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STACYA METEOROLOGICZNA MIEJSKA
w W arszawie.

i
W  N-rze 31 z r. b. „W szechświata” p. S ta 

nisław Prauss poruszył bardzo ważne i na 
dobie będące pytanie: co się stanie ze zbiora
mi materyałów naukowych, znajdujących się 
na tegorocznej wystawie bygienicznej po jej 
zamknięciu? Bezwątpienia odezwa ta  nie po
zostanie bez skutecznej odpowiedzi; sądzę, że 
obmyślone będą sposoby należytego zachowa
nia tych zbiorów, tak , że nietylko one nie 
przepadną, ale owszem będą łatwo dostępne- 
mi dla pragnących korzystać z nich w przysz
łości.

W pewnym związku z tem pytaniem znaj
duje się jeszcze inna kwestya, o której p ragnął
bym tu taj pomówić. N a wystawie widzieliśmy 
w zupełnym komplecie przyrządy, służące do 
założenia stacyi meteorologicznej. P rzyrzą
dy te są własnością m iasta Warszawy. Czy 
więc nie wypadałoby skorzystać z tej sposob
ności i urządzić stacyą meteorologiczną miej
ską, której nam brak? Prawdopodobnie Z a 
rząd m iasta nie pozwoli na to, aby tak  piękne

przyrządy miały bezużytecznie marnować się, 
nie używać ich bowiem jest to skazać je  na 
zagładę. W prawdzie mógłby ktoś powie
dzieć, źe już mamy dwie stacye meteorolo
giczne w mieście, pocóż nam trzecia? Urzą
dzenie tej trzeciej stacyi byłoby zbytkiem, 
na który szkoda wydatku.

Ale łatwo się przekonać, że taki zarzut 
byłby zupełnie niesłusznym. Możemy bo
wiem mieć różne cele przy zakładaniu stacyj 
meteorologicznych. N a jednych stacyach 
mamy na widoku badania czysto naukowe: 
takiemi są stacye należące do wielkich sieci. 
Pomiędzy niemi są stacye założone na pewien 
tylko czas, do wyjaśnienia danej kwestyi nau
kowej; po wyjaśnieniu jej zostają zwinięte.

Innego rodzaju stacye m ają za zadanie 
pewne cele praktyczne, pewne zastosowania 
meteorologii i klimatologii teoretycznej. T a
kiemi powinny być stacye, zakładane w miej
scach kuracyjnych, klimatycznych. Każde 
takie miejsce powinno mieć swoję stacyą me
teorologiczną, której spostrzeżenia powinny 
się przedewszystkiem odnosić do oznaczenia 
tych elementów meteorologicznych, które da
ną miejscowość pod względem leczniczym ob
chodzą. Takiemi także powinny być stacye 
meteorologiczne miejskie: K ażde większe
miasto powinno mieć swoję własną stacyą;
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jej zadaniem głównem byłoby prowadzenie 
przedewszystkiem tych spostrzeżeń, k tóre 
mogą dostarczyć danych niezbędnych dla 
ogólnej gospodarki miejskiej, a  także dla 
dania odpowiedzi na rozmaite pytania w sp ra
wach sądowych, w praktyce przemysłowej 
i handlowej i t. p., przytrafiające się często 
w mieście cywilizowanem, mającem wielolicz- 
ne i skomplikowane stosunki. Oczywiście 
mogą być stacye z tak  obszernym p rogra
mem, że są w możności zadosyć uczynić jed
nym i drugim wymaganiom.

Stacya meteorologiczna w W arszawie, za* 
łożona przy Obserwatoryum astronomicznem 
w roku 1826, je s t obecnie jed n ą  z ważnych 
stacyj, należących do sieci państw a rossyj- 
skiego, dla których stacyą centralną j  est 
Obserwatoryum fizyczne główne w P eters , 
burgu. Długoletniość spostrzeżeń i dokład
ność z jak ą  zawsze one były prowadzone 
czynią z niej jednę z najwybitniejszych stacyj 
tej sieci: — ale ma ona na widoku ogólne za
dania naukowe i stosuje się do instrukcyj* 
wydawanych przez Obserwatoryum fizyczne; 
nie może być uważana za stacyą miejską, 
obowiązaną zwracać główną uwagę na to, 
czego wymaga adm inistracya miejska.

Stacya meteorologiczna przy Muzeum 
przem ysłu i rolnictwa, założona w r. 1885; 
je s t właściwie biurem central nem dla sieci 
stacyj, urządzonych staraniem  sekcyi VI-ej 
Oddziału warszawskiego tow arzystw a po
pierania przemysłu i handlu. Sprawdzanie 
i kontrola przyrządów, rozsyłanych na stacye, 
dawanie instrukcyj, zbieranie i przeglądanie 
nadsyłanych sprawozdań, przygotowywanie 
ich do druku i t. p. czynności stanowią jej 
główne zajęcia; dokonywanie bezpośrednich 
spostrzeżeń jest już  na niej rzeczą do pewne
go stopnia drugorzędną. I  jakkolwiek z po
łożenia swego w mieście zupełnie nadaw ałaby 
się do tego, aby zostać stacyą miejską> 
wszakże różne okoliczności nie pozwoliły jej 
rozwinąć się w tym kierunku i ona stacyą 
miejską nie jest.

J a k  już wspomnieliśmy, stacya m eteorolo
giczna miejska powinna być tak  urządzoną 
i prowadzić swoje spostrzeżenia w ten sposób, 
aby być w możności dać odpowiedź na zapy
tania racyonalne, jakie jej zadawać mogą in- 
żynierya miejska, sądy, towarzystwa i spółki 
przemysłowe i handlowe, wreszcie pojedyń-

czy obywatele. Przedewszystkiem więc m u
si się zająć najdokładniejszem notowaniem 
opadów atmosferycznych nietylko pod wzglę
dem ilości i rodzaju, ale także pod względem 
czasu trwania i ich natężenia; wysokości w ar
stwy śniegu, pierwszego pokrywania się wód 
lodem, natężenia i czasu trwania mgły 
i t. p. Oprócz zwykłych spostrzeżeń nad 
tem peraturą i wilgotnością powietrza, powin
na oznaczać tem peratury gruntu  w różnych 
głębokościach, sięgając do takich zagłębień, 
w jakich znajdują się rury gazowe, wodo
ciągowe i przewody kanalizacyjne. Obser- 
wacye nad natężeniem i kierunkiem wiatru, 
stopniem zachmurzenia nieba, wreszcie nad 
wahaniem się poziomu wód zaskórnych rów
nież są wielkiej wagi i pominięte na niej być 
nie mogą. Aby pokazać jak  rozlicznemi 
mogą być pytania, na które wypada stacyi 
takiej dawać odpowiedzi, podajemy tu ta j 
w wyjątku pewną liczbę przypadków, w k tó
rych jeden z obserwatorów amerykańskich 
m usiał dawać świadectwo w ciągu 4-ch lat 
ostatnich swojej pracy, jako prowadzący spo
strzeżenia meteorologiczne w mieście Newark 
N. J .  (Am erican meteorological Journal, 
Kwiecień, 1896). Naprzód musiał dać świadec
two w sprawie o zabójstwo, w której świad
kowie i oskarżony, chcący udowodnić swoje 
nieznajdowanie się na miejscu, składali 
sprzeczne zeznania o stanie pogody. Dalej 
wylicza cztery przypadki, w których zarząd 
kolei był pozywany o wynagrodzenie, szkód 
z powodu nieoświetlenia platformy i seho- 
dów dworca podczas mglistych dni. Z arząd  
dowodził, że dnie te były jasne. Następnie 
idzie kilka spraw o uszkodzenia w towarach 
sprowadzanych koleją: — zarząd kolei sk ła
dał winę na deszcze niezwykłego natężenia. 
W  innym przypadku obserwator był wezwa
ny przez obrońcę w procesie wytoczonym 
przeciwko właścicielowi powozów publicznych 
o to, że pewien podróżny został zostawiony 
na drodze i przez to zmuszony do odbycia 
resztującej podróży pieszo podczas deszczu. 
Inna sprawa, w której autor był zapytywany, 
odnosiła się do procesu, wytoczonego przez 
osobę, uległą wypadkowi spadnięcia ze scho
dów źle oświetlonych. Z apytania o natęże
nie i kierunek w iatru były bardzo częste, 
a to z powodu szkód sprawionych przez od
padające gzemsy i inne części budowli.
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Nawet obserwacye nad wilgotnością powie
trza  interesowały niektórych kupców i pize- 
mysłowców.

Poprzestajem y tu ta j na wymienieniu po
wyższych przypadków, jakkolwiek autor wy
licza ich jeszcze więcej. N a zasadzie swego 
własnego i innych doświadczenia, autor do
chodzi do wniosku, że każde miasto większe 
powinno posiadać swoję własną stacyą m ete
orologiczną, zostającą pod zarządem człowie. 
ka wykształconego i znającego specyalnie 
meteorologią, któryby miał dwu lub trzech 
pomocników, wykształconych do tyła, aby do
kładnie umieli odczytywać narzędzia znajdu
jące się na stacyi i notować spostrzeżenia- 
Obserwacye powinny być robione co godzinę 
w ciągu dnia, a przynajmniej trzy razy w cią
gu nocy. Zachmurzenie nieba, czas tworze' 
nia opadów atmosferycznych, natężenie i kie 
runek wiatru powinny być ze szczególną tros 
kliwością i ścisłością notowane.

Zapewne stosunki społeczne naszego mias
ta  nie są tak  rozwinięte, jak  zawiłe stosunki 
wysoko cywilizowanych miast na zachodzie 
Europy i w Ameryce północnej; z tem 
wszystkiem mniej więcej też same mamy po
trzeby, a wskutek stopniowego rozwoju po
trzeby te zwiększać się muszą. Dzisiaj nie
raz niewiadomo do kogo się udać po objaś
nienia, które właściwe swoje źródło powinny 
mieć na stacyi meteorologicznej. Miasto 
powinno koniecznie posiadać własny organ, 
będący w stanie zadosyć uczynić tego rodzaju 
wymaganiom, które obecnie są dosyć skrom
ne i dlatego zacząć możemy od mniej wypo
sażonej stacyi na początek. Przyrządy znaj
dujące się teraz  na wystawie prawie w zu
pełności w ystarczają do założenia takiej 
stacyi; idzie tylko o pomieszczenie, nadzór 
i regularne funkcyonowanie. Najważniejsze 
przyrządy są podwójne; obok zwyczajnych 
znajdują się i samopiszące. Mógłby więc kto 
sądzić, że posiadanie takich przyrządów czy
ni pomoc ludzką zbyteczną, a przynajmniej 
znacznie potrzebę jej zmniejsza. Pod jednym 
względem j est to prawdą, ponieważ przyrzą
dy te notują same swój stan w sposób ciągły, 
przeto chcąc je  w przybliżeniu zastąpić obser- 
wacyami zwyczajnemi bezpośredniemi, nale
żałoby liczbę obserwatorów niezmiernie po
większyć, a i tak  mielibyśmy tylko obserwacye 
robione w chwilach oddzielnych, jakkolwiek

bardzo do siebie zbliżonych. Przyrząd zaś 
samopiszący oswobadza nas w zupełności od 
zajęcia tylu ludzi i daje w każdej chwili stan 
odpowiedniego elementu meteorologicznego. 
Ale myliłby się mocno, ktoby sądził, że cala 
praca około takiego przyrządu polega na 
zdjęciu jednego papierka po upływie odpo
wiedniego terminu i założeniu drugiego. P a 
pierki w ten sposób zebrane bez odpowiednie
go obrobienia i spożytkowania stanowią tylko 
kupę śmieci, zdatną do kosza. Przyrząd sa
mopiszący na stacyi meteorologicznej przed
stawia jedno więcej zajęcie dla obserwatora; 
aby z niego wyciągnąć należytą korzyść, trze
ba obchodzić się z nim bardzo umiejętnie. 
Te cztery przyrządy główne, które oglądaliś
my na wystawie wypełnią całkowicie czas 
jednego obserwatora, obowiązanego nadto 
robić spostrzeżenia w terminach oznaczonych.

W. K.

O G R A N I C A C H

pom iędzy psychicznem  zdrow iem  
a choroba 1).

(Dokończenie).

