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Fizyczne podstawy malarstwa.

Sztuki piękne, działając na zmysły nasze, 
podlegać muszą prawom, które wrażeniami 
zmysłowemi rządzą. Im  bezpośredniej sza 
jest sztuka, t. j .  im bezpośredniej związana 
jest sama jej treść ze środkami zmysłowemi, 
które do wyrażania je j służą, tem^większego 
wpływu nabierają w niej fizyczne i fizyolo- 
giczne czynniki, tem dokładniej wyśledzić 
można fizyczną podstawę, na której się 
opierają nasze wrażenia artystyczne. Muzyka 
jes t w tym względzie klasycznym przykła
dem. W rażenia muzyczne, polegające wy
łącznie na współistnieniu i następstwie to
nów, udało się już dawno rozczłonkować na 
składniki fizyczne. Od czasów Helmholtza 
i Oettingena wiemy dokładnie na czem po
lega konsonans i dysonans, czem różni się 
fizycznie tonacya majorowa od minorowej 
i t. d.

D la sztuk plastycznych, a przedewszyst- 
k iem 'd la  malarstwa, nie mamy dotąd tak 
zupełnej teoryi fizycznej. W rażenie arty 
styczne, jakie obraz na nas sprawia, nie jest

bowiem tak bezpośrednio i wyłącznie związa
ne z techniką malarską, z plamami barw- 
nemi, na które obraz w rzeczywistości roz
członkować się daje. Treść obrazu, czynnik 
wyłącznie natury psychicznej, miesza*się tu 
jeszcze i nieraz nawet większe od fizycznego 
ma znaczenie. Z  drugiej zaś strony i optyka 
fizyologiczna nie dosięgła jeszcze tego stop
nia doskonałości, na którym stoi dziś aku
styka. Jakkolwiek nie możemy a priori po
wiedzieć, czy przez złączenie takich a takich 
warunków fizycznych pewna suma plam 
barwnych wywrze wrażenie piękna, to prze
cież możemy już przynajmniej wykryć dla 
malarstwa minimum warunków fizycznych, 
które dla wrażenia artystycznego zachować 
trzeba. Możemy również fizycznie objaśnić 
i zrozumieć wiele środków technicznych, któ- 
remi malarze od wieków już intuicyjnie się 
posługują.

I. WYPUKŁOŚĆ OBRAZU.

Czy obraz powinien być łudzącą kopią'na
tury, czy i o ile nią być może? Gdyby łu 
dzące podobieństwo natury było zadaniem 
malarstwa, to nad dzieła Rafaelów i M u
rillów przekładalibyśmy panoramy, diora
my, obrazy stereoskopowe. Z małej warto
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ści artystycznej, którą dziełom tego rodzaju 
nadajemy, sądzić więc można, źe podobień
stwo zupełne jest czynnikiem bardzo drugo
rzędnym. I  tak być musi, gdyż uzyskanie 
łudzącego podobieństwa dla obrazu na 
płaszczyznie jest rzeczą niemożliwą. Oce
niamy bowiem odległość przedmiotów od 
nas, a więc i rozmieszczenie ich względem 
siebie, głównie wskutek tego, źe spogląda
my dwuma oczami, które zajmują odrębne 
miejsca w przestrzeni. Prawem okiem wi
dzimy nieco więcej przedm iotu po prawej 
stronie, lewem okiem—po lewej. Różnica 
między obrazom prawego i lewego oka je s t 
tem większa, im przedmiot je s t bliższy. S tąd 
oceniamy zwykle bez omyłki wzajemne u g ru 
powanie przedmiotów, leżących blizko; co do 
odległych zaś omyłka bardzo jes t łatwą. 
Spoglądając np. zdała na pasmo gór, trudno 
bardzo ocenić, która z gór jest bliższą : zda
je  się jakby wszystkie były w jednej plasz- 
czyznie.

Przyglądając się dwuma oczami obrazowi, 
musimy więc natychmiast dostrzedz, że jest 
on tylko wyobrażeniem przedmiotów na 
płaszczyznie. Przedmioty rzeczywiste bo
wiem każdemu oku dałyby nieco odmienny 
kierunek; przedmioty zaś malowane na obra
zie dla każdego oka przedstawiają się jed n a
kowo. Ta różnica między rzeczywistością 
a obrazem staje się tem większą, im obraz 
jest mniejszy i im bliżej trzeba mu się przy
glądać; im obraz jest większy i z dalszej od
ległości widziany, tem różnica ta  się zmniej
sza. Powszechnie używany zwyczaj spoglą
dania na obrazy jednem okiem przez dłoń 
zwiniętą w trąbkę na tem właśnie się opiera. 
Usuwając wrażenie z drugiego oka, usuwa
my zarazem przyczynę, któraby o płaskości 
obrazu nam przypominała; otrzymać więc 
możemy silniejsze wrażenie rzeczywistości 
obrazu.

Aby zakryć tę różnicę w spostrzeganiu 
rzeczywistości, a w spostrzeganiu malowideł, 
malarz musi się uciekać do całego szeregu 
drugorzędnych czynników, które umiejętnie 
wyzyskane przesłonić mogą tam te nieko
rzystne warunki. Bliższe przedmioty za
krywają dalsze; te zaś zawsze wydają się tem 
mniejszemi im dalej się znajdują. Również i 
przedmioty o prawidłowych prostolinijnych J 
kształtach, zwłaszcza zaś takie, do których j

widoku jesteśmy ciągle przyzwyczajeni (np. 
domy, stoły, krzesła i t. d.), tak  silnie wrazi
ły się w pamięć naszą, że z samej ich per
spektywy możemy łatwo ocenić ich wymiary 
i, o co głównie chodzi, pogłębienie. Dość 
jednak spojrzeć na malowany skalisty kra jo 
braz, aby dostrzedz, że perspektywa nie wiele 
pomaga tam, gdzie do skróceń perspekty
wicznych pamięć nie jest wzwyczajona. 
Skaliste złomy, mimo perspektywy, wydają 
się płaskiemi. Tę płaskość jeszcze lepiej 
obserwować można na fotografiach gór lub 
lasów, gdzie perspektywa i cieniowanie są 
bez błędu, a mimo tego otrzymujemy w ra
żenie niejasne i mętne.

W prowadzając do krajobrazu domy, chaty 
wysokie i t. p. malarz odraz u ułatwia sobie 
też malowanie pochyłości gruntu. Domy 
oznaczą nam natychm iast kierunek pionowy 
i poziomy, bo wiemy, źe w rzeczywistości 
przedmioty te w tych kierunkach są budo
wane : pozostanie więc wyrazić tylko nachy
lenie gruntu względem tych przedmiotów.

Bardzo ważnym czynnikiem dla pogłębie
nia obrazu jes t cieniowanie. Zagłębienia 
przedmiotu wydają się nam ciemniejszemi, 
miejsca wypukłe—jaśniejszemi. Przez cie
niowanie więc można wydobyć na jaw  całą 
wypukłość malowanego przedmiotu. Ale 
cieniowanie pozwala również uwydatnić roz
mieszczenie przedmiotów względem siebie. 
Przedmiot, który rzuca cień, musi być bo
wiem zawsze bliższy źródła światła niż ten, 
który cień odbiera. D la celów malarskich 
najkorzystniejszem więc będzie światło, pa
dające z boku względem widza. Jeżeli świa
tło  pada w kierunku wzroku, to widzimy 
tylko oświetloną część przedmiotu i delikat
ność cieniowania ginie. Gdy źródło światła 
jest po przeciwnej stronie, widzimy znów 
tylko zaciemnione powierzchnie. Przy bocz- 
nem oświetleniu rozkład świateł i cieni naj
lepiej więc wyzyskać się daje, tem więcej, że 
długość cienia daje wtedy miarę wielkości 
samego przedmiotu. Gdy mamy kilka źró
deł światła, rozkład cieni znacznie się kom
plikuje, ale też pogłębienie obrazu dojść 
może niezwykłej doskonałości. Arcydziełem 
w tym kierunku je s t np. „Szkoła wieczorna” 
G erarda Dow, zwana często „obrazem czte
rech świec” (galerya w Amsterdamie). W y
obraża wnętrze sali szkolnej, trzech uczniów
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w ławkach, oświetlenie pada wyłącznie od 
czterech łojowych latarek.

