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^.dres Eedakcyi: î ra.lso-wsłsie-̂ rzed.naieście, 2STx e<3_

O G R A N I C A C H

pom iędzy psychicznem  zdrow iem  
a choroba 1).

Postępy wiedzy leczniczej w czasach na
szych są tak wielkie, jak  w żadnej niemal 
innej epoce; na to godzą się wszyscy trzeźwo 
patrzący ludzie.

Jedna tylko gałęź tej wiedzy nie ma, zda
niem wielu profanów, należytego udziału 
w tym postępie, a mianowicie psychiatrya. 
Codziennie niemal słyszeć się dają głosy, że 
nauka o leczeniu chorób umysłowych bynaj
mniej nie stoi na takiej wysokości, jakiejby 
od niej w interesie ogółu wymagać było 
można.

O ile zarzuty takie dotyczą oddzielnych 
lekarzy chorób umysłowych, oddzielnych za
kładów leczniczych dla tego rodzaju cho-

')  D ie G renzen G eistiger G esundheit und 
K rankhe it. M owa un iw ersy tecka d r a  P . F lech- 
siga, p ro feso ra  p sych ia try i w uniw ersytecie lip - 
fikim, 1896.

rych, nie mogą one mieć ogólniejszego zna
czenia, nawet gdyby w istocie były uzasad
nione. Peccatur intra muros et extra! D a
leko donioślejszym wydaje się zarzut, jakoby 
psychiatrya w obecnym swym stanie wycho
dziła wogóle z fałszywych zasad i mylnych 
zupełnie założeń przy ocenianiu chorobli
wych lub wątpliwych stanów psychicznych, 
jakoby wskutek tego lekarze chorób umysło
wych zagrażali bezpieczeństwu ogółu, wol
ności, wolności niewinnych zupełnie obywa
teli. Zwolennicy tego zarzutu tendencyj
nego, który zresztą spekulacya dobrze już 
umiała wyzyskać w romansach, nie opierają 
się wprawdzie na żadnym bezwzględnie 
głośnym fakcie —w rzeczywistości w Niem
czech nie stwierdzono dotąd ani jednego 
przypadku, w którymby człowiek zupełnie 
psychicznie zdrowy, uznany został dla powo
dów błahych za chorego na umyśle. Pomi
mo tego nie należy nadal zbywać milczeniem 
tych napaści. Profan bowiem nie jest w sta
nie na zasadzie własnych wiadomości sam 
wytworzyć sobie sądu objektywnego w tym 
względzie; stąd wynika niebezpieczeństwo, 
żeby ludność nie straciła należnego zaufania 
do nieodzownie potrzebnych zakładów dla 
umysłowo chorych, aby sędzia nie żywił 
nieuzasadnionych wątpliwości względem orze-
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czenia psychiatry-rzeczoznawcy. Gdy wobec 
tego wchodzą w grę tak ważne interesy 
ogółu, pozwolę sobie zwrócić uwagę szanow
nych słuchaczy na pewne dziedziny graniczne 
chorób umysłowych ze szczególnem uwzględ
nieniem środków, jakiemi psychiatry a nau
kowa rozporządza, do rozróżniania choroby 
i zdrowia w dziedzinie umysłowej.

Mam nadzieję, że uda mi się was przeko
nać, że psychiatrya jednak lepszą jest niż jej 
sława, że ona też ma udział w ogólnym po
stępie medycyny; udział ten jest oczywiście 
zgodny z naturą jej przedmiotu—narządu 
ducha ludzkiego, który ze względu na swe 
skomplikowanie i treść daleko pozostawia za 
sobą wszystkie inne organy; postęp ten musi 
zatem iść wpowolniejszem tempie od postępu 
tych umiejętności lekarskich, które święcą 
swe najistotniejsze tryumfy na polu walki 
z drobnoustrojami chorobotwórczemi, naj- 
prostszemi z żyjących istot. Teraz właśnie 
psychiatrya przebywa potężny przewrót nie
tylko wskutek ważnego postępu wogóle, lecz 
dlatego, że nauka o mózgu, zwłaszcza zaś 
o jego budowie doszła do punktu, w którym 
może już pod ważnomi względami wyroko
wać co do poglądów na zjawiska ducha.

W  poszukiwaniach przyczyn braku zaufa
nia, jaki profani żywią dla psychiatrów z po
wołania, natrafiamy na punkt, który wzbu
dzał już tylokrotnie tak wielki gniew wielu 
znakomitych myślicieli, a mianowicie na od
woływanie się do zdrowego rozsądku ludz
kiego.

Profan mniema, że może sądzić wątpliwe 
stany psychiczne, gdyż zdaje mu się, że 
mając zdrowy rozsądek posiada znajomość 
zdrowego ducha.

Profan wskutek tego staje odrazu na sta
nowisku dyametralnie przeciwległem wzglę
dem stanowiska lekarza. Ten ostatni bo
wiem jest przekonany, źe ma możność oce
niania wątpliwych stanów psychicznych, 
gdyż zna dokładnie zjawiska choroby umy
słu, gdyż posiada doświadczenie co do wszyst
kich zboczeń od normy psychicznej, jakie 
zdarzają się u ludzi.

D la kogoś, kto śledzi rozwój historyczny 
nauki o chorobowych stanach psychicznych, 
żadnej nie ulega wątpliwości, że nauka także 
od rozważania wybitnie wyrażonych chorób 
umysłowych posuwała się ku granicom obłę

du, ku badaniu stanów graniczących ze zdro
wiem psychicznem. Na co może nam się tu 
przydać ten tak zwany zdrowy rozsądek 

. ludzki; czyż ma on wogóle cokolwiek z tem 
zadaniem wspólnego!

Daleki jestem od zaprzeczania mu zupeł- 
| nej racyi bytu, ale znaczenie jego jest tu 

bardzo ograniczone. Psychologia profana 
opiera się przedewszystkiem na samopostrze- 

I ganiu i dla lekarza jest to w rzeczywistości 
najgłówniejsza miara przy ocenianiu spraw 

| duchowych u innych ludzi. To, co rozu
miemy pod nazwą świadomości, woli, rozwa- 

| gi, wszystkiego tego w istocie każdy uczy się 
I z postrzegania samego siebie. Ten rodzaj 

psychologii wspólny jest nam wszystkim. 
Profan zatem zajmuje się tem, co najlepiej 
określić można nazwą psychologii indywi
dualnej. Wytwarza on sobie mniej lub wię- 

j cej dokładny obraz oddzielnych indywidual
ności, ich wiedzy, zdolności pojmowania, 
bodźców postępowania, usposobienia.

W  wysokim stopniu charakterystycznym 
wydaje mi się fakt, że myśliciel, któremu za
wdzięczamy pojęcie badania indukcyjnego, 
lord Bacon z Verulamu, uważa ten właśnie 
rodzaj badania psychologicznego za podsta
wę wszelkiego psychiatrycznego sądu i po
stępowania. Bacon przyznaje jednak oczy
wiście racyą bytu takiej tylko psychologii 
indywidualnej, która polega na naukowo 
ścisłej analizie ducha i charakteru oraz ukry
tych indywidualnych zawiązków pojedyń- 
czych ludzi.

Od czasów Bacona upłynęły prawie trzy 
stulecia, miliony pracowały na polu psycho
logii indywidualnej na zasadzie swego zdro
wego rozsądku; pomimo tego jednak brak 
nam zupełnie dzieła, którego zadaniem by
łoby wyprowadzić bez uprzedzenia ze spo
strzeżeń tych„facit” dla średniego człowieka 
normalnego i wykazać liczebnie, jakie po
staci odmian istnieją dla umysłu i charak
teru człowieka normalnego. Czyż wiemy 
jaki procent ludności jest uczciwy, rzeczy
wiście uczciwy? Statystyka moralności nic 
nam tu powiedzieć nie 'może, gdyż ilość 
uczciwych nie zgadza się bynajmniej z liczbą 
tych, którzy nie byli karani. A więc już na 
tem tak ważnem polu zmuszeni jesteśmy do 
najbardziej powierzchownego szacowania. 
Czy słuszność ma Szekspir gdy mówi:
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„uczciwy jest wybrańcem z pośród dziesiąt
ków tysięcy!” czy też Goethe, gdy twierdzi, 
że „znaleźć wśród tysiąców jednego uczciwe
go czyż to coś znaczy”. W rzeczywistości 
nic nie wiemy z pewnością i, zależnie od uczu
ciowego stanowiska postrzegającego, sąd jego 
waha się pomiędzy daleko odległemi od sie
bie krańcami w tę lub inną stronę. Jeżeli 
postrzegający z bystrością spojrzenia łączy 
w sobie oziębłość wewnętrzną uczucia, wtedy, 
jak Goethe, nie znajdzie nikogo, jeżeli po
siada on uczucie gorące, przeleje je na inne
go nawet tam, gdzie to nie będzie słuszne. 
Dla zdrowego człowieka przeciętnego nie 
istnieje ściśle objektywna psychologia indy
widualna! Co zaś dotyczę dziedzin granicz
nych, to bardzo niewielu profanom nadarza 
się sposobność dokładnego poznania większej 
liczby stanów tego rodzaju. Najpłodniejszy 
nawet powieściopisarz obejmuje wzrokiem 
swym małą tylko cząstkę długiego szeregu— 
i stąd to mnóstwo jednostronnych opisów, 
przedwczesne wyprowadzanie domniemanych 
praw postępowania ludzkiego na zasadzie 
zupełnie niewystarczającego materyału spo 
strzegawczego.

Czy wobec tego psychologia naukowa ogól
na ze swemi bardziej ścisłemi pojęciami nie 
zastępuje być może braku wszechstronnej 
psychologii indywidualnej? Czy czasem nie 
możemy zasięgnąć rady u filozofów, chociaż 
są to profani w znaczeniu lekarskiem? Jak  
wiadomo największy z filozofów krytycznych, 
dla którego uznanie wciąż jeszcze wzrasta, 
mianowicie Kant, domagał się stanowczo, 
aby wyłącznie do psychologa-filozofa należał 
sąd nad przestępcami pod tym względem, 
czy wykonali oni swój czyn w stanie przy
ćmienia umysłu. „W  przypadku tym—do
słownie powiada K an t—sąd odesłać musi 
skazańca (wobec własnej niekompetencyi) 
nie do lekarskiego lecz do filozoficznego wy
działu. Pytanie bowiem, czy oskarżony pod
czas postępku swego znajdował się w całko- 
witem posiadaniu swych naturalnych władz 
rozumu i sądu, jest czysto psychologicznej 
natury; chociaż spaczenie fizyczne narządów 
ducha może być niekiedy przyczyną niena
turalnego przestąpienia poczucia obowiązku 
właściwego każdemu człowiekowi, to jednak 
lekarze i fizyologowie nie zaszli tak daleko, j 
do tak głębokiej znajomości machiny ludz- j

ki ej, by na tej zasadzie mogli objaśnić po- 
| budki okrutnego czynu i (wobec braku ana

tomii ciała) mogli je przewidzieć; i medycy
na sądowa (medicina forensis) zadając sobie 

j  pytanie: „czy stan umysłu sprawcy postępku 
{ był pomieszaniem, czy postanowieniem, po- 

wziętem ze zdrowym rozsądkiem?” wdaje się 
w nieswoje sprawy, których sędzia wcale 

j  nie rozumie, a przynajmniej, skoro to do 
jego forum nie należy, przekazać musi inne
mu wydziałowi”.