To samo w wyższym niemal stopniu doty
czy po części pokrewnej z poprzednią, na
stępnej grupy osobników, co do których sta
nu umysłowego tak  często różnią się zdania 
lekarzy i profanów, zwłaszcza prawników. 
Mam tu  na myśli przestępców nałogowych. 
Nie może być obecnem mem zadaniem wcho
dzić tu ta j w liczne kwestye poszczególne, 
jakie pociągnęło za sobą antropologiczne 
rozważanie istoty przestępstwa. N a jednę 
tylko chciałbym zwrócić waszę uwagę, sza
nowni słuchacze, czy i o ile dane anatomicz
ne, zwłaszcza dotyczące przestępców, mogą 
służyć za kryteryum ich stanu umysłowego.

Od bardzo dawnych czasów już wiemy, że 
zaburzenia duchowe i przestępstwo w ścisłym 
nieraz są związku. Już  angielski psychiatra 
P richard  przed więcej niż 60-ciu laty zwra
cał się do sędziów z przestrogą, by u ludzi,

*) Die Grenzen Geistiger Gesundheit und 
Krankheif. Mowa uniwersytecka d ra  P. Flech- 
siga, profesora psychiatryi w uniwersytecie lip 
skim, 1896.



628 WSZECHSWIAT. N r 40.

którzy przez całe życie okazywali zepsucie 
i zwyrodnienie etyczne, brali zawsze pod uwa
gę możliwość anormalności umysłu. On to 
właśnie wprowadził do psycbiatryi pojęcie 
„morał insanity.” Są, powiada on, chorzy 
u których bez widocznych zaburzeń umysłu 
w postaci osłabienia lub obłąkania, albo złu
dzeń zmysłowych, m a miejsce chorobliwe 
spaczenie uczuć, namiętności, skłonności, 
usposobienia, nałogów i popędów n a tu ra l
nych, u których więc zmienioną jest patolo
gicznie cała ta  dziedzina, k tórą nazywamy 
charakterem . P richard  nie uważał wcale 
za częste takich wypadków chorobliwego 
stanu uczuć (nietylko wyłącznie zepsucia 
etycznego); nie przychodziło mu wcale do 
głowy podciągać pod tę kategoryą wszyst
kich bez wyjątku przestępców nałogowych, 
i psychiatry a, postępując stale drogami ściśle 
naukowego myślenia, podzielała dotąd ten 
jego pogląd. Rozwinęła ona szerzej nau
kę o chorobliwych stanach uczuć, zwróciła 
baczniejszą uwagę na anomalie poczucia 
obyczajowego i, zwłaszcza pod wpływem 
francuskiego psychiatry M orela, doszła do 
rozróżniania prostego braku uczuć obyczajo
wych, stępienia moralnego, idyotyzmu mo
ralnego, gdy to jes t wrodzone, od obłędu 
uczuć, bredzenia w uczuciach i postępkach, 
spaczenia, przewrotności, zwłaszcza poczucia 
obyczajowego.

Lombroso, którego nazwisko tak  często 
jest obecnie powtarzane w dziedzinie an tro 
pologii kryminalnej, wprowadził do trzeźwe
go nawskroś poglądu psychiatrycznego „mo
rał insanity” najszkodliwsze w świecie za
gmatwanie. Twierdzi on bowiem z jednej 
strony, że każdy rzeczywisty przestępca po
winien być uważany z punktu widzenia psy
chiatryi, za obłąkańca moralnego,—z drugiej 
strony zaś, że taki obłąkaniec moralny nie 
przedstawia rzeczywistego stanu patologicz
nego, ale prędzej szczególniejszą odmianę 
gatunku „homo sapiens.” Typ ten nazywa 
Lombroso typem urodzonego przestępcy „de- 
linąuente nato” i uważa go za powrót do 
niższych stopni rozwoju, za atawizm.

Podstawy, na ctirych  -się ombroso opiera 
w tym względzie, polegają po części na pew
nych właściwościach duchowych wielu prze
stępców nałogowych, w których widzi on po
dobieństwo ze stanem duchowym dzikich lu

dów, po części na właściwościach anatomicz
nych, które jakoby miały być tak charakte
rystyczne, że Lombroso widzi w tem coś na- 
k szta łt typu rasowego; są to właściwości 
w układzie czaszki, twarzy (jak np. nadmier
ny rozwój narządów żucia), uszu (uszy odsta
jące), uwłosienia i t. d.; wszystko to ma się 
składać na ów „tipo criminale.” W iedza 
ścisła nie poparła Lombrosa; on i zwolenni
cy jego stoją poza jej obrębem. Przestępca 
nałogowy nawet w '/t  wypadków nie jest 
żadnym odrębnym typem, zarówno pod du
chowym, jak  i pod cielesnym względem. Ale 
pośród osobników tego rodzaju istnieje bez- 
wątpienia pewna ilość procentowa, niedająca 
się dziś ściśle określić, których budowa móz
gu okazuje pewne zboczenia. Nie mówię tu 
o znajdowanych częstokroć u przestępców 
znamionach chorobowych na czaszce i opo
nach mózgowych, wskutek najrozmaitszych 
zapaleń, chorób zakaźnych, alkoholizmu i t. p. 
uszkodzeń czaszki, jakie przynosi częstokroć 
życie przestępcy; mam tu  na myśli rzeczywi
ście pierwotne, wrodzone anomalie rozwojo
we mózgu, zboczenia w kształcie jego po
wierzchni, w rozkładzie zawojów, w propor- 
cyach jego części. Cóż to wszystko oznaczać 
może? Pomimo wielokrotnych odmian w od
dzielnych wypadkach, oraz braku wobec tego 
jakiegobądź szczególniejszego typu, anomalie 
takie m ają jednę cechę wspólną, a mianowi
cie, że te części mózgu są wogóle rozwinięte 
nienormalnie, które nazwałem narządami ko
jarzenia wyobrażeń, ośrodkami duchowemi, 
narządami myślenia '). S tąd  owo często 
napotykane pochyle czoło przestępców nało
gowych, które częstokroć wielkie jam y kości 
czołowej pozornie równoważą, w rzeczywi
stości przeciwnie czynią bardziej jeszcze 
rażącem.

Te warunki anatomiczne mózgu tłum aczą 
nam niewątpliwie pewną część właściwości 
psychicznych niektórych przestępców nałogo
wych, a mianowicie częste ich upośledzenie 
inteligentne, niższość umysłową. Zaliczam tu 
przedewszystkiem absolutny brak łaknienia 
wiadomości, posiadania własności duchowej,

') Porównaj: Gebirn und Seele. Mowa P. 
Flechsiga przy objęciu godności rektora, wydanie 
2 —L ipsk 1896.
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brak poważnych objektywnych interesów, 
niezdolność wytworzenia sobie rozleglejsze- 
go obrazu przyszłości, by dążyć konse
kwentnie do jakiegoś rozsądnego celu. Od 
słabszego rozwoju środków duchowych zale
ży być może też u prawdziwych idyotów da
leko wybitniejsza radość i zadowolenie wobec 
zmieniających się z rozmaitością kalejdosko
pu wrażeń zewnętrznych—rzeczywiste jędro 
charakteru włóczęgi—i często związane z tem 
szybkie wyczerpanie się mózgu, wskutek któ
rego osobnik taki już po krótkiem ześrodko- 
waniu uwagi czuje się zmęczonym i dlatego 
unika pracy i nawet zmuszony bywa do zbrod
ni, gdy społeczeństwo dobrowolnie nie daje 
mu środków utrzymania.

Ju ż  te ostatnie rysy charakteru nie dają 
się jednak wyprowadzić bez pewnych zastrze
żeń wyłącznie z małej wielkości ośrodków 
duchowych. D a się to także w większym da
leko stopniu powiedzieć o całokształcie cha
rakteru  przestępcy nałogowego.

W iele poprostu ograniczonych osobników 
ze źle rozwiniętemi ośrodkami duchowemi 
w mózgu nie okazuje bynajmniej żadnych 
skłonności zbrodniczych. Wykroczenia prze
ciw prawu wskutek niedostatecznych zdolno
ści sądzenia zdarzają się przecież wszędzie, 
ale proste ubóstwo ducha wskutek małej 
wielkości mózgu bynajmniej nie pociąga za 
sobą stale nałogowego zaczepnego występo
wania przeciw społeczeństwa, bezwzględnego 
poddawania się zbrodniczym pobudkom, ab
solutnego panowania najdzikszych popędów 
umysłowych.

K szta łt mózgu, kształt, wielkość i powią
zanie jego części nie mogą tu  być tu taj uzna
ne za moment kierowniczy. W grę wchodzi 
tu taj czynnik, który według wszystkiego, co 
wiemy, uważać należy nie za anatomiczny, 
lecz chemiczny. Tępość uczuć, brak współ
czucia, miłosierdzia, znajdowanie rozkoszy 
w tem, co jest wstrętne, właściwe zwyrodnie
nie uczuć rozwija się częstokroć w oczach 
naszych, tak  że dokładnie widzieć możemy 
czynne w tym względzie okoliczności.

Nie ulega wątpliwości, że współdziałają tu  
częstokroć szczególniejsze zawiązki wrodzone, 
które wewnętrznie wywierają rozstrzygający 
wpływ na rozwój aż do czasu zupełnej doj
rzałości. Nieszczęsne owe istoty, zatrute 
już w najpierwszej chwili swego istnienia

wskutek zbrodniczości rodziców, są często
kroć oczywiście skazane na niechybne fatum 
zwyrodnienia charakteru wskutek przydanych 
do związków ich trucizn, jak  np. cząsteczek 
wyskoku. Jeżeli ustroje takie nie m ają dość 
siły wewnętrznej, by osięgnąć całą pełnię 
rozwoju, to rzeczywiście i mózg ich zatrzy
muje się na niższym szczeblu rozwoju; do 
małych rozmiarów mózgu przyłącza się tu 
jeszcze odziedziczona, spotęgowana wrażli
wość na podniety właściwa alkoholikom. Tu 
zatem wewnątrz tkwiący czynnik nietylko 
wywiera hamujący wpływ na rozwój, lecz 
zakłóca też sposób odczuwania mózgu; z kom- 
binacyj takich częstokroć wynikają głęboko 
skłonne do przestępstw natury.

Ale podstawą skażenia charakteru mogą 
być także wpływy szkodliwe, działające na 
tylko co przybyłą na świat istotę. Spotyka
my tu się z tem, co zazwyczaj nosi nazwę 
środowiska w najszerszem tego wyrazu zna
czeniu; są to nietylko duchowo-obyczaj owe 
wpływy otoczenia, środowisko etyczne, lecz 
przedewszystkiem fizyczne, cielesne losy i wy
darzenia. Im  dziecko jest młodsze, tem 
szkodliwszy wpływ wywierają na jego cha
rak ter przeciwne zdrowiu czynniki; nawet aż 
do czasu dojrzałości płciowej szkodliwe wpły
wy fizyczne mogą z dobrego pierwotnie cha
rakteru zrobić osobistość do gruntu prze
wrotną ze spaczeniem wszystkich popędów 
i uczuć.

W pływ ten ustaje dopiero z zamknięciem 
rozwoju popędów. C harakter wtedy jest już 
w najgłówniejszych częściach gotowy i może 
ulegać tylko ilościowym zmianom, jeżeli nie 
wejdą w grę wybitne zaburzenia w mózgu 
i umyśle, wszystko ostatecznie zniweczyć mo
gące. Przestępcy nałogowi o niższym typie 
mózgu są to więc osobniki, które w rozwoju 
zatrzymały się na niższym szczeblu; pod 
względem ukształtowania mózgu znajdują 
się oni w stanie trwałego dzieciństwa; bardzo 
być może, że dlatego właśnie czynniki cho
robotwórcze wywierają u nich, jak  u praw 
dziwych dzieci, ze szczególną łatwością wpływ 
każący na ich charakter.

Zastanawiając się bliżej nieco nad wpły
wami cielesnemi, prowadzącemi do zwyrod
nienia charakteru, znajdziemy, że liczba ich 
je s t bardzo znaczna. Obok złego odżywiani 
wyczerpujących nadużyć, chorób zakaźnych,
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dotkliwych cierpień w ogólności szkodzących 
ciału, obok miejscowych ograniczonych cho
rób mózgu, widzimy na pierwszym planie 
szereg zatruć i chorób nerwowych, mający 
ten  wspólny dla wszystkich punkt, że znoszą 
one przemijająco lub na czas dłuższy czucie 
bólu.