Najważniejszym jednak środkiem ku 
uzmysłowieniu odległości na obrazie jest 
tak  zwana perspektywa powietrzna. Przez 
to miano rozumiemy wpływ optyczny oświe
tlonych warstw powietrza, które oddzielają 
widza od widzianego przedmiotu. Powietrze 
nigdy bowiem nie jest zupełnie czyste : zs- 
wiera zawsze drobne pyłki (pyłki te widzieć 
można, gdy do ciemnego pokoju przez szcze
linę wpuścimy wiązkę promieni słonecznych), 
a te pyłki rozmaicie łam ią i odrzucają pro
mienie świetlne, powodując t. zw. rozprasza
nie światła. Im  czystszem je s t powietrze, 
im mniej pyłków lub kropelek pary wodnej 
zawiera, tem dokładniej spostrzegać możemy 
przedmioty oddalone. Po obfitych deszczach, 
gdy powietrze je s t bardzo czyste, oddalone 
góry np. wydają się nam daleko bliższemi 
i widoczniejszemi, niż przed okresem desz
czów. Rozpraszanie światła nie w równej 
jednak mierze rozkłada się na wszystkie 
barwy widma słonecznego. Z  barw, które 
na światło białe się składają, promienie czer
wone i żółte m ają najdłuższe fale, promienie 
błękitne i fioletowe—najkrótsze. Najłatwiej 
więc będą odrzucane i rozpi-aszane te ostat
nie fale, najtrudniej pierwsze. Im  pyłki są 
delikatniejsze, tem różnica ta  będzie wyraź
niejszą. S tąd też niebo i przedmioty odda
lone wydają się nam niebieskiemi i to tem 
bardziej, im czystszą jes t atmosfera. Na 
południu, gdzie powietrze jes t bardzo suche 
i czyste, odległe przedmioty ziemskie, np. gó
ry, m ają tę samę błękitną barwę, co i niebo. 
Na północy, wskutek większej wilgotności 
warstw dolnych atmosfery, odcień ten staje 
się bardziej białawym; mieszają się tu  zresztą 
i barwy, pochodzące od przedmiotów, leżą
cych między okiem a rzeczą oglądaną.

Ta sama niedoskonała przezroczystość po
wietrza sprawia, źe światło nie odbite, ale 
przechodzące przez m ętną atmosferę, wydaje 
się żółtem, lub czerwono-żółtem, gdyż barwy 
niebieskie i fiołkowe zostały mu odjęte. S tąd 
płynie czerwona barwa księżyca i słońca 
przy wschodzie i zachodzie. Jasno  oświetlo
ne wierzchołki górskie wydają się znowu ró- 
źowemi.

Uwzględniając perspektywę powietrzną, 
malarz musi barwę przedmiotów odległych

pokrywać własną barwą powietrza i to tem 
więcej, im bardziej oddalonym chce przed
miot uczynić. Gdy maluje krajobraz przy 
pełnetn oświetleniu słonecznem, perspektywa 
powietrzna mniejszą ma wagę; tem więk
szej zaś nabiera, gdy chodzi o oddanie wi
doku przy zwykłem świetle dziennem, 
w atmosferze pochmurnej i wilgotnej.

Perspektywa powietrzna, którą dostrzeże 
każdy, gdy chodzi o przedmioty bardzo od
ległe, niemniej ma znaczenie i wobec przed
miotów blizkich, znajdujących się np. w po
koju, tylko że tu dostrzeżenie jej wymaga 
subtelnego i czułego wzroku. Pyłki, które 
widzimy w pokoju, przepuszczają jednę tylko 
wiązkę promieni słonecznych, nie giną prze
cież, gdy cały pokój jest oświetlony. Przez 
uwzględnienie tych delikatnych zmian optycz
nych i malarz nie-pejzażysta ma w rękach 
potężny środek do wywołania wrażenia wy
pukłości w swojem dziele.

Widzimy więc, że gdy chodzi o pogłębienie 
obrazu, malarz nie może korzystać z tej 
przyczyny fizyologicznej, która nam pozwala 
oceniać odległości; musi się uciekać do in
nych, w rzeczywistości drugorzędnych czyn
ników, które, jakkolwiek skuteczne, nie 
zawsze i nie wszędzie stosować się dadzą. 
Płynie stąd cały szereg ograniczeń, co do 
przedmiotów i widoków, które mogą być te 
matem obrazu. Inne ograniczenia wynikają 
jeszcze z psychicznych warunków postrzega
nia, Pobudzenie zmysłowe nie znika bowiem 
jednocześnie z usunięciem wywołującej go 
przyczyny, ale czas pewien (dla wzroku około 
*/j4 sekundy) pozostaje w świadomości. Jeżeli 
więc kolejne podrażnienia następują szybciej 
po sobie, w takim razie nie odróżniamy już 
pojedyńczych wrażeń, ale otrzymujemy jedno 
wrażenie ciągłe. Zatlona zapałka, porusza
na w ręku z pewną szybkością, nie daje wra
żenie punktu świetlnego, ale linii świecącej 
i t. d. Malarstwo nie może więc odtwarzać 
ruchów, których pojedyńcze momenty z po
wodu ich szybkości rozróżniać się nie dają. 
Wykroczenie przeciw tej zasadzie, wogóle 
dość częste, prowadzi zawsze do dysonansu. 
Dość przypomnieć np. „stojący” w powietrzu 
nóż na rembrandtowskiej „Ofierze A braha
m a” (gal. amsterdamska) lub rozhukanego 
konia witołdowego w matejkowskim G run
waldzie. I  spadanie noża, i bieg konia są
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za szybkie, by pojedyncze fazy tych ruchów 
można było dostrzedz. Galop jazdy np. 
można wyobrazić, ale na dalekim planie 
w kierunku do widza równoległym. W tedy, 
mimo wielkiej szybkości absolutnej, kątowa 
szybkość ruchu jest tak nieznaczną—wskutek 
wielkości promienia—że poszczególne fazy 
uchwycić można.

{Dok. nast.).

L . Bruner.

SEN ROŚLIN.

Któż z nas nie słyszał o tem, że rośliny 
zasypiają na noc, stulając swe listki i główki 
kwiatowe, aby obudzić się wraz ze wschodem 
słońca. K tóż z nas, co przypatryw ał się 
objawom ich życia, nie dostrzegł tego zja
wiska, tak  pospolitego w otaczającym nas 
świecie roślinnym? K to nie zwrócił uwagi 
na zadziwiającą regularność, z jaką  rośliny 
pełnią tę czynność, tak ścisłą, że mogła po
służyć za m ateryał do ułożenia „zegara 
kwiatowego”?

W  rzeczy samej, poświęćmy tylko trochę 
uwagi, a po pewnym przeciągu czasu doj
dziemy do tego, że na kobiercu łąki, jak  na 
zegarze, rozpoznawać będziemy dnia godzi
nę : będziemy wówczas wiedzieli, o której 
godzinie kozibród zaczyna rozplątywać swe 
koszyczki kwiatowe, zwinięte w postaci brody 
koziej, kiedy ciekawie spozierać zaczyna na 
słońce brodawnik, kiedy delikatna cykorya 
otwiera owadom swoje kw iatk i. . .

Żyjący najbliżej natury lud wiejski zwró
cił na to zjawisko uwagę już wówczas, kiedy 
w świecie naukowym nawet nie myślano się 
niem zająć, badać je  i tłumaczyć; obserwacye 
ludu znalazły swe odbicie w takich nazwach 
roślin, jak  np. „świeca nocna” , oznaczająca 
pospolitą u nas na gruntach piaszczystych 
roślinę ( Oenothera biennis), zwaną inaczej 
wiesiołkiem dwuletnim, otwierającą na noc 
swe siarczyste korony.

