka 
i podziałki. N a jakimkolwiek szybko rosną
cym i silnie heliotropicznym organie robimy 
tuszem  szereg poprzecznych kresek w jedna
kowych odstępach (np. po 5 mm) jednę od 
drugiej; następnie wystawiamy roślinę na 

jednostronne oświetlenie i gdy już nastąpiło 
dość znaczne zgięcie heliotropiczne, mierzy
my zapomocą podziałki, o ile każdy z pasków 
poprzecznych między kreskami zmienił przez 
czas doświadczenia swą długość pierwotną, 
inaczej mówiąc mierzymy przyrost pojedyn
czych pasków. Znajdziemy wtedy, że zgię
cie heliotropiczne, licząc od wierzchołka ku 
nasadzie organu, sięga właśnie tego paska, 
który  okazuje jeszcze wyraźny przyrost; 
paski zaś dalsze od wierzchołka, których dłu
gość pozostała całkiem niezmienioną, nie zgi
nają się też zupełnie, choćbyśmy jaknajdłużej 
wystawiali roślinę na jednostronne oświe
tlenie.

T ak więc zginaniu heliotropicznemu pod
lega tylko określona część każdego organu, 
bardzo rozmaitej w różnych wypadkach dłu
gości. Zwykle bywa to część wierzchołko
wa; trafia ją  się jednak także, aczkolwiek 
stosunkowo rzadko, organy (np. liście cebuli), 
w których strefa rosnąca znajduje się nie 
w wierzchołkowej lecz przeciwnie w nasado
wej części; wtedy 'i  zginanie heliotropiczne 
także odbywa się u nasady, wyrośnięta zaś 
górna część organu sam a się nie zgina, 
lecz zostaje tylko biernie pochyloną, jakby 
zapomocą zawiasy.

N r 21.

Pod wpływem stałego oświetlenia jedno
stronnego rosnąca część organu helio- 
tropicznego zgina się z czasem coraz silniej, 
aż póki wierzchołek nie dojdzie do pewnego 
nachylenia, będącego położeniem równowagi 
w danych warunkach. Czas potrzebny do 
osiągnięcia tego największego możliwego na
chylenia bywa bardzo rozmaity: w najlepszym 
razie wystarcza na to kilkanaście minut za
ledwie (u grzybków Mucor), zwykle zaś kilka 
lub kilkanaście godzin, a u organów słabo 
heliotropicznych nawet parę dni. Gdy raz 
położenie równowagi (o którem dalej będzie 
jeszcze mowa) zostało już zupełnie osiągnię
te, to pozostaje ono niezmienionem, póki nie 
zmienią się warunki oświetlenia: nachylony 
wierzchołek rośnie dalej prostolinijnie w raz 

j  przyjętym  kierunku. Co jednak stanie się,
J  gdy warunki oświetlenia przestaną być temi 

samemi, gdy np. przeniesiemy roślinę do s ta 
łej ciemności, lub oświetlimy ją  ze wszech 
stron jednakowo?

W tedy łodyga zgina się znów ku górze, 
pod wpływem innego czynnika zewnętrznego, 
mianowicie przyciągania ziemi. Zdolność 
organów roślinnych do zginania się pod 
wpływem tego czynnika nazywa się geotro- 
pizmem. Jestto  właściwość pod wieloma 
względami zupełnie z heliotropizmem analo
giczna. Tak samo jak  ten ostatni, geotro- 
pizm występuje w trzech odmianach. W szyst
kie niemal łodygi, liczne ogonki liściowe 
i wogóle te organy, u których spotykamy he
liotropizm dodatni, odznaczają się zarazem 
geotropizmem odjemnym czyli apogeotro- 
pizmem: rosną one w warunkach normal
nych w kierunku pionowym, z wierzchołkiem 
zwróconym ku górze, t. j . od środka kuli 
ziemskiej,—a gdy z jakiegobądź powodu 
znajdą się w jakiem ś innem położeniu, to 
zginają się dopóty, aż wierzchołek ich znów 
zwróci się prostopadle w górę. W ręcz od
wrotne zjawisko spotykamy w korzeniach 
głównych: te  są dodatnio geotropiczne (pros- 
geotropiczne), rosną więc także pionowo, ale 
z wierzchołkiem zwróconym ku środkowi 
kuli ziemskiej i gdy nadać im położenie po
ziome lub ukośne, zginają się nadół. W resz
cie istnieje także geotropizm poprzeczny czyli 
diageotropizm. N ad  nim jednak, jako też 
nad prosgeotropizmem, nie będziemy się tu  
bliżej zastanawiali, nadal bowiem będziemy
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mieli do czynienia tylko z takiemi organami 
roślinnemi, które są prosheliotropiczne i za
razem apogeotropiczne. Otóż gdy tego ro
dzaju organ, łodyga np., zgięta heliotropicz- 
nie wskutek jednostronnego oświetlenia, 
przeniesiona zostanie następnie do ciemno
ści, to podlega odtąd wyłącznemu wpływowi 
apogeotropizmu i wskutek niego zagina się 
ku górze, naprzód słabo, z czasem mocniej 
i ostatecznie może się wyprostować tak zu
pełnie, źe z dawniejszego zgięcia heliotropicz- 
nego ani śladu nie pozostanie. Takie całko
wite wyprostowanie geotropiczne może jed 
nak nastąpić tylko w takim  razie, jeżeli 
roślina znajdowała się poprzednio w jedno- 
stronnem oświetleniu stosunkowo krótko, tak 
że zgięcie heliotropiczne jes t jeszcze świeże, 
czyli gdy miejsce, w którem się ono znajdu
je , jest jeszcze młode i jeszcze rośnie. Geo
tropiczne bowiem zginanie, tak  samo jak 
i heliotropiczne, odbywa się wskutek nie
jednakowo szybkiego wzrostu dwu przeciw
ległych stron organu, jest zatem spowodowane 
przez wzrost. Gdy więc roślina po wykona
niu zgięcia heliotropicznego jeszcze przez 
dłuższy czas pozostała w jednostronnem 
oświetleniu i miejsce, w którem się utworzyło 
zgięcie, zdążyło zestarzeć się i wzrost swój 
ukończyć, to wtedy nie jest ono już zdolne 
do zginania się pod żadnym wpływem, nie 
może więc też już wyprostować się geotropicz- 
nie. W  takim razie po zaciemnieniu łodyga 
zgina się wprawdzie geotropicznie w górę, 
ale w innem, młodszem miejscu, bliżej 
wierzchołka i wewnątrz strefy obecnie jesz
cze rosnącej położonem. I  wtedy więc część | 
wierzchołkowa wraca ostatecznie do położe
nia pionowego, ale nie wskutek wyrównania 
pierwotnego zgięcia, lecz wskutek powstania 
drugiego zgięcia, znajdującego się powyżej 
tamtego i w tem większej od niego odległo
ści, im dłużej roślina żyła w świetle jedno
stronnem. Jestto  doświadczenie, które każ
dy czytelnik łatwo może wykonać z jakąkol
wiek rośliną doniczkową o wyraźnie helio- 
tropicznej łodydze.

Rzecz prosta, że przyciąganie ziemi działa 
na organy roślinne nietylko w ciemności, 
lecz także i w świetle. Gdy więc wystawimy 
roślinę na oświetlenie jednostronne, to łodyga 
jej znajduje się nietylko pod wpływem pros- 
heliotropizmu, lecz jednocześnie także pod

j wpływem apogeotropizmu. Te dwa zaś 
wpływy przeciwdziałają sobie wzajemnie. 
W skutek apogeotropizmu rosnąca część ło
dygi stara się zachować położenie pionowe 
lub, jeżeli już jest nachylona, powrócić do 
niego; zaś pod wpływem heliotropizmu zwra
ca się ona ku źródłu światła i s ta ra  się 
przyjąć położenie równoległe do jego kie- 