Tyle Kant. Nie wątpię wcale, że wielki 
myśliciel, jak  na swoję epokę i ze względu na 
swoję osobistość, uchwycił w głównych zary
sach rzeczywistą istotę rzeczy. Mechanizm 
zwłaszcza mózgu ludzkiego rzeczywiście ma
ło wtedy był znany i K ant skutkiem bystro
ści swego umysłu przewyższył nawet tak po
ważnego anatoma mózgu, jak Soemmering, 
jasnością swego poglądu na to, czego wymagać 
należy pod względem fizycznym od narządu 
ducha; oczywistym dowodem tego jest cenna 
jego krytyka nauki Soemmeringa o siedlisku 
duszy w płynie mózgowym. Pomimo tego,
0 ile wiem, nie znalazł się ani jeden rząd, 
któryby dla informowania sędziów ustanowił 
filozofów sądowych i kierownicy rządu mieli 
zaprawdę w tym względzie niewątpliwą słusz
ność. Gdyż co do pewnego stopnia może się 
stosować do takiego umysłu jak Kant, to 
bynajmniej nie może dotyczyć wszystkich, 
którzy się nazywają filozofami.

Tak, nie dotyczy to nawet takiego filozo
fa jak Schopenhauer, któremu nikt zaprze
czyć nie może potęgi umysłu i genialnej 
bystrości. Schopenhauer też bardzo żywo 
interesował się zagadnieniami psychiatryi
1 w jego głównem dziele: „Świat jako wola 
i wyobrażenie” kilka paragrafów w głów
nej swej treści poświęconych jest temu 
przedmiotowi. Już to jest wysoce charak- 
terystycznem, że ten apologeta woli szuka 
przyczyn zaburzeń umysłowych przeważnie 
a nawet wyłącznie niemal w dziedzinie inte
lektu, a nawet w zupełnie określonym punk
cie, mianowicie, że w obłąkaniu nić osobi
stego przypomnienia przerywa się w jednem 
miejscu i że luka ta wypełniona zostaje 
przez rozmaite fantastyczne kombinacye. 
Dowodzenie Schopenhauera jest jednak 
szczególniejsze pod jednym względem. Cho
ciaż niewątpliwie starał on się z własnego
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odczuwania zbadać obraz obłąkania, to jed
nak w większym jeszcze niemal stopniu ko
rzysta z innego zupełnie rodzaju materyału. 
Zwraca on uwagę na postaci genialnych 
dramaturgów jako to: Torąuatto Tasso
Goethego, Szalony Ajaks Sofoklesa, Król 
Lear i Ofelia Szekspira. Te postaci, będące 
płodem szczerego geniuszu—powiada Scho
penhauer—należy postawić na równi pod 
względem prawdziwości z rzeczywistemi oso
bami, odtwarzają one istotę pomieszania 
umysłów w sposób dla każdego oczywisty. 
Tu jednak bezwarunkowo jest on w błędzie. 
Postaci obłędu, zwłaszcza u Szekspira, za
wierają bezwarunkowo rysy wzięte z natury, 
rzeczywiście trafne cechy, ale całość ich 
tchnie najczystszą poezyą. Strona poetycz
na przewyższa bezwarunkowo nad stroną 
realną. Tylko duch Szekspiia majaczyć 
może jak Ofelia, zwykły duch ludzki nie mo
że się zdobyć na taką subtelność!

Oprócz tego poeta interesuje się obłędem 
nader jednostronnie, przedstawiając go 
zawsze jako skutek ciężkich walk wewnętrz
nych i niezmiernego cierpienia moralnego 
i Schopenhauer dochodzi do wprost mistycz
nego wniosku, mianowicie że obłęd jest 
ostatnią deską ocalenia, której przyroda się 
chwyta, aby osobnika, zagrożonego niezmier- 
nem cierpieniem wewnętrznem, przez kryzys 
przeprowadzić.

O wieleż prościej, jaśniej i naturalniej 
przedstawia to sobie Szekspir, mówiąc usta- | 
mi króla Leara: „Przestajemy być sobą, gdy 
przyroda, uciskając duszę, zm uszają do ! 
cierpienia wraz z ciałem”. Tutaj psycholo- i 
gia Szekspira zupełnie zgadza się z naszą. 
Ciało jest najpierwszą przyczyną, która po- | 
woduje cierpienia ducha i chory mózg ma 
właściwe sobie prawa. Nie panuje tu logika 
ani zdrowego rozsądku ludzkiego, ani myśli
ciela metafizycznego. Odrębności chorego , 
ducha nie wyjaśnia nam nawet współczesna 
psychofizyka, do tego potrzeba daleko wię- j  

cej; o ile nie możemy tego osięgnąć na dro
dze metodycznego powoli postępującego ba
dania, próbować musimy, czy nie posunie nas 
naprzód myśl szczęśliwa, bez której nigdy 
obejść się nie można w dziedzinie tak zawi
łej jak psychiatrya; wolne kombinowanie 
zdobyczy z najrozmaitszych dziedzin wie
dzy—anatomii, biologii, patologii i psycho

logii—wielkie ma tutaj znaczenie. Z roz
ległem badaniem wszystkich spraw ducho
wych, zarówno normalnych jak  patologicz
nych, łączyć się musi dążenie do sprowadze
nia każdego zjawiska duchowego do właści
wości, do czynników ustroju cielesnego, do 
spraw cielesnych. Potrzeba do tego z jed
nej strony naturalnego rozczłonkowania du
cha, aż do rzeczywistych ostatnich części 
składowych i powiązania tych części z od- 
powiedniem podścieliskiem materyalnem, 
zwłaszcza zaś z mózgiem. Gdyby ktoś 
pragnienie to nazwał przedwczesnem, odpo
wiem mu, że daleko bliżej znajdujemy się od 
naszego celu, niż marzyć śmie wiedza szkol
na. Nauka o budowie mózgu, poprzednik 
niezbędny każdej rzeczywistej nauki o duchu, 
dokonała w latach ostatnich tak wielkich po
stępów, że olbrzymiemi krokami zbliżamy 
się do celu naszego — wykrycia rzeczywistej 
podstawy do zbadania ducha ludzkiego. 
Analiza chorego ducha ludzkiego jest istot
nie przedewszystkiem zagadnieniem fizycz- 
nem, nie należy tylko bredzić jak H erbart,
0 poszukiwaniach nad statyką i dynamiką sił 
psychicznych na drodze spekulacyi, lecz każ
dy krok musi być kontrolowany przez do
świadczenie, zwłaszcza przez naukę o mózgu. 
Psychiatrya jest nauką o odmianach życia 
duchowego w zmiennych warunkach cieles
nych. Wobec tego musi się ona przede
wszystkiem ściśle trzymać badania mózgu; 
wszelaka metafizyka działa tutaj jak  środek 
usypiający, sprowadzając zamieszanie w ja s 
ności naszych poglądów.

Jakież tu może być znaczenie zdrowego 
rozsądku ludzkiego? Pominąwszy przygod
ną znajomość majaczeń gorączkowych, pro
fan zaledwie z objawów zatrucia wyskoko
wego wytwarza sobie wyobrażenie o potędze 
wpływu czynników cielesnych na życie du
chowe. Smutne te objawy są jednak tak 
wielkiej wagi, że muszę się choć pokrótce 
tutaj nad niemi zastanowić.

Stan odurzenia wyskokiem nie jest bynaj
mniej zjawiskiem tak prostem, by zdrowy 
rozsądek ludzki mógł sobie o nim wytworzyć 
wyczerpujące i zgodne z rzeczywistością wy
obrażenie. Czem dzieje się lo, że jeden 
człowiek jest absolutnie nieczuły na wpływy 
wyskoku (jestto w każdym razie rzadkie
1 anormalne zjawisko), gdy tymczasem inny
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wskutek najmniejszego nadużycia wyskoku, 
wpada w stan zupełnego szału, a u jeszcze 
innego następuje zaledwie lekkie pobudzenie 
fantazyi, a potem skłonność do snu.

Zagłębiając się w badanie tych prostych 
objawów, napotykamy wkrótce czynnik wiel
kiej wagi, mianowicie wpływ ustroju odzie
dziczonego, dziedziczności. Potomkowie zdro
wych krzepkich rodziców mogą sobie bez
karnie pozwolić na nadużycie, niepociągające 
u nich za sobą żadnych szczególniej wybit
nych objawów; członkowie rodzin, w których 
choroby umysłowe i nerwowe występują 
dziedzicznie, wpadają już wskutek nieznacz
nego nadużycia w stan, pod każdym wzglę
dem podobny do zaburzeń umysłowych. J a 
kież więc znaczenie ma tutaj ten czynnik 
dziedziczności? Tylko ścisła empirya psy- 
chiatryi może dać na to odpowiedź. W oczach 
człowieka fachowego niektóre, bynajmniej 
nie wszystkie postaci obciążenia dziedziczne
go są same przez się już w ogólności zabu
rzeniem umysłu, jeżeli nie aktualnem, to 
chociaż potencyalnem. Samo doświadczenie 
dowodzi tego niezależnie od jakiejbądź teo
ryi i daje dla oceny wolności woli takich 
osobników tego rodzaju wskazówki, których 
zdrowy rozsądek sam przez się tak samo 
pojąć nie może, jak nie może zgłębić sam 
z siebie zagadnień wyższej matematyki.

W innych przypadkach szczególniej odręb
nej reakcyi na wpływy wyskoku spostrzega, 
my, nawet bez obciążenia dziedzicznego, nie- 
kształtność niektórych części ciała, niedo
stateczny rozwój niektórych jego części^ 
jako to czaszki, uszu i t. p. Częste przy
padki współczesnego występowania takich 
„oznak zwyrodnienia” ze zboczeniami du- 
chowemi uczą nas, każą nam się z począt
ku czysto empirycznie domyślać tutaj we
wnętrznego związku; dalsze zaś rozważania 
prowadzą ostatecznie do wniosku, że taki 
osobnik uledz musiał w okresie swego roz
woju jakimś wpływom szkodliwym, które 
skierowały na mylne drogi rozwój oddziel- | 
nych narządów; mamy tu bowiem do czynie- | 
nia z właściwościami zawsze wrodzonemi, !7 j
choć nie zawsze odziedziczonemi, których 
znaczenie w szczegółach niewątpliwie pod 
wieloma jeszcze względami jest ciemne.

U innych znowu osobników anormalny spo
sób reagowania zbiega się z objawami cho- |

rób nerwowych jak epiłepsya, histerya i t  p.^ 
u jeszcze innych normalny pierwotnie sposób 
reagowania stał się anormalnym od czasu 
wstrząśnienia mózgu, które wprowadziło s ta 
łą zmianę charakteru, od czasu przebycia 
tyfusu, po długotrwałem nałogowem zaży
waniu alkoholu, morfiny lub innych środków 
nasennych.