Widzimy tedy, że zjawisko, o którem  m a
my zamiar mówić, nie jes t jednym  z takich 
objawów życia przyrody, które dostępne je 

dynie w pracowni dla uzbrojonego w prze
różne środki pomocnicze badacza, ukryte są 
i nieznane szerokiemu ogółowi. Jestto  zja
wisko, do znajomości którego doszliśmy nie 
na drodze nauki, lecz zapomocą zwykłego 
spostrzegania; niemniej przeto, jeżeli zechce
my dojść do jego zgłębienia, musimy się udać
0 pomoc do środków badania naukowego, 
albowiem prosta obserwacya okaże się w da
nym przypadku bardzo niewystarczającą.

Ale i nauce nie przypadła tu łatw a praca 
w udziale i jej nie łatwo się z tem zadaniem 
uporać. Zjawisko, pozornie, zdawałoby się, 
bardzo proste, w gruncie rzeczy jest jednak 
bardzo złożone. Jakkolwiek rośliny uchodzą 
za istoty pozbawione ruchu, jednakowoż 
właściwość ta  jest wśród nich rozpowszech
niona w dość znacznym stopniu, różną w róż
nych przypadkach przybierając postać. Więc 
mamy przedewszystkiem ruchy wewnętrzne, 
ruchy zawartości komórek, zamknięte w obrę
bie ich granic, to znów ruchy wolnych ciał 
plazmatycznych u  niższych organizmów roś
linnych, następnie—zjawiska hydrotropizmu, 
heliotropizmu i geotropizmu, czyli ruchy pod 
wpływem wody, słońca i siły ciężkości, da
lej—ruchy roślin pełzających, wijących się
1 t. d.; w większości wymienionych wyżej 
przypadków ruch jest właściwie tylko w tej 
czy innej postaci występującem rośnięciem 
organizmu roślinnego; natom iast ruchy, 
sprowadzające stan snu, czyli spoczynku 
i czuwania rośliny, właściwe są zarówno na
rządom, które doszły do kresu swego rośnię- 
cia, przeto z ostatnią czynnością nie m ają nic 
wspólnego.

Przyjrzyjm y się im dokładniej. Otóż, k ie 
dy roślina stuli swe listki, albo płatki korony 
kwiatowej, wówczas mówimy, że jest w stanie 
spoczynku, że ułożyła się do snu; położenie 
wręcz odmienne nazywamy stanem czuwania. 
Powyższe zmiany w położeniu swych narzą
dów roślina wywołuje zapomocą odpowied
nich ruchów, noszących nazwę niktotropicz- 
nych. Zdawałoby się, że niema nic prost
szego nad takie poruszenie listka, polegające 
na zmienieniu kąta  nachylenia jego płasz
czyzny względem powierzchni ziemi; po bliż- 
szem jednak przyjrzeniu się musimy dojść 
do wniosku, że jestto zjawisko nader zawiłe 
i złożone.

Przedewszystkiem winniśmy zwrócić uwagę
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na to, że oprócz ruchów, o których mowa 
i które są, oczywiście, rezultatem  działania \ 
pewnych warunków fizycznych, istnieją jesz
cze ruchy t. zw. samowolne, nazwane tak 
dlatego, że dotychczas nie zdołano się do
patrzeć żadnych widocznych przyczyn ze
wnętrznych, któreby je  mogły wywoływać.
U jednych roślin, jak  np u koniczyny, szcza- 
wika (Oxalis) ruchy te  ujawniają się, jak 
kolwiek nieprzerwanie, jednak w bardzo sła- J  

bym stopniu i nie mogą wskutek tego zmącić 
ruchów niktotropicznych, które występują 
w całej swej prawidłowości. U  innych znów 
roślin, jak  np. u egzotycznej rośliny motyl
kowatej Desmodium gyrans, ruchy samo
wolne listków są nader znaczne i wciąż bez 
przerwy widoczne.

Następnie, analizując ruch niktotropiczny, 
odróżniamy ruchy, będące bezpośrednim 
skutkiem wpływu pewnych warunków, od 
tych, które występują jako późniejsze, w tór
ne odbicie czynników, które działały po
przednio i obecnie zostały zastąpione przez 
inne. Wyjaśni nam to następujący przy
kład. Wiadomo, źe stan spoczynku rośliny 
wywołać możemy sztucznie podczas dnia 
przez zatamowanie do niej dostępu światła; 
otóż, jeżeli uczynimy to np. ze szczawikiem 
przed nadejściem wieczoru i zostawimy go 
w ciemności do nastania nocy, w takim razie 
listki jego zaczną się podnosić, czyli przecho
dzić w stan czuwania dziennego pomimo 
ciemności już na czas jakiś przed nadejściem 
poranku. Zjawisko to, pozornie sprzeciwia
jące się ogólnej zasadzie, jes t właśnie jed 
nym z przykładów owego wtórnego odbicia 
poprzednich warunków; pod wpływem dzia
łających warunków roślina pozostaje tylko 
przez pewien przeciąg czasu, poczem zaczy
nają wpływ swój zaznaczać, jakby przez 
odbicie, czynniki dawniejsze; tak  też i w da
nym przykładzie: w warunkach ciemności 
szczawik nasz znalazł się wcześniej, niż zwy
kle, bo przed nadejściem wieczora; wskutek 
tego, zanim nadeszła pora światła słoneczne
go, zaczęły się już same przez się odbijać 
wpływy tego światła, które poprzednio nań 
działało; gdybyśmy zaś nasz szczawik zosta
wili i przez dzień w ciemności, to po pewnym 
przeciągu czasu ów „odbity” stan czuwania, 
który nastąpił przed wschodem słońca, zo
stałby znów zastąpiony przez stan spoczyn

k u —i tak  parę razy, coraz słabiej, aż do zu
pełnego odrętwienia i znieczulenia rośliny, 
z którego obudzić możnaby ją  dopiero po 
dłuższem i nieprzerwanem działaniu światła.

W  taki sposób ruch niktotropiczny liścia 
przedstawia kombinacyą dwu różnorodnych 
ruchów : gdy ku końcowi nocy zaczyna słab
nąć bezpośredni wpływ ciemności i wynurzać 
się wpływ „odbity” światła, wówczas przy
chodzi mu z pomocą ciskająca snopy pro
mieni wschodząca tarcza słoneczna, potęgu
jąc  te wpływy, których zarodki zachowała 
w sobie roślina. Analogiczne zjawisko ma 
znów miejsce pod wieczór : po upływie kil
kunastu godzin światła zaczyna się zazna
czać wpływ poprzedzającego je okresu ciem
ności, a jednocześnie nadchodząca noc wpływ 
ten utrwala.

Przy obserwowaniu ruchów roślin, powo
dujących przejście od stanu czuwania do 
spoczynku i odwrotnie, winniśmy się strzedz, 
aby nie utożsamiać go z dającemi się często 
obserwować przejawami heliotropizmu. Z ja
wisko to polega na znanem powszechnie 
zwracaniu się roślin ku światłu słonecznemu. 
Gdy, przechodząc ulicą, zechcemy przyjrzeć 
się tu i owdzie szeregom stojących na oknie 
doniczek z kwiatami, zauważymy, źe wszę
dzie ku szybota okna rośliny zwrócone są 
najpiękniejszemi, najbardziej obfitującemi 
w liście i ozdobionemi kwieciem gałązkami; 
a czynią to tak  stale, źe niewiedząc o tej 
ich własności zwracania się ku słońcu, goto- 
wibyśmy upatrywać w tem rękę człowieka, 
który, dbając o estetykę, umyślnie zwraca 
doniczki, starając się nadać swej siedzibie 
możliwie ozdobny wygląd.