I runku. W ynik tych sprzecznych dążności 
! łatwy jest do przewidzenia: kiedy na łodygę 

działają dwie siły w różnych kierunkach, to 
powinna ona, według zasady równoległoboku 

| sił, przyjąć ostatecznie położenie odpowia
dające wypadkowej obu sił; i tak  się też rze
czywiście dzieje. Jeżeli oświetlimy łodygę 
światłem jednostronnem, padającem w kie
runku poziomym, to wierzchołkowa rosnąca 
część jej zegnie się wprawdzie ku światłu po
mimo przeciwdziałania geotropizmu, nie doj
dzie jednak do kierunku poziomego, lecz za
trzyma się w pewnem nachyleniu, odpowia- 
dającam położeniu równowagi między jej 
heliotropizmem a geotropizmem, i w tym 
ukośnym kierunku będzie nadal rosła prosto
linijnie, o ile warunki oświetlenia nie ulegną 
zmianie. Kierunek ten nie jest jednak by
najmniej stałym dla wszystkich roślin, lecz 
w różnych przypadkach bardzo rozmaitym, 
i ze stopnia nachylenia, w jakim  organ do
chodzi do swego położenia równowagi, może
my wnosić o wzajemnym stosunku jego he
liotropizmu i geotropizmu. Jeżeli heliotro
pizm jest w stosunku do geotropizmu słaby, 
nachylenie jes t nieznaczne; jeżeli obadwa są 
jednakowo siłne, nachylenie będzie się równa
ło 45°, czyli położenie równowagi będzie po- 
średniem między pionowem (czysto geo- 
tropicznem) a poziomem (czysto liełiotropicz- 
nem); im bardziej wreszcie heliotropizm 
przeważa nad geotropizmem, tem bardziej 
nachylenie będzie się zbliżało do 90°. Łody
gi roślin rozwiniętych są w znacznej większo
ści wypadków znacznie silniej geotropiczne 
niż heliotropiczne, nachylają się więc ku 
światłu mniej lub więcej słabo. Natom iast 
u kiełków (młodych roślinek, które wyrosły 
z nasion i rozwinęły dopiero pierwsze swe 
nadziemne liście) bardzo często przeważa he
liotropizm, niekiedy tak znacznie, że położe
nie równowagi zaledwie się różni od poziome
go i że w niektórych wypadkach nasuwa się 

j nawet pytanie, czy geotropizm nie znika cza-
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sowo zupełnie pod wpływem światła. P o 
dobnie zachowują się, aby jeszcze parę przy
kładów przytoczyć, młode ogonki liściowe 
t. z. nasturcyi (Tropaeolum majus i minus), 
oraz nóżki zarodniowe niektórych grzybków 
jednokomórkowych.

Z  powyższego ustępu wynika, źe w zwy
kłych warunkach nie mamy nigdy do czynie
nia z czystym heliotropizmem, lecz zawsze 
z kombinacyą jego z geotropizmem. Chcąc 
obserwować heliotropizm w czystej jego po
staci, musimy usunąć wprawdzie nie przycią
ganie ziemi, czego wykonać nie można, ale 
jego jednostronne działanie na roślinę. Do 
tego celu służy przyrząd obracający, mający 
wogóle wielkie znaczenie dla fizyologii ruchu 
roślin, a zwany klinostatem. Nie będę się 
wdawał w opisywanie tego dość złożonego 
przyrządu; wystarczy powiedzieć, że zapo- 
mocą niego możemy wprawiać doniczkę w ruch 
obrotowy w płaszczyznie pionowej, tak że ło
dyga znajdującej się w doniczce rośliny obra
ca się na sposób wskazówki zegara ściennego; 
ruch ten może być utrzymany dowolnie d łu 
go, odbywa się z zupełną jednostajnością 
i z szybkością około 20 m inut na każdy 
obrót. Przy takim  ruchu obrotowym geo- 
tropizm nie może się w łodydze przejawić, bo 
chociaż w danej chwili łodyga leży poziomo 
i podlega jednostronnemu wpływowi przycią
gania ziemi, ale już po 10 minutach, t. j. nim 
jeszcze wpływ ten mógł wywrzeć skutek, 
podlega ona wpływowi wręcz przeciwnemu, 
gdyż dawniejsza dolna strona łodygi jes t te 
raz górną a dawniejsza górna dolną; i tak  
dalej wciąż naprzemian; te przeciwne wpły
wy wzajemnie się znoszą i rezu lta t jes t taki 
sam, jakgdyby łodyga była zupełnie wyjęta 
z pod wpływu jednostronnego działania przy
ciągania ziemi; geotropizm jest całkiem wy
kluczony. Jeżeli zaś przytem światło pada 
prostopadle do płaszczyzny obrotu, to oświetla 
ono łodygę wciąż z jednej i tej samej strony, 
heliotropizm może się więc przejawić w ca
łej swej pełni. W takich w arunkach zgina
nie heliotropiczne odbywa się oczywiście 
szybciej,aniżeli przy przeciwdziałaniu geotro- 
pizmu i ustaje w rzeczy samej dopiero wtedy, 
gdy wierzchołkowa część organu zwróci się 
wprost ku źródłu św iatła czyli przyjmie kie
runek poziomy.

Obecnie, zapoznawszy się w głównych za

rysach z samem zjawiskiem heliotropizmu, 
zwróćmy się do pytania, jakie są jego przy
czyny. Widzieliśmy powyżej, źe bezpośred
nią przyczyną zginania heliotropicznego jest 
niejednakowa szybkość wzrostu na dwu prze
ciwległych stronach organu. Powstaje jed 
nak dalej pytanie, dlaczego jednostronne 
oświetlenie wywołuje taką  różnicę szybkości 
wzrostu? Otóż do niedawna jeszcze mnie
mano, że ten wpływ jednostronnego oświetle
nia je s t tylko poszczególnym wypadkiem 
wpływu światła na wzrost roślin wogóle. 
Powszechnie niemal znanem jest zjawisko 
t. z. wypłaniania, czyli nadmiernego wydłu
żania się organów roślinnych w ciemności. 
Gdy np. ziemniaki kiełkują w ciemnej piwni
cy, to pędy ich są blade, cienkie, opatrzone 
tylko bardzo drobnemi listkami, ale zato są 
bardzo długie, kilkakrotnie dłuższe niż pod
czas kiełkowania w normalnych warunkach 
oświetlenia. Takiemu nadmiernemu wydłu
żaniu w ciemności podlegają (aczkolwiek nie 
u wszystkich roślin i w różnym u rozmaitych 
gatunków stopniu) wszystkie takie organy, 
które rosną przeważnie w długość, jako to 
łodygi, ogonki liściowe, walcowate liście ce
buli, wązkie liście traw  i t. d.; jeżeli posieje- 
my w dwu doniczkach jednakowe nasiona 
(np. groch, len, rzeżuchę, pszenicę) i jednę 
doniczkę zostawimy na świetle a drugą przy
kryjemy nieprzezroczystem pudłem, to rzuci 
nam się w oczy nietylko różnica w kolorze, 
ale także uderzająca różnica w kształtach 
organów kiełków normalnych i wypłonio- 
nych. To zjawisko wypłaniania tłumaczy się 
hamującym wpływem światła na wzrost;łatwo 
jes t w rzeczy samej sprawdzić, źe organy, 
które wogóle wypłanianiu podlegają, ros
ną tem  wolniej i tem mniejszą osięgają 
długość, im na silniejsze światło są wysta
wione.

Otóż jest zrozumiałem, że gdy np. łodyga 
jes t oświetlona jednostronnie, to na stronie 
jej, zwróconej ku źródłu światła, wzrost musi 
być w wyższym stopniu zahamowany niż na 
przeciwległej, mniej lub więcej zacienionej 
stronie, a stąd zginanie się ku światłu jes t 
koniecznym wynikiem. Tak więc heliotro
pizm był zrozumiany jako prosty skutek nie
jednakowo silnego oświetlenia dwu przeciw
ległych stron organu. Teoryą ta, wyrażona 
już w początku stulecia bieżącego przez De-
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■candolla starszego, długo w nauce pano
wała.

Nie każde atoli proste i oczywiste napo- 
zór tłumaczenie zjawisk bywa zarazem tłu 
maczeniem wystarczaj ącem. Tak też i teorya 
Decandolla okazała się niewystarczającą do 
wytłumaczenia heliotropizmu. Przedewszyst- 
kiem jest w bardzo wielu wypadkach rzeczą 
mocną wątpliwą, czy różnica oświetlenia dwu 
przeciwległych stron organu rośliny jest 
dość znaczna, aby mogła sama przez się 
spowodować bardzo znaczną niekiedy różnicę 
szybkości wzrostu. T ak np. nóżki zarodnio- 
we grzybków Mucor są tak  cienkie (mniej 
niż Vio mm) i zarazem tak  przezroczyste, źe 
światło przechodząc przez nie, chyba tylko 
bardzo nieznacznie osłabiać się może; a je d 
nak zginają się one ku światłu nader szybko 
i silnie. Dalej jest rzeczą dowiedzioną, że 
na wzrost korzeni światło ma także wpływ 
hamujący, a więc i one, według teoryi D e
candolla, powinnyby się ku światłu zginać; 
tymczasem, jak  powyżej przytoczyliśmy, 
większość korzeni wcale na jednostronne 
oświetlenie nie reaguje, te zaś, które nań 
reagują, zginają się nie ku źródłu światła, 
lecz od niego, a więc rosną szybciej na stro 
nie oświetlonej niż na zaciemnionej. Z tąd 
wynika zupełnie stanowczo, źe nierównomier
ne oświetlenie różnych stron organu i spowo
dowana przez to różnica szybkości ich 
wzrostu nie może być przyczyną. zginania he- 
liotropicznego; może to być czynnikiem 
w pewnej mierze współdziałającym (u orga
nów apheliotropicznych), — prawdziwa zaś 
przyczyna tej znacznej różnicy w szybkości 
wzrostu dwu stron organu, k tóra powoduje 
jego  zginanie, musi polegać na jakiemś in- 
nem, odrębnem działaniu jednostronnego 
oświetlenia. Jakiem  zaś to działanie być 
może, o tem możemy wyrobić sobie pewne 
ogólne pojęcie przez porównanie z geotro- 
pizmem. Gdy łodygę położymy poziomo, to 
zgina się ona ku górze, wskutek szybszego 
wzrostu dolnej niż górnej strony; gdy to sa
mo uczynimy z korzeniem, to stosunek szyb
kości wzrostu jest odwrotny i korzeń zgina 
się ku dołowi. W  obu razach różnica siły 
przyciągania ziemi (odpowiadająca różnicy 
natężenia światła przy heliotropizmie) na 
obu stronach organu jes t oczywiście tak zni
komo małą, że nikomu na myśl nie przyjdzie