Dopóki nie oceniano należycie tych fak
tów, wypadało bezczynnie zakładać ręce 
wobec niektórych objawów umysłowych; s ta 
rano się tedy zapomocą najróżniejszych 
sztucznych hypotez psychologicznych zastą
pić brak pewnych wiadomości. W  taki spo
sób np. powstała nauka o tak zwanej „mania 
transitoria”. Zdarza się niekiedy, że pewne 
osobniki, zupełnie napozór zdrowe, nagle 
wpadają na całe godziny w gwałtowny szał 
i bezmyślną wściekłość, a potem przez całe 
dalsze życie ani razu nie zapadają umysło
wo; wobec faktów takich z całą powagą roz
bierano kwestyą, czy takie zaburzenie nie 
może powstać nagle u zdrowego zupełnie 
człowieka, jak grom z jasnego nieba. Spo
strzeżenia, dokonane w klinice mojej, wy
kazały, że tego rodzaju cierpienie zdarzyć 
się może czasem u osób nie chorych bynaj
mniej na nerwy, które po zażyciu niewieł- 

| kich nawet ilości wyskoku otrzymały mocne 
| uderzenie w głowę, lub zgrzały się mocno; 
i możliwe tu jest oczywiście tylko fizyko che

miczne wyjaśnienie sprawy, zdrowy rozsądek 
ludzki milczy wobec tych faktów, których 
najsubtelniejsza nawet psychologia bez zna- 

| jomości przyczyn wcale' wytłumaczyć nie 
potrafi.

W taki sposób niezliczona ilość oddziel
nych zjawisk w tej dziedzinie chorego życia 
duchowego da się wytłumaczyć bezpośrednio, 
bez dalekich kołowań, przy pomocy ścisłej 
empiryi, jako wpływ anormalnych stanów 
mózgu; wskazówki zdobyte w taki sposób 
stosować się dają we wszystkich wątpliwych 
stanach ducha.

By lepiej to zilustrować, pozwólcie mi, sza
nowni słuchacze, rozpatrzyć bardziej szcze
gółowo inne jeszcze rzeczywiste lub przy
puszczalne strefy graniczne obłędu.

W szeregu mniemanych ofiar lekarzy cho
rób umysłowych, które w ostatnich latach 
żywo poruszyły opinią publiczną, miejsce 
wybitne zajmuje grupa osobistości, odzna-
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czających się tem, żo pozostają stale na sto
pie wojennej z sądami i władzą, z zasady 
w tłumaczeniu prawa stawiają się ponad 
prawodawcę i naturalne niepowodzenie tych 
dążeń przypisują nieuctwu, postępowaniu 
wbrew swym obowiązkom, a nawet zbrodni
czym zamiarom sędziów. Osobniki takie, 
których równowagę umysłową zatruwa nie
jako obecny porządek społeczny i panujące 
stosunki prawne, noszą zwykle nazwę „pie
niaczy”. Nie będę tutaj szczegółowiej za
stanawiał się nad tym rodzajem obłędu, 
gdyż wątpię, aby on wzbudzał szczególniej
sze zainteresowanie ogółu. Lecz wobec wiel
kiego praktycznego znaczenia tych kwestyj 
pod względem politycznym, pozwolę sobie na 
kilka krótkich uwag.

Jakkolwiek nie znam ani jednego przypad
ku, w którymby człowiek umysłowo zdrowy 
został pozbawiony wolności działania, jako 
dotknięty obłędem pieniaczym, jednakże na
wet lekarze chorób umysłowych, mojem 
zdaniem, stoją wobec tej kwestyi na stano
wisku niezgodnem z nauką. Lekarze popa
dają częstokroć w błąd schematyzowania, 
niesłusznie uogólniając oddzielne spostrze
żenia. Tak zwani pieniacze nie cierpią by
najmniej zawsze na obłęd; nie wszyscy bez 
wyjątku z pośród nich kierują się w postęp
kach swych rozumowaniem właściwem obłą
kanym. Pomijając już osobistości, którym 
do pewnego stopnia istotna stała się krzyw
da, tylko część pieniaczy należy do chorych 
umysłowo, dotkniętych pewnego rodzaju 
manią, do chronicznie obłąkanych w znacze
niu psychiatryi naukowej. Te osobniki pod
legają przecież oczywistym złudzeniom zmy
słów i fantastycżnej idei prześladowczej 
i głęboko odczuwają swoję rolę zbawcy 
uciśnionych przez prawo i uciemiężonych 
współbraci. Lecz ci, tak łatwi do odróżnie
nia obłąkani, stanowią tylko jednę kategoryą 
pieniaczy. Inny rodzaj okazuje przede- 
wszystkiem nie anomalie intelektualne, lecz 
zboczenia charakteru, które w szczegółach 
przedstawiają jeszcze wiele odmian. Jedna 
z należących tu grup jest bardzo blizką wy
raźnej „morał insanity”, obłąkania moralne
go; są to osobniki wadliwe obyczajowo, 
z przewrotnem, spaczonem uczuciem, bez
względnie dążące do swoich celów egoistycz
nych, po części podtrzymywane w tem przez

pewne osłabienie sądu, które nieuchronnie 
towarzyszy brakowi zdrowych uczuć. W  na
stępnej odmianie znów widzimy umiarkowa
ne tylko zboczenie od normy, które jednak 
skutkiem szczególniejszego ugrupowania swe
go prowadzą do postępków, właściwych cho
rym na umyśle. Jeżeli człowiek, wysoko 
przeceniający swe zdanie, z drażliwą bardzo 
godnością osobistą, uparty i gwałtowny, nie 
znajdzie przed sądem należnej mu wedle 
niego sprawiedliwości, to może on z łatwo
ścią dojść do przekonania, że sędziowie są 
ograniczeni lub źli. W  postępowaniu takich 
osobników nie posiadają bynajmniej głowne- 
go znaczenia przedewszystkiem nielogiczne 
wnioski rozumowania, lecz podnietą są żyw
sze uczucia, stałe, wtłaczające myśl w okreś
lone ciasne tory namiętności, wahające się 
w różnorodnych odcieniach pomiędzy prze- 
kornem podnieceniem a podobnem do melan
cholii zobojętnieniem. Jak  powstaje takie 
chorobliwe uczucie i nastrój, dlaczego trwają 
one tak uporczywie, nieznikając przez czas 
dłuższy, to są pytania, na które lekarz prze
dewszystkiem szukać musi odpowiedzi, by 
mógł sprawiedliwie ocenić stan ogólny. To 
jednak nigdy udać się nie może na drodze 
psychologicznej; przedewszystkiem w grę tu 
wchodzi wpływ czynników cielesnych, danych 
dziedzicznych, otrzymanych obrażeń, prze
bytych chorób; należy tu  zatem stosować 
biologiczno-patologiczną metodę badania, 
która zawsze niemal prowadzi do zadawal- 
niającego celu. Niedoświadczeni lekarze 
przeciwnie, znajdując się pod wpływem wra
żenia ogólnego, jakie na nich wywiera tego 
rodzaju chory, doszukują się częstokroć 
przedewszystkiem objawów duchowych, które 
same przez się dowodzą zaburzenia umysło
wego. Nie zadawalniają się oni wystarcza- 
jącem zupełnie wykazaniem wrodzonego lub 
nabytego obciążenia i wielu nieznacznych 
zboczeń, które w sumie są potencyalnie zu
pełnie równoważne z chorobą umysłową; 
idee fixe wydaje im się argumentem poważ
niejszym; zapominają oni tutaj, że takie wy
godne ominięcie trudności nie jest bynaj
mniej zawsze słusznem.

Tu dołącza się jeszcze niezaprzeczony 
brak w prawodawstwie, niedostateczne okreś
lenie tego, co pojmować należy pod nazwą 
wolności woli i korzystania z pełni władz



Nr 39. WSZECHSWIAT 615

umysłowych. Ponieważ jednak psychologia 
naukowa nie rozbiera tych poj ęć, a każdy 
filozof tłumaczy je po swojemu, przeto sąd 
rozstrzygający pozostawiony jest ostatecznie 
na łaskę zdrowego rozsądku ludzkiego i oto 
ta  wątpliwej wartości wyrocznia ma głos 
w tym punkcie prawodawstwa, gdzie właśnie 
najpotrzebniejszemby było ściśle naukowe 
określenie: mianowicie przy orzekaniu o skut
kach prawnych chorobliwych stanów uczucia.

(Dok. nast.).
Przełożył Z. Szymanowski.

Jeszeze o ogrodzie botanicznym  
w  Baitzenorg na Jaw ie.

Kilka razy na tem miejscu pisaliśmy
0 ogrodzie botanicznym w Buitzenorg, dziś 
jeszcze chcemy powiedzieć kilka słów o tym 
ogrodzie botanicznym, bezwątpienia najpięk
niejszym na kuli ziemskiej.

Od r. 1880, kiedy d-r M. Treub został je 
go dyrektorem, ogród stał się instytucyą nie 
mającą podobnej sobie. Bardzo sławny 
jest ogród botaniczny w Kew i oba mają 
jednakowe uposażenie po pół miliona fran
ków, ale w Kew większa część tych pieniędzy 
idzie na utrzymanie ogrodu spacerowego
1 szklarni zbytkownych, podczas gdy w Bui
tzenorg cały budżet jest obracany na cele 
naukowe. Wszakże nie całą tę sumę daje 
rząd; większą jej część dostarczają plantato- 
rowie z Jawy i Sumatry, którzy dla wytrzy
mania walki ekonomicznej z innemi kolonia
mi założyli w Buitzenorg specyalne pracow
nie, gdzie badają naukowo choroby ryżu, 
trzciny cukrowej, tytoniu, drzewa kawowego 
i t. d. Te pracownie dużo już zrobiły, głów
nie w chorobach tytoniu, a botanik, który 
wynalazł środek przeciw chorobie niszczącej 
tytoń w Deli (Sumatra) otrzymał gratyfika- 
cyą 60000 fr. Łatwo zrozumieć, że szkody, 
których plantatorowie uniknęli, wynosiły 
kilka milionów, jeżeli mogli dawać takie 
gratyfikacye!

Dyrektor, d-r Treub, robi co może aby 
zakład był pierwszorzędnym. Miasto Bui
tzenorg nie miało gazu, d-r Treub postawił 
dwie fabryki, jednę dla pracowni w Buitze
norg, drugą dla pracowni w Tjikenmenh, 
gdzie jest ogród próbny; urządził pracownię 
chemii farmakologicznej dla badania licznych 
lekarskich produktów Jawy, tudzież wielki 
zakład fotograficzny, że nie wspominamy 
księgozbioru, zielników i innych zbiorów.