Czucie bólu je s t to ważny podstawowy 
czynnik moralny. Bez pomocy własnego 
czucia bólu nie możemy ani odczuwać współ
czucia ani poznać go z doświadczenia; ból, 
w istocie swej najgrubsza forma uczucia nie
zadowolenia, jest podstawą wielu najdelikat
niejszych i najszlachetniejszych odcieni uczuć, 
a wszystko to ginie bez śladu wobec wpływów 
znoszących uczucie bólu wogóle. W szystkie 
środki nasenne, które stosujemy dla złago
dzenia bólu, zażywane nałogowo, uszkadzają 
uczucia moralne; chciałbym tu  tylko wskazać 
morfinę: nałogowe nadużywanie morfiny po
ciąga za sobą głębokie uszkodzenia wrażli
wości obyczajowej, to samo powiedzieć moż
na o alkoholu zażywanym w stężonej postaci. 
Je s t jednak pewna ilość chorób nerwowych, 
którym  napadowo lub stale towarzyszy bez- 
bolesność, jako to histerya, hypnoza, padacz
ka. N a gruncie takim  wyrastać mogą ciężkie, 
ogólne zmiany charakteru, po części ze spa
czeniem uczuć obyczajowych. W  łagodnej, 
zadowolonej ze świata istocie rozwinąć się 
może, pod wpływem takiej choroby nerwowej 
wyrosłej na gruncie zatrucia, wstrząśnienia 
mózgu lub umysłu, lub innych jakich spraw, 
charak ter będący postrachem otoczenia.

Klucz do tego podstawowego zjawiska da
je  nam wyłącznie anatom ia mózgu. W yka
zuje ona, że istnieje do pewnego stopnia ośro
dek, główny organ charakteru. Z najduje 
on się w tej części mózgu, k tó rą nazywamy 
sferą czuciową kory mózgowej; tu  ustrój cały 
dochodzi do świadomości wszystkich swych 
popędów, potrzeb, zapasu swych sił, cierpień 
i tak  dalej.

Od pobudliwości tej części mózgu zależy 
przedewszystkiem, czy popędy w surowej lub 
łagodnej postaci dochodzą do świadomości. 
N a ośrodek ten  ma wpływ każda niemal 
część ciała; tu  zbierają się i sk ładają na 
usposobienie podrażnienia nerwowe idące od 
wszystkich narządów ciała; stąd  wychodzą 
podniety, gdy zaciskamy pięść, gdy ze współ- [

czuciem ściskamy czyjąś dłoń, pobudki do 
czułych uścisków.

C harakter jest to wielkość wynikowa za
leżna od całego ciała; umysł jes t w najważ
niejszej swej części zależny od oddzielnych 
okolic mózgu, a mianowicie innych, niż te, 
których siedliskiem jest charakter. W sku
tek tego umysł i charakter są do pewnego 
stopnia od siebie niezależne; dla tego choroby 
nie wywierają jednakowo szkodliwego wpływu 
na światło rozumu i na ciepło serca. Zatem  
zdolność czysto rozumowego zachowania 
w pamięci zasad etycznych postępowania nie 
jest bynajmniej identyczna z przyjęciem tych 
zasad do ciała i krwi. Owo ciało i krew m u
szą być szczególńiej ukształtowane, by sobie 
istotnie mogły przyswoić zasady etyki; gdy 
są one zwyrodniałe, wtedy nie poddają się 
wcale żadnym wpływom wychowawczym,

Ośrodki charakteru w mózgu bardziej niż 
inne ulegają wpływom wielu substancyj na
sennych—stąd kojące ból działanie morfiny, 
bez zagłuszania ogólnej samowiedzy, stąd 
um arzający troski wpływ alkoholu.

Lecz te właśnie części mózgu są głównem 
siedliskiem, głównym punktem wyjścia naj. 
ważniejszych chorób nerwowych, jak  epilep- 
sya i histerya. D la tego to charakter zmie
nia się częstokroć w sposób tak  złośliwy, gdy 
osobnik ulega tym chorobom w okresie wzro
stu; dla tego dziwić się nie możemy, jeżeli 
alkoholicy i nerwowi stanowią tak  znaczny 
procent przestępców. Tak samo rzecz się 
ma, i na to chciałbym szczególniejszy nacisk 
położyć, z powtarzającemi się wielokrotnie 
stanam i hypnotycznemi, niewątpliwie gdy one 
są samorzutne. W ielu przestępców nałogo
wych, zwłaszcza oszustów i szarlatanów, je s t 
hypnotykami; wielu najniebezpieczniejszych 
pensyonarzy zakładów dla umysłowo chorych 
należy do tej kategoryi. Zapewne podobnie 
działa i sztucznie wywoływana hypnoza, np. 
w celach leczniczych. Często bowiem zau
ważyć się daje, że osoby, które przed zasto- 
waniem liypnozy nie okazywały żadnych cech 
zwyrodnienia charakteru, okazują je  i to 
w sposób bardzo wyraźny, po częstem powta
rzaniu tej procedury. Mojem zdaniem na 
zupełnie poważną uwagę ze strony władz za
sługuje to pierwotne uszkodzenie charakteru 
zupełnie niezależne od specyalnej suggestyi, 
i tu, o ile mi się zdaje, znajduje się właściwy
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klucz do wyjaśnienia niektórych wydarzeń 
z najświeższej przeszłości, które tyle narobiły 
hałasu.

Zwyrodnienie charakteru niekoniecznie za
tem musi być wrodzonem; kształt mózgu nie 
jest tu  bynajmniej rzeczą, któraby rozstrzy
gające miała znaczenie. Stępienie uczuć 
obyczajowych widzieć możemy u osobników 
odznaczających się znacznemi, a nawet wy- 
bitnemi zdolnościami umysłu, których mózg 
jest bardzo wysoko rozwinięty. Mamy tu 
zatem jeszcze jednę więcej podstawę, by zgó- 
ry uznać za najzupełniej chybione przedsię
wzięcie, poszukiwanie określonego anatomicz
nego typu przestępcy nałogowego.

Z darzają  się natury  występne z wysokiem 
uzdolnieniem umysłowem; ci, o których mó
wiliśmy na początku, z nizkim typem mózgo
wym, stanowią tylko jeden kraniec szeregu, 
na którego przeciwległym biegunie stoją 
znowu ci, o których mówimy w tej chwili.
U nich instynkty występne łączą się z potęź- 
nemi siłami umysłu; w ten sposób rodzą się 
potworne przedsięwzięcia, w których na pier
wszy rzu t oka nie widzimy najmniejszego po
dobieństwa do dążeń zwykłego, ubogiego 
umysłowo występku. Napoleona I  cytują 
częstokroć—czy słusznie?—jako przedstawi
ciela takich natu r demonicznych, połączonych 
z niezmierną potęgą umysłu. Je s t bardzo 
prawdopodobnem, że był on epileptykiem? 
jak  wszyscy wielcy cezarowie; ale bynajmniej 
nie jes t dowiedzionem, że on tylko dzięki 
swemu epileptycznemu charakterowi nie za
wahał się skazać na zagładę milionów; u ziom
ków jego bowiem, na Korsyce, jak  zaznacza 
Taine, życia ludzkiego wogóle nie ceniono, 
tak  że Napoleon, bardzo być może, odziedzi
czył bezpośrednio po korsykańskich swych 
przodkach oziębłość uczucia.

Gdzie epilepsya, tak  jak  u Napoleona, wy
stępuje bardzo rzadko w zwykłych swoich ob
jawach, choroba zdaje się w pewnych wypad
kach potęgować do nieskończoności niemal 
zdolność natężania umysłu; chorobliwe po
drażnienie mózgu nie wyładowuje się tu w po
staci oddzielnych błyskawicznych uderzeń, ale 
za to narząd ducha wpada jakby w stan 
trwałego napięcia, który, podobnie jak  tropi
kalne gorąco roślinność, podnieca pracę myśli, 
a niekiedy potęguje się do rzeczywiście nad
naturalnego żaru popędów i uczuć, do stanu j

jakiego jednym z najbardziej znanych przy
kładów był Mahomet.

F a k t ten był przyczyną nowego błędu, któ
rego najskrajniejszy wyraz widzimy u Lom- 
brosa i który ściągnął na siebie niezmiernie 
ostrą krytykę. Lombroso mniema, że natura 
ludzi genialnych, istota geniuszu wogóle, 
określić się da jako stan zwyrodnienia z sze
regu zaburzeń epileptycznych w postaci obłę
du moralnego. Uważam sobie za szczęście, 
że dzięki własnym badaniom, dojść mogłem 
do wykazania, że i ta  potworna nauka Lom- 
brosa opiera się na zasadniczym błędzie naj
grubszego rodzaju i wobec tego pozwolę sobie 
w zakończeniu na kilka jeszcze wyjaśnień, 
o ile i genialnego człowieka uważać należy 
za znajdującego się w strefie granicznej po
między duchowem zdrowiem a chorobą.

Bynajmniej nie je s t wyłączną własnością 
czasów nowożytnych upatrywanie podobień
stwa pomiędzy geniuszem a obłąkaniem. 
Przeciwnie przekonanie to powtarza się 
w literaturze wszystkich narodów cywilizo
wanych, jak  podanie pochodzące z pier
wotnej ojczyzny ludów. Już P lato cytu
je  jako  stare przysłowie, że bez pewnego 
obłąkania niema prawdziwego poety; podług 
świadectwa Seneki, A rystoteles też miał po
wiedzieć, że nie było nigdy wielkiego umysłu 
bez pewnej domieszki głupoty i zaczynając 
od Horacego, a kończąc na Szekspirze, W ol
terze i Schoppenhauerze, wiele potężnych 
umysłów hołdowało temu przekonaniu.

Doszukując się podstaw, które do tego 
przekonania doprowadziły, natrafiamy za
zwyczaj na twierdzenie, jakoby geniusze częś
ciej ulegały obłędowi, niż umysły zwyczajne. 
Tymczasem najwięksi geniusze nigdy nie za
padali umysłowo. Gdy duch taki, jak Szek
spir, dość wielki, aby odczuć niedolę całej 
ludzkości, zapada w chwilowy smutek, to nie 
jest to bynajmniej identyczne z zaburzeniem 
umysłu.

Geniusz niewątpliwie nie pociąga za sobą 
odporności na wszystkie możliwe choroby 
ciała: nadużycia mszczą się na nim, tak  samo 
jak  na zwykłych śmiertelnikach; lecz przy 
bliższem rozpatrzeniu okazuje się, że niewielu 
było pierwszorzędnych geniuszów, którzyby 
popadli w chorobę umysłową, wyłącznie z po
wodu wrodzonych właściwości ustroju. D a
leko prędzej niższego rzędu umysły, upa tru 
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jące właściwe pole geniuszu przeważnie w nie
uznawaniu pęt ani granic natury, jednostron
nie uzdolnione, narażone są na większe nie
bezpieczeństwo. Różnorodne dziwactwa, k tóre 
geniusze okazują, też niczego nie dowodzą— 
głębokie zatapianie się w pracy duchowej 
naturalnie pociąga za sobą zapominanie się, 
poszukiwanie praw d odwiecznych usuwa od 
czasu do czasy zwykły rzeczywisty świat na 
plan zupełnie drugorzędny; to samo da się 
powiedzieć o stanie poety, gdy w ekstatycz
nym zachwycie wsłuchuje się w szepty swego 
ducha.

By jednak dojść do rzeczywiście rozstrzy
gającego sądu, musimy sobie przedewszyst
kiem zadać pytanie, na czem polega geniusz? 
D la badacza mózgu pytanie to rozpada się 
natychmiast na dwie alternatywy: czy geniusz 
polega na szczególniejszej budowie mózgu, 
czy na szczególnej jego wrażliwości, czyli, 
podług obecnych pojęć, na czynnikach che
micznych.