jej przypisywać różnicę szybkości wzrostu; 
ta  ostatnia może być w danym przypadku 
wyłącznie skutkiem tego, że siła ciężkości 
działa na obie strony w różnym kierunku 
względnie do osi organu, — mianowicie na 
stronę dolną w kierunku z zewnątrz na we
wnątrz, a na stronę górną w kierunku od
wrotnym. Otóż jeżeli tu  siła ciężkości, wy
łącznie z powodu kierunku, w którym działa 
na dwie strony organu, może zmieniać ich 
szybkość wzrostu i przez to powodować zgi
nanie, to niema powodu wątpić, że i jedno
stronne światło, również z powodu wyłącznie 
kierunku, w którym organ przenika, może 
w nim też same zmiany wywoływać, nieza
leżnie od tego, że powoduje zarazem mniej 
lub więcej znaczną różnicę oświetlenia przed
niej i tylnej strony organu.

Ten rezultat, do którego doszliśmy, co- 
prawda niebardzo zadawalnia naszę cieka
wość, daje on nam bowiem zupełnie ogólni
kową odpowiedź, bynajmniej nietłumacząc, 
w jaki to właściwie sposób światło jedno
stronne oraz siła ciężkości wpływają na zmia
nę szybkości wzrostu. Ale to trudno, na to 
pytanie nauka zapewne nieprędko jeszcze 
będzie mogła odpowiedzieć, — stoimy tu bo
wiem już wobec zagadki życia. Pytanie po
wyższe zawiera w sobie następujące zagad
nienia: na czem polega odczuwanie zewnętrz
nych czynników przez żywą protoplazmę ko
mórek i w jak i sposób protoplazma, wskutek 
odczucia jednostronnego oświetlenia lub jed 
nostronnego działania siły ciążenia, wpływa 
ze swej strony na szybkość wzrostu? Albo
wiem zarówno heliotropizm jak  geotropizm są 
to zjawiska podrażnienia *), a więc zjawiska 
życiowe i bardzo złożone. W ynika to już 
z tego samego faktu, źe rozmaite organy 
roślinne reagują na jeden i ten sam czynnik, 
np. dane jednostronne oświetlenie, w zupełnie 
rozmaity sposób, że jedne zwracają się ku 
światłu, inne odwracają się odeń, jeszcze inne

') Z istotą zjawisk podrażnienia w ś wiecie 
roślinnym czytelnicy Wszechświata mieli już oka- 
zyą zapoznać się z odczytu prof. Pfeffera pod 
tytułem „Drażliwość roślin,” spolszczonego przez 
autora niniejszego artykułu i zamieszczonego 
w n-rze 17, 18 i 20 r. z. Pfeffer określa po
drażnienia jako zjawiska wyzwolenia, zachodząca 
w żywym organizmie.
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wreszcie zupełnie są wobec niego obojętne. 
W idać stąd, że wynik procesu zależy nie od 
światła, które ma tylko znaczenie bodźca 
wyzwalającego, lecz od własności specyficz
nych danego organu, od tego czy protoplaz- 
ma jego odczuwa wogóle oświetlenie jedno
stronne i jak  je  odczuwa, oraz czy zmiany 
pierwotnie w protoplaźmie zachodzące wywo
łu ją  szereg dalszych skutków, prowadzących 
ostatecznie do zmiany szybkości wzrostu 
w tym lub innym kierunku i odpowiedniego 
zginania organu.

Rzecz naturalna, że na to, aby w roślinie 
odbył się ten cały szereg zmian, którego osta
tecznym wynikiem jest dopiero zgięcie helio
tropiczne, potrzebny jest pewien czas; stąd też 
zrozumiałym się staje fakt, o którym już po
wyżej wspomnieliśmy, że gdy roślinę wysta
wimy na oświetlenie jednostronne, to nie 
zgina się ona natychmiast, lecz zaczyna się 
zginać dopiero po upływie pewnego czasu, 
różnego w różnych wypadkach. Istnieje 
więc, źe tak  się wyrazimy, peryod inkubacyj- 
ny, czyli peryod podrażnienia utajonego, kie
dy jednostronne oświetlenie wywarło juź 
wprawdzie skutek, ale dopiero skutek bezpo
średni, niedostrzeżony dla naszego oka, m ia
nowicie spowodowoło pewne zmiany w proto- 
plazmie, te  zaś ostatnie nie zdążyły jeszcze 
wywrzeć swego wpływu na wzrost organu. 
Gdy jednak te pierwsze zmiany w dostatecz
nej mierze już nastąpiły, to z czasem muszą 
koniecznie wywrzeć swój wpływ na wzrost 
organu, niezależnie od tego, czy wtedy dzia
łanie bodźca trw a jeszcze czy już ustało. 
Tem tłumaczy się zjawisko, zwane poskutko
waniem heliotropicznem. Gdy jaki silnie he- 
liotropiczny organ wystawimy na jednostron
ne światło dopóty, aż zacznie się on wyraźnie 
ku niemu zginać i następnie zaciemnimy zu- { 
pełnie roślinę czyli usuniemy dalsze działanie 
bodźca, to niemniej przeto zginanie idzie da- 1 
lej i pierwotne słabe zgięcie staje się w ciem
ności znacznie silniejszem. Zjawisku tem u j  

przeciwdziała coprawda geotropizm, k tóry  j  

działa coraz silniej w m iarę nachylania się | 
górnej części organu i niebawem bierze 
w niej górę nad poskutkowaniem heliotropicz- ' 
nem; wskutek tego organ po niejakim czasie 
zagina się znów ku górze i wreszcie zupełnie 
się prostuje. Znacznie lepiej więc możemy 
obserwować poskutkowanie heliotropiczne,

gdy wykluczymy geotropizm zapomocą klino- 
statu . W tedy po jednogodzinnem np. jedno
stronnem oświetleniu odpowiedniego organu,. 
zgięcie wzmaga się w ciemności stale w ciągu 
kilku godzin i może się stać kilkakrotnie sil
niejszem niż było początkowo. Do tego eks
perymentu nie jes t nawet wcale koniecznym 
warunkiem, aby organ zaczął się już zginać 
na świetle; możemy przenieść go do ciemno
ści już wtedy, gdy jeszcze nie widać w nint 
najmniejszego śladu zgięcia, i temniemniej 
poskutkowanie odbywać się będzie i organ 
będzie się w ciemności stopniowo zginał w tę  
właśnie stronę, z której uprzednio padało na 
niego światło, — przyczem jest zupełnie obo- 
jętnem , jakie strona ta  ma teraz położenie^ 
To daje nam wyraźny dowód, źe jednostron
ne oświetlenie rzeczywiście wywołuje w orga
nie przedewszystkiem jakieś wewnętrzne, nie- 
dostrzeżone dla nas zmiany, wskutek których 
strona zwrócona ku światłu zostaje niejako- 
usposobiona do tego, by w dalszym ciągu zo
sta ła  wklęsłą. Zjawisko to nazywamy induk- 
cyą heliotropiczną; gdy raz heliotropizm zo
stał indukowanym, t . j .  gdy owe niewidzialne 
pierwotne skutki jednostronnego oświetlenia 
zaszły w organie w dostatecznej mierze, wte
dy istnieją już wszystkie warunki do dalszego 
ciągu procesu, i wtedy zginanie odbywać się. 
może i bez dalszego udziału bodźca zewnętrz
nego, przez poskutkowanie. Podobnież mo
że być indukowanym także geotropizm i róża
ne inne podrażnienia.

(Dok. nast.)-

Władysław Rothert.

OBAWA ŚMIERCI.

(Dokończenie).

Najciekawszem jednak, zjawiskiem jest to,, 
że śmierć traci często dla człowieka charak
te r okropności; staje się niemal przyjem
nością. J e s t  wielka liczba istot ludzkich,, 

i które szukają śmierci nie dlatego,, żeby w ten.
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sposób zakończyć z życiem, gdy ono stało się 
dla nieb nieznośnem, lecz ponieważ śmierć 
przedstawia dla nich prawdziwą rozkosz. 
Mało zjawisk psychologicznych, sądzę, może 
więcej zadziwiać swem nieprawdopodobień
stwem, niż wyżej wspomniane.