Heliotropizm przejawia się tedy, jako 
pewna forma ruchu narządów roślinnych. 
Pod wielu jednak względami różni się od 

J  ruchu niktotropicznego, jakkolwiek obadwa 
znajdują się w zależności od warunków 
oświetlenia: ostatni wywołanym być może 
jedynie przez różnicę, zachodzącą w stopniu 
oświetlenia, przez przejście od światła do 
ciemności i odwrotnie, nie wywołuje go zaś 
światło samo przez się; zmiana- oświetlenia 
jest źródłem bodźca do ruchu, który znika 
natychmiast po spełnieniu swego zadania, 
t. j. po doprowadzeniu liścia czy też kwiatu 
do odpowiedniego położenia. Natom iast he
liotropizm jest objawem ruchu ciągłego i nie-
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ograniczonego pod bezpośrednim wpływem 
światła, a odbywa się we wszystkich kierun
kach— w zależności od położenia źródła świa
tła, gdy tymczasem ruchy niktotropiczne są 
wykonywane w ściśle określonych granicach 
jednej płaszczyzny.

Juliusz Sachs, który poświęcił wiele pracy 
badaniu zjawisk snu roślin, nazwał ruchy 
nasze paratonicznemi, to znaczy takiemi, 
które mogą funkcyonowaó jedynie przy nor
malnym stanie organizmu roślinnego, nazwa
nym „phototonus”; mówimy, że niezbędnem 
jest, aby roślina była w stanie normalnym, 
ponieważ czy to zbyt długo i bez przerwy 
trw ająca ciemność, czy też nieprzerwane 
oświetlenie, sprowadzają stan nienormalny, 
znieczulając roślinę i czyniąc ją  niezdatną do 
wykonywania ruchów, o których mowa.

Powyżej wzmiankowaliśmy, że ruchy te 
powstają pod działaniem pewnych w arun
ków fizycznych. Jakież są przyczyny, sta
nowiące bodźce do ruchu? Szukać ich, jak  
to już wiemy, należy w przejściu od dnia do 
nocy; że zaś zjawisko to sk ładają trzy czyn
niki : zmiana oświetlenia, tem peratury i wil
gotności, przeto rozstrzygnąć kwestyą może- 
my jedynie dopiero na drodze doświad
czalnej.

Jeżeli weźmiemy doniczkę ze zwykłą fa 
solą, znajdującą się w stanie czuwania 
i wstawimy ją  do naczynia z wodą, to po
mimo znacznego oziębienia nie zauważymy 
zmiany w położeniu dziennem liści; jeżeli na
tomiast wstawimy wspomnianą roślinę do 
ciemnej skrzynki, wówczas po upływie '/s do 
1 godziny stuli swe listki, bez względu na to, 
czy zostawimy ją  w środowisku płynnem, czy 
też wyjmiemy z wody.

N a zasadzie tego rodzaju doświadczeń 
Sachs wyprowadził wniosek, że przejście roś
liny od stanu czuwania do spoczynku i od
wrotnie powodują prawie wyłącznie warunki 
oświetlenia; wniosku tego nie mógł jednak 
w zupełności uogólnić, albowiem znane mu 
były przypadki, kiedy toż samo zjawisko za
chodzi bez udziału światła, jedynie pod wpły- 
v>em zmian tem peratury, jak  to ma miejsce 
np. przy zamykaniu i otwieraniu się korony 
tU ipana, szafranu, zimo wita (Colchicum) 
i wielu innych roślin.

Jestto  zresztą sprawa jeszcze dość ciemna; 
tak czy inaczej, w każdym razie wiemy na-

pewno, że wraz ze zmianą wspomnianych 
warunków fizycznych: tem peratury, oświe
tlenia i wilgotności powstają ruchy, sprowa
dzające zmianę w położeniu liści i kwiatów. 
Musimy teraz postarać się odkryć te drogi, 
któremi wpływ warunków zewnętrznych 
przechodzi do organizmu roślinnego.

Jakoż, badania anatomiczne roślin, u któ
rych ruchy niktotropiczne występują w naj ■ 
bardziej wyraźnej postaci, wiele nas w tym 
względzie uczą. Do osobliwie uprzywilejo
wanych pod tym względem gatunków należą 
liczne rośliny z rodziny motylkowatych i nie
które szczawikowate (Oxalideae), wogóle zaś 
rośliny o złożonych, np. pierzastych liściach; 
w wykonywaniu ruchów ma udział cały liść, 
opisując część łuku wokoło punktu przy
twierdzenia głównego ogonka do łodygi; nie
zależnie zaś od tego poruszają się w analo
giczny sposób pojedyncze listki.

Okazuje się, że zakończenia, któremi przy
twierdzone są ogonki do łodygi, posiadają 
odmienną budowę anatomiczną : sąto właśnie 
narządy ruchu, czyli t. zw. „stawy”, przed
stawiające się nazewnątrz w postaci podu- 
szeczkowatych nabrzmień. Kiedy na zwyk
łym przekroju poprzecznym ogonka liścio
wego widzimy cienką warstwę kory na po 
wierzchni, pod nią luźny pierścień wiązek 
naczyniowych, a w środku główną masę 
rdzeniową,—tutaj kora rozwija się w po
staci nader grubej warstwy soczystych ko
mórek o bardzo cienkich ściankach, wiązki 
naczyniowe skupiają się w postaci sznura, 
ciągnącego się niby środkowa oś narządu, 
a tkanka rdzeniowa redukuje się do cieniut
kiej warstewki, otaczającej środkowy pęczek 
wiązek naczyniowych.

Uderzają nas tu  dwie rzeczy : przeniesie
nie wiązek naczyniowych do środka narządu 
i nadmierny rozwój kory. Pierwsze jest 
przystosowaniem, ułatwiającem ruch liścia 
przez zginanie podstawy ogonka: w wiąz
kach naczyniowych grupują się najtwardsze 
pierwiastki tkanki, ułożone tedy w postaci 
pierścienia, opasującego ogonek liścia tuż 
pod warstwą kory, w znacznym stopniu ta 
mowałyby swobodę jego ruchów. Każdy 
z nas wie zapewne z własnego doświadczenia, 
że trudniej zgiąć rurkę blaszaną, aniżeli 
p rę t tej samej długości, zawierający takąż 
ilość materyalu.
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Co zaś dotyczy drugiej zmiany, to obser- 
wacye wykazały, że zmodyfikowana w taki 
sposób kora jest właściwem siedliskiem ru 
chu. Składa się ona z tkanki obfitej i so
czystej, o znacznej nasiąkliwości i silnym 
turgorze czyli napięciu wewnętrznem. Wy- 
krawek tej tkanki, oddzielony od całości, 
raptownie się rozszerza, co dowodzi, że na
sycona wilgocią, warstwa kory znajduje się 
w ciągłem naprężeniu. Jeżeli wyobrazimy 
sobie teraz, że kora, nasiąkając wodą, roz
szerza się w niejednakowym stopniu na swej 
górnej i dolnej powierzchni, to liść wytrąco
ny, oczywiście, zostanie z równowagi i prze
chylać się zacznie w stronę, przedstawiającą 
mniejszy opór, w tę mianowicie, gdzie tkanka 
słabiej się rozszerza.

Zauważono, że w nocy i wogóle w ciemno
ści tkanki roślin zawierają więcej wilgoci, 
wskutek czego naprężenie ich staje się wów
czas znaczniejszem. Otóż, z nastaniem 
ciemności zwiększa się też turgor narządu 
ruchu, lecz zwiększa się nierównomiernie, 
wzrastając z większą szybkością w swej po
łowie górnej; z tego powodu liść musi opusz
czać się ku dołowi, aby przyjąć położenie 
spoczynku. Lecz po pewnym czasie zaczyna 
się ujawniać naprężenie tkanki w połowie 
dolnej, wzrastające, jakkolwiek powolnie, 
lecz bezustanku. Wówczas, jeszcze przed 
nadejściem poranku, następuje chwila, którą 
określaliśmy wyżej, jako odbicie wpływu 
światła, pod którego działaniem poprzednio 
znajdowała się roślina. Następuje świt, pod 
wpływem promieni słonecznych tkanki za
czynają szybciej parować, zmniejsza się ich 
tu rgor i liść powraca do stanu dziennego.

Widzimy tedy, że przyczyna ruchu spro
wadza się do mniejszego lub większego na
prężenia tkanki;—w zależności od mniejszej 
lub większej jej nasiąkliwości.