Z całą stanowczością przyjąć możemy pier
wszą alternatywę. Geniusz stale związany 
je s t ze szczególniejszą budową, ze szczegól
niejszym ustrojem  mózgu. Dopiero najnow
sze czasy dostarczyły na to dowodów. Do 
niedawna jeszcze musieliśmy się zadawalniać 
porównaniem wagi całkowitej mózgu wybit
nych i zwykłych ludzi. Niepodobna było 
na drodze tej dojść do liczb zupełnie prawidło
wych. Chociaż w zasadzie mózgi ludzi ge
nialnych okazywały się cięższemi, to jednak 
notowano i wyjątki. Wiemy obecnie, że róż
ne części nawet mózgu wielkiego bynajmniej 
nie są równoważne; mamy pośród nich du
chowo ważniejsze od mniej ważnych i wobec 
tego na pytanie, czy ludziom genialnym w ła
ściwy je s t szczególniej wysoki stopień rozwo
ju  narządów ducha, z całą stanowczością od
powiedzieć możemy twierdząco.

Z a dawnych czasów rozpowszechnione było 
mniemanie, jakoby mózg czołowy miał szcze
gólniejsze znaczenie dla oceny rozwoju du
chowego, jakoby tam było siedlisko wszyst
kich wyższy ch czynności ducha; już G all lo
kalizował tam  bystrość filozoficzną umysłu, 
zdolność indukcyi i t. p. Podług moich ba
dań w mózgu czołowym istotnie znajduje się 
ośrodek duchowy, ale oprócz tego istn ieją 
jeszcze inne narządy myśli, z których jeden

zwłaszcza, większych rozmiarów, znajduje się 
pod guzem ciemieniowym. Okazuje się, że 
ten ośrodek duchowy tylnej części ciemienio
wej odznacza się szczególniej mocnym.rozwo
jem  u wszystkich rzeczywiście genialnych lu 
dzi, których mózgi do dziś dnia były badane. 
U wielu mistrzów sztuki, jak  Beethovena, 
a prawdopodobnie i Bacha uderzającym jes t 
wyłączny niemal potężny rozwój tej okolicy 
mózgu. U wielkich uczonych zaś, jak  u m a
tem atyka Gaussa są mocno rozwinięte, 
oprócz tych bardziej z tyłu leżących ośrod
ków, jeszcze ośrodki zawarte w mózgu czoło
wym. Geniusz naukowy przedstawia zatem 
inne stosunki w budowie mózgu niż artystycz
ny Ponieważ badania nad tą  kwestyą są 
zbyt jeszcze świeże, by dziś już mogły dopro
wadzić do zasady ogólnej, przeto poprzestać 
muszę na zaznaczeniu głównych punktów 
wytycznych.

W  skutek silnego rozwoju oddzielnych czę
ści, inną jes t proporcya w mózgu ludzi g e 
nialnych, niż zwykłych śmiertelników; nastę
puje pewnego rodzaju nieproporcyonalność, 
zwłaszcza u wielkich mistrzów sztuki, w mniej - 
szym stopniu u znakomitych badaczy nauko
wych. O ile p rae ter propter wpływ jednej 
części mózgu na całość może być zależny od 
jej wielkości, zaledwie wątpić możemy, że 
w mózgu niejednego m istrza sztuki tylne na
rządy ducha panują nad wszystkiemi pozosta
łem). Z  niemi właśnie niewątpliwie związane 
są najistotniejsze czynniki fantazyi, składanie 
zewnętrznych wrażeń wzrokowych, słucho
wych i dotykowych, tego surowego m ateryału 
wszystkich sztuk pięknych w nowe twory du
cha; w ten sposób dochodzimy do pojmowania 
dlaczego fantazya jedynie stanowi o formie 
dzieła genialnego m istrza, dlaczego fantazya 
zagłusza wszystko i panuje wszechwładnie.

Mózg genialny nie różni się bynajmniej 
przedewszystkiem, a tem bardziej wyłącznie, 
od mózgu zdrowego przeciętnego człowieka 
stopniem swej wrażliwości, nie to wyłącznie 
tu ta j rozstrzyga. Mózg geniuszu odznacza 
się większem bogactwem budowy, subtelniej
szą organizacyą,doskonalszym mechanizmem,

')  R. W agner wskutek potężnego rozwoju 
mózgu czołowego zajmuje oczywiście w stosunku 
do Beethoyena i Bacha odrębne stanowisko.
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który już ilością ważnych dla ducha składni
ków elementarnych, przewyższa nieskończe
nie mózg zwykły. W skutek bogactwa od
dzielnych ośrodków siły duchowej, pracuje 
on żwawiej, niebędąc chorobliwie nad miarę 
podrażnionym.

Rzeczywiście niema najmniejszego podo
bieństwa co do istoty rzeczy pomiędzy genial- 
nemi a  patologicznemi tworami ducha. 
U człowieka genialnego wyrazem spotęgowa
nego życia mózgu jes t zasada twórczości, 
powstają twory duchowe jednolite, harmonij
ne, o wewnętrznym logicznym związku— 
u chorego umysłowo maniaka panuje rozluź
nienie, dysocyacya. W skutek chorobliwie 
podnieconego usposobienia budzą się tu  wiel
kie ilości nieuporządkowanych wyobrażeń, 
w których potem i świadomość nie zaprowa
dza ładu, natom iast mistrz genialny wiążąc, 
jak  powiada Schiller, nieświadome z obmyś- 
lanem, zgóry myśli i patrzy porządnie. J e 
żeli czasami i w umyśle obłąkanego zrodzić 
się mogą nowe, oryginalne, jednolite w na
stroju swym twory fantazyi, niepozbawione 
nawet pewnego artystycznego zacięcia, to 
jednak oryginalność ta  nie wystarcza, by ta 
kie wytwory ducha postawić w szeregu dzieł 
sztuki, gdyż pozbawione są one znaczenia ty
powego, niema w nich nic coby mogło być 
prawem i zasadą w sztuce; postrzeganie za
padających na umyśle artystów wykazuje, że 
z początkiem obłędu siła twórcza nie wzrasta 
lecz szybko słabnie.

Jeżeli więc podobieństwo pomiędzy twora
mi umysłu obłąkanego, a geniuszu jest cał
kiem tylko powierzchowne, to niema żadnej 
zasady utożsam iania co do istoty sił, których 
rozkwit cechuje geniusz z temi, które panują 
w skołatanym chorobą umyśle.

Podobnież żadnego niema powinowactwa 
ogólnego pomiędzy stanem  umysłu przestęp
cy i człowieka genialnego. Zupełnie niedo- 
wiedzionem jest twierdzenie Lombrosa, że 
potężny rozwój intelektualny stale i zawsze 
na drugi plan usuwa uczucia obyczajowe, 
a nawet zupełnie je  zagłusza. Braki obycza
jowe wielkich ludzi zdarzają się tak  samo 
u milionów ludzi przeciętnych, jest to tylko 
jeden dowód więcej, że władze umysłu, 
częściowo przynajmniej, zależą od innych 
czynników, niż uczucia obyczajowe.

Anatomia uczy jednak w sposób nieprze
party, że w budowie mózgu ludzi genialnych 
z jednej, a przestępców z drugiej strony prze
ważnie (lecz bynajmniej nie zawsze) istnieją 
kontrasty, pomiędzy któremi otw arta jest 
przepaść tak szeroka i głęboka, jak  tylko 
sobie wyobrazić można. Ab ovo zwyrodnia
ły przestępca nałogowy zbliżony jest pod 
wieloma względami w budowie swego mózgu, 
do zwierzęcia, mózg jego wykazuje rysy po
dobieństwa do małpiego; przeciwnie budowa 
mózgu człowieka genialnego oddala się od 
normy przeciętnej w kierunku odwrotnym.

Gdy człowiek wzniósł się ze świata zwie
rzęcego dzięki ciągłemu wzrastaniu ośrod
ków duchowych, przewyższająca jeszcze śred
nią miarę wielkość narządów myśli u ludzi 
genialnych jes t dowodem, że tu jest punkt 
wzrostu natury do dalszego rozwoju rodzaju 
ludzkiego ponad obecny jego szczebel. Ge
niusz nie jest zwyrodnieniem wstecz, ale jak  
to zwłaszcza jasno i dobitnie wykazuje ana
tomia, jes t on postępem do typu wyższego, 
idzie zupełnie w kierunku wciąż wyżej wzno
szącego się rozwoju w szeregu istot żyją
cych—tu zapewne leży źródło naszego kiero
wanego przeczuciem uwielbienia dla rzeczy
wistych bohaterów ducha.

W iedza ścisła dochodzi tu  do wniosku, od
powiadającego zupełnie wymaganiom zdro
wego rozsądku—nie zgodzi się on nigdy, by 
wielcy przewodnicy duchowi ludzkości, zwłasz
cza w dziedzinie nauki i sztuki, znajdowali 
się w jakimbądź powinowactwie z szumowi
nami rodzaju ludzkiego, z przestępcami na- 
łogowemi.

Nie powinno nas to bynajmniej dziwić, je 
żeli rzeczywisty zdrowy rozsądek w ideach 
takiego Lombrosa nie widzi nic więcej, jak 
nędznie chybioną próbę oczernienia tego, co 
jest świetnem i sponiewierania tego, co jest 
wzniosłem; nie powinno nas dziwić, że prosty 
rozsądek wobec tego z niedowierzaniem przyj
muje poglądy tego rodzaju autorytetów psy
chiatrycznych.

Tylko nie należy iść zadaleko. Nie należy 
pociągać psychiatryi, jako takiej, za wybryki 
tego rodzaju oddzielnych jej adeptów. K ażda 
nauka przebyć musi choroby rozwoju, a psy- 
chiatrya właśnie znajduje się w okresie wal
ki, wydobywania się ze stanu niedojrzałości 
młodzieńczej, z której w znacznej części
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otrząsnąć się jeszcze nie może z powodu 
wpływów czysto zewnętrznych.

Od niedawna dopiero zyskała ona prawo 
obywatelstwa na wszechnicach, które w N iem 
czech na polu nauki są dotąd najgłówniejszą 
areną współzawodnictwa umysłów. J e s t  to 
najmłodsza z umiejętności klinicznych. Czyż 
wobec tego słusznem jest żądanie, żeby była 
nieomylną?

Przełożył Z. Szymanowski.

PIERWIASTKI RZADKIE.

Uderza nas to zawsze, że przyroda p ier
wiastki chemiczne na ziemi w tak  różnych 
wytworzyła ilościach; osobliwszem wszakże 
jest jeszcze, że ciała rzadkie przechowują się 
w gniazdach, które są tu i owdzie, w różnych 
punktach rozrzucone, jakby n a tu ra  m iała 
zam iar przygotowania zasobów tych do użyt
ku w razie potrzeby. Gdyby okoliczność ta  
znaną była w czasach dawniejszych, gdy p a
nował jeszcze pogląd teleologiczny czyli za
sada celowości, powoływanoby się na nią 
niewątpliwie jako na wyborny dowód, że 
świat jedynie i wyłącznie dla człowieka i na 
usługi jego stworzony został.

Dziś wiemy wprawdzie, że w znaczeniu ści
śle naukowem żaden bodaj pierwiastek na 
nazwę „rzadkiego” nie zasługuje. P ierw iast
ki, które pospolicie rzadkiemi nazywamy, je 
dynie pod względem ilości ustępują ciałom 
bardziej rozpowszechnionym tak  dalece, że 
obecne nasze metody analityczne trudno za
ledwie wykryć je  mogą. Mimo to wszakże 
pozostaje rzeczą osobliwą, że te substan- 
cye rzadkie w niektórych miejscowościach 
na ziemi występują w nagromadzeniu obfit- 
szem, tak , że tam  sta ją  się widoczne i łatwo 
w stanie czystym wydzielone być mogą. 
Kwestya ta  w ostatnich czasach w wielu 
szczegółach dokładniej poznaną została.

W  m iarę ja k  nasze metody analityczne 
coraz czulszemi się stają , staje  się też coraz 
jaśniejszem, że nazwa „rzadkich” dotyczę 
nie ogólnego rozprzestrzenienia pewnych 
pierwiastków, ale raczej <fbfitszego ich wy- j

stępowania w pewnych punktach. Przeko
nywamy się o tem za każdym razem, gdy n a 
trafiam y na przyczynę naturalną, która mo
gła nagromadzenie pierwiastków rzadkich spo
wodować.