W  Indyach i na M alabarze istnieje stary 
zwyczaj bramiński spalania wdów wraz 
z ciałami ich mężów; wydaje się on napozór 
jedną z najbrutalniejszych form ucisku ko
biety przez męzczyznę. Tymczasem tam, 
przeciwnie, jest on moralnym przywilejem 
kobiet; przynajmniej dla wielu z nich stos 
przedstawia wspaniały koniec pięknej egzy- 
stencyi ziemskiej. Kiedy Anglicy, powodując 
się instynktem humanitarnym, starali się 
wykorzenić ten zwyczaj, napotkali silną opo- 
zycyą, szczególniej ze strony kobiet. Dwaj 
podróżnicy angielscy opowiadają, że widzieli 
kobietę, k tóra szła na stos wesoła i uśmiech
nięta; litość ich wzięła, gdy wspomnieli 
o okropnej czekającej ją  śmierci i próbowali 
odwieść ją  od tego zamiaru, malując jej 
okropne cierpienia, jakie znieść będzie mu
siała. „W łóż, pani—rzekli do niej—palec 
w płomień tej lampy, a będziesz m iała pewne 
wyobrażenie o tem, co tam  wycierpisz. “ Lecz 
wszystko było napróżno; kobieta włożyła pa
lec w płomień, nieokazując najmniejszego 
bólu i wskoczyła na stos bez obawy i bez 
wahania.

Podobny zwyczaj istnieje także w Chinach, 
lecz poza wszelkim wpływem religijnym. 
Wdowy bezdzietne przypuszczają, że pięknie 
um rą jeżeli zaduszą się po pogrzebie swych 
mężów i wiele z nich, chociaż nikt ich do tego 
nie zmusza, z przyjemnością pozbawiają się 
życia.

Lecz pozostawiając na uboczu fakty, od
noszące się do cywilizacyj, różniących się 
bardzo od naszej, możemy u siebie poszukać 
licznych przykładów owej przyjemności, jaką 
sprawia śmierć. W prawdzie w większości 
przypadków najważniejszych mowa będzie
0 neuropatach. Lecz ponieważ wogóle choro
by są tylko spotęgowaniem dążności normal
nych organizmu, przeto zjawisko psycholo
giczne pozostaje niemniej godnem uwagi
1 badania.

Najpierw miłość w bardzo wielu wypad
kach sprawia to, że szukamy śmierci, znaj
dując ją  przyjemną. Dwoje kochanków,zmu

szonych rozłączyć się, lub gdy bardzo ważne 
przeszkody nie pozwalają im nasycić swej: 
namiętności, postanawiają raz wreszcie za
spokoić swą żądzę, a potem umrzeć. Od tej 
chwili wyobrażenie śmierci, dalekie od wy
wołania przastrachu, staje się pociągającem, 
przyjemnem, a nawet rozkosznem. Takim 
był ów młody neuropata, o którym tyle mó
wiono przed kilku laty. Zakochał się on 
w kobiecie zamężnej, starszej od niego, bar
dzo uczciwej, która w końcu odpowiedziała 
wzajemnością na jego miłość; lecz ponieważ, 
zdrada męża wydawała jej się rzeczą hań
biącą, przeto zdecydowali się oboje zabić. 
Ona umarła, on wyleczył się ze swych ran 
i mógł w swym pamiętniku analizować stan 
swej duszy, który doprowadził go do samo
bójstwa. „Mówiłem jej często—pisze on— 
że uwielbiano kochanków A lfreda de Vignyr 
którzy umarli razem, źe podobna śmierć jest 
czemś wspaniałem, że i nas będą uwielbiać. 
W  końcu doszło do tego, że zaczęliśmy 
patrzeć na naszę śmierć, jako na coś uświę
conego przez samo nasze uczucie. Jedyną 
rzeczą, która mię trapi—'rzekła ona—je s t 
hańba. — Lecz nas będą uwielbiać—zawoła
łem w uniesieniu.”

Jeszcze bardziej interesujący wypadek tej 
erotycznej rozkoszy śmierci cytuje Lombroso. 
W  pewnem małem miasteczku we Włoszech 
młody chłopiec i m łoda dziewczyna, należący 
do dwu rodzin, żyjących z sobą oddawna 
w przyjaźni, kochali się od dzieciństwa; od 
czasu jak  się zaczęli kochać, nigdy jeszcze 
nie rozłączali się i prawdopodobnie nawet 
nigdy nie myśleli o podobnej ewentualności. 
Tymczasem nadszedł dzień, w którym młody 
człowiek zmuszony był opuścić swe rodzinne 
miasto, ażeby gdzieindziej dokończyć swych 
studyów; lecz wieczorem w wilią wyjazdu on 
i ona zniknęli ze swych domów; nazajutrz 
znaleziono ciała ich w poblizkim stawie. Mło
da dziewczyna przed pójściem do stawu 
ubrała się w suknię, k tórą sobie szyła od
dawna i spytała się matki: „czy wygląda 
w niej na m ężatkę”; co najważniejsza, znale
ziono w jej pokoju m ałą książeczkę ze wspom
nieniami, w której młoda dziewczyna zapi
sywała od paru  la t wszystko, co jej przycho
dziło do głowy. Z tam tąd dowiedziano się. 
źe myśl samobójstwa przyszła jej do głowy 
od roku, że myślała o niej nieustannie, po—
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nie waż kajet był pełen aluzyj do tego faktu 
i źe swą, suknię szyła po to właśnie, ażeby ją  
•włożyć w dzień śmierci; jednem słowem, 
dzień samobójstwa był dla niej w ciągu roku 
przedmiotem bardzo wielu przyjemnych my
śli, jakim  jest dla innych młodych dziewczyn 
dzień ślubu.

Niekiedy, przeciwnie, śmierć staje się 
przyjemną ponieważ służy do spełnienia 
zemsty. U niektórych dzikich ludów, jak  
wiadomo, istnieje zwyczaj, źe człowiek obra
żony i nie mogący zemścić się w inny sposób, 
pozbawia się życia, sądząc zgodnie z tradycyą 
ludową, że duch jego powróci i będzie mę
czył nieprzyjaciela. U  Tasmańczyków szcze
gólniej kobiety uciekają się do tego środka 
zemsty. Również i Aryjczykom w Indy ach 
znaną jes t podobna praktyka i podobne za
patrywania, jak  tego dowodzi zwyczaj „dhar- 
m a” czyli postu, istniejący w wielu miejsco
wościach tego kraju. K iedy dłużnik s ta 
nowczo nie chce zapłacić należności wierzy
cielowi i gdy ten ostatni bezskutecznie wy
czerpie wszystkie środki, z jakich pozwala 
mu korzystać w tych wypadkach prawo, nie 
pozostaje mu nic innego, jak  tylko zwrócić 
się do bramina z prośbą o pomoc. Ten, je 
żeli się zgadza, idzie do mieszkania dłużnika, 
sadowi się u jego drzwi i tu  pości, grożąc, źe i 
gotów nawet umrzeć, jeżeli dłużnik nie za- j  

płaci swych długów. Ponieważ powszechnie 
wierzą, że tego, kto sta ł się sprawcą śmierci j  

bramina, czekają straszne męczarnie i w tem j  

i w przyszłem życiu, groźba prawie zawsze 
wywiera swój skutek i dłużnik należność 
płaci.

Podobne uczucie popycha do samobójstwa 
u nas osoby dotknięte chorobami nerwowemi, 
które uznają śmierć za przyjemną, ponieważ 
przez nią, jak  sądzą, sprowadzą u niektórych 
osób wieczne wyrzuty sumienia. Ten rodzaj 
samobójstwa szczególniej często zdarza się 
wskutek nieporozumień miłosnych; jednostki, 
zazdrosne bez powodu, będąc ślepo zakocha
ne, znajdują zawsze powód do podejrzeń 
i wymówek i w chwili podniecenia niekiedy 
pozbawiają się życia, chcąc przez to drogiej 
osobie dostarczyć wyrzutów, że była przy
czyną ich śmierci. Czasami także samo
bójstwa dopuszcza się syn, mszcząc się na 
ojcu lub matce, że stali na przeszkodzie jego 
kaprysowi. Wogóle przyjemność „rewindy

kacyjna” (jeżeli ją  tak  nazwać można) śmier
ci jest jednem z uczuć, których najbardziej 
należy się obawiać u neurasteników, samo
lubów z gwałtownemi popędami do czynu; 
w chwili przemijającego podrażnienia są oni 
zdolni do wszelkich ekscesów.

Niekiedy znów jakaś próżna uciecha spra
wia, że śmierć, owo tajemnicze zjawisko, 
które nazawsze pozostanie strasznem wid
mem dla ludzkości, staje się słodką i pożą
daną dla wielu ludzi. Ju ź  oddawna wszyscy 
pisarze, którzy studyowali samobójstwo, zau
ważyli, że większość samobójców bardzo 
żywo obchodzi opublikowanie ich śmierci; 
posyłają oni listy do dzienników i wogóle 
urządzają się w taki sposób, ażeby ich samo
bójstwo wywarło możliwie największą sen- 
sacyą. W iadomo również, źe wiele osób nie 
zabiłoby się nigdy, gdyby napewno wiedziały, 
że nikt w prasie i na świecie nawet słowa 
o ich śmierci nie powie. F atalne warunki 
bytu wyczerpały ich energią, życie stało im 
się nieznośnem, lecz nie zrezygnowałyby 
nigdy one skończyć z niem, gdyby nikt nie 
m iał poznać ich nieszczęścia, gdyby nie zna
lazły w tem najwyższem zadowoleniu miłości 
własnej pewnego „odszkodowania” za to 
pasmo cierpień, z których składało się ich 
życie. Śmierć je s t dla nich środkiem, zada- 
walniającym ich próżność.