Wszystkie te zjawiska mają, według 
Sachsa, być wynikiem działania światła, 
szczególniej zaś najbardziej załamujących 
się promieni widma słonecznego. Po nakry
ciu rośliny kloszem niebieskim nie dostrzega
my żadnej zmiany w położeniu liści, pomimo 
odczuwanego w takich razach przez oko na
sze jakby pewnego przyćmienia światła; na- j 
tomiast pod kloszem czerwonym, przepusz
czającym jedynie promienie o mniejszym j 
stopniu załamania, listki przybierają położe

nie spoczynkn. Samo zaś działanie światła 
Sachs usiłuje tłumaczyć w ten sposób, że 
pod jego wpływem, z powodu zmian w budo
wie molekularnej protoplazmy, zmniejsza się 
nasiąkliwość jej i ścianek komórkowych, 
albo też może zwiększa się wskutek zmienia
jącego się układu cząsteczek przepuszczal
ność protoplazmy względem wody, k tóra 
z większą łatwością wydostaje się wówczas 
z komórek, powodując osłabienie turgoru.

Pozostaje jednak jeszcze jedna okolicz
ność, w danym razie nader ważna : przy rów- 
nomiernem wzrastaniu naprężenia tkanki nie 
moglibyśmy mieć takich ruchów, jakie wy
konywają liście przy przejściu od dnia do 
nocy; musimy zatem koniecznie przypuścić 
że naprężenie zmienia się niejednakowo na 
całej przestrzeni owego narządu ruchu, czyli 
stawu liściowego. Sachs usiłuje wybrnąć 
z tej trudności w sposób konsekwentny, tłu 
macząc, że kora stawu posiada na górnej 
i dolnej powierzchni rozmaitą budowę mole
kularną, reagując z tego powodu w niejed
nakowy sposób na promienie światła.

Cala ta  teorya, którą staraliśmy się przed
stawić z możliwą treściwością, jes t jednak 
bardzo zawikłana, niewyraźna i mglista. 
W gruncie rzeczy nie wyświetla nam ona 
ostatecznej przyczyny ruchów niktotropicz- 
nych, dochodzi bowiem do miejsca, w którem 
musi przyjąć przypuszczalne i nie podlega
jące obserwacyi jakieś zmiany w układzie 
cząsteczek materyi roślinnej. Pomimo tego, 
powiązana z wielką ilością doświadczeń, daje 
nam obfity m ateryał faktyczny i w znacznym 
stopniu ułatwia oryentoWanie się w licznych 
przejawach tego zjawiska.

K ilka la t temu botanik francuski Leclerc 
du Sablon ogłosił w „Revue generale de Bo- 
taniąue” krótką notatkę, w której wypowia
da przypuszczenie, że obiedwie połowy kory 
stawu liściowego różnią się pod względem 
budowy anatomicznej, mianowicie : w części 
górnej komórki otoczone są nieco cieńszemi 
ściankami, aniżeli w połowie dolnej. Ze wraz 
z nocą zwiększa się ilość wilgoci w tkankach 
roślinnych, jestto rzecz zrozumiała; połowa 
górna narządu ruchu, jako składająca się 
z komórek o cieńszych ściankach, prędzej 
nasiąka wilgocią i siła turgoru wzrasta 
w niej przeto szybciej, aniżeli w części doł- 
nej; gdy z nadejściem dnia zmniejsza się
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ilość wilgoci, połowa tkanki o cieńszych 
ściankach prędzej j ą  znów utraca, wywołując 
ruch w kierunku odwrotnym.

Myśl ta  wydaje się bardzo słuszną i ma te 
zalety, źe daje tłumaczenie proste i zrozu
miałe; tylko brak jej jeszcze dostatecznej 
ilości faktów i spostrzeżeń, na których m ogła
by się oprzeć.

Powyższe rozumowania i spostrzeżenia do
tyczą ruchów niktotropicznych roślin, posia
dających odpowiednie narządy, czyli owe n a
brzmienia w nasadzie ogonków liściowych. 
U roślin, pozbawionych tych narządów, ru 
chy liści odbywają się, według Sachsa, jedy
nie w młodym ich stanie, w czasie rośnięcia; 
w takim razie, jako dotyczące narządów ro s
nących, właściwie stanowią tylko przejaw 
ostatniej czynności. Co zaś dotyczę ruchów 
płatków korony kwiatowej, zjawisko to do
tychczas zbadanem jest bardzo mało.

D otąd traktowaliśmy ruchy niktotropiczne 
tylko z punktu widzenia anatomii i fizyologii; 
musimy się obecnie zastanowić nad tem, ja 
kie znaczenie ma w życiu rośliny owa zmiana 
stanu czuwania i spoczynku i w jakim  jest 
stosunku do innych czynności organizmu roś
linnego? W szak owe właściwości swoiste, 
owe przystosowania anatomiczne, służące 
jako narządy ruchu, muszą mieć pewną ra- 
cyą bytu, pewną podstawę biologiczną, stano
wiącą ich istnienie pożytecznem w sprawie 
podtrzymywania gatunku; albowiem w prze
ciwnym razie musiałyby ustąpić—plastyczna 
natura organizmu roślinnego urobiłaby się 
wówczas w postaci innej, bardziej dopasowa
nej do warunków życia i jego potrzeb.

Rozpowszechnione zjawisko zamykania się 
na noc koron kwiatowych znajduje się 
w związku z czynnością zapładniania. Pod
czas nocy kwiaty nie mogą liczyć na pożąda
ne odwiedziny owadów, z drugiej zaś strony 
chłód, a szczególniej rosa mogłyby uszkodzić 
delikatne narządy rozrodcze. Jeżeli umie
ścimy roślinę w sztucznie utworzonej ciemno
ści, nakrywając ją  pudełkiem lub kloszem 
nieprzezroczystym, to po upływie pewnego 
czasu zamknie swe kwiaty.

Niektóre kwiaty, odwrotnie, otwierają na 
noc swe korony; ma to miejsce u roślin, 
u których czynność przenoszenia pyłku peł
nią ćmy i inne owady nocne, do ich odwie
dzin są też wówczas przystosowane.

I W czasopiśmie „Botanische Zeitung” ogło
szone były przed paru miesiącami ciekawe 
obserwacye i spostrzeżenia E rnesta Stahla, 
dotyczące ruchów niktotropicznych liści. 
Jeszcze Darwin, a za nim wielu innych ba
daczy przypuszczało, źe zapomocą tych ru 
chów liście zabezpieczają się od szkodliwego 
wpływu chłodów nocnych. Przypuszczenie 
to wydaje się jednak wątpliwem z tego 
względu, źe większość roślin, posiadających 
najwybitniej rozwiniętą własność wykonywa
nia tych ruchów, właściwą jes t stepom zwrot
nikowym, gdzie niema chłodów nocnych, 
a zatem niema potrzeby zabezpieczania się 
od nich.

S tahl sądzi, źe zmiana położenia liści jest 
j  w zależności od innej czynności organizmu 

roślinnego, mianowicie od parowania tkanek 
rośliny, czyli transpiracyi. W  wielu razach, 
osobliwie w miejscowościach suchych, zbytnia 
transpiracya wywiera wjdyw nader szkodliwy 
na rośliny, pozbawiając je wilgoci, którą zdo
bywać muszą z wielkim trudem; wówczas 
używają najrozmaitszych przystosowań do 
zmniejszenia parowania. Z drugiej zaś 
strony, w warunkach dostatecznej wilgotno- 

j ści, transpiracya, wyciągając wilgoć, zawartą 
j w liściach, umożliwia w taki sposób i po tę

guje dopływ do tkanek wody, k tórą czerpią 
korzenie z gruntu i która, skutkiem zawarto
ści substancyj mineralnych, jest niezbędną 
dla rośliny. Wówczas roślina dąży do wzmoc
nienia transpiracyi.