Je s t pierwiastek, który do rzadkich wpraw
dzie nie należy, ale w każdym razie nie na
potyka się w przyrodzie w ilościach więk
szych. Pierwiastkiem tym jest arsen. Z d a
rzeniem szczęśliwem posiadamy w tak  zwanej 
próbie M arsha tak  czułą metodę wykazania 
obecności arsenu, że łatwo wykryć możemy 
najdrobniejsze jego ilości. Otóż, m etoda ta  
M arsha ujawniła nam, że arsen w istocie rze
czy wszędzie jes t obecny. Ponieważ arsen 
w pewnych swych związkach nader jest tru 
jący, często stąd chemik ma sposobność po
szukiwania go w zwłokach lub pokarmach. 
Jeżeli przytem nie postępuje ze wszelką mo- 
żebną ostrożnością, wykryje on niewątpliwie 
w każdym przypadku arsen, który wszakże 
nie pochodzi z przedmiotów badaniu podda
nych, ale z przyrządów i odczynników uży
tych przy poszukiwaniach. Nie jedna już 
dotkliwa pomyłka w taki sposób zrządzoną 
została. A  jednakże odwoływać się musimy 
do niewielu tylko i to niezbyt częstych mine
rałów, gdy związki arsenu w stanie czystym 
przygotowywać pragniemy.

Ze jod jest normalną częścią składową 
wody morskiej, wiemy to oddawna, wystę
puje tam  jednak w ilościach tak  drobnych, 
że dla wykazania tylko jego obecności, nie 
mówiąc zgoła o otrzymaniu go, trzeba z b a r
dzo znaczną ilością wody morskiej operować. 
Ale ten jod wody morskiej znajdujemy sku
piony i nagromadzony w roślinach morskich 
i gąbkach. Napotykamy go także w saletrze 
chilijskiej, k tóra niewątpliwie morskiego je s t 
pochodzenia. Jod  występować wszakże musi 
i na lądzie, chociaż w ilościach mniejszych, 
znaleziono go bowiem, jako normalną część 
składową w gruczole tarczykowym człowieka 
i zwierząt ssących, które żyją daleko od wy
brzeży morskich.

J a k  z jodem, tak  się też rzecz ma i ze zło
tem. S taranne poszukiwania Sonnstadta 
wykazały, że woda morska wszędzie zawiera 
złoto w ilościach wykazać sięgających. I lo 
ści te  wszakże są tak  drobne, że pomimo wy
sokiej ceny złota nie opłaciłoby się otrzymy
wanie go z wody morskiej, tak  samo,’j jak  nie
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byłoby zgoła korzystnem wydzielanie go 
z piasku złotonośnego wielu rzek.

Analiza spektralna przyczyniła się wiele do 
wykazania, jak  znacznie rozpowszechnione są 
niektóre z pierwiastków najrzadszych. T rud
no byłoby przytoczyć pierwiastek rzadszy nad 
cez, który zresztą dopiero przez analizę spek
tra lną  wykryty został. A  jednak gdy popiół 
cygara badaniu widmowemu poddajemy, na
potykamy w nim cez, chociaż, co prawda, 
w ilości tak  nieznacznej, źe wszystkie cygara, 
które ludzie w ciągu roku wypalają, nie wy
starczyłyby, by z popiołu ich choćby kilka 
gramów cezu można było otrzymać. Skoro 
jednak cez tak  nieznacznie zawiera się w ty- 
tuniu, to znajdować się musi i w gruncie, na 
którym tytuń rośnie, albo, innemi słowy, 
w każdym w ogólności gruncie, gdyż tytuń, 
jak  wiemy, hodować się daje w różnych oko
licach ziemi.

Podobnież, jak  z cezem, dzieje się i z inne
mi metalami, którym nazwa „rzadkich” naj
słuszniej przypada, jak  z cerem, dydymem, 
lantanem. Chemik włoski Cossa wykazał, że 
badanie widmowe wykryć je  może w każdem 
zbożu, w kościach ludzi i zwierząt. I  one 
przeto występować muszą w każdym gruncie, 
jakkolwiek w ilościach tak  drobnych, źe do
wód istnienia tego osięgnąć możemy jedynie 
z wnioskowania logicznego, ale nie z doświad
czeń bezpośrednich.

Do przykładów przytoczonych możnaby 
dodać inne jeszcze, ale te nam wystarczają. 
Potw ierdzają one bowiem, źe pierwiastki 
które w ilościach drobnych stworzone zostały, 
występują wraz z pierwiastkami pospolitemi, 
jakby do nich przyłączone. Osobliwszem 
jest wszakże daleko, źe rozproszone ich ato
my w niektórych punktach znowu się zbiegły, 
tak  że je  wykryć i ująć możemy. I  ten fakt 
poprzeć możemy kilku przykładami.

Jednym  z najrzadszych pierwiastków jest 
telur, należący do grupy siarki. Do wyka
zania obecności pierwiastku tego nie posia
damy metod szczególnie czułych i dla tego 
zapewne tylko uchodzi on baczności naszej, 
tam  gdzie istnieje może w silnem rozprosze
niu. Rzadkim jest wszakże i w stanie sku
pionym; napotkano go dotąd tylko w połącze
niu ze złotem, głównie w Siedmiogrodzie, ale 
także w odosobnieniu w Ameryce północnej 
i na Borneo. Obecnie dochodzi nas wiado

mość, źe znaczną zawartość telura posiada 
siarka wydobywana w Japonii; tameczna zaś 
produkcya siarki jes t tak  znaczna, że nietyl
ko zaspakaja potrzeby miejscowe, ale pokry
wa w znacznej mierze zapotrzebowanie Am e
ryki północnej.

Tak samo ma się rzecz z uranem, tym 
rzadkim pierwiastkiem z grupy żelaza, który 
szkłu nadaje zabarwienie żółte, fluoryzujące 
barwą zieloną, a który też stąd w fabrykacyi 
szkła i porcelany pewne zastosowanie znaj
duje. Potrzebna do tego celu, niewielka 
ilość soli uranowych, pochodzi wyłącznie 
z nieznacznego obszaru w górach Kruszco
wych, i zdawało się niemal, że góry te są je 
dyną miejscowością, gdzie minerały uranowe 
występują. Niedawno wszakże dowiedziano 
się, że minerały zawierające uran znajdują 
się obficie w wielu krajach, głównie zaś 
w Norwegii i Rossyi, tak  że nie bylibyśmy już 
w kłopocie, gdyby obecnie ukazała się potrze
ba znaczniejszego zużycia związków urano
wych.

Zwykle wszakże dzieje się wręcz przeciwnie^ 
podwyższone bowiem zapotrzebowanie daje 
podnietę do gorliwszego poszukiwania m inera
łów rzadkich, co najczęściej bywa uwieńczone 
powodzeniem. Najwyraźniejszy tego dowód 
daje nam złoto, którego nieprzeliczone kopal
nie nie byłyby dotąd z pewnością znane, gdy
by pożądliwość ludzka tego metalu od tysią- 
coleci nie wiodła do przewiercania wszystkich 
gór. Przy.takiem przetrząsaniu i przerzuca
niu nieraz zapewne nie zwrócono uwagi na 
skarb istotny, dla tego, że nie łatwo w oczy 
się rzucał, jak  to miało miejsce z niebieskie- 
mi i czerwonemi krzemieniami, które poszu
kiwacze złota w Montanie na bok odrzucali, 
aż zjawił się wreszcie ktoś, co poznał szafiry 
i rubiny, pozostawił złoto i odtąd już tylko 
„krzemienie” zbierał.

Rzecz godna uwagi, znajomość ciał przyro
dy zwiększa się pod wpływem ich zapotrzebo
wania. Gdy Amerykanie zaczęli ostrza swych 
piór złotych wyrabiać z osmoirydu, znaleźli 
też rychło ten rzadki stop metaliczny dotąd 
tylko na U ralu znany, w różnych miejscowo
ściach Ameryki północnej i Uralu. Gdy 
nadzwyczaj rzadki wanad zyskał zastosowa
nie w drukowaniu perkalików, m ateryał do 
zastosowania tego potrzebny odkryty został 
nietylko w różnych rzadkich minerałach
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szwedzkich, ale nadto dawne zbiorowiska 
źuzli z kopalń angielskich, francuskich, nie
mieckich i szwedzkich okazały się bogate 
w ciekawy ten metal. A  teraz wiemy nawet, 
źe różne gliny wanad zawierają, a od zaw ar
tości tego m etalu zależy właściwe zabarwie
nie pewnych cegieł.

W olfram i molibden także do rzadkich 
metali należą. Odkąd wszakże przy wyrobie 
stali zaczęto własności jej ulepszać przez do
datek drobnych ilości tych ciał, ukazały się 
m inerały wolframowe i molibdenowe w tak  
znacznej ilości, że oba m etale w czystym, 
niepołączonym stanie nabywać można po ce 
nie niewielu m arek za kilogram.

Najwspanialszy wszakże i najbardziej ude
rzający przykład tego rodzaju daje nam tor, 
którego tlenek wchodzi w stosunku przeszło 
99 odsetek w skład siatek do dzisiejszych 
żarowych lamp gazowych. Sole tego m etalu 
przed dziesięciu jeszcze laty  przechowywane 
były jako najdroższe skarby zbiorów chemicz
nych, a  gdyby wszystko, co się w różnych 
pracowniach znajdowało zsypano razem, nie 
zebrałby się stąd może kilogram. Gdy nie
spodziewanie ziemia torowa okazała się p rzy
datną na wspomniane siatki, uważano to za 
istotne szczęście, że współcześnie odkryto 
w Karolinie północnej i Brazylii pokłady mo- ' 
nacytu, które, jak  sądzono, przy oszczędnem 
użyciu i przeróbce siatek zniszczonych, wraz 
z torytam i i orangitami norweskiemi m ogły
by przy życiu utrzym ać poczynającą się ga" 
łąź przemysłu. A teraz? Obecnie wyrób 
siatek do lamp żarowych tak  się rozwinął, źe 
roczna ich produkcya wynosi około 30 milio
nów. Jeżeli zaś ciężar jednej takiej siatki ; 
oceniamy tylko na pół gram a, to odpowiada j 

to zużyciu rocznemu 30 000 leg azotanu toru. 
Dodać zaś należy, że sta re  siatki nie p rzera
biają się, ale odrzucają, a przemysł chemicz
ny szuka nowego zastosowania soli torowej, 
otrzymywanej z monacytu, napływającego 
w ogromnej ilości, a którego cena z kilku ty 
sięcy m arek za kilogram, spadła na 70 m a
rek. N a U ralu, w Ziemi Przylądkowej 
w Norwegii, tak  obfitującej w m inerały, od
kryto nowe pokłady monacytu, o których 
nikt słyszeć nie chce, gdyż dosyć jest karo
lińskich i brazylijskich. Nie dosyć tego jesz
cze—coraz dalsze wieści dochodzą o nowyoh 
minerałach torowych, a to nie w jakichś oko

licach odległych, ale w krajach, które powin- 
nyby być już dostatecznie zbadane. T ak 
przed kilku zaledwie miesiącami poznano, źe 
brunatny m inerał ziemisty, znajdujący się 
obficie nad jeziorem Ładoga, a zatem tuż 
obok Petersburga, a dotychczas nie rozbiera
ny, zawiera nietylko tor, ale i inne rzadkie 
metale, mógłby więc stać się podstawą fabry- 
kacyi, gdyby nie posiadano już więcej, niż po
trzeba materyałów torowych.

N ieraz zdaje się, że ziemia w ciągu tysią- 
coleci naszego na niej pobytu została już 
przeszukaną i pociętą aż do wyczerpania. 
A  jednak, jakżeż powierzchownie je s t zbada
ną. Słabej tylko potrzeba podniety, a otwie
ra ją  się wrota do skarbów podziemnych i wy
pływa z nich bogactwo, o jakiem  nawet nie 
śniliśmy w marzeniach.

Witt. (Prometheus).

Przełożył T. H.

Phallus caninus Schaejf. Sromotnik psi.