Również niektóre rodzaje śmierci m ają 
szczególne znaczenie dla pewnej klasy osób, 
które uważają za wielkie szczęście umrzeć 
w dany sposób. Uczucie owo znajduje się we 
wszystkich krajach w klasie ludzi wojsko
wych; niekiedy bywało ono ogólnem, ogar
niało całe narody, u któj-ych czynność woj
skowa s ta ła  ponad innemi rodzajami czynno
ści. W starożytnym  Rzymie, naprz., tak 
zajmowano się i myślano o pięknej śmierci, 
jak  dziś zajmujemy się i myślimy o dobrem 
położeniu finansowem, o dobrem ożenieniu 
się. Śmierć sławną, na polu bitwy, uważano 
za szczęście i tym, którzy umieli umrzeć 
z wielkim rozgłosem, formalnie zazdroszczo
no. To samo uczucie istnieje u żołnierzy 
wszystkich krajów, mniej lub więcej żywe, 
stosownie do jednostki i epoki, stanowi część 
składową organizacyi armii, gdyż odejmuje 
śmierci wszelki charakter przerażający, czyni 
j ą  mniej straszną, a  nawet pociągającą^
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a  przez to samo pozwala żołnierzowi tem 
łatwiej spełniać niebezpieczne zadanie.

Śmierć, wreszcie, może stać się przyjemną 
wskutek fanatyzmu religijnego lub politycz
nego. Iluż ludzi narażało się na najstrasz
niejsze niebezpieczeństwa śmierci, ilu rzeczy
wiście umarło dla idei, pełnych entuzyazmu 
i radości, jak  gdyby porwanych nieprzepartą 
potrzebą swej zagłady. Uczucie to nabiera 
przerażającego natężenia, szczególniej gdy 
staje się epidemicznem, gdy udziela się szer
szym masom; można widzieć wtedy całe 
tłumy, które wskutek zupełnego skażenia in
stynktu zachowawczego, dalekie od wszel
kiej obawy śmierci, szukają jej, biegną do 
niej z dziwnym entuzyazmem, jakgdyby 
chodziło im o jak ą  uciechę.

Mamy więc we wszystkich tych przypad
kach jakieś dziwne skażenie instynktu za
chowawczego, tego instynktu, który, zdaje 
się, powinien być najtrwalszym i najsilniej
szym. Z agłada samego siebie, fakt, który 
d la  wszystkich istot żyjących stanowi przed
miot obawy, niekiedy staje się dla człowieka 
pożądaniem i przyjemnością. J e s t 'to  więc 
zupełne zaprzeczenie najogólniejszych praw 
życia i sądzę, że warto poszukać objaśnienia 
tego zjawiska, jeżeli jest to możliwem.— 
Objaśnienia tego prawdopodobnie należy szu
kać w prawie, które rządzi kojarzeniem wyo
brażeń umysłowych. K ojarzenia te mogą 
zmieniać wartość psychologiczną wszystkich 
rzeczy; mogą one czynić pięknym i przyjem
nym dla jednej osoby przedmiot, który jest 
brzydkim dla drugiej, lub czynność, która 
jest nudną lub obojętną dla wszystkich; mo
gą one nadawać szczególną słodycz i urok 
wspomnieniu, wyobrażeniu lub obrazowi, 
które dla innych osób będą odrażające, a na
wet okropne.

Fetyszyzm miłosny wykazuje nam  bardzo 
■dobrze, jak  różne znaczenie emocyonalne 
posiada jeden i ten sam przedmiot dla dwu 
osób: drobnostki, fatałaszki, którym w han
dlu przyznanoby wartość zaledwie kilku gro
szy, stają się dla pewnych osób przedmiotami 
najdrogocenniejszemi, ponieważ otrzymały je 
od drogiej sobie osoby i ponieważ widok 
tego przedmiotu kojarzy w ich umyśle wielką 
ilość obrazów i wyobrażeń do niej się odno
szących. Robienie korekty nie je s t zajęciem, 
które samo w sobie mogłoby się wydać we-
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solem i przyjemnem dla człowieka naukowe
go. K tóryż uczony, np., zgodziłby się na zro
bienie korekty cudzej książki, chyba źe jest 
przyjacielem jej autora lub w jakimś wypadku 
nadzwyczajnym. Jednakowoż są ludzie ucze
ni, którzy znajdują prawdziwe źródło roz
koszy w robieniu własnej korekty; ja  sam, 
naprz., znam uczonego, który staje się 
smutnym i wpada w nadzwyczaj zły hu
mor, jeżeli dłuższy czas nie robi własnej 
korekty. Ta różnica w obu przypadkach 
zawdzięcza swe istnienie temu, źe przy ro
bieniu własnej korekty m a miejsce kojarze
nie się wyobrażeń i obrazów, które czynią to 
zajęcie przyjemnem. Wspomnienie miejsca, 
w którem mieszkaliśmy, musi być dla nas 
przyjemnem lub przykrem, zależnie od tego, 
czy w tem miejscu spotkało nas jakie przy
jemne i korzystne dla nas zdarzenie, podczas 
gdy dla innych osób to samo wspomnienie 
nie będzie posiadało nic szczególnego. Można- 
by zebrać mnóstwo faktów podobnego ro
dzaju, gdyż idzie tu o zjawisko umysłu ludz
kiego pierwotne i ogólne.

W rażenie wogóle, ruch, obraz, myśl, 
wspomnienie mogą stać się przyjemnemi lub 
nieprzyjemnemi, zależnie od jakości i ilości 
kojarzeń umysłowych, które obok nich się 
grupują. To prawo psychologiczne objaśnia 
nam bardzo dobrze, dlaczego niekiedy śmierć 
w oczach człowieka traci wszelki charakter od
rażający: oto dlatego, że z wyobrażeniem jej 
kojarzą się wyobrażenia i obrazy przyjemne. 
Dlaczego, naprz., dwoje kochanków, którzy 
decydują się umrzeć, prawie z przyjemnością 
patrzą na ten fakt, który przestrasza innych 
ludzi i bez najmniejszej obawy przygotowują 
wszystko co potrzebne do samobójstwa? P o
nieważ w ich umyśle wyobrażenie śmierci 
skojarzyło się z pewną liczbą obrazów i wyo
brażeń, tyczących się miłości i przez to samo 
przyjemnych, szczególniej zaś z wyobraże
niem tych rozkoszy, które poprzedzą śmierć 
i wiecznego połączenia, którego nikt, jak  są
dzą, nie będzie w stanie rozerwać. Ponie
waż wszystkie te obrazy i wyobrażenia są 
przyjemne, przeto wyobrażenie śmierci i przy
gotowania niezbędne do jej zadania sobie 
stają  się wskutek kojarzenia źródłem rozko
szy. Przygotowania do samobójstwa są dla 
nich dla tej samej przyczyny przyjem
ne, dla jakiej przyjemnemi są przygoto*
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wania (lo ślubu: ponieważ z jedneini i dru- 
giemi kojarzą się obrazy i wyobrażenia, które 
odnoszą się do miłości i jak  wszystkie stany 
świadomości tego rodzaju dają rozkosz i za
dowolenie. Tak więc przyjemność śmierci 
w tym wypadku jes t prawdziwą przyjemno
ścią pochodzenia erotycznego, a jako  taka  
jest dość silną i zdolną popchnąć człowieka 
nawet do samobójstwa.