Ponieważ w Buitzenorg nie było już miej
sca, założono w r. 1875 w Tjikenmenh o 4 km  
oddalonym od zakładu głównego, ogród 
próbny, mający 72 hektary przestrzeni, 
w którym widzimy praktyczne zastosowania 
botaniki. Nietyłko badają tu różne rośliny, 
próbują najlepszych gatunków uprawy, ale 
w pracowniach analizują produkty dla wska
zania plantatorom najkorzystniejszych od
mian; chemicy badają różne gatunki kauczu
ku, indygo i t. d., szukają udoskonalonych 
sposobów przyrządzania kawy, herbaty, wa
nilii i t. d., a źe ryż karmi 25 milionów 
mieszkańców Jawy, są tam i wzorowe pola 
ryżowe, na których malajczycy mogą się 
uczyć uprawy tak ważnej dla siebie rośliny.

Nakoniec w Tjibodas, na stoku wulkanu 
Jerch, na 1400 m nad poziomem morza, są 
uprawiane rośliny nieznoszące klimatu Bui- 
tzenorgu i Tjikenmenhu. Tę część ogrodu 
utworzono głównie dla drzew chinowych. 
Gdy drzewa chinowe były w Ameryce za
grożone zupełnem wyniszczeniem, Teysmann, 
ówczesny dyrektor ogrodu w Buitzenorg, 
sprowadził drzewa Cinchino; roślina po
myślnie się rozmnożyła i dziś Jaw a posiada 
mnóstwo plantacyj tego cennego drzewa. 
Dzięki tyra plantacyom, tudzież ceylońskim, 
do których użyto drzewek z Jawy, cena chi
niny jest dziś 10 razy niższą niż była wtedy, 
gdy kora chinowa pochodziła tylko z Ame
ryki. Przy ogrodzie w Tjibodes jest 300 
hektarów lasu dziewiczego i pracownia bota
niczna.

Wobec zasobów niezwykłych tego wspa
niałego zakładu naukowego, nie zadziwimy 
się, jeżeli „Les Annales du Jardin botaniąue 
de Buitzenorg”, wychodzące w Leydzie, są 
dziś jednem z głównych wydawnictw bota
nicznych. „Medcelingen uit’s Lands Plan- 
tentnin” i „Yerslagen van's Lands Planten- 
tnin”, roczniki, wychodzące oba w Batawii,
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zajmują się głównie zastosowaniami prak- 
tycznemi i florą leśną.

Próby upraw kolonialnych w Buitzenorg | 
trw ają całe lata, ale są zawsze pomyślnym 
skutkiem uwieńczone. Ooby się stało z plan- 
tacyami gdyby ogród w Buitzenorg nie wska
zał Goffea liberica dla zastąpienia zwykłego 
drzewa kawowego, które zupełnie wyniszczył 
grzybek pasorzytny? Wszyscy na Jawie 
czuli, źe unikną ruiny przez wprowadzenie 
Coffea liberica, sprowadzali nasiona, ale 
te w drodze traciły zdolność kiełkowania! 
Ogród w Buitzenorg miał możność sprowadze
nia młodych drzewek, te po wielu bezowoc
nych próbach wydały nakoniec kwiaty i owo
ce. Plantacye kawy na Jawie są znowu 
w pełnym rozwoju, bo od r. 1878 plantatoro- 
wie otrzymują nasiona Coffea liberica z roś
lin wyhodowanych w Tjikenmenb.

Wspomnieliśmy o drzewie chinowem; rów
nie ważnem jest drzewo dostarczające kau
czuku, niezbędnego dla drutów telegraficz
nych podmorskich. Palagium Gutta, drzewo 
dostarczające kauczuku, rosło tylko na 
wyspach Singapore i wyniszczone zostało do 
ostatnich czasów. Na szczęście w Buitze
norg były dwa okazy tego cennego drzewa 
i dziś ich ziarna wszędzie dają początek no
wym plantacyom.

Łatwo pojąć, jaki ogromny jest wpływ 
Buitzenorgu na stan ekonomiczny Jawy 
i wysp sąsiednich. Nie trzeba przecież za
pominać, że Jaw a nietylko żywi swą ogrom
ną ludność, ale wywozi co rok na setki mi
lionów franków cukier, kawę, herbatę, chi
ninę, ryż i t. d.

Ze wspaniałych tych zakładów botani
cy europejscy mogą korzystać bezpłatnie.
W  ciągu ostatnich 10-ciu lat, więcej niż 40 
uczonych korzystało z tej prawdziwie królew
skiej hojności. Kilka krajów Europy i Ame
ryki wysyła regularnie botaników na Jawę, 
aby na miejscu mogli się obeznać z kulturami 
kolonialnemi i roślinnością podzwrotnikową. 
Buitzenorg jest dziś dla botaniki tem, czem 
Grecya dla archeologii, a Włochy dla 
sztuki.

Odsyłamy do ciekawego dzieła Haber- 
landta: „Eine botanische Tropenreise” (Lipsk, 
1893) po szczegóły o klimacie w Buitzenorg, 
lesie dziewiczym, trybie życia, po opisy 
tego kraju zaczarowanego, na tem miejscu

chcemy tylko kilka słów powiedzieć o ochro
nie lasu podzwrotnikowego.

Mało już tego lasu zostało na Jawie; ustę
puje on ciągle miejsca najrozmaitszym plan
tacyom i botanik, chcący lasy dziewicze po
znać, musi szukać miejsc coraz bardziej od
dalonych od cywilizacyi.

Eksploatacya chciwa i nieprzezorna drzew 
użytecznych zrobiła to, że wiele z nich jest 
już blizkiemi wyginięcia, jak  np drzewa do
starczające kamfory, żywicy damarowej i t. d. 
Gorzej jeszcze, bo wielkie zakłady ogrodni
cze europejskie posyłają w te strony po stor
czyki. Drzewo, na którem rosną storczyki, 
bywa ścięte i powalone na ziemię, nieraz są 
na niem storczyki bardzo pospolite i drzewo 
zostało ścięte nadaremnie. Patrząc na stor
czyki w Europie, nikt nie pamięta o tem, źe 
każdy okaz kosztował życie kilku drzew, źe 
został zebrany do ostatniego listka, źe nigdy 
może botanik nie zobaczy rzadkiego storczy
ka w jego ojczyznie! To nie jest przesadą, 
bo dużo rzadkich i bardzo poszukiwanych 
storczyków amerykańskich już nie istnieje 
w dawnej swej ojczyznie. Dziś najwspa
nialsze storczyki Jawy: Yanda i Phalaenop- 
sis, znikły zupełnie z północnej części wyspy. 
Aerides virens, storczyk dawniej bardzo 
pospolity koło Batawii, rośnie dziś tylko na 
kilku drzewach, które tradycya ludowa chro
ni od ścinania. Wkrótce najpiękniejsze 
storczyki będą kwitły tylko w szklarniach 
europejskich i rzeczywiście pochwały godnem 

| jest postanowienie jednego z radżów w Indo- 
Chinach, który zamknął swoje granice dla 
poszukiwaczów storczyków.

W  inny jeszcze sposób człowiek szkodzi 
roślinności dziewiczej, a mianowicie przez 
pożary: trawy wytrzymują tę klęskę wsku
tek swych silnych organów podziemnych, ale 
młode drzewa giną ze szczętem. I  tak, za
miast młodego lasu, pełnego nadziei na przy
szłość, tworzy się tylko nieprzebyta gęstwina.

Zniszczenie lasu ma zupełnie inne skutki 
pod zwrotnikami, niż w naszych strefach. 
Główną cechą tych lasów dziewiczych jest 
wielka rozmaitość drzew, które je składają: 
nie sposób prawie znaleźć obok siebie dwu 
drzew jednego gatunku, a tem mniej całych 
przestrzeni zajętych, jakw Europie, przez je
den gatunek; na Jawie np., zaledwie tak wiel
kiej jak Anglia, jest do 1 500gatunków drzew,
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ściśle miejscowych, podczas gdy w Anglii 
jest ich tylko 60 i te wszędzie się znajdują. 
To samo co o drzewach można powiedzieć 
o paprociach, storczykach, lianach i t. d.; 
na jednym wulkanie Pangerango zebrano 
np. 300 gatunków paproci! Wszelkie więc 
wyniszczenie lasu, choćby na małej przestrze
ni, prowadzi za sobą wygubienie wielu gatun
ków. Dla przykładu przytoczymy jednę 
roślinę: Isachne pangerangensis; bardzo cie
kawa roślina z rodziny trawiastych, nigdzie 
indziej się nie znajduje na całej kuli ziem
skiej, jak tylko na szczycie wygasłego wul
kanu Pangerango i to w niewielkiej ilości. 
Niech tylko ludzie przeprowadzą jakie zmia
ny na szczycie, gatunek zaginie bezpo
wrotnie.

Większość roślin nie przedstawia użytku 
praktycznego dla człowieka, ale niemniej one 
są ciekawe i cenne, a przyrodnik równie ża
łuje drzewa dającego kauczuk, jak pokornej 
trawki, wartość bowiem przemysłowa orga
nizmu nie zawsze stanowi o jego cenie dla 
nauki.

Tysiące roślin już wyginęło na Jawie, ale 
dziś rząd zrozumiał znaczenie naukowe za
chowania gatunków i urządził rezerwy leśne, 
w których las dziewiczy rozwija się, ręką 
ludzką nietknięty. Jest ich dziś 18, a głów
ną—jest las dziewiczy w Tjibodas, stanowią
cy część ogrodu w Buitzenorg.

Inną jeszcze usługę oddają rezerwy leśne, 
a ocenią ją  tylko ci, którzy herboryzowali 
w krajach podzwrotnikowych. Wiemy już
0 wielkiej rozmaitości gatunków w tych stre
fach: botanik co krok spotyka drzewo nie
znane, często niemające ani kwiatów, ani 
owoców. Niesposób odnaleźć okazu kwitną
cego, ale dość drzewo naznaczyć i numerem 
zaopatrzyć, a w swoim czasie do głównego 
zielnika będą dostarczone kwiaty lub owoce, 
w miarę jak  drzewo je wyda. Gdy drzewo 
dostarczyło materyału zielnikowego i nasion 
lub odrośli, zostaje ściętem i Avtedy robią 
badania chemiczne lub farmakologiczne nad 
drzewem, korą, sokiem mlecznym i t. d.

Takie badania naukowe prowadzą się 
w Buitzenorg pod kierunkiem pp. Korrdersa
1 Yalentona nad wszystkiemi drzewami nu- 
merowanemi 18-tu rezerw leśnych Jawy. 
Drzew tych jest 3 500. Zielnik leśny Bui- 
tzenorgu ma wyjątkową wartość naukową,

bo okazy umieszczone pod jednym numerem 
pochodzą z jednego i tego samego drzewa.

Koszty urządzenia takich rezerw są bar
dzo nieznaczne. Po przeprowadzeniu ście
żek od jednego drzewa numerowanego do 
drugiego, wystarcza, aby był przy każdej 
rezerwie czynny i roztropny malajczyk, który 
utrzymuje ścieżki i zbiera w odpowiednim, 
czasie okazy kwiatów i owoców do głównego 
zielnika ogrodu.