Grzyby należące do rodzaju Phallus, przedsta
wiane są w środkowej Europie, przez dwa ga
tunki: Phallus impudicus L, Sromotnik bezwstyd
ny i Phallus caninus Schaeff. Pierwszy znany 
je s t w Polsce od czasów Kluka, który opisał go 
w swoim Dykcyonarzu roślinnym, o drugim ga
tunku niema tam  żadnej wzmianki, podobnież 
ja k  w dziełach Józefa Jundziłła i Czerwiakow- 
skiego, oraz w wykazach grzybów p. p. Cheł- 
chowskiego i Błońskiego. Nawet na Sząsku p rus
kim, tak  dokładnie zbadanym pod względem my- 
kologicznym, nie znaleziono dotąd Sromotnika 
psiego, przytrafiającego się jednakże dosyć często 
w zachodnich i południowych Niemczech, gdzie 
wyrasta szczególniej na spróchniałych pieńkach 
leszczowych. Doznałem przeto pewnego zado
wolenia, kiedy w dniu 5 września r. b ., podczas 
jednej z wycieczek botanicznych, dokonywanych 
w okolicach M iędzyrzeca, zauważyłem ten rzadki 

{ gatunek grzyba, o dziwacznej postaci i nieprzy- 
! jemnym zapachu, rosnący gromadnie na zgniłym, 

pniu brzozowym, w wilgotnym liściastym lesie 
położonym między folwarkami Hałasy i D ołhołę’ 
ka. Ponieważ dostrzeżone osobniki były w roz 
maitych fazach wykształcenia, mogłem więc zba
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dać ich rozwój i budowę, o których poniżej k ró t
ką wiadomość podaję. Sromotnik psi w układzie 
grzybów wraz z innemi przedstawicielami rodzi
ny Phalloidei zamieszczony został w rzędzie 
podstawko-zarodnikowych (Basidiomycetes), po- < 
siada bowiem obłóczkę (hymenium , utworzoną 
z podstawek (basidia), które po wydaniu zarodni
ków szybko się rozpływają i giną; można je  wi
dzieć tylko u okazów bardzo młodocianych. Pod
stawki ja k  zwykle m ają kształt maczugowaty, na 
wierzchołku opatrzone są 6-u bardzo krótkiemi 
sterygm atami ■), na każdym z nich znajduje się 
jeden podłużno-eliptyczny zarodnik, od 4— 4,5;j. 
długi i 2 jj, szeroki, będący pojedynczą komórką, 
okrytą gładką błoną barwy jasno-oliwkowej. Gdy 
dojrzały zarodnik po odbytym prawdopodobnie 
peryodzie spoczynku, dostanie się na odpowiednie 
podłoże, zaczyna kiełkować. W prawdzie dotąd 
za zdaniem d-ra Schroetera nie udało się zaob
serwować kiełkowania grzybów z rodziny Phal
loidei, mimo to można na pewno twierdzić, że 
odbywa się ono mniej więcej tak  samo ja k  u in
nych podstawkowo-zarodnikowych, to jest przez 
wydzielanie z zarodnika woreczka kiełkowego, 
który następnie daje początek grzybni (mycelium). 
Ta ostatnia u Sromotnika psiego składa się z n a 
der cienkich, bezbarwnych, rozgałęzionych strzęp
ków (hyphae), skupiających się w dłuższe lub 
krótsze, o licznych odnogach nitkowate włókna, 
mające wygląd białych korzonków, wnikających 
i czołgających się na podłożu. Na tych to włók
nach powstają przyrządy owocowe, będące po
czątkowo bardzo nieznacznemi kulistemi na
brzmiałości ami, które w miarę rozrastania się 
przybierają postać owoidalną i dochodzą p ra 
wie do wielkości gołębiego ja ja . Gdy jeden z ta 
kich ju ż  dojrzałych, lubo jeszcze zamkniętych, 
organów przetniem y pośrodku w kierunku piono
wym, przekonamy się, że utworzony je s t naj
pierw od zewnątrz z pojedynczej mięsistej, b ia
ławej błony, stanowiącej osłonę, poza k tórą znaj
duje się warstwa galaretowatej, bezbarwnej 
m ateryi, mieszczącej w sobie pojedyncze ciało 
pomarańczowego koloru, połączone zwłaszcza 
w nasadzie z osłoną, za pośrednictwem licznych 
strzępków przenikających galaretowatą substan- 
cyą, których gołem okiem dostrzedz nie można 
i dlatego nie widać ich na rysunkach. W spom
niane ciało stanowiące najważniejszy element 
owocu, je s t podłużno-jajkowate, wewnątrz wyżło
bione, z otworem na szczycie i w górnej połowie 
otoczone ciemno-oliwkową masą. Dolna część 
rzeczonego ciała nosi miano owoconośnika (recep- 
taculum) 2), część zaś pokryta wzmiankowaną

')  Tylko cztery podstawki, które miałem spo
sobność zaobserwować z tkwiącemi na nich ste
rygmatami i zarodnikami, miały je  zawsze w licz
bie sześciu i dla tego cyfrę tę powyżej podaję.

2) Terrbin łaciński receptaculum, zdaje mi i 
się, że nie właściwie został przez niektórych au- |

Fig. 1. Owocnik dojrzały i wyrośnięty, wielkość 
naturalna; a) grzybnia, b) osłona, c) owoconośnik. 
d) gleba.— Fig. 2. Przecięcie podłużne owocni- 
ka zamkniętego w. n.; a) grzybnia, b) osłona, 
bb) warstwa galaretowata, c) owoconośnik, d) gle
ba.— Fig 3, Przecięcie poprzeczne; b) osłona, 
bb) warstwa galaretowata, d) gleba.— Fig. 4.

Trzy młodociane owocniki różnej wielkości.

masą, będąca pokładem obłoczkowym ze swobod- 
nemi już  zarodnikami, zowie się glebą (gleba).

torów spolszczony na owocownik, przez ten ostat
ni rozumiemy całe ciało owocowe (Fruchtkórper) 
a me pewną część jego, i dlatego zastąpiłem go 
wyrazem owoconośnik (Fruchttrager), chociaż 
być może, że w innych nieznanych mi dziełach 
polskich znajduje się odpowiedniejszy na to wy
raz. Co do term inu gleba, to ten jakkolwiek 
je s t łaciński (znaczy bryłę ziemi, rolę) jednakże 
od dawna używany w naszej mowie, mógłby po
zostać, bez względu na odmienne tutaj jego zna
czenie.
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Ta ostatnia je s t przyrośnięta do owoconośnika, 
gdyż Sromotnik psi nie posiada kapelusza, jak  
pokrewny mu Sromotnik bezwstydny, co spowo
dowało niektórych mykologów do nadania mu 
innej nazwy rodzajowej. Owoconośnik wraz 
z glebą utworzony je s t z gąbczastej tkaniny, 
składającej się z obszernych niby-miękiszowatych 
komórek z licznemi kamerami, czyli polami 
wklęsłemi, które z początku mocno ściśnione, 
rozciągają się stopniowo, skutkiem czego powy
żej wymieniony organ unosi coraz bardziej za
m ykającą go osłonę, w końcu p rz e b ija ją  w gór
nej części i przez zrobiony otwór w ydostaje się 
na zewnątrz, w postaci pustego cylindra jasno- 
pomarańczowej barwy, zakończonego tępym, 
stożkowatym, na szczycie przedziurawionym 
wierzchołkiem, okrytym warstwą zarodnikową, 
ciemno-oliwkowej barwy, przerw ana zaś osłona 
w formie pochwy, otacza nadal podstawę owoco
nośnika.

Sromotnik psi, oprócz swego charakterystycz
nego rozwoju, dziwacznej postaci, uspraw iedli
wiającej w zupełności jego nieestetyczne nazwy 
rodzajowe w języku łacińskim, jak: Phallus, Cy- 
nophallus, M utinus, odznacza się jeszcze n ieprzy
jemnym odorem, w którym  można wyróżnić pe
wien odcień zbliżony do zapachu kwasu walerya- 
nowego.

B. Eichler.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 10-te w r. 1896 Sekcyi chemicz
nej odbyło się dnia 23 m aja w gmachu Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z po
przedniego posiedzenia p. Plewiński odczytał 
rzecz „O węglikach m etaliu. We wstępie opisał 
urządzenie pieca elektrycznego Moissana, a na
stępnie otrzymane przezeń węgliki potasu, lity - 
nu, wapnia, glinu, manganu, krzem u (carborun- 
dum) tytanu, cyrkonu, chromu i boru, węgliki 
molybdenu, lantanu, ceru, itru , niobu, to ru .

Ze względu na własności grupa węglików da 
się podzielić na węgliki rozkładane przez wodę 
z wydzieleniem acetylenu (Na, K, Li, Mo, Y, Ce, 
Ni, T .) lub metanu (Al, Mn) i na węgliki nierea- 
gujące z wodą, a nawet z kwasami i odznaczają
ce się wielką trwałością.

Techniczne zastosowanie z węglików znalazły 
dotychczas 2 ciała, mianowicie węglik w apnia—  
do oświetlania gazem acetylenowym, k tóre zys
kuje sobie coraz większe rozpowszechnienie 
i węglik krzemu, znany pod nazwą handlową car-

borundum, jako środek używany do wyrobu k rąż
ków szlifierskich i proszku do polerowania me
tali. Prace Moissana zbogacily wiedzę nietylko 
nową grupą związków chemicznych, ale też i no- 
wemi sposti'zeżeniami nad własnościami ciał 
w wysokich tem peraturach. Dowiodły one top
liwości ciał takich, ja k  wapno i magnezya, na
stępnie lotności wszystkich metali takich jak  
platyna, złoto, żelazo i innych, lotności węgla, 
boru i krzemu, lotności wapna i glinki, a nadto 
stwierdziły cały szereg reakcyj nieznanych jak  
np. usuwanie z surowca węgla przez bor i krzem, 
redukcyą węglem glinki i t. p. Ciekawy też sze
reg studyów przeprowadził Moissan nad węglem 
z przechodzeniem jego w grafit i dyament. Ze 
studyów tych wynikło, że węgiel w stanie wol
nym w wysokich tem peraturach przechodzi 
w grafit i ulatnia się, że para węgla zastyga 
w postaci grafitu, lecz nie udało mu się zauwa
żyć stadyum topienia się węgla. Zaś właściwą 
krystalizacyą węgla, powstawanie dyamentów ob
serwował Moissau jedynie przy studzeniu roztw o
ru  węgla w żelazie. Z roztw oru tego przy 
prędkiem  studzeniu wydziela się grafit i dyament.

D rugi num er porządku dziennego zaj ął komu
nikat prof. Biernackiego o amalgamacie glinu. 
W swoich pracach nad elektrycznością zauważył 
prof. Biernacki, że ilekroć między elektrodem 
glinowym, a rtęcią przebiegnie iskra, tylekroć 
elektrod ten nabiera własności szczególnych, 
a mianowicie na powietrzu wilgotnem pokrywa 
się obfitym puszkiem białym. Puszek ten oka
zał się glinką. Bardzo mała ilość amalgamatu 
rtęci wystarcza do wytworzenia względnie dużej 
ilości glinki, stąd p. Biernacki przypuszcza, że 
utlenienie glinu pod wpływem am algamatu rtęci 
je s t zjawiskiem katalitycznem . Glin amalgarouje 
się łatwo zarówno w zetknięciu z rtęcią, jak  
i z solami rtęci, a z drugiej strony łatwość, z ja- 

i ką amalgamat glinu działa na wodę pozwala 
przypuszczać, że zjawisko to może być wyzyska
ne w praktyce.

Następnie sekretarz Sekcyi odczytał list p. 
Aleksandra Wołkowicza z Berlina i pokazał p rzy 
rząd, nazwany przez autora dehygratorem, słu
żący do odprowadzania wody skroplonej na zew
nętrznej powierzchni oziębialnika i odprowadza
jący  tę wodę nazewnątrz.

W dalszym ciągu posiedzenia inż. Lebiedziński 
opowiedział o zastosowaniu przez siebie do fo to
grafowania promieniami Rontgenowskiemi p iaty  - 
nocyanków. Przez pokrycie kliszy papierem  na
syconym platynocyankiem potasu p. Lebiedziński 
wzmacnia obraz tworzony na kliszy przez p ro 
mienie X, a to wskutek tego,że na klisze działają 
tu  w jednym  kierunku i promienie X i promienie 
fluoryzujące. Platynocyanek korzystnie daje 
się tu  stosować, bo zatrzym uje promienie Ront- 
gena.