Istn ieją jeszcze samobójstwa wywołane 
przez próżność lub żądzę zemsty. W  tym 
razie wyobrażenie śmierci kojarzy się z wyo
brażeniem nabytego rozgłosu lub z wyobra
żeniem bólu, który przez śmierć zadamy nie
nawidzonej osobie, a ponieważ wyobrażenia 
te  są bardzo przyjemne, to i wyobrażenie 
śmierci staje się w końcu także przyjemnem. 
Należy także zauważyć, że w tym wypadku 
kojarzenie przez swą siłę zagłusza świado
mość zupełnej niedorzeczności podobnego 
postępowania. Zdaje się, źe sława lub zem
sta  są to rzeczy przyjemne, lecz tylko wtedy, 
gdy możemy cieszyć się sławą lub jeżeli mo
żemy oglądać cierpienia nienawidzonej przez 
nas osoby, lecz zdobyć sławę, lub zemścić się 
pozbawiając się życia, t. j. niszcząc własną 
wrażliwość, jes t to pozyskać szczęście i nie 
módz nigdy z niego się cieszyć. Jednakże 
wyobrażenia przyjemne przyszłego rozgłosu 
lub spełnionej zemsty są tak  silne u pewnych 
osób i tak  ściśle kojarzą się z wyobrażeniem 
śmierci, że same przez się popychają do sa
mobójstwa, chociaż sam czyn w tym wypad
ku jes t w wysokim stopniu nieracyonalnym. 
W reszcie nietylko w śmierci kojarzenie wyo
brażeń przeistacza w umyśle ludzkim jej 
charakter; i w innych wypadkach rzeczy, 
same w sobie nieprzyjemne, s ta ją  się niekie
dy przyjemnemi wskutek kojarzeń umysło
wych: do nich między innemi należy praca. 
W  innem miejscu ■) wyłożyłem teoryą, 
podług której wszelka praca czy to fizyczna, 
czy umysłowa, instynktownie nie powinna po
dobać się człowiekowi. Teoryi tej zrobiono 
zarzut, że gdyby ona była prawdziwą, byłoby 
niezrozumiałem, dlaczego tylu ludzi tak  cięż
ko pracuje, chociaż nie są do tego zmuszeni, 
dlaczego praca jest dla nich prawdziwą po
trzebą organiczną. „Obecnie —  powiedział

■) Patrz: Revue philosophiąue, 1 luty 1894 r.

pewien lekarz angielski — próżnowanie spro
wadza więcej chorób niź przeciążenie.” P ra 
ca stała  się potrzebą i przyjemnością dl& 
pewnej liczby osób dzięki tem u samemu pro
cesowi psychologicznemu, który niekiedy na
wet śmierć czyni przyjemną: są to owe przy
jemne wyobrażenia i obrazy, dotyczące celu 
pracy, one właśnie czynią ją  człowiekowi 
przyjemną. Kupiec znajduje przyjemność 
w zajęciu monotonnem, trwającem la ta  całe , 
ponieważ z pracą jego kojarzy się wyobraże
nie bogactw i pieniędzy, których łaknie 
i k tóre z czasem mieć będzie. T ak więc, cel, 
do którego praca zmierza, jest przyjemnym; 
on to właśnie, wskutek prawa kojarzenia, 
rozpościera swój wpływ, źe tak  powiemy, 
wstecz i uprzyjemnia samą pracę, która jest 
tylko środkiem do osiągnięcia tego celu. 
W iem y wszyscy dobrze, że wszelka p raca 
bezcelowa jes t w najwyższym stopniu nudną 
i męczącą.

* *
*

W ątpię, ażeby tych kilka stron dostatecznie 
wyczerpywało tak  obszerną kwestyą. W y
starczy, jeżeli posłużą do zwrócenia na nią 
uwagi jakiego badacza. Szczególniej lekarze, 
którzy prawie codziennie znajdują się wobec 
zjawiska śmierci, mogliby dostarczyć cennych 
wskazówek, gdyby choć trochę zechcieli za
dać sobie trudu i obserwować, jakie są uczu
cia ich chorych odnośnie do śmierci; możnaby 
w ten sposób zebrać m ateryał, niezbędny do* 
wyświetlenia tej wielkiej kwestyi psycholo
gicznej: „jak człowiek umiera?”

Z W. Ferrero 
tłum . St. Kopczyński.

(Revue scientifiąue n-r 12 z 1895 r.).

Paryż.

Ktoby w laboratoryach paryskich spodziewał 
się znaleźć przepych i wygody, jak ie  na każdym 
kroku napotyka sig w Niemczech, zdziwiłby sig
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(bardzo, zwiedzając najpierwsze laboratorya tu 
tejsze. Nawet świeżo wybudowane laboratoryum 
chemii nieorganicznej prof. Troosta w nowej 
Sorbonie nie odpowiada jeszcze poziomowi choć
by niezbyt wyszukanych wymagań dzisiejszych. 
Cóż dopiero mówić o laboratoryach dawnych, ja k  
np. laboratorya w College de France, które 
mieszczą się w gmachu starym , nieobliczonym 
wcale na nowe potrzeby. Przyznać jednak na
leży, że potrzeby owe nie są tu  tak naglące, jak  
w Niemczech; liczba pracujących je s t nieznaczna 
i każde laboratoryum wyrabia sobie swoję spe- 
cyalność, w której je s t doskonale zaopatrzone, 
mało dbając o zewnętrzny przepych i komfort. 
Laboratoryum  chemii organicznej w College de 
France, pod kierunkiem prof. B er!l;elota pozosta
jące, ma oczywiście za specyalność swoję kalory- 
metryą. Ktokolwiekbądż dziedziną tą  się zaj
mował, wie dobrze, ja k  pomocnemi mu były 
wskazówki tego mistrza, oparte na wieloletniem 
doświadczeniu i niezwykłej zręczności w ekspe
rymentowaniu. Ostatecznie przez Berthelota wy
pracowane urządzenie kalorym etru przyjęte jest 
dziś wszędzie. Kalorymetr platynowy wielkości 
około 1 litra  spoczywa na korkowej podstawie 
w naczyniu miedzianem, to  znów również na kor
kach umieszczone jest w większem pudle mie
dzianem o ścianach podwójnych. Między ściana
mi nalana je st woda, a zewnątrz całe naczynie 
grubo je s t owinięte wojłokiem. Dawne osłonki 
kalorym etru z waty, trocin, otrębów zgoła nie są 
używane. Urządzenie, wskazane przez B erthe
lo ta , zapewnia kalorymetrowi możliwie najwięk
szą niezależność od tem peratury otaczającej, j  

Termometry kalorymetryczne, używane w tutej- 
szem laboratoryum, pochodzą od firmy Baudin 
i różnią się od typu stosowanego w Niemczech. 
Rozmiary kulki rtęciowej zarówno ja k  je j kształt 
określone zostały na zasadzie licznych prób: 
zwykle kulka waży około 20— 30 <j i ma kształt 
podłużny, walcowy. R urka termometryczna je st 
ru rką włoskowatą niecylindryczną i mieści się 
wprost w grubym jednolitym słupie term ometru, 
gdy tymczasem w termometrach niemieckich Mul
le ra  lub Gotzego cieniutka ru rka włoskowata 
umieszczoną je st swobodnie w szerokiej obsłonie 
ze szkła jenajskiego. Typ, przyjęty przez prof. 
Berthelota, ma łę dodatnią stronę, że 1) je s t trw al
szy (termometry Mullera jeżeli są dłuższe łamią 
się często przy przesyłaniu), 2) daje daleko ści
ślejszą i bardziej określoną poprawkę na ozię
bienie słupka rtęciowego, aniżeli term ometry nie
mieckie. Termometry tutejsze są dzielone zwy
kle na ‘/90° i wskazują tem peraturę rzeczywistą, 
nie zaś tylko różnice tem peratury, co ważne jest 
np. przy badaniu ciepła właściwego. Pomimo 
zewnętrznego ubóstwa laboratoryum (składa się 
z 4 małych pokojów) zaopatrzone je st dostatecz
nie w najświetniejszy z pomysłów prof. Berthelo
ta , w bomby kalorymetryczne, których cena prze
nosi 3 000 fr. za sztukę. Bomba kalorym etrycz
na służy do mierzenia ciepła spalenia ciał. Skła

da się ona ze stalowego cylindra opartego na 
nóżkach: wysokość jego wynosi około 20 cm. 
Cylinder wewnątrz wyłożony jest na 2 mm grubą 
warstwą platyny, pokrywa, którą szczelnie za- 
śrubować można, jest również wyłożona platyną. 
Grubość ścianek tak je s t wybrana, że cały przy
rząd może wytrzymać ciśnienie 500 atm. W po
krywie znajdują się izolowane przewodniki, które 
łączyć można z biegunami stosu. Doświadczenia 
wykonywa się w taki sposób, że ciało, które spalić 
mamy, umieszcza się w miseczce platynowej i za
nurza się w niem cienki drucik żelazny złączony 
z przewodnikami. Następnie z odpowiedniego 
gazometru ładuje się do bomby tlen do 25 l i t o 
sfer ciśnienia. Przyrząd tak  naładowany zanu
rza się w dużym kalorym e'rze (około 2 — 3 litrów) 
i pozostawia przez pewien czas, aby dokładnie 
tem peratury się wyrównały. Następnie prze
puszcza się prąd elektryczny, który rozżarza 
drucik, a ten znów zapala ciało, które w nadmia
rze tlenu dokładnie się spala. Całe doświadcze
nie, wraz z niezbędnemi poprawkami na prom ie
niowanie trwa 12 do 15 minut. Jeśli przypom
nimy sobie z jakiem i trudnościami połączone było 

[ dawniej określanie ciepła spalenia, gdy należało 
! gaz podczas doświadczenia do kalorym etru do

prowadzać, gdy zważymy jeszcze, że bomba daje 
nam daleko dokładniejsze i pewniejsze rezultaty, 
to musimy uznać w bombie Berthelota jeden 
z najdowcipniejszych przyrządów' fizyki doświad
czalnej.