We wszystkich krajach podzwrotnikowych 
takie samo niebezpieczeństwo grozi roślinno
ści dziewiczej. Lasy giną pod siekierami 
europejczyków, a z niemi ginie mnóstwo ga
tunków. Ludzie poszukują chciwie roślin uży
tecznych, a nikt nie myśli o zastąpieniu ich 
młodemi okazami. Co rok dzicy podpalają 
zarośla i w taki sposób giną tysiące drzew 
młodych. Jeżeli rządy w to się nie wdadzą, 
za parę wieków ze wspaniałych lasów pod
zwrotnikowych zostaną tylko blade fotogra
fie i bezbarwne opisy. A ludzie praktyczni 
tyleż właśnie stracą co przyrodnicy, bo giną 
przez bezmyślne trzebienie i użyteczne ga
tunki. Przecież wypadkiem tylko cenne 
drzewo Palagium Gutta zostało przechowa
ne w Buitzenorg, podczas gdy w swej ojczyz- 
nie zupełnie było wytępione.

Z francuskiego streściła

M. Ticardowska.

A u g u s t  Kekul e.

(D okończenie).

Pierwszem następstwem wprowadzenia po
jęcia czterowartościowości węgla była niesły
chana prostota i łatwość objaśnienia budowy 
związków organicznych. Jeżeli zgodzimy się 
na zastrzeżenie Kekulego, że pod nazwą bu
dowy należy rozumieć nie istotne ułożenie 
atomów pierwiastków w przestrzeni zajmo
wanej przez cząsteczkę związku '), ale tylko

■) L elirbucli, t. I , s tr . 192.
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ogół przemian, do jakich związek jest zdol
ny, a więc stosunkowe rozmieszczenie jed 
nych atomów względem drugich w łonie 
cząsteczki, której rzeczywista konfiguracya 
jest dla nas obojętna; jeżeli obok tego, z Ke- 
kulćm również, przyjmiemy, źe cztery jed 
nostki powinowactwa węglowego są między 
sobą we wszystkich względach jednakowe: 
to budowa związków węgla, zawierających 
w sobie jeden tylko atom tego pierwiastku, 
nie może byó przedmiotem żadnych wątpli
wości. Jest ona w rzeczy samej najprost- 
szem rozwinięciem budowy metanu, którego 
cząsteczkę Kekule przedstawia sobie jako 
złożoną z atomu węgla otoczonego przez sy
metrycznie w jednakowych odległościach 
rozmieszczone cztery atomy wodoru. W  tem 
przedstawieniu leży już w całości dalszy 
rozwój struktury chemicznej, której badanie 
dostarczyło zajęcia setkom, tysiącom może 
chemików, przyjmujących zasadnicze poglą
dy Kekulego.

Pozostawiając innym szczegółowe opraco
wanie wszelkich konsekwencyj swego poglą
du, Kekule zwrócił tylko uwagę na gromadę 
związków organicznych, ubogich stosunkowo 
w wodór, które pod nazwą ciał aromatycz
nych oddawna zajmowały badaczy z powodu 
wielu cech sobie właściwych a różnych od 
pozostałych związków węgla. Kekule umiał 
dostrzedz najważniejszą cechę wszystkim 
ciałom aromatycznym wspólną, a mianowicie 
ścisły stosunek ich wszystkich z węglowodo
rem benzolem. Benzol posiada w swym 
składzie 6 atomów węgla i tyleż atomów 
wodoru, a skład taki daje się pogodzić 
z nauką o wartości węgla tylko w taki spo
sób, źe na związanie między sobą owych 
sześciu atomów węgla odliczyć trzeba z ogól
nej liczby 24 aż osiemnaście jednostek po
winowactwa chemicznego. W  r. 1865 na 
styczniowem zebraniu paryskiego Towa
rzystwa chemicznego Kekule wypowiedział 
odczyt o budowie benzolu, w którym, rozwi
jając  myśl powyższą, proponuje zarazem 
środek uplastycznienia jej przez rozmiesz
czenie atomów węgla w benzolu na kątach 
sżeściokąta prawidłowego, posiadającego bo- j 
ki naprzemian pojedyńcze i podwójne. Boki j  

te odpowiadają jednostkom powinowactwa 
węglowego, gdy zaś w każdym kącie zbiega 
się ich trzy, w sumie przeto otrzymujemy

osiemnaście jednostek zużytych na wzajem
ne powiązanie atomów węgla, pozostałych 
zaś sześć wolnych jednostek zaspakajają ato
my wodoru. Rzecz oczywista, że układ taki 
stworzy figurę zamkniętą, co bardzo dobrze 
nadaje się w celu tem dosadniejszego objaś
nienia różnic pomiędzy związkami, pochodzą- 
cemi od benzolu awszelkiemi ciałami innemi, 
w których atomy węgla wiążą się w „łańcu
chy” otwarte. Blizka przyszłość dodała 
nowe i ważne argumenty, na korzyść opisy
wanej „teoryi sżeściokąta”, pozwalając za 
jej pomocą w nieporównanie świetny sposób 
objaśnić szczególniejsze przypadki izomeryi, 
które prawidłowo powtarzają się we wszyst
kich pochodnych benzolu, o ile one są pro
duktami zastąpienia więcej niż 1 atomu wo
doru w węglowodorze macierzystym.

Początek działalności Kekulego nie mógł 
jednak stanowić wróżby przyszłego stano
wiska jego w dziejach nauki. Prawie jedno
cześnie z nim wszczął ożywioną i płodną 
w skutki działalność znakomity eksperymen
tator, bystry i głęboki myśliciel, świetny 
i dowcipny pisarz—Herman Kolbe. Najści
ślej szemi węzłami przyjaźni i wspólności 
myśli złączony z Franklandem, wespół z nim 
wytężał siły nad skierowaniem rozwoju che
mii na tory, po których rydwan tej nauki 
posuwał Berzelius za śladami Lavoisiera. 
Kolbe usiłował wskrzesić naukę Berzeliusa 
o rodnikach w chemii organicznej, opierając 
ją  na nowej zasadzie, która głosiła, źe związ
ki węglowe pochodzą od ciał mineralnych 
skutkiem procesów zastąpienia. Jakkolwiek 
przeciwnik teoryi typów Gerhardta, stworzył 
jednak klasyfikacyą zupełnie teoryi tej odpo
wiadającą, różniącą się tylko punktem wyj
ścia, za który obrał związki nieorganiczne 
przeważnie tlenowe. Jakkolwiek przyjmo
wał wartościowość pierwiastków w granicach 
Franklandowskich, odrzucał jednocześnie za
sadę Ayogadra i we wzorowaniu posługiwał 
się równoważnikami. Badania jego»doświad- 
czalne w wysokim stopniu przyczyniły się do 
poznania budowy wielu związków węglowych, 
lecz rodnikowe wzory tej budowy, przez 
swoję zawiłość różniły się niezmiernie od 
przejrzystszych i prostszych wzorów K eku
lego. Kolbe, jako przewodnik wielkiej p ra
cowni lipskiej przez ciąg lat 20, jako redak
tor i najczynniejszy współpracownik poważ-
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nego czasopisma naukowego (Journal fiir 
practische Chemie), a przedewszystkiem— 
jako niestrudzony krytyk całego współczes
nego ruchu naukowego w chemii, wywierał 
wpływ potężny i kierunkowi przedstawiane
mu przez Kekulego nietylko przeciwny, ale 
nawet powiedzieć można—wręcz nieprzy
jazny.

Czwarty lat dziesiątek upływa już w chwili 
obecnej od daty ogłoszenia rozprawy O bu
dowie i przemianach związków, a zobaczmy 
dokąd doszła teorya ciał organicznych. 
W  szczegółach jest ona tak wykończona, tak 
bogata, że mamy pełne prawo nazwać ją  
wzorem doskonałej teoryi naukowej, ale osią 
jej i podstawą pozostało proste spostrzeże
nie, że „ta ilość węgla, którą chemicy uznają 
za możebnie najmniejszą, za atom, stale 
łączy się z czterema atomami pierwiastku 
jednowartościowego”. Tak nie wieloma i tak 
prostemi słowami wyrażają się tylko naj
większe zasady naukowe, których przezna
czeniem jest żywot wiecznotrwały w nauce.

To proste spostrzeżenie musiało mieć 
w sobie jakąś moc przyciągającą i twórczą, 
kiedy jego wszechstronnemu zgłębieniu od- | 
dały swe siły całe pokolenia uczonych. Bez
przykładne zajęcie, jakie wzbudziła chemia 
organiczna po roku 1860, zapał do ba
dania jej tajników przechodzący wszelkie 
granice, niesłychany rozwój pracowni che
micznych, niebywały rozkwit literatury, to 
wszystko następstwa pomysłu Kekulego. 
W  zdobywczym pochodzie nauk ścisłych, na 
jaki patrzeć dano nam żywemi oczami, che- j  

mia organiczna bezsprzecznie stanęła na I 
czele. Środki badania, metodę pracy, regu
lamin życia naukowego ona wyrobiła sobie 
i wydoskonaliła tak szybko, samodzielnie 
i odpowiednio, że inne nauki doświadczalne 
najwielostrouniej brać z niej mogły gotowe 
wzory dla siebie.

Był czas, kiedy wydawać się mogło, że 
rozwój chemii organicznej na błędne wchodzi 
drogi. Zdawało się, że badacze wyłączny 
cel swój widzą w mnożeniu do nieskończono
ści przykładów poznanej i dowiedzionej bn- 
dowy chemicznej związków, pozostawiając 
bez uwagi wszelkie inne otrzymywanych ciał 
własności. Syntezy nowych związków, do

konywane prawie schematycznie, stanowiły 
jedyny przedmiot zabiegów mnóstwa chemi
ków i nieurodzajny to był semestr uniwersy
tecki, który do spisów nowoodkrytych ciał 
organicznych nie dodawał jakiego tysiąca. 
Zapewne—była wtem jakaś strona mniej 
z powagą nauki licująca, ale okres ten do 
skarbca istotnej wiedzy dorzucił także nie
mało, a teoryą związków organicznych umoc
nił w sposób najdoskonalszy przez wszech
stronne potwierdzenie zasady Kekulego.

Ten okres badania syntetycznego był nad
to najżyzniejszym okresem rozwoju zastoso
wań chemii organicznej. Wśród mnóstwa 
związków nowo poznawanych musiały się 
znaleźć i takie, nietylko już ciała pojedyńcze, 
ale całe ciał gromady, których różnorodne 
własności czyniły z nich ważne nabytki ma- 
teryalnego postępu ludzkości. Synteza otwo
rzyła przed człowiekiem nieprzebrane skarb
nice środków lekarskich i hygienicznych, 
sztucznych barwników i woni. Pod wpływem 
tych bogactw gruntownej przemianie uległy 
liczne gałęzie techniki, otworzyły się nowe 
pola przemysłu, zwiększył się zakres wy
twórczej pracy człowieka.