Jednym  ze środków odpowiednich mogą być 
ruchy niktotropjczne liści. Im  położenie 
przedmiotu bardziej zbliżone jest do piono
wego, w tem  mniejszym stopniu pokrywa się 
on rosą nocną. Rzecz oczywista, źe liście 
o obficie zroszonej powierzchni w daleko 
słabszym stopniu podlegają transpiracyi. 
Jeżeli części dolne kilku roślin zanurzymy 
w pewnym płynie, który np. daje się strącać 
zapomocą alkoholu i następnie u niektórych 
z nich przytwierdzimy liście, aby nie mogły 
wykonywać ruchów nocnych, to pozosta
wiwszy je  przez noc i strąciwszy rano płyn 
alkoholem, zauważymy, że substaneya s trą 
cona posuniętą jes t w tkankach daleko wy
żej u osobników, którym nie odjęto swobody 
ruchów i liście ich bardziej parowały, wywo
łując prędszy dopływ soków od korzenia. 
W ięc nie dla zabezpieczenia się od chłodu
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roślina na noc zapada w stan spoczynku, lecz 
składa swe listki po to, aby mogły łatwiej 
parować, pozbawiając organizm wody, prze- 
filtrowanej przez szereg tkanek i zasilając 
go pierwiastkami świeżemi z ziemi.

Słuszność powyższego twierdzenia zdaje 
się popierać ten fakt, że w rodzinie motylko
watych, gdzie ruchy niktotropiczne są naj
bardziej rozpowszechnione, nie znajdujemy 
po większej części na powierzchni liści odpo
wiednich szparek, służących do wydzielania 
kropel wody; wyjątek stanowią pod tym 
względem gatunki, u których, jak  np. 
u groszku (Lathyrus), wyki (Vicia) i innych, 
swobodę ruchów krępują wijące się wąsy, 
pozbawiając je  ułatwiającego transpiracyą 
środka, jak i dają ruchy niktotropiczne. Po
zornie sprzeciwiający się ogólnej zasadzie 
fakt, że groch (Pisum), jakkolwiek skrępo
wany w swych ruchach obecnością wąsów, 
nie posiada jednak szparek do wydzielania 
wody, tłumaczy się tem, że roślina ta, pocho
dząc z krain suchych i gorących, przyniosła 
z sobą właściwości ustroju, przystosowane do 
jej warunków ojczystych, gdzie raczej nie 
ułatw iać, lecz tamować należało transpi
racyą.

W  pewnym stosunku do sprawy parowania 
roślin znajdują się też szparki oddechowe, 
albowiem, posiadając własność zamykania 
się i otwierania, mogą poniekąd regulować 
czynność powyższą. U większości badanych 
roślin Stahl znajdował je  rozwartemi, co zda
je  się popierać przypuszczenie jego o dążeniu 
rośliny do wzmożenia transpiracyi. U wielu 
jednak roślin szparki były zamknięte i jak 
kolwiek Stahl usiłuje tłumaczyć te wyjątki 
warunkami, jakim podlegały rośliny podczas 
dnia ubiegłego, sprawa ta  nie jest dostatecz
nie wyjaśnioną. Możemy tylko powiedzieć, 
że o ile wyniki obserwacyj co do stanu szpa
rek oddechowych nie popierają stanowczo 
jego przypuszczeń, w każdym też razie bez
względnie im nie przeczą.

W  końcu Stahl poświęca trochę uwag ru 
chom samowolnym, o których wzmiankowa
liśmy w początkach niniejszego artykułu. 
J a k  Juliusz Sachs przyczyny wszelkich ru 
chów doszukiwał się w świetle i może nawet 
nieco oślepiony jego blaskiem, nie dostrzegał 
innych rzeczy, tak znów E rnest S tahl usiłuje 
stosować do m ożliwie największej liczby zja

wisk przedstawioną powyżej zasadę o stosun
ku ruchów roślin do czynności transpiracyi.

Ciągły wahadłowy ruch listków Desmo- 
dium gyrans ma, niby wachlowanie, ułatwiać 
im transpiracyą; tym samym względom za
wdzięcza swą dziwną budowę pewszechnie 
znany, przysłowiowy liść osiny, drżący przy 
lada podmuchu, albowiem doświadczenia wy
kazały, że liście przytwierdzone, więc nie 
drżące, transpirowały w słabszym stopniu. 
Tego rodzaju budowę, jakkolwiek nie nace
chowaną tak  wybitnie, jak  u osiny, m ają 
prawie wszystkie gatunki topoli, co zgodnem 
jest z tego punktu widzenia z okolicznością, 
że rosną przeważnie na gruntach wilgotniej
szych, czyli w warunkach, nie sprzyjających 
transpiracyi; wzmożenie parowania i co za 
tem idzie, dopływu soków z korzenia jest dla 
nich tembardziej niezbędnem, że, rosnąc 
w gruncie wilgotnym, otrzymują nader roz
wodnione roztwory substancyj mineralnych. 
Liście sąsiadujących z nią wiązów, wierzb 
i jesionów zaopatrzone są zato w liczne szpar
ki do wydzielania wody, której pozbawioną 
jest osina: posiadają je  na swej powierzchni 
jedynie liście młode, daleko mniej ruchliwe 
od wykształconych.

Przytoczyliśmy parę tych uwag, dotyczą
cych ruchów samowolnych, chociaż wychodzą 
one poza granice zakresu, jaki oznaczyliśmy 
tytułem naszej pogadanki; uczyniliśmy zaś to 
dlatego, że należąc do tej samej kategoryi 

j  zjawisk życia organizmu roślinnego, mają 
wiele wspólnego z ruchami niktotropicznemi;

! nauczają nas one, jak  należy czytać z otw ar
tej dla wszystkich wielkiej księgi przyrody, 

j jak  wiele dostrzedz nieraz można w rzeczach 
j  najprostszych, najzwyklejszych, na każdym 

kroku uderzających oko nasze.
W takiem świetle przedstawiają się wia- 

i domości o śnie roślin. Jakkolwiek zastrzedz 
należy, że wszystko, co nauka zdobyła do
tychczas w tej sprawie, traktować jeszcze 

! winniśmy z wielkim krytycyzmem, trudno 
jednak zaprzeczyć, że jesteśmy blizcy osta
tecznego zrozumienia zjawiska, z którem się 
tak  często spotykamy.

Edward Strum pf.
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QdxOard S ch u n ck ,
cz ło n ek  T ow arzystw a K ró lew sk iego .

ODCZYT POŻEGMIH?
wypowiedziany z powodu złożenia godności 
prezesa Tow. przem ysłu chemicznego w Man- 

czest.rze.

(Ciąg dalszy).

B arw nik i organiczne.

Przechodzę teraz do drugiego działu mego 
odczytu, w którym będę mówił o barwnikach 
organicznych.

Z  tych poruszę głównie tylko kilka barw 
ników naturalnych, t. j . spotykanych w przy
rodzie, a mianowicie te, które specyalnie ba
dałem i z któremi jestem  obeznany. Zacznę 
od chlorofilu. Substancya ta , której liście 
i inne części rośliny zawdzięczają zieloną 
barwę, w jakiś sposób, jeszcze dla nas nie
zrozumiały, jest czynnikiem jednej z najważ
niejszych funkcyj życia roślinnego,—miano
wicie przemiany dwutlenku węgla, amoniaku 
i wody atmosferycznej i gruntowej na ma- 
teryą organiczną. Chlorofil jes t jedną z naj 
zmienniejszych substancyj. Pod działaniem 
powietrza i światła rozkłada się natychm ia
stowo, co, zdaje się, rzeczywiście je s t jego 
losem nie tylko nazewnątrz, lecz także we
wnątrz organizmu roślinnego. Poddany jed 
nak wpływowi silnych odczynników chemicz
nych wytwarza, osobliwa rzecz, produkty 
nadzwyczajnie trwałe, fakt, którego nasza 
współczesna chemia roślinna nie umie zada- 
walniająco objaśnić. Czy to kwasy mine
ralne są zastosowane, czy też ługi alkaliczne, j  

rezultat, o ile dotyczy trwałości, jest ten | 
sam. Poddany działaniu silnych kwasów 
chlorofil podlega zupełnemu rozkładowi, wy- j  

tw arzając określone produkty, z których | 
jednemu i przytem najważniejszemu nadano 
imię filocyaniny. Substancya ta , będąc 
w alkoholowym roztworze, wytrzymuje dzia
łanie powietrza i bezpośredniego światła sło 
necznego w ciągu tygodni, podczas gdy roz
twór alkoholowy chlorofilu w tych samych

j warunkach straciłby bardzo szybko swój 
kolor i rozłożyłby się. Pilocyanina wytwa
rza z tlenkami metalicznemi związki wspa
niałego zielonego koloru, które zarazem 
są nadzwyczaj trwałe. Ze związków tych 

| najgodniejszym uwagi, o ile dotyczy wspa- 
I niałości koloru, jest związek z miedzią. 