W szystkie doświadczenia kalorymetryczne od
bywają się w oddzielnym pokoju, który przez 
szczelne zaopatrzenie okien i obicie ścian wojło
kiem starano się zabezpieczyć od wymiany cie
pła z otoczeniem. Tak prostemi środkami re
zultat ten osiągnięto tylko częściowo: w każdym 
jednak razie wahania tem peratury są nieznaczne 
i wobec krótkiego zwykle trwania doświadczeń 
kalorymetrycznych nie nadwerężają dokładności 
otrzymywanych wyników.

L .  B r .

Towarzystwo Ogrodniczo.

Posiedzenie 10-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 16 maja 1895 roku o godzinie 8-ej 
wieczorem.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) Sekretarz Komisyi pokazywał i treściwie 
opisał gatunki roślin rzadszych kwitnących, wyho
dowanych w zakładzie ogrodniczym braci Hose-
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rów i nadesłanych na posiedzenie Komisyi. Z cie
plarnianych roślin nadesłane były piękne okazy:
1) D ianella coerulea Sims. (Asphodeleae), 2) Li- 
bertia formosa (Irideae), 3) Stylidium adnatum,
4) Fabiana im bricata, 5) Pimelea decussata, 6) 
Azalea linariaefolia. Z roślin wyhodowanych za
granicą, przedstawione były: 1) Allium Ursinum,
2) Phlox Douglassi, 3) Gentiana acaulis, 3) Xan- 
thoceras Soi'bifolia(Sapindaceae), 5) Dodecatheon 
integrifolium, 6) Dodecatheon Jeffrayanum.

3) P. Br. Znatowicz, w dopełnieniu swego ko
m unikatu na 7-em posiedzeniu Komisyi, przed
stawił zebranym preparat węgliku wapnia i oka
zał jego działanie na wodę, posługując się przytem 
proołym, przez siebie skonstruowanym, przyrzą
dem. Uchodzący nazewną+rz acetylen, zapalony, 
dawał niezmiernie świetny biały płomień, zupeł
nie spokojny i niewydzielający dymu. Demon- 
stracya dała powód do licznych objaśnień i wy
wołała dyskusyą nad własnościami węgliku wap
nia i acetylenu, oraz możliwemi w przyszłości za
stosowaniami technicznemi tego gazu.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

S P R A W O Z D A N IA .

Pflanzenkrankheiten durch kryptogame Para- 
S ite t l  verursacht. Eine Einfuhrung in das Stu
dium der parasifaren Pilze, Schleimpilze, Spalt- 
pilze und Algen. Zugleich eine Anleitung zur 
Bekampfung von Krankheiten derK ulturpflanzen, 
przez d-ra Karola Freilierra von Tubeuf. Z 306 
rysunkami w tekście. Berlin, 1895. (Stronic 
599, cena 8 rubli).

Po przedmowie, zawierającej historyczny za
rys powstania pracy, autor umieszcza spis rze 
czy i literaturę, zawierającą dzieła traktujące 
o grzybach wogóle oraz o chorobach roślin.

Całe dzieło rozdzielone je s t na dwie części, 
ogólną mniejszą i specyalną znacznie obszerniej
szą. Część I-sza ogólna, zawierająca trzy  działy: 
parazytyzm , mutalizm i nutrycyzm. Dział o pa- 
razytyzm ie najobszerniej opracowany podzielony 
na 7 rozdziałów, traktujących o symbiozie wogó
le, dalej o grzybach pasorzytnych, ich różnicy od 
saprofitów, sposobie ich życia i przyjmowania 
pokarmów. O wpływie komórek napadniętej 
rośliny (gospodarza) na grzyby pasorzytne, o od
działywaniu grzyba pasorzytnego na życie gospo
darza, na jego postać, na zawartość komórek, 
błonę komórkową i wogóle na budowę anatomicz
ną gospodarza. Dalej o wpływie podścieliska na 
rozwój pasorzyta, o zarażeniu naturalnem  i sztucz- 
nem, usposobianiu roślin do chorób pochodzących

od grzybków pasorzytnych. W  końcu części mó
wi autor o zapobieganiu i zwalczaniu chorób 
roślin uprawianych w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie, oraz podaje praktyczne wskazówki 
do poznania chorób roślin spowodowanych przez 
grzyby.

W  części Ii-ej specyalnej, autor opisuje syste- 
! matycznie 1) grzyby (Fungi), 2) śluzówce (My- 

xomyce‘es), 3) grzyby rozszczepkowe, bakterye 
I (Schizomycetes) i 4) wodorosty (Cyanophyceae 

et Algae), będące przyczyną rozmaitych chorób 
roślinnych.

Po szczegółowych, systematycznych opisach 
następuje wykaz pasorzytów według rodziny, ro
dzaju i gatunku ułożony, jakoteż ogólny wykaz, 
zawierający napadnięte rośliny (gospodarze) oraz 
nazwy naukowe i zwykle (pospolite) chorób roślin
nych.

Opisy rodzajów i gatunków dokładne, rysunki 
piękne i pouczające; wogóle dzieło bardzo wy
czerpujące i może służyć do poznawania grzyb
ków pasorzytnych, powodujących choroby roślin,

A. Ś.

Materyały do historyi naturalnej skąposzcze- 
tów (Oligochaeta) galicyjskich, przez Józefa 
Nusbauma. (Z 1-ą tablicą). Kraków, 1895. 
Odbicie z t. X XXI Spraw. kom. fiz. Akad. um.

Praca obejmuje dwie rodziny: dżdżownic
(Lumbricidae) i enchitrydów (Enchytraeidae) 
z rzędu Oligochaeta. A utor przedstawia naprzód 
budowę dżdżownic treściwie lecz wyczerpująco, 
podaje dalej szczegółową literaturę przedmiotu, 
mówi o sposobie życia dżdżownic. Następnie 
przechodzi do części systemał3rcznej, w której, 
z rodziny dżdżownic opisuje 3 rodzaje: Lumbri- 
cus, Allolobophora i Allurus; przy każdym z nich 
daje charakterystykę dokładną i dalej bardzo 
szczegółowo i ściśle opisuje gatunki wraz z pod- 
gatunkami. Z rodzaju Lumbiicus opisuje 2 ga
tunki i 3 podga+unki, z kłórych jeden nowo przez 
au tora odróżniony.

Z rodzaju  Allolobophora opisuje 8 ga'unków  
z 4-ma podgatunkami, z k+órycli jeden nowoopi- 
sany, właściwy wyłącznie Tatrom. Z rodzaju zaś 
A llurus opisuje jeden gatunek. Częsfo, opisując 
gatunki i podgatunki, au+or podaje porównawcze 
różnice a nadto przy każdym wskazuje szczegóło
wo miejscowości, w których zostały zebrane.

Rodzinę enchitrydów (Enchytraeidae) rozpo
czyna bardzo dokładny opis budowy tych roba
ków, z przytoczeniem literatury; dalej następuje 
część systematyczna, w której aułor opisuje 5 ro
dzajów, a mianowicie: Fridericia, Enchytraeus,
Henlea, Buchholtzia i Mesenchytraeus, a następ
nie z rodzaju  Fridericia podaje opis 7 gatunków, 
z których dwa; F r. bichaeta i F r. oligosetosa, no
we, pierwszy raz dostrzeżone i opisane przez 
autora bardzo szczegółowo i porównawczo, w ce
lu wykazania dokładniej różnic i podobieństwa. 
Z rodzaju  Henlea opisuje 2 gatunki, z pozosta
ły c h  zaś rodzajów po jednym; wszędzie przyto
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czone są miejscowości, w których autor zebrał 
opisywane gatunki.

W  końcu dodana je s t tablica r 3Tsunków, wyjaś
niających budowę nowych gatunków Fridericia.

Praca prof. Nusbauma stanowi bardzo poważ
ny przyczynek do poznania fauny skąposzczetów 
(Oligochaeta) galicyjskich.

A. Ś.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Skręcanie płaszczyzny polaryzacyi w nie
których płynach organicznych. Jak  wiadomo, 
p. Gruye ogłosił nader dowcipną hypo'ezę, że 
wielkość kąta  skręcania płaszczyzny polaryzacyi 
w ciałach organicznych zależy od ciężaru i poło
żenia rodników przyczepionych do asymetryczne
go atomu węgla. W Zeitschrift fur physikalische 
Chemie ogłosił obecnie p. W alden cały szereg 
pomiarów wykonanych nad pochodnemi alkoholu 
amylowego. W ybrał on tylko pochodne płynne, 
aby usunąć z badań zupełnie wpływ rozpuszczal
nika. Z doświadczeń tych wynika, że prosta 
hypoteza Guyego nader niedokładnie tylko odpo
wiada rzeczywistości. Jednakowym przyrostom 
ciężaru rodnika nie odpowiada wcale jednakowy 
przyrost kąta skręcania; przeciwnie nieraz p rzy 
rost ciężaru rodnika wpływa na zmniejszenie się 
kąta skręcania. Ciała, posiadające jednakowy 
ciężar rodnika, lecz w których budowa tego rodni
ka je s t odmienna, m ają całkiem różne kąty skrę
cania. Ciała metameryczne mają również od
mienne kąty. Ze wszystkich otrzymanych spo
strzeżeń wynika, że ciężar rodników nie je s t je 
dynym czynnikiem, określającym wielkość i znak 
kąta polaryzacyi: w równym co najmniej stopniu 
wywierają wpływ gatunek rodnika i jego budowa.