Rozwój chemii organicznej, uboczne lecz 
konieczne następstwo myśli Kekulego, był 
jednak przedewszystkiem potężnym bodźcem 

j  rozwoju innych nauk przyrodniczych. Ewo- 
| lucya pojęć w tym dziale nauki wpłynąć mu

siała odrazu na wielkie zmiany w przedsta
wianiu historyi chemicznej innych pierwiast- 

j  ków. Kwestya budowy związków nieorga- 
! nicznych pod tchnieniem nauki o wartości 

i pod wpływem zdobytego na związkach wę
glowych doświadczenia przedstawiła się od
razu jako zadanie stosunkowo nietrudne. 
To też w pierwszym okresie zapału dla „no
wej” chemii organicznej badanie pozostałych 
pierwiastków i ich związków uległo pewnemu 
zaniedbaniu, które wszakże w bliższym dnia 
dzisiejszego okresie sowicie zostało poweto
wane.

Niemałe też są usługi, które nowa chemia 
j  organiczna wyświadczyła fizyce, dostarczając 

jej nieprzebranego materyału do badań 
' w postaci całych szeregów związków homo- 
I logicznych z własnościami zmieniającemi się 
; w sposób prawidłowy, zgóry dający się prze- 

j  widzieć i obliczyć. Takież samo znaczenie 
I dla badań fizycznych mają i ciała izome-
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ryczne, których obfitość nieprzebraną wy
tworzyła synteza a określiła teorya budowy.

Nakoniec i najnowszy a zarazem najszczyt
niejszy zwrot w rozwoju chemii—stereoche- 
mia, czyli nauka o rzeczywistem rozmiesz
czeniu atomów w cząsteczkach i o postaci 
cząsteczek, jest bezsprzecznie dalszym eta
pem na tej samej drodze, którą pierwotnie 
wskazała teorya budowy chemicznej, od K e
kulego swój począł ek biorąca.

Starałem się przedstawić narodzenie się 
i dojrzewanie myśli naukowej, której treść 
prosta nosi w sobie zarodki wniosków, obej
mujących nieprzejrzane szeregi faktów; my
śli, której nietylko zachwiać nie mogło żadne 
odkrycie, po jej wygłoszeniu dokonane, lecz 
przeciwnie—która sama okazała się najwier
niejszym drogowskazem dla mnóstwa odkryć 
najbardziej urozmaiconych; myśli, której 
znaczenie i zastosowanie przekroczyło w spo
sób zrazu nieoczekiwany pierwotnie upatry
waną w niej doniosłość. A te znamiona wy
dają mi się argumentem zupełnie wystarcza
jącym do nazwania myśli Kekulego genialną.

A oto w krótkich słowach dzieje żywota 
wielkiego chemika, spisane według słów 
ucznia jego i przyjaciela., Otona Wallacha ').

Fryderyk August Kekule urodził się 
w Darmsztadzie 7 września 1829 r. Ojciec 
jego, wojskowy, pragnął widzieć syna tech
nikiem i w tym celu zalecił młodzieńcowi, 
udającemu się do Giessen w r. 1847, pilne 
studyowanie architektury. Ale w ówczesnej 
Mekce młodych chemików owiała Kekulego 
atmosfera, wytworzona przez pracownię 
Liebiga. Przezwyciężył trudności, ze zmia
ną zamiarów połączone i wpisał się w poczet 
uczniów wielkiego mistrza.

Były to jednak czasy, choć tak niedawne, 
bardzo jeszcze różne od dzisiejszych. Mło
dzież niemiecka musiała poza granicami 
swej ojczyzny szukać dopełnienia studyów, 
a cudzoziemski stempel był wymagany jako 
świadectwo doskonałości. Osobiście nieza-

*) Naturwissenschaftliche Rundschau, n r 34 
z 22 sierpnia r. b.

możny, młody Kekule musiał szukać pomocy 
dalszych krewnych, żeby zdobyć środki na 
pobyt w Paryżu. Tutaj (1851—52) los po
zwolił mu wejść w bliższe stosunki z Duma
sem, Regnaultem, Gerhardtem, W urtzem 
i Cahoursem. W r. 1852 powrócił do Gies
sen, uzyskał stopień doktora i jednocześnie 
stanowisko asystenta prywatnego przy profe
sorze voii Planta. W  półtora roku potem 
znalazł się w Londynie, jako asystent Sten- 
housea a towarzysz pracy i następnie przy
jaciel Williamsona i Odlinga. W Londynie 
Kekule przeprowadził ważne studya nad 
kwasem tiooctowym, których wyniki teore
tyczne miał później wyzyskać nader szczę
śliwie.

W r. 1856 Kekule poraź pierwszy ukazuje 
się na katedrze w Heidelbergu i stąd ogła
sza w pismach naukowych pierwsze swe roz
prawy zwiastujące dalszy kierunek działal
ności. Uniwersytet w Gandawie wzywa go 
do objęcia katedry i Kekule od r. 1858 aż 
po 1876 poświęca najlepszych dziewięć lat 
swojego życia szkole belgijskiej, kształcąc 
pierwszy zastęp swych uczniów: A. Baeyera, 
Kornera, Ladenburga, Linnemanna, Wi- 
chelhausa.

Od r. 1876 aż do zgonu Kekule pozostawał 
w Bonn, wezwany tutaj w przytoczonym ro
ku na katedrę. Tu w pierwszych latach, 
otoczony gronem uczniów, między którymi 
spotykamy van fHoffa, Springa, Franchi- 
monta, Anschiitza, W allacha, Zinckego, 
Bandrowskiego, de Konincka, rozwinął nie
strudzoną działalność nauczycielską. B ar
dziej posunięci w nauce znajdowali w nim 
doskonałego towarzysza pracy, głęboko bio
rącego do serca każde powodzenie lub nie
powodzenie w badaniu, chętnie służącego 
doświadczoną radą, pozwalającego czerpać 
ze swych skarbów bez ograniczenia; dla po
czątkujących był starannym i pilnym prze
wodnikiem na drodze „myślenia chemiczne
go”, podobnie dbałym o wyrobienie w mło
dzieży własnego sądu, o niedopuszczenie 
w niej ślepej wiary in verba magistri, jak 
był niegdyś jego nauczyciel Liebig. W  pierw
szych też latach po objęciu katedry i pra
cowni w Bonn, Kekule pracował bez wy
tchnienia nad własnemi badaniami i czynnie 
zasilał literaturę specyalną.

Lecz praca wytężona i przebyta wkrótce-
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po przeniesieniu się do Bonn ciężka choroba, 
której uległ przy łożu swego syna, podkopały 
jego siły, piętnem przedwczesnej starości 
naznaczyły postać, wyróżniającą się w latach 
młodych prawdziwie męską pięknością. Stan 
zdrowia zmusił go do coraz większego ogra
niczenia działalności, pracownię, w której 
niegdyś całe spędzał doby, teraz coraz rza
dziej mógł odwiedzać. Ostatnim błyskiem 
gasnącego płomienia były dwa świetne od
czyty, wygłoszone w r. 1890 w Berlinie, do
kąd udał się na obchód 25-letniego jubileu
szu „sżeściokąta” benzolowego, urządzony na 
cześć jego przez Towarzystwo chemiczne nie
mieckie.

Dnia 13 lipca r. b. August Kekule skoń
czył życie pełne zasługi i chwały.

Z n .

Ż yw o tn o ść  r o jn ik a  kosm atego , S e m p e rv iv u m  
h ir lu m  L .

Podczas p o by tu  mego w Stopnicy, zauw ażyłem  
n a  jednym  z p iaszczystych pagórków , położo
nych o k ilka  km od w spom nianej osady, znaczną 
liczbę okazów  ro jn ik a  (Sem pervivum ), k tó re  
w owym czasie, to  je s t  w dniu 30 czerw ca r . b ., 
znajdow ały  się w tak im  stopn iu  rozw oju , że nie- 
m ożliwem  było oznaczyć do jak iego  należą  g a 
tu n k u , m iały bowiem ty lko  liście przyziem ne, 
a  wiadomo, że te  o sta tn ie  ta k  u ro jn ika  dacho
wego (Sem per. tec to ru m  L .) ja k  u  ro jn ika  kos
m atego (S. h irtum  L .)  są  praw ie jednakow e, nie 
m ogły p rze to  służyć za w skazów kę do określenia 
gatunku . Poniew aż za tydzień  m iałem  wyjechać 
ze Stopnicy, tru d n o  więc było przypuszczać, aby 
w tak  k ró tk im  stosunkow o czasie rzeczone ro ś li
ny osięgnęły dostateczny  rozwój do ścisłego ich 
zdeterm inow ania. W iedząc jed n ak  nieco z w łas
nego dośw iadczenia, że osobniki jednego z dwu 
pow yższych gatunków , k tórych  obu p rzed tem  
bliżej nie znałem , nie tr a c ą  swej siły żywotnej 
p rzez  długi czas po ich w yjęciu z ziem i, postano
wiłem skorzystać ze sposobności i spraw dzić czy 
napo tkane okazy u jaw nią  także  podobną w łas
ność, to  je s t  czy długo b ęd ą  mogły egzystować 
bez pobieran ia  wody i pokarm ów  m ineralnych, 
w raz czy w tak ich  w arunkach nie zostanie po- 
ostrzym ane w ykształcenie innych organów , ro z 