Z  powodu swej wielkiej trwałości, sądzę, 
mógłby być z korzyścią używany, po odpo- 
wiedniem przygotowaniu, w malarstwie, 

i a szczególniej w malarstwie farbami wodnemi. 
Użyty do przedstawienia ulistnienia, do czego, 
zdawałoby się, dobrze się nadaje, potrze
bowałby domieszki żółtego pigmentu, albo
wiem kolor naturalny liści powstaje z mie
szaniny zielonego z barwnikiem żółtym, 
których zmienne stosunki powodują różno
rodność odcieni, jakie widzimy w ulistnieniu 
wiosennem i letniem. W spaniałe zabarwie
nie jesienne niektórych liści jest spowodo
wane przez całkiem inne substancye. Wiem, 
że t. zw. chlorofilu używają, jako środka 
dla nadania koloru zielonego pewnym g a
tunkom mydeł, lecz dlaczego ten mianowicie 
barwnik jes t wymagany w tym razie, a dla
czego jakikolwiek inny pigment zielony nie 
odpowiedziałby również dobrze celowi, nie 
mogę zrozumieć. N apotyka się go w hand
lu, jako ciemno-zieloną masę syropowatą 
pod nazwą „chlorophyllum purissimum”. Nie 
jestto  jednak ani purum, ani purissimum, 
ani nawet chlorofil, lecz mieszanina tłuszczu 
z pewnemi pochodnemi chlorofilu, jak  filo- 
cyanian miedzi lub produkt działania ługów 
na chlorofil, który, podobnie jak  filocyanina, 
ja s t ciałem bardzo trwałem, koloru jasno
zielonego. W  jaki sposób zastosowywują 
substancye te w fabrykacyi mydła, nigdy 
nie byłem w stanie się dowiedzieć. Może 
kto zapytać, czy chlorofil, udzielając, jak  to 
ma miejsce, wspaniałego koloru zielonego 
tkankom  roślinnym, nie mógłby być użyty 
do farbowania tkanin na zielono. Robiłem 
sam pewne doświadczenia w tym kierunku, 
lecz bez widocznego powodzenia. Nieroz- 
puszczalność chlorofilu w wodzie i jego wiel
ka nietrwałość przedstawiają prawie niepo
konane przeszkody do użycia go na tej d ro
dze. W  doświadczeniach swych używałem 
filocyanianu miedzi, który otrzymuje się 
przez rozkład chlorofilu kwasem solnym, 
rozpuszczenie produktu powstałego we wrą-

I
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cym kwasie octowym i dodanie tlenniku 
miedzi;—powstaje płyn wspaniałego niebies- 
kawo-zielonego koloru, z którego przy ozię
bianiu wydzielają się kryształy, mające 
w odbitem świetle ładny połysk miedziany. 
Związek ten, w którym kwas octowy jest 
w rzeczywistości głównym składnikiem, roz
puszczałem w kwasie octowym i kawałki 
wełny, jedwabiu i bawełny, niekiedy zapra
wione poprzednio białkiem, pogrążałem 
w roztworze na pewien czas, następnie wyj
mowałem je  z roztworu, wystawiałem na po
wietrze i myłem. Rezultatem było wytwo
rzenie na tkaninach różnych odcieni zieleni 
odpowiednio do m ateryalu użytego, ale zu
pełnie bez życia, a w obecnych czasach, kie
dy raczej żywość koloru a nie trwałość jest 
poszukiwaną, barwnik taki nie posiadałby 
wiele wartości. Pewna wątpliwość może po
wstać co do tego, czy nadanie koloru zielo
nego tkaninom w tym razie jest w rzeczy
wistości procesem farbowania w prawdziwem 
znaczeniu, czy też jest raczej strąceniem 
pigmentu na włóknie wskutek wyparowania 
jego rozpuszczalnika. Przypominałoby to 
zielony barwnik, dawniej często używany 
w drukarstwie perkali, a otrzymywany przez 
rozpuszczenie w kwasie solnym arsenianu 
chromu, posiadającego blady morsko-zielony 
kolor.

To naprowadza mnie na tem at marynat, 
stosunkowo niezbyt pełnego godności przed
miotu, lecz jednak nie nieważnego, jak  wszel
ka rzecz, dotycząca pokarmów będących 
w codziennem użyciu. Wiele dyskutowano 
ostatniemi czasy w kwestyi rzeczywistych 
albo mniemanych szkodliwych następstw 
przez nadanie marynatom lub innym artyku
łom spożywczym bardzo poszukiwanego ży
wo zielonego koloru. Ponieważ punkty roz
patrywane są związane mniej lub więcej 
z chemią chlorofilu, trudno przypuszczać, j  

aby publiczność wogóle, a nawet większość, 
być może, lekarzy, mogła dojść do należy- | 
tych wniosków w tej kwestyi. Przeciwnicy | 
t. zw. zafałszowywania mówią t a k : jasno- j 
zielony kolor, tak często widywany w mary
natach, nadany jest przez dodanie pewnej 
soli lub związku miedzi, a ponieważ związki 
miedzi są trujące, a zatem farbowanie jarzyn 
zapomocą miedzi pod wszelką postacią musi j  

być szkodliwem. N a to można odpowiedzieć, j

że sole miedzi, zażyte wewnątrz, są bezwąt- 
pienia szkodliwe, nawet trujące, jakkolwiek 
prawdopodobnie znacznie mniej, niż związki 
wielu innych metaii. Praktyczna kwestya 
jednakże do rozstrzygnięcia jest, czy ilość 
miedzi istotnie zawarta w zabarwionych p ro
duktach jes t rzeczywiście tak  szkodliwą, jak  
to przedstawiano. Zielony kolor, jaki można 
widzieć np. w marynowanych ogórkach po 
dodaniu związku miedzi, jest pochodną chlo
rofilu, mianowicie filocyanianem miedzi, 
związkiem już powyżej wspomnianym, który 
posiada wielką siłę barwiącą. Jeżeli zwa
żymy, źe większość jarzyn zawiera prawdo
podobnie mniej niż 1%  chlorofilu, źe chloro
fil, rozkładając się, wydaje nie bardzo wielką 
ilość filocyaniny i że filocyanian miedzi zawie
ra , według mego określenia, tylko 9%  mie
dzi—i gdy, co więcej, zważymy, że miedź 
w filocyanianie miedzi zawarta jest w formie, 
w której nie może być wykryta zapomocą 
zwykłych odczynników, to, sądzę, możemy 
dojść do wniosku, źe mała ilość miedzi, za
warta w zielonej marynacie lub jarzynie, nie 
może być bardzo szkodliwą; prawdopodobnie 
nie przewyższa ilości, jaką przypuszczalnie 
połykamy codziennie wraz z naszym pokar
mem. Zło jednakże polega na tem, źe do
zwalają, aby ocet od m arynat, zawierający 
zazwyczaj nadmiar soli miedzianych, stykał 
się z m arynatą i że może wraz z tą  ostatnią 
być spożyty. Jeżeli ocet odlejemy, a jarzy
nę wymyjemy wodą, którą też należy wylać 
przed dodaniem świeżego octu, to, jestem 
przekonany, konserwę taką można jeść bez
karnie. Prof. Tschirch z Bernu, wybitny 
chemik fizyolog, który przedsięwziął był wy
czerpujące zbadanie tego przedmiotu, d o 
szedł do podobnegoż wniosku.