W drobnych wiadomościach p. L eppert zwraca 
uwagę na wiskozę, ciało będące produktem  połą
czenia siarku węgla z drzewnikiem, w stosunku
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cząsfeczka do cząsteczki i otrzymywanego dzia
łaniem siarku węgla na sodową sól drzewnika. 
W edług Leo Yossena wiskoza stanowi ciało gala
retowate plastyczne, rozpuszczalne w wodzie 
i dające po odparowaniu wody powłokę rogową, 
przezroczystą, nierozpuszczalną. Wiskoza może 
mieć przed sobą przyszłość jako środek zastępu
jący kość słoniową, róg, celluloid, jako środek do 
czynienia tkanin nieprzemakalnemi i jako mate- 
ryał izolacyjny do pokrywania przewodników 
elektrycznych.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  Dwie nowe komety odkryte zostały jednego 
dnia, 4 września,—jedna przez Giacobiniego 
w Nicei, druga przez Brooksa w Genewie (w sta
nie Nowego Yorku). Kometa Giacobiniego znaj
dowała się wtedy pod 17 godziną wznoszenia 
prostego i 7° 3 0 ' zboczenia południowego. D ru
ga znajduje się na półkuli północnej nieba, mię
dzy Wolarzem a Niedźwiedzicą W ielką i zmierza 
ku południo-wschodowi. Obie te komety są b a r
dzo słabe.

S. K.

—  Nowy pyrometr zbudowany został przez p. 
W iborg ze Sztokholmu. P rzyrząd ten, któremu 
wynalazca nadał nazwę termofonu, stanowią dro
bne walce gliniane, zawierające w kapsułkach 
metalowych substancyą wybuchającą w oznaczo
nej tem peraturze. Walec taki wprowadza się 
do pieca i  notuje się czas aż do chwili, gdy na
stąpi słaby wybuch; każdy więc termofon służyć 
może raz tylko jeden, a wybuch kończy doświad
czenie. Przeciąg czasu, upływający aż do eks- 
plozyi, zależy od tem peratury pieca i obserwuje 
się za pomocą chronografu. Podziałka termofo
nu mogłaby być oznaczona empirycznie, przez 
porównanie z pyrometrem powietrznym; p. W i
borg wszakże uważa za rzecz dogodniejszą za
stosowanie wzoru Fouriera, dozwalającego obli
czyć tem peraturę wewnątrz ciała ogrzewanego, 
jeżeli masa jego, powierzchnia i ciepło właściwe 
są znane. W edług wzoru tego obliczył tedy 
wynalazca tablicę, dającą tem peratury, zależne 
od zaobserwowanego przeciągu czasu. Termo
fon, ja k  łatwo wnosimy, stosować się daje tylko 
w ograniczonym obszarze tem peratur; w tempe
raturach  bowiem nizkich trzebaby zbyt długo 
czekać na wybuch, w tem peraturach zaś bardzo 
wysokich następowałby on zbyt szybko, a błąd

wynoszący pół sekundy dawałby mylną zgoła 
ocenę tem peratury. P. W iborg więc, dla rozsze
rzenia skali, poleca użycie dwu kategoryj termo- 
fonów, zbudowanych z materyałów o rożnem 
cieple właściwem; on sam, jak  podaje, korzysta 
ze swych przyrządów w obszarze tem peratur od 
20° do 1000° C.

S. K.

—  Fauna podbiegunowa. Według dostrzeżeń, 
zebranych przez uczestników wyprawy Nansena, 
przyjąć należy, że silne zimno okolic sąsiadują
cych z biegunem kładzie kres nieprzebyty życiu 
zwierzęcemu. Wszyscy żeglarze z okrętu „Fram ” , 
którzy dotarli do 85° szerokości, nie napotkali 
po za 83 stopniem ani wielorybów, ani fok, ani 
morsów, ani niedźwiedzi. Jedynie tylko żarłacze 
czyli rekiny, należące do rodzaju Scymnus glacia- 
lis, posuwają się aż do 85°. Niedźwiedź był po
żądaną dla wyprawy zdobyczą, mięsa jego i tłusz
czu używali żeglarze na pokarm, a ze skóry wy
rabiali odzież. Przez ciąg trzech la t trwania 
wyprawy towarzysze Nansena zabili 29 tych 
zwierząt.

T. B.

—  Rozwój sardynek. W Comptes Rendus 
(Nr. 23, 1896 r.) pp. Fabre-Domergue i Bietrix 
podają rezultaty obserwacyi swoich, prowadzo
nych Concarneau, nad rozwojem ja jek  (ikry) sa r
dynek. Od niedawna spostrzeżenia nad rozwo
jem  sardynek weszły na drogę dokładnych obser- 
wacyj. Niewiele prac pojawiło się dotąd w tym 
kierunku; należy tutaj wymienić prace pp. Pou- 
chetta, Henneguy i Vaillanta we Francyi i Cun- 
ninghama w Anglii. Obserwacye tego ostatniego 
autora sprzeciwiały się całkiem wszystkim wyni
kom jego poprzedników i wywołały potrzebę no
wych badań o tyle koniecznych, że sardynka 
przedstawia dla Francyi interes ekonomiczny 
pierwszorzędnej wagi.

Chociaż laboratoryum w Concarneau nie posia
da żadnych specyalnych przyrządów, potrzebnych 
do tego rodzaju prac, udało się jednak autorom 
przy skromnych środkach, przyczynić kilka fak
tów, potwierdzających i uzupełniących badania 
poczynione w Plymouth.

Połów w morzach, przy pomocy sieci delikat
nej i dość gęstej, dokonywany bez przerwy po
między 1 000 m i l  500 m na wybrzeżu, dostar
czył obserwatorom kilkakrotnie ja jek  pływają
cych, k tóre wydały się identycznemi z jajkam i 
sardynek, na zasadzie opisów Cunninghama, jako 
też na zasadzie porównania ich z jajkam i sami
czek łowionych w oceanie Atlantyckim. Ja jka  te 
umieszczone w przyrządzie do wylęgania, dały 
w pracowni zarybek podobny do przedstawionego 
przez Cunninghama w ostatnich jego pracach.

W iększa część ja jek  ułowionych w okolicach 
Concarneau była w samym początku rozwoju
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zarodku, blastoderm a jeszcze nie pokrywała p o 
łowy żółtka i przedstawiała tylko skrawek wzgór
ka zarodkowego. Młode (larwy) bardzo ruchli
we, przy wyjściu z ja jk a , łatwo można rozpoznać 
po ruchach wężowatych, które dotąd zauważono 
u młodych (larw) śledziowych.

Jakkolwiek zarybek został umieszczony w jak - 
najlepszych warunkach i pożywienie miał obfite, 
składające się z drobnych istot zwierzęcych mor
skich, to  jednak dłużej nad dni 7 nie można było 
hodowli prowadzić. Zgadza się to, do pewnego 
stopnia, z badaniami w Plymouth, gdzie młode 
sardynki żyły dni 10, pomimo, że już  jadły  ka
wałki robaków morskich. Jest w tem jak iś ciem
ny szczegół biologiczny, szczegół wymagający tem 
większej uwagi i baczności, że wydaje się być 
wspólnym dla wszystkich gatunków dotąd bada
nych i hodowanych. Zachodzi pytanie, czy wogó
le zarybek wylęgający się w pracowniach, w odpo
wiednich urządzeniach, nie znajduje się od pierw
szej zaraz chwili swego życia w stanie chorobli
wym, który bywa przyczyną śmierci przedwczesnej.

Z obserwacyi powyżej wspomnianej wykazano, 
że sardynka dojrzała składa ja jk a  przy brzegach, 
ja jko  pływające, których wylęganie się odbywa 
się w warstwach górnych morza.

Pozostaje do wyjaśnienia pytanie, co się dzieje 
z zarybkiem po wykluciu się, czy prowadzi on 
życie wyłącznie oceanowe, czy też zbliża się do 
dna.

A. Ś.

SPR O ST O W A N IE .

W  n-rze 39 „W szechświata” na str. 622, łam 
2 wierz 19 od góry zamiast Mesure powinno być 
Misura.

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 23 do 29 września 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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28 p . 4 ^ ,7 47 ,0 4 9 .8  i 10 ,6 13,8 11,8 14.9 10,4 87 S W 5,S W 2,S 3 5 ,4 • a. m. [5 p.m.
29 W . 54,3 °9i1 , 11,4 13,9 13,2 15,1 9.7 82 W S,N W 3,N W 2

“

brednia 46,3 11,8 78 13,0

T R E Ś Ć .  Stacya meteorologiczna miejska w W arszawie, przez W. K. —  O granicach pomiędzy 
psychicznem zdrowiem a chorobą, przez P. Fleclisiga, przełożył Z. Szymanowski (dokończenie).— Pier
wiastki rzadkie, przełożył T. R. —  Korespondencya Wszechświata. —  Sekcya chemiczna. —  Kronika

naukowa. — B uletyn meteorologiczny.

W y d a w c a  A. Ślósarski. R e d a k to r  Br. Znatowicz.

^O3B0JieHo Heiwypoio. Bapmana, 20 CeHTSÓpa 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
•'=  TT---------------------------- -  -  ;  - r -.—     -  -  ■ .   —  "    

Lampa acetylenowa.

Z artyku łu  p. Zn., zamieszczonego w JV* 16, 
17 i 18 pisma naszego w roku zeszłym, znane 
są czytelnikom  własności acetylenu, oraz 
zalety i wadliwości oświetlenia acetyleno
wego. Przypom nim y tu tylko, że zastoso

waniu gazu tego do oświetlenia sprzyja 
przedewsźystkiem łatwe jego w ytw arza
nie się przy pomocy węgliku wapnia; wy
starcza bowiem wrzucenie bryłki związku 
tego do wody, Iubteż skropienie Wodą

Fig. 1. Lampa acetylenowa.
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takiej bryłki. W edług tego więc może być 
w bardzo prosty sposób urządzona lam pa 
acetylenowa, k tó ra od zw ykłych lam p gazo
wych tem się przedewszystkiem  wyróżnia, 
że dogodnie przenosić j ą  można, byleby 
konstrukcya je j dozw alała łatw o w działa
nie ją  wprowadzać i również szybko d z ia ła 
nie to przeryw ać.'

Pod  tym względem wydaje się korzystna 
lam pa zbudow anaprzez pewnego fabrykanta 
paryskiego, której rysunek podajemy tu  we
d ług  „La N atu rę .” W idzim y tu  zarazem  
obraz lampy płonącej, jako  też i przecięcie 
je j, odsłaniające urządzenie wewnętrzne.

P rzy rząd  cały mieści się w naczyniu 
walcowem A, poaiadającem dw a otw ory, 
zam knięte zatyczkami śrubowemi L  i L ’. 
W ew nątrz zbiornika tego mieści się drugi 
walec, podtrzym yw any w górnej swej czę
ści przy C i nieschodzący do dna walca A. 
W pośrodku wreszcie znajduje się trzecie 
naczynie walcowe D, zam knięte od spodu 
a o tw arte w górze; pomiędzy walcem d ru 
gim a trzecim  pozostaje odstęp swobodny M- 
P rzy rząd  cały zam knięty jest pokryw ką, 
opatrzoną w w ylot B, który stanow i paln ik  
m otylkow aty; przez drugi otw ór G w po
kryw ce przesunięty je s t p rę t pionowy. 
W ęglik  w apnia E  złożony je s t w walcu 
wewnętrznym , a nieco wyżej osadzony je s t 
pręcik prawie poziomy F , stanowiący p od
porę dla knota, którego koniec drugi zanu- 
l-zony jest w wodzie, zapełniającej do pew 
nej wysokości walec zewnętrzny. P rę t  
pionowy G  stanowi rękojeść, za pomocą 
której, przez proste  naciskanie, poruszać 
można prętem  F.

P o  opisie tym  sposób działania lam py 
łatwro je s t zrozum iały. Gdy je s t opatrzona 
w wodę i węglik wapnia, aby w y tw arza
nie się gazu sprowadzić, należy tylko prze
sunąć w górę p rę t G, w tedy bowiem prę t 
F  pochyla się i przyjm uje położenie na 
rysunku  wskazane, a z przyczepionego doń 
knota ścieka kroplam i woda, k tó ra  się 
z walca A wznosi wskutek włoskowatości. 
Padając zaś na w ęglik  wapnia, krople wody 
powodują w ytw arzanie się acetylenu, k tóry  
uchodzi przez palnik B i może tam  być 
zapalonym . Aby działanie lampy przerw ać, 
należy znów p rę t G  opuścić, przez to  bo
wiem prę t F  zw raca się ku górze, a w oda 
z knota już nic ścieka; k ilka  ledw ie jeszcze 
ostatnich kropel pada na w ęglik wapnia.