strzygających sw ą obecnością dokładne poznanie 
gatunku . W  tym  celu wyrwałem z korzeniem  
jed en  z w iększych osobników, w ażący 662 <7, k tó 
ry  posłużył m i za  p rzedm io t do obserw acyj, 
p rzeprow adzonych w M iędzyrzecu, gdyż w ty 
dzień potem  isto tn ię  opuściłem  Stopnicę, zab ie
ra ją c  z sobą w zm iankow aną roślinę. Ju ż  po 
upływ ie tych  k ilku  dni m ożna było w niej do- 
s trzedz  pierw sze oznaki rozw oju  w postaci tw o
rzących  się zaczątków  przyszłej łodygi, w ynu
rza jącej się ze środka liści przyziem nych u łożo
nych w różyczkę. Poniew aż w zrost rośliny coraz 
bardziej się w zm agał, sta ra łem  się zabezpieczyć 
j ą  od niedogodnej pozycyi p rzez  um ieszczenie 
w natu ra lnej postaw ie w głębokim  koszyczku, 
zaw ieszonym  w m iejscu nieprzystępnem  d la  bez
pośredniego działan ia  prom ieni słonecznych. 
Skutkiem  następnie  dw utygodniowej nieobecno
ści m ojej nie mogłem w tym  czasie zanotow ać 
żadnych postrzeżeń , dopiero w dniu  25 lipca  
z niem ałem  zadziwieniem  zauw ażyłem  ogrom ne 
różnice zaszłe w rzeczonej roślin ie, a  m ianowi
cie: ciężar je j zm alał do 430  g , czyli że w ciągu  
25 dni strac iła  n a  w adze 232  g, liście p rzy 
ziem ne praw ie w szystkie były uschnięte, łodyga 
zaś p rzed tem  bardzo  niew idoczna w yrosła do 
wysokości 36 cm p rzy  średniej grubości 4  mm, 
o k ry ta  by ła  35 liśćm i i  uwieńczona na  w ierzchoł
ku  w iązką kw iatów  w liczbie 14-u  z k tó rych  
jed en  znajdow ał się w pełnym  rozkwicie. Sześć 
jeg o  płatków  koronow ych o białej p raw ie barw ie, 
tudzież  obecność włosków na łodydze j a k  n ie
m niej i inne cechy stanowczo udow odniały, że 
mam p rzed  sobą okaz ro jn ik a  kosm atego. 
Główny więc cel, poznanie gatunku , został osięg- 
nięty. Lubo ro ś lina  w ta k  nieprzyjaznych w a
runkach  pozbaw ioną by ła  m ożności pobierania 
wody, zachow ała jed n ak  natu ra lność  i świeżość, 
ty lko  je j liście przyziem ne, ja k  to  ju ż  w spom nia
łem , u legły  uschnięciu, zam ierając stopniowo, 
począw szy od najbardzie j zew nętrznych, sk u t
kiem  rów nież stopniow ej u tra ty  nagrom adzonych 
w sobie m ateryałów  pokarm ow ych, k tó re  w czę
ści p rzechodziły  na korzyść pow stającej łodygi 
je j liści i kw iatów , a w części u latn iały  się. 
Z w yczerpaniem  się pow yższego zasobu, roślina  
mimo tego  nie zap rzes ta ła  ujaw niać swych czyn
ności życiowych dalszym  w zrostem  łodygi i ro z 
wojem pozostałych pączków  kw iatow ych, pod
trzym yw anych energią ożywczych soków, pocho
dzących początkow o z liści przyziem nych, lecz 
złożonych następnie w liściach łodygow ych, k tó re  
w m iarę ich pozbyw ania się podobnież zaczęły 
od najniższych żółknąć i  zam ierać, co trw ało  aż 
do końca sierpn ia , w k tó rym  to czasie roślina 
strac iła  w yraźniejszy  ślad  swego życia. W  ciągu 
tego okresu  była jeszcze  dwa razy  w ażoną; 
w dniu 5 sierpnia ciężar je j  w ynosił 256  g, p rzy- 
czem w zrost łodygi zw iększył się o 3 cm, liście 
zaś przyziem ne, w liczbie około 90 , u+raciw szy 
w szystkie części p łynne, były  ta k  suche, że d a 
wały się z łatw ością na  proszek  rozcierać, zo
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sta ły  oderw ane w raz z ko rzen iam i i w ażyły 40  g. 
W  dniu  2 4  sierpn ia  roślina  bez k o rzen ia  i liści 
p rzyziem nych w ażyła 60 g, po zupełnem  w y
schnięciu c iężar je j  zm niejszył się do 20  g 
w zrost zaś łodygi począw szy od 5 — 12 s ie rp n ia  
pow iększył się jeszcze  o 1 cm i  dalej ju ż  n ie 
postępow ał, osięgnąwszy razem  40  cm w ysokości. 
Z pow yższych cyfr w idzim y, że p rz y ro s t łodyg i 
w pierw szym  okresie w ynosił średn io  na dobę 
14 mm, w drugim  praw ie 3 mm, w  trzecim  (o d  
5— 12 sierpn ia) p rzesz ło  1 mm. U b y tek  zaś  na 
wadze w pierw szym  okresie w ynosił średnio  na  
dobę przeszło  9 g, w d rug im  p raw ie  16, w t r z e 
cim przesz ło  8 g. C iężar części sta łych  w ynosił 
w roślin ie  w p ierw szej fazie je j  rozw oju  40  g , 
gdyż ty le  w ażyły liście p rzyziem ne w raz z k o 
rzeniem  po zupełnem  w yschnięciu, re sz ta  zaś, 
622  g, p rzypada  n a  części p łynne, k tó re  n a s tę p 
nie dały początek nowym utw orom  stałym , w a 
żącym  2 0  g. Tylko ta k  znaczny p rocen t w ody 
(przeszło  93 części na  100) o raz  n iezby t szybkie 
je j parow anie, były  pow odem , że ro ś lin a  pom im o 
ta k  nienorm alnych w arunków , osięgnęła zupełny  
rozw ój i  u trzym ała  się p rz y  życiu  p rzez  dw a 
m iesiące.

W  końcu pozosta je  m i dodać, że  ro jn ik  k o s
m aty  należy  do rzadszych  ro ś lin  k ra jow ych . 
Jak ó b  W aga w ym ienia d la  niego dw a stanow i
sk a — jed n o  w lubelskiem , d rug ie  w augustow - 
skiem . W edług K ocha rośn ie  n a  skałach  w yż
szych g ó r w A usfryi, S zląsku  i M arch ii. G arcke 
nie op isu je  tego  g a tu n k u , nadm ien ia  ty lko , że 
p rzed tem  podaw ano ja k o b y  S. h irtu m  L . ro s ł 
w Czechach, gdzie jed n ak że  p rz y tra fia  się ró w 
nież rzad k o  ja k  w  górach  sz ląsk ich  i m o n a
chijsk ich .

B. Eichler.

Wiadomości bibliograficzne.

—  Rozprawa o Tytusie Liwiuszu Burattinim.
W ielce zasłużony h is to ry k  m atem atyk i i  w ydaw 
ca dzieł G alileusza, p ro f. A ntoni F a v a ro  og łosił 
świeżo studyum  h is to ryczne , o p a rte  p rzew ażn ie  
na  źród łach  rękopiśm iennych p . t.:  „ In to rn o  a lla  
v ita  ed di lavori d i T i'o  L iv io  B u ra ttin i fisico 
A gordino del secolo X V II” (W enecya, 1 894 , in  4°, 
s tr .  140). W ażne to  studyum  p ro feso ra  F av a ro  
i nas bardzo  blizko obchodzi, gdyż, ja k  w iadom o, 
T ytus L iw iusz B u ra tt in i znaczną część czynnego 
swego życia spędził w Polsce, tu  zajm ow ał s ta 
now isko d y rek to ra  i dzierżaw cy m ennic rzeczy - 
pospolite j, był sek re ta rzem  kró lew sk im , s ta ro s tą  
osieckim , spowinowaconym z w ielu  znaczniejsze- 
m i rodzinam i szlacheckiem i; tu  życie zakończy ł 
i tu  liczna jego  ro d z in a  s ta ła  się sw ojską. B y stry

I i żwawy um ysł B urattin iego  obchodziły żywo 
I kw estye naukow e, zw łaszcza z dziedziny m echa- 
I niki i fizyki; pozostaw ał też  w stosunkach z wie- 
! lu  uczonym i polskim i i zagranicznym i, z Pudłow 

skim, B rożkiem , K ochańskim , H eweliuszem , Ca- 
stelliro, Boullim  i t. d. i p row adził z nim i 

| obszerną  korespondencyą w spraw ach  naukow ych. 
R obił dośw iadczenia naukow e, ogłosił w r . 1675 
w W ilnie bardzo  in te resu jącą  p racę  o m ierze 
pow szechnej i  t. d ., słowem należał do ludzi, 
k tórym  należy  się k a r ta  w h isto ry i ruchu  nauko
wego w P o lsce X V II-go wieku. To też  h is to ryk  
nauki ścisłej w k ra ju  naszym , L udw ik B irkenm a- 
je r ,  p rzygo tow uje  obecnie m onografią o B u ra tt i
nim . B irkenm ajerow i też  zaw dzięcza F av a ro  
wiele w ażnych faktów  i inform acyj, k tó re  w łoski 
uczony um iejętn ie spożytkow ał w swem studyum . 
P ierw szy  raz  spotykam y tu  b liższe szczegóły
0 w spom uianem  wyżej dziełku „M esure un iver- 
s a le ” , w k tó rem  B u ra ttin i u p rzed za jąc  o stulecie 
p rzesz ło  uczonych francusk ich  zaproponow ał by ł 
nazw ę m e tra  d la  pow szechnej m iary  liniow ej. 
D ołączone do p racy  F av a ra  dokum enty  zaw iera ją  
sporządzone w edług oryginałów  archiw alnych 
kopie ciekawej korespondencyi B urattin iego .

S. D.

—  W yszedł z d ru k u  zeszy t p ią ty  dzieła: 
„Handworterbuch der Aslronomie” , stanow iące
go część w ielkiej E ncyldopedyi nauk  p rzy ro d n i
czych, w ydawanej p rzez  T rew endta we W rocła
w iu. Z eszy t te n  zaw iera  dalszy  ciąg a rty k u łu  
Z e lle ra  o oznaczaniu  o rb it p lan e t i kom et, opis 
„poszukiw acza o rb i t” (B ahnsucher) p rzez  Va- 
len tin e ra , o zginan iu  się narzędz i astronom icz
nych p rzez  tegoż, w reszcie a rty k u ł „C hrono log ia” 
p rzez  W islicenusa.

—  T reść zeszy tu  V i VI r. b. Kosmosu, cza
sopism a Tow. przyrodników  im. K opern ika we 
Lwowie: 1) O śnie i jego  przyczynach, p rzez
p ro f. A. B ecka. 2 ) M ikrofauna kopalna  o s ta t
nich p róbek  w iercenia we Lwow ie w r . 1 894 , 
p rzez  J . N iedźw ieckiego. 3 ) Nowe poglądy
1 teo rye  z zak resu  anatom ii porów nawczej (ciąg 
dalszy), przez B. Dybowskiego. 4 ) O p rom ie
niach  R ontgena, p rzez  J . Zakrzew skiego. 5 ) N o 
wy przyczynek do m etod k lim atologii, p rzez  E . 
R om era. 6) O herm afrodytyzm ie u  w ioślarek, 
p rzez  M. G rochowskiego. 7) Spraw ozdanie z b a 
dań  geologicznych okolicy T arnow a, P ilzna  
i  Ciężkowic, p rzez  H. W alte ra  i J .  G rzybow skie
go. 8)  K ró tk i p rzeg ląd  roślin  nowych d la  K ró
lestw a Polsk iego , p rzez  A. Zalew skiego. 9) J a 
skin ie sta lak ty tow e w E oku tkach  pod  Tłum aczem , 
p rzez  J .  Ż abskiego. 10) P rzew odn ik  po m u
zeum  im . D zieduszyckich, ref. R. Z uber. 11) S p ra
w ozdania z li te ra tu ry  p rzy rodn iczej. 12) W iado
m ości bieżące.
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Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie 1 1-te K om isyi teo ry i ogrodnictw a 
i nauk  przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia  17 w rześnia 1896 roku  o godzinie 
8-ej w ieczorem .

1. P ro to k u ł posiedzen ia  poprzedniego został 
odczy tany  i p rzy ję ty .

2. S ek re ta rz  Kom isyi, p . A Ś lósarski, poka
zyw ał i treściw ie opisał ga tunk i ro ś lin  rzadszych  
kw itnących, w yhodowanych w c iep larn i przez 
zak ład  ogrodniczy b raci H oserów  i nadesłanych 
na  posiedzenie, a  mianowicie :

C atasetum  B u n g era th i. P iękny  okaz sto rczy
k a  o 9-ciu kw iatach ułożonych w grono, budowy 
szczególnej’ ze w zględu na  słupek.

M iltonia Roezlii. S torczyk  okazały o licznych 
liściach,— kw ia‘ach tw orzących grono; okw iat 
m a 5 p łatków  blado-różow ych, lancetow atych, 
labium  obszerne, ciem no-purpurow e.