L. Br.

—  Kometa Enckego. P. Sperra podaje w „Po
pular Astronomy” wiadomość, że w połowie 
stycznia rozwinęła kometa Enckego wyraźny 
ogon, długości przeszło 1 stopnia. W  ogólności, 
blask komety miał być bardzo żywy, gdy zbliżała 
się do punktu przysłonecznego swej drogi. Jak 
wiadomo, komety teleskopowe przedstaw iają się 
zwykle tylko jako mgławice, bez ogonów.

S. K.

—  Skład powietrza, w którem gaśnie pło
mień. F. Clowes wykonał kilkanaście doświad
czeń nad składem powietrza, w którem  gaśnie

płomień. W tym celu do powietrza dodawał 
azotu i dwutlenku węgla i płomienie otaczał cy
lindrami, zawierającemi te mieszaniny. Świeca 
gaśnie jeżeli zawartość tlenu w atmosferze opada 
do 1 7 ,5 %  (w obecności dwutlenku węgla), lub 
też do 16 ,2% , jeżeli dwutlenku węgla w atmo
sferze niema. Płomień wodoru pali się jeszcze, 
gdy tlenu jest w przestrzeni 8 ,8 % , płomień me
tanu wymaga 18 ,9 %  tlenu, płomień tlenku wę
gla —  tylko 16,0 % .

L. Br.

—  Nowy sposób oddzielania antymonu i cyny.
Wiadomo, że oddzielenie antymonu i cyny, osa
dzonych siarkowodorem, przedstawia znaczne 
trudności, zwłaszcza gdy ciała te  znajdują się 
w połączeniu z innemi metalami. Zwykle w tym 
celu działamy na mieszaninę metali kwasem azot- 
nym, który cynę i antymon przeprowadza w tlen 
ki, a inne metale rozpuszcza. Nasfępnie po 
przemyciu, wysuszeniu i przepaleniu tlenków 
obliczamy ilość metali. Na miejsce tego systemu,, 
który zabiera dużo czasu i niezawsze daje do
kładne rezultaty, Meugin w ostatnich czasach ob
myślił inny, który polega na działaniu na tlenki 
wodorem in sta tu  nascendi. Doświadczenia, wy
konane wielokrotnie przez Meugina i dane termo- 
chemiczne dowiodły, że sposób ten je s t znacznie 
od innych wygodniejszy i dokładniejszy.

(Rev. scientif.).
L. Er.

—  Krzepnięcie białka wskutek wstrząsania.
Ramsden ogłasza w „Archiy fur Physiologie” 
wyniki swych badań nad krzepnięciem białka 
wskutek wstrząsania. Okazuje się, że białko 
krzepnące (białko ja ja , surowicze, witellina, glo
bulina, miozyna) można przeprowadzić w stan 
stały jedynie zapomocą wstrząsania. Ta zmiana 
stanu skupienia zachodzi z łatwością zarówno 
w kwaśnych, ja k  w zasadowych i obojętnych 
roztworach, zarówno w atmosferze tlenu, wodoru, 
azotu, dwutlenku węgla, jak  i w próżni. Nie ma 
tu  również miejsca krzepnięcie pod wpływem 
ciepła, gdyż z jednakową łatwością krzepną przy 
wstrząsaniu białka, ścinające się przy wyższych, 
ja k  i przy niższych temperaturach; wreszcie 
krzepną pod wpływem wstrząsania również takie 
pos+aci białka, na które w tym względzie nawet 
ogrzanie do tem peratury wrzenia żadnego wpły
wu nie Wywiera; nakoniec skrzep, otrzymany na 
drodze mechanicznej, różni się od skrzepu, otrzy
manego pod wpływem ciepła, co do swego skła
du i pewnych własności. W świeżej surowicy 
o oddziaływaniu zasadowem wstrząsanie sprowa
dza nader nieznaczne zmiany, lecz inaczej rzecz 
się ma w obecności kwasów lub soli. W strząsa
jąc białko surowicze w roztworze zasadowym, do 
połowy nasyconym siarczanem amonu, autor 
otrzymał wielką ilość ciałek włóknistych, które 
się potem powoli rozpuściły; rozpuszczanie to-
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zachodzi znacznie szybciej po dolaniu wody. 
A utor mniema, że nawet w świeżej surowicy po
wstają pod wpływem krążenia pewne skrzepy, 
lecz że się one w środowisku alkalicznem nader 
szybko rozpuszczają.

(Rev. scientif.).
Mps.

—  Chwasty w koniczynie czerwonej. Od lat
kilku z powodu taniości rozpowszechnia się w ca
łej Europie nasienie koniczyny czerwonej amery
kańskiego pochodzenia. Zanim rozstrzygniętą 
zostanie kwestya sporna, czy nasiona europejskie 
są lepsze lub też ustępują amerykańskim i wsku
tek tego zostanie zwiększonym lub zmniejszonym 
dowóz tych ostatnich, w wielu gospodarstwach 
dokonywają zasiewów koniczyny amerykańskiem 
nasieniem i razem z niem wprowadzają i zasiewają 
rośliny, których nasionami zachwaszczona je s t 
koniczyna amerykańska. Niektóre z tych chwas
tów  znalazłszy odpowiednie warunki, ulegną akli- 
matyzacyi i rozpowszechnią się w Europie, ja k  |

wiele innych roślin amerykańskich (np. Galinsogaea 
pąryiflora Cav., M atricaria discoidea DC., Erige- 

j .  ron canadensis L .) utrzym ało się na stałe. Wobec 
tego je s t rzeczą bardzo prawdopodobną i możli
wą, że flora nasza może zyskać nowych, nigdy do
tąd  nie spotykanych przybyszów. W ażną zatem 
wskazówkę dla florystów stanowić będzie wymie
nienie tych roślin, które przez zasiew koniczyny 
uledz mogą akliinatyzacyi. D-r B urchard z Ham
burga wylicza następujące gatunki stale towarzy
szące koniczynie amerykańskiego pochodzenia: 
Am arantus albus L ., Ambrosia artemisiaefolia L., 
Cuscuta racemosa M art. Euphorbia Preslii Lam. 
Hedeoma pulegicides Pers., Lepidium virginicum, 
L. Paspalum  laeve Michx., Plantago aristata 
Michx., Plantago Rugelii Dec., Polygonum acre 
H. B., Polygonum pensylyanicum L., Yerbena 
angustifolia, hastata et urlicaefolia L.

St. Ch.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 15 do 21 m aja 1895 r.

(ze spostrzeżeń na staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  W arszawie).

•rt
' n

B arom etr
700 mm ■+ T em p era tu ra w st. c bp

•i-t

K ieru n ek  w ia tru  
Szybkość w  m etrach  

n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P 9 w. Najw. Najn. ^

15 s. 44.6 4 M 36,6 17,2 2o,o 13,4 23,7 12,0 59 S5,W 3,SE:l 0,4 •  krótkotrw ały 12i6p. m.
16 C. 33,3 34,3 3ó,2 13.8 16,8 10,0 20,6 12,0 65 S5.W  ’ ,W3 0,0 9  drobny w  ciągu dnia.
17 P. 3f),ó 36,9 36,8 15,6 21,0 18,0 21,2 13.6 4 ó S E ’ ,E“ ,E'* — J
18 s. 39,1 29-5 40,1 14.4 12,0 7,8 18,0 7,8 80 S»,S',SW' 23,o •  cały dzień.
19 N. 41,8 42,2 42.9 8,0 1 1,2 8,4 12,6 7,3 73 W ^SW a.S1 o .l •  w  nocy na 19.
20 P. 42,9 43,2 44,3 10,0 16,3 14.0 16,9 6.0 63 S5,O.N2 0,0 •  drobny nad wiecz.
21 W. 45,7 45,7 46,3 12,2 16,5 14,8 17,6 8,3 65

i1 -
0 , 0 , E«

Ś rednia 40,5 14,1 64 23,5

T R E Ś Ć .  Lotaryusz Meyer, przez Zn. —  O heliotropizm ie roślin, przez Władysława Rotherta 
(ciąg  dalszy). —  Obawa śmierci, przez W. F errero , tłum. St. Kopczyński (dokończenie). -—  Korespon- 
dencya W szechświata.—  Towarzystwo ogrodnicze. —  Sprawozdania. —  Kronika naukowa. —  Buletyn

meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

fl03B0JieH0 I^easypoio. BapmaBa, 12 M aa 1895 r. Warszawa. Druk Emila Pkiwskiego.