Napełnienie lampy wodą i ładowanie 
węglika wapnia trudności nie przedstaw ia, 
przyrząd  bowiem łatwo rozkłada się na czę
ści i również łatw o zestawia. Spraw dzić ty l
ko należy, czy p rę t G  swobodnie przesuw any 
być może.

W idzim y też, że w przyrządzie tym  gaz 
zgoła się nie grom adzi, bo w m iarę w ytw a

rzania ulega natychmiastowemu spaleniu. 
Gdyby pozostał niewielki jego nadm iar, 
zdradziłoby się to natychm iast podniesie
niem poziomu wody w walcu zewnętrz
nym. —  W edług zapewnień wreszcie kon
struktora, oświetlenie tą lam pą wypada 
cztery razy taniej, aniżeli naftą.

T . R .

Objawy astronomiczne
na październik.

M erkury w początku miesiąca jes t nie
widzialny, wschodzi bowiem o godzinie 
7 min. 30 rano, a zachodzi o god. 5 min. 40 
wieczorem; następnie jednak  wschodzi co
raz wcześniej, dnia 8 jest w połączeniu dol- 
nem ze słońcem, ale w drugiej połowie 
miesiąca widzialny być może na godzinę 
przed wschodem słońca. W  końcu miesiąca 
znowu wschodzi nieco później, d. 31 o god. 
5 min. 2 0 .— W enus jes t gwiazdą wieczor
ną, ale krótko tylko po zachodzie słońca 
je s t widzialną; d. 1 zachodzi o god. 6 min. 
20, d. 31 o god. 5 m. 50. M ars wschodzi 
wczesnym wieczorem, w początku miesiąca 
o god. 8 min. 50, w końcu o god. 7, zacho
dzi zaś dopiero około południa. Jowisz 
świeci przez drugą połowę nocy, d. 1 wscho
dzi o god. 2 min. 30, d. 31 o god. 1. 
S aturn , w gwiazdzbiorze W agi, wschodzi 
około god. 9 rano, zachodzi zaś w początku 
miesiąca o god. 7 min. 10, w końcu o god. 
5 min. 15 i coraz krócej po zachodzie słoń
ca je s t w idzialny. D. 15 je s t w połączeniu 
z W enerą.

Nów księżyca przypada d. 6, pierw sza 
k w adra  d. 13, pełnia d. 21, d ruga kw adra 
d. 29. D. 4 księżyc je s t w połączeniu 
z Jow iszem , d. 7 z M erkurym , d- 8 z W e
nerą, d. 9 z Saturnem , d. 26 z Marsem, 
d. 31 z Jowiszem .

W okresie 15 — 23 września napotyka 
ziemia roje meteoryczne, które dają początek 
gwiazdom spadającym , wybiegającym  z oko
lic O ryona i Byka.

Słońce wstępuje d. 22 w znak Niedźwiad
ka; w ciągu września oddala się od rów nika 
ku południow i blizko o 11°, tak  że ostatnie
go dnia miesiąca zboczenie południowe^ 
słońca wynosi ju ż  14° 11'.
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Drobne Wiadomoóei.

Działanie herbaty. Dwaj badacze niemiec
cy, pp. A. Hoch i E. Kraeplin, przeprow a
dzili d ługi szereg poszukiwań nad wpływem 
na organizm  ludzki głównych części sk ła
dowych herbaty, kafeiny i olejków eterycz
nych, przytern rozpatryw ali za pośrednic
twem ergografu wpływ tych substancyj na 
pracę mięśniową, a wpływ ich na pracę 
umysłową oceniali z większej lub mniejszej 
łatwości w wykonywaniu dodawania. Do
świadczenia te wykazały, że kafeina podsyca 
wyraźnie uzdolnienie do pracy mięśniowej, 
linie bowiem zakreślone przez ergograf 
przekonyw ają, że ruchy stają się obszerniej
sze, gdy liczba ich pozostaje niezmienna. 
Olejki, natom iast, osłabiają zdolność do pra
cy mięśniowej, ale pobudzają czynności psy
chiczne, a dodaw ania wykonywają się ła
twiej, według autorów  tych zatem herbatę 
uważać można jako  środek pobudzający 
ogólny, działający zarazem na umysł i na 
ciało; wyróżnia się ona pod tym względem 
od środków pobudzających częściowych, dzia
łających na pewien tylko układ organizmu. 
Jak  przy działaniu wszakże innych podo
bnych środków baczyć należy, że różne 
osoby są na nie w różnym stopniu wrażliwe; 
na osoby jedne działają już  daw ki drobne, 
inne wym agają ilości znaczniejszych. J e 
żeli wielu ludzi znajduje przyjemność 
w używaniu herbaty, jak o  środka lekko 
pobudzającego, to działanie to w ogólności 
przypisać należy raczej olejkom, aniżeli 
kafeinie.

Revue scientifiąue. T. B .
Wprowadzanie psów do Norwegii, jak  podaje 

pismo_ „Eleveur,” je s t stanowczo wzbronio
ne. Żaden pies obcy nie może przem oczyć 
granic norweskich; myśliwcy angielscy 
i francuscy, k tó rzy  przybywają tam  z psami, 
muszą je  odsyłać albo zabijać. Konsulowie 
naw et zagraniczni nie mogą otrzymać ze
zwolenia na w stęp domowych swych psów,— 
tak  dalece praw o to jes t ściśle stosowane.

Jako  powód postanowienia tego podają 
Norwegczycy, że w k ra ju  ich nigdy nie 
było wścieklizny i że nie życzą sobie u ła 
tw iać je j wstępu za pośrednictw em  zw ierząt 
obcych, któreby m ogły zarodki tej choroby 
sprowadzić. T. B.

Spis świata zwierzęcego. W spółpracow ni
cy pisma „Zoological R ecord“ zestaw ili ta 
belę, podającą z przybliżeniem listę żyjących 
gatunków  zwierzęcych; dochodzenia ich 
wykazują następne liczby:

Ssące 2500
P tak i 12500

Gady i płazy 4400
Ryby 12000
Osłonnice 900
Mięczaki 50000
Ramieniopławy 150 
Mszywioły 1600
Skorupiaki 20000
Pająki 10000
Krocionogi 3000
Owady 230000
Jeżowce 3000
Robaki 6150
Jam ochłonne 2000
Gąbki 1500
Pierw otniaki 6100

Co ogółem czyni 366000 gatunków od
dzielnych. T. B.

Porównanie yarda z metrem. Aż do osta
tnich czasów stosunek yarda do m etra ozna
czony był na podstawie k ilku porównań 
dawnych, albo też na pom iarach pośrednich, 
a rezu ltat wszystkich tych dochodzeń był 
nieco wątpliwy. D latego też, z powodu 
zamierzonej reform y m iar i wag w A nglii, 
należało bezpośrednio i ściśle oznaczyć war
tość yarda w funkcyi m etra. Przypom ina
my tu, że jednostka zasadnicza m iar bry- 
tańskich dana je s t przez odległość dwu 
kresek, wyrytych na płytkach złotych 
osadzonych w pręcie bronzowym; długość 
ta ma nazwę „im perial standard y ard ,” 
a określenie jej odnosi się do tem peratury 
62° F ahrenheita, czyli 16,667° Celsyusza. 
M etr zaś wyraża się odległością dwu k re
sek w tem peraturze 0°, wyrytych na etalo- 
nie międzynarodowym, wyrobionym ze 
stopu platyny i irydu i przechowywanym 
w biurze międzynarodowem m iar i wag.

Porów nanie yarda z metrem zostało więc 
dokonane w ten sposób, że najpierw  w L o n 
dynie dwa etalony yarda zostały porówna
ne z przytoczonym  wyżej yardem  norm al
nym w tem peraturze bardzo bliskiej 62° 
F , a po przewiezieniu prętów tych do P a 
ryża, zostały one tam  porównane z dwoma 
liniałam i, których długość w stosunku do 
metra międzynarodowego dobrze była zna
na. Ponieważ yard  je s t pi'zeszło o 8 cen
tym etrów krótszy od metra, porównywanie 
to przedstaw iało istotne trudności, a osta
teczny rezultat wyprowadzony z 96 ozna
czeń jak  najdokładniejszych, daje wartość 
yarda:

1 y a rd = 0 , 914 399 2 m etra, zkąd:
1 m e t r = l ,  095 614 3 yarda, albo 
1 m etr= 3 , 937 011 3 stóp ang.

Dodajmy tu nadto, że stopa u nas obecnie 
obowiązująca je s t trzecią częścią yarda an 
gielskiego.

8. K.
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W YSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
T o m X I V  za rok 1894,

zawiera następujące rozprawy: Dział l-siy: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia meteorologiczne
dokonane w ciągu roku 1893. — A. W a ł  e c k i e g o. Wykaz spostrzeżeń tenologicznych za r. 1893 i 1894! 
Dział ll-gi. GEOLOGIA Z CHEMIĄ I PALEONTOLOGIA S t .  K o n t k i e w i c z a  Krótkie sprawozdanie z badań 
geologicznych w gub. kieleckiej. — S t .  D o b o r z y ń s k i e g o .  Złoża minerałów na wapieniu podstawowym 
i przyczynek do wyjaśnienia sposobu powstawania źródeł wód żelazistych w okolicach Lublina —  A Ś l u s a r 
s k i e g o .  Zwierzęta zaginione (dyluwialne). — Dział lll-ci. BOTANIKA i ZOOLOGIA. K D r y m m e r a .  Sprawo
zdanie z wycieczki botanicznej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1894. —  F. K w i e c i ń s k i e g o .  Roślin
ność gminy Hańsk powiatu włodawskiego. — F. B ł o ń s k i e g o .  Przyczynek do flory grzybów Po lsk i.— 
A .  M i s s u n a. Spis roślin, zebranych w pow. dziśnieńtkim w r. 1893 i 1894.— M T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z Szemetowszczyzny i z Weleśnicy w latach 1893 i 1894 — B. E i c h I e r a. Materyały do flory 
wodorostów okolic Międzyrzeca — J. P a c z o s k i e g o .  Dodatek do spisu roślin, zebranych w pow. dubieńskim 
gub. wołyńskiej, oraz Przyczynek do historyi badań flory krajowej. — L. F. H i I d t a. Żuki czyli gnojowce krajowe

Tom XIV Pamiętnika Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicami rysunków litogr. i 2-ma drzeworytami.

Prenum eratę na t. X V  w ilości rb. 5, a z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 
adresem  W ydaw nictw a P am iętn ika Fizyograficznego, Krakow skie Przedmieście, 66.

~^X7~ y s z e d ł  z  p o d .  p r a s y

ERAZMA MAJEWSKIEGO

nazwisk zoologicznych i botanicznych
POLSKICH,

Tom I (polsko-łaciński), in 4°, str. L X IV + 5 4 6 , na pap. wel. CENA TS. lO  kop. 50 . 

Tom I I  (łacińsko-polski) cz. 1, str. L X -f4 6 6 , na pap. welin. CENA TS. 11- 

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
G łó w n y  sk ła d :  E. "Wende i  S -ka w  W a rsz a w ie .

W krótce wyjdzie z d ruku  dzieło p. t.

3 Napisał

M. E R N S T .
W ydawnictwo R edakcyi „P rac  m atem atyczno - fizycznych” (około 25 arkuszy druku).

Cena w prenum eracie od d. 1 listopada r. b. dla prenum eratorów  W szechświata 
rub li 2 (dwa), z przesyłką. 2 rs. 30 kop. Po wyjściu dzieła cena będzie podniesioną.

K sięgarnia G E B E T H N E R A  i W O L F F A  w W arszawie ofiaruje:

KOSMOS
- n  i ’ x Czasopismo Tow arzystw a im ieuia K opernika we Lwowie.
Roczniki: 1876, 1877, 1878, 1881, 1882 i 1883, razem  6 roczników za rub li 20 zam iast 30;

oddzielnie po rs. 4. -

flosBoicHo n,eH8ypoio. BapmaBa, 20 CeuTaOps 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiejfj.