A eschinanthus L obbianus (G esneriaceae), k rz e 
w inka o gałązkach  czołgających się, o liściach 
ja jow atych , na dolnej pow ierzchni biaław ych, na 
górnej ciem no-zielonych. K w iaty opatrzone k ie
lichem  ru rkow atym , ciem no-zabarw ionym , koroną 
czerwonego ko loru .

S ain tpau lia  jo n a n th a  W endl. p iękna roślina  
z rodziny  G esneriaceae, pochodząca z A fryki 
wschodniej z górzystej okolicy U sam bra, gdzie 
rośn ie  w  rozpad linach  skał. L iście m a sercowa- 
te , m ięsiste, ciem nej barw y, porosłe obfitem i 
w łoskam i. K w iaty fioletowe, k ielich 5-cio dz ia ł
kow y, korona kółkow a; pręcików  dw a z wielkie- 
m i żółtem i pylnikam i; słupek jed en .

C lerodendron K aem pferi z ładnem i czerwo- 
nem i kw iatkam i, ułożonem i w baldaszkogron.

O pliiopogon F a b u ra u — i inne.
N adto sek re ta rz  K omisyi, pokazyw ał gatunki 

roślin  kw itnących gruntow ych, nadesłanych rów 
nież p rzez  zak ład  ogrodniczy b rac i H oserów , 
ja k o  to: T ritom a C orallina, T radescan tia  virgi-
niana i T. zeb rina , Comm elina coelestis, Desmo- 
dium  penduliflorum , A ster caucasicus, Coreopsis 
japonicum  i C. g randiflorum , H elenium  californi- 
cum, P o ten tiłla  fru ticosa, Clem atis D avidiana, 
Polygonum  Sieboldi i P . o rien tale  i C aryopteris 
m astacan thus.

3. S ek re ta rz  K om isyi odczytał no ta tkę  d-ra 
fil. Al. Z alew skiego, nadesłaną  w raz z okazam i 
jem io ły  na 4-ch roślinach, treśc i następu jącej:

W rozpraw ce o jem io le  (W szechśw iat r . 1893) 
podałem  w iadom ość o znalezien iu  przez  siebie 
jem ioły  na  12 gatunkach  drzew , a  mianowicie: 
n a  1— P inus s ilvestris , 2 — Salix frag ilis, 3— S. 
alba, 4 — Alnus g lu tinosa , 5 — P opulus monili- 
fera , 6 — P . trem ula , 7 — B etu la  yerrueosa , 8 —

Tilia ulm ifolia, 9 — A cer p latanoides, 10— Sor- 
bus A ucuparia , 1 1 — P runus P adus, 12— Robinia 
Pseudoacacia. W  ostatn ich  la tach  znalazłem  j ą  
1 na  sokorach (Populus n ig ra) na kępach w iśla
nych pod  W yszogrodem ,— 2 na  Salix  russelliana, 
3 na jab łon i (P irus M alus) i 4 n a  A cer dasycar- 
pum  (klon ogrodowy) w okolicach R ypina.

4. P . H. Cybulski pokazyw ał członkom Ko
misyi konopie (C annabis sativa) w szczególny 
sposób zm ienione, o liściach pojedynczych, 
szczupłych, podłużnie lancetow atych, o stro  za 
kończonych. Z ebrał również i nasiona tej szcze
gólnej odm iany. Goślinę tę  znalazł na  P radze ,

N a tem  posiedzenie zostało ukończone.

ROZMAITOŚCI.

—  Przejście meteorów przed księżycem i słoń
cem. W  nocy z dn ia  21 na  22 lipca prof. W . 
B rooks, dy rek tor obserw atoryum  Sm itha w Ge
newie (w stanie Nowego Y orku), znany z odkry 
cia k ilk u  kom et, obserwow ał księżyc w jedenaście  
dni po nowiu, a zatem  praw ie na pełni. N agle 
dostrzeg ł okrąg łą  bryłę ciem ną, p rzesuw ającą  się 
zw olna od w schodu ku  zachodowi p rzed  ja s n ą  
ta rczą  księżyca. B ył to  praw dopodobnie m eteor, 
k tó rego  droga p rzypada ła  m iędzy ziem ią a  księ
życem, ale nazew nątrz  naszej atm osfery , inaczej 
bowiem uległby rozżarzen iu , ja k  gw iazdy spada
jące  i  bolidy. Średnica jego  wynosiła około 
m inuty , a  przejście  p rzed  ta rczą  księżyca trw ało  
trzy  do czterech sekund. Podobne zjaw isko 
obserwow ał inny astronom  am erykański, p . G ath- 
m ann, dnia 22 sierpn ia . Tym razem  m eteo r 
p rzesuną ł się w południe p rzed  ta rczą  słoneczną, 
a  d roga jego p rzez  rozjaśnione to  pole trw ała  
osiem sekund. Z jaw iska te  św iadczą, że w p rz e 
strzen iach  m iędzyplanetarnych k rąży  n iew ątpli
wie mnóstwo drobnych ciał niebieskich, k tó re  
w szakże p rzy  zbiegu tylko szczególnych okolicz
ności dostrzedz się nam  dają.

S. K.

—  Zmiany lodowców. W  rozpraw ie o pe- 
ryodycznych zm ianach lodowców, zamieszczonej 
w piśm ie „A rchives des sciences physiąues e t na- 
tu re lle s” pp . F o re l i du P asąu ie r streszczają  ob- 
serw acye swoje w sposób następujący:

D o tąd  jedno  dopiero pasm o górskie, oddaw na 
badane, zostało dostatecznie poznane, by d o sta r
czyć mogło skazów ek pewnych; są to  A lpy E u ro 
py środkow ej. Lodowce okazu ją  tu  uby tek  wy
raźny w ciągu drugiej połowy stu lecia  bieżącego. 
Podczas ostatnich la t  dw udziestu pięciu w praw 



624 WSZECHŚWIAT N r 39.

dzie  okazał się p rz y ro s t częściowy w lodow cach 
M ont-B lanc i gó r sąsiednich, od r. 1883  je d n a k 
że  rozw ój ten  się ukończył. Podobnież częściowy 
p rzy ro s t dostrzeżono i na  szczytach zachodnich 
A lp austryack ich , ruch  lodowców nie by ł tu  
je d n a k  ta k  pow szechny ja k  na  M ontb lanc, ro z 
począł się później nieco i do tąd  nie okazu je  
oznak zakończenia. W  A lpach zachodnich, 
w  Delfinacie, okazu je  się rów nież te n  d robny  
p rz y ro s t lodowców w końcu  stu lec ia  dziew iętna
stego  i, ja k  się zdaje , zm ierza  do końca  swego. 
W  P iren e jach  połow a praw ie badanych lodowców 
je s t  w stanie p rzy ro stu ; nie zdołano w szakże 
ro zs trzy g n ąć , czy je s tto  p rz y ro s t rozpoczynający  
się dopiero , czy też  ju ż  dob iegający  do końca. 
W  innych okolicach górzystych  k u li ziem skiej 
p rzew aża, ja k  się zdaje , uby tek  lodowców; w szę
dzie w szakże napo tkać  m ożna pew ne lod- 
n ik i odosobnione, pozosta jące  w fazie p rz y 
ro s tu .

T. R.

^ © k ro lo g ia .

D nia 22 w rześnia zm arł znakom ity  m atem atyk  
i inżynier francusk i Ame-Henry Resal, członek 
akadem ii p a ry sk ie j. Był on uczniem  genialnego 
Poncele ta  i podobnie ja k  m istrz  up raw iał z w iel- 
kiem  zam iłow aniem  m echanikę i geom etryą. 
P ierw sze  jego  p race  naukow e, ogłoszone d ru 
kiem , s ięgają  ro k u  1850 . W  ro k u  1855 m iano
wany był p rofesorem  fak u lte tu  w Besanęon; 
z w ykładów  na faku ltec ie  pow stało  dzieło Cyne- 
m atyka czysta, w k tó rem  napo tykam y  pojęcie 
p rzyśp ieszen ia  rz ęd u  wyższego (nadprzyśp iesze- 
n ia) oraz rozm aite pom ysły teoretyczne.

Hipolit Fizeau, znakom ity  fizyk, znany zw łasz
cza z dośw iadczalnego oznaczenia szybkości 
św ia!ła, zm arł w V enteuil. F izeau  u rodził się 
w ro k u  1819 .

Z m arł także  Ludwik Palmieri, urodzony  w r. 
1807 , słynny badacz W ezuw iusza i trzesień  ziemi.

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 16 do 22 września 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w  W arszaw ie).

D
zi

eń

B a ro m etr 
700 -rm  — T e m p e ra tu ra  w st. C.

U
'CO

bQ

%
K ie ru n ek  w ia tr u
Szybkość w metrach 

na eeKunutf

Sum a

opadu
U w a g i

7 r. 1  p. 9 w. 7 r. 1  p. j 9 w. |N ajw . N ajn.

16  S. 52,7 5o,8 48,0 13,3 19,2 18,4 20,9 l3 ,o 81 W ',SW S,W ’0 4.2 ®  w  n o cy ; w iecz . R ^  \Ż
1 1  c . 51,7 51,8 52,5 13,7 18,3 1 3 .0 20,0 13 ,0 76 W»,W’,SW5 0,0 •  kró tkotrw ały  około 3  h.
1 8 P. 51,7 4 9 ,*> 46,0 13,5 19,0 17,6 20,6 l l , 5 69 SW 5,SW ’,SW< — 3o m . p. m.
19  s. 42,0 42,6 4 \ 4 19 ,0 23,2 1 6,4 25,1 14,5 68 S W ‘,W 20.W 2 0 ,2 •  od 6 h. 25  m.; ^
20 N. 45.1 4 1 ,6 44,4 ■2,7 13,5 11,3 17 ,0 4,5 Q° N5,N3,N3 1 ,0 9  w n o c y ; od lo  h 4 5 m.a.m.
2 1  P. 37,6 42,7 44,9 10 , 1 1 1 , 1 10,9 1 2 , 1 10,0 90 N 7,VVN5,SW 3 19,1 9  w n o c y  i od rana do
22 W. 46,0 46,6 47,1 , 8 ,8 M,4 10,8 15,3 7.5 77 S W 5,W I , W 3‘ == w ieczo rem  [ 1 2  w  p o i.

Średnia 46,9 14,5 19 24,5

T R E Ś ć .  O granicach pom iędzy psychicznem  zdrow iem  a chorobą, p rzez  P . F lechsiga, p rzełoży ł 
Z. Szym anow ski. —  Jeszcze o ogrodzie botanicznym  w B uitzenorg  na Jaw ie, z francuskiego streściła  
M. T w ardow ska. — A ugust K ekule , p rzez  Zn. (dokończenie). —  K orespondencya W szechśw iata. —  
W iadom ości bibliograficzne. — T ow arzystw o O grodnicze. — R ozm aitości. —  N ekrologia. —  B uletyn

m eteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow lcz.

3 o3BoaeHo IłeH 3ypo io . Bapmatsa, 13 Cem aSpa 1896 r . Warszawa. D ruk E m ila Skiwskiego.