Z  jego doświadczeń, które zgadzają się 
z doświadczeniami innych, w ynika: 1) źe 
miedź, a raczej sole miedzi w żadnym razie 
nie są szkodliwe, jak  to czasem twierdzo
no, lecz że stosunkowo duża doza jest po
trzebna, aby wywołać szkodliwe następstwa; 
2) źe dla istoty ludzkiej, ważącej 60 kg, ilość 
miedzi, jaką można zażyć bezpiecznie w cią
gu dnia, wynosi 0,1 g; 3) źe co dotyczy 
sztucznego zabarwiania zielonego jarzyn 
związkami miedzi, 50 mg miedzi można do
dać do 1 kg jarzyn bez obawy jakiegokol
wiek szkodliwego następstwa. To są ścisłe
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i dokładne wnioski, wynikające z doświad
czeń i nie mogę zrozumieć, co może być 
przeszkodą do ustanowienia w tym przypad
ku dokładnej procentowości, poza k tó rą na
stąpi zafałszowanie, jeżeli to można tak  na
zwać i uniknięcia nieodpowiednich sporów, 
jakie czasem miewają miejsce w sądach po
między tymi, którzy twierdzą, że związki 
miedzi, będąc trującemi, pod żadnym pozo
rem nie powinny być dozwolone w przygoto
waniu pokarmu, a tymi, którzy zapewniają, 
że użycie takich związków do pewnego stop
nia może być dozwolonem. W  przypadku 
wątpliwym należałoby tylko mieć możność 
orzeczenia, czy granica w ilości użytej miedzi 
jes t przekroczona, czy nie. D la informacyi 
tych, którzy nie podzielają poglądu takiego 
na kwestyą i którzy są jeszcze w obawie co 
do miedzi w pokarmach, mogę dodać, że 
wszystkie marynaty, t. j. jarzyny marynowa
ne, które są trawiasto-zielonego koloru, jak 
kolwiek delikatnego, zawierają miedź na- 
pewno. Niedawno kupiłem słoik korniszo
nów blado trawiasto-zielonych, przygotowa
nych, według etykiety, przez pierwszorzędną 
firmę w Londynie, jako „gwarantowane—wol
ne od miedzi”, lecz, pomimo tego zapewnienia, 
zawierały miedź. Konserwy, przygotowane 
tylko z octem, są zawsze i bez wyjątku oliw- 
kowo-zielone. Trudno mi zrozumieć przy
jemność i zadowolenie, pochodzące z jedzenia 
jasno-zielonych przedmiotów spożywczych. 
Oliwkowo zabarwiony korniszon, jeżeli do
brze przygotowany, jes t bezwątpienia rów
nież smaczny, ja k  i jasno zielony. Gdyby 
wymagano substytutu zamiast soli miedzi, 
używanych dotychczas w kucharstwie, który 
miałby być i jasny i nieszkodliwy, sądzę, 
łatwoby można znaleźć pomiędzy barwnikami 
zielonemi sztucznego pochodzenia, będącemi 
obecnie w handlu. Tyle o zastosowaniach 
chlorofilu w przemyśle.

Nim opuszczę tem at chlorofilu, chciałbym 
powiedzieć słów kilka o ważnem odkryciu, 
związanem z chemią chlorofilu. Odkrycie to 
zostało dokonane w mojem laboratoryum , 
lecz zasługa jego głównie należy się mojemu 
drogiemu przyjacielowi i byłemu współpra
cownikowi, d rowi Marchlewskiemu. Nie 
je s t ono ważnem z przemysłowego punktu 
widzenia, chociaż nie można nigdy powie
dzieć, co przyszłość może przynieść; czysto

naukowa osobliwość jednego wieku staje się 
czasem podstawą przemysłu w następnym. 
Z  innego punktu widzenia odkrycie to jest 
i ciekawe i ważne i z powodu tego opiszę je 
w krótkości. Przez działanie silnych kwa
sów na chlorofil otrzymuje się pewien;pro
dukt, który pod wpływem działania nań ługu 
w rurach  zatopionych przechodzi w filoporfi- 
rynę, substancyą krystalizującą się w po
staci błyszczących igieł czerwonych i posia
dającą osobliwe własności. Traktowana 
w podobny sposób hemoglobina, barwnik 
krwi, wytwarza analogiczną substancyą —he- 
matoporfirynę. Otóż, obiedwie te substan- 
cye, filoporfiryna i hematoporfiryna, podobne 
są jedna do drugiej pod wieloma względami 
w wysoce godny uwagi sposób. Obiedwie są 
czerwonego koloru i dają czerwone roztwory; 
obiedwie są słabemi zasadami względem sil
nych kwasów; obiedwie, poddane dystylacyi 
suchej, wydzielają pary pyrrolu; eteryczne 
roztwory obudwu m ają widma absorpcyjne 
o siedmiu pasmach, których natężenie i sto
sunkowe położenie w obudwu razach są te 
same; cała różnica polega na tem, że pasma 
hematoporfiryny są troszeczkę bliżej czerwo
nego końca widma. Co do składu, też zbli
żają się obiedwie te substancye jedna do d ru
giej : filoporfiryna wyraża się przez wzór 
C ,6H 18N 20  , hematoporfiryna, według N en
ckiego, przez C18H 18N20 3 ; różnią się przeto 
w ilości tlenu. Filoporfiryna, jak  można by
ło przypuszczać, zawiera mniej tego pier
wiastku.

Mógłbym rozwodzić się jeszcze o podo
bieństwie tylkoco wskazanem, jakie istnieje 
między pochodną chlorofilu, tej najważniej
szej substancyi w życiu rośliny, a analogicz
ną pochodną hemoglobiny, substancyi równie 
ważnej w państwie zwierzęcem. Prof. N en
cki, uznana powaga w przedmiocie barwni
ków krwi, mówiąc o odkryciu tylkoco przeze 
mnie w krótkości opisanem, powiada, że może 
to rzucić pewne światło na proces ewolucyi, 
jakiej podległa w dawnych wiekach konsty- 
tucya chemiczna ciał organicznych, że rozwój 
m ateryału, z którego ciała te składały się, 
poszedł równym krokiem wraz z rozwojem 
ich formy i budowy,—lecz ja  nie ośmielam 
się kroczyć za nim na tem polu.

Je s t jeszcze inny przedmiot, związany 
z chemią roślin, z którym jestem nieco obe-
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znany i o którym pragnę parę słów powie
dzieć, wiedząc, źe nie jest, ogólnie mówiąc, 
dobrze rozumiany : Idzie mi o wytwarzanie
się i otrzymywanie z tkanek pewnych roślin 
dobrze znanego niebieskiego barwnika, in- 
dyga. Minęło już wiele lat, jak  robiłem sze
reg doświadczeń, które doprowadziły innie do 
wniosku, źe organy, a w szczególności liście 
roślin, dostarczających indyga, zawierają 
osobliwą substancyą, glukozyd, który, będąc 
wystawiony na działanie pewnych odczynni
ków, szczególniej kwasów, rozkłada się na 
indygo i pewien rodzaj cukru obok innych 
produktów mniej ciekawych. Substancyą tę 
nazwałem indykanem i udało mi się, conaj- 
mniej w przybliżeniu, określić jej skład na 
tyle, że byłem w stanie wyjaśnić sposób, w ja 
ki się ona rozkłada pod wpływem kwasów. 
Kwestya ta  jednakże nie jes t całkiem tak 
prosta, jak  tó na pierwszy rzu t oka, może się 
wydawać. Indykan, podobnie jak  chlorofil, 
zatrzymuje, jeżeli można tak powiedzieć, nie
co wrażliwości, właściwej jego życiowemu 
pochodzeniu organicznemu. Rozkłada się, 
że się tak  wyrażę, przez proste zetknięcie 
z pewnemi ciałami. Nie jes t jednak kwestyą 
obojętną, jak i odczynnik nań wpływa : kwasy 
wywołują jeden efekt, ługi—całkiem inny, 
i to ma miejsce w obecności drobnych nawet 
ilości tych odczynników. Jeżeli gotujemy 
wodny roztwór indykanu, następnie miesza
my go z kwasem i znów gotujemy, otrzymu
jem y indygo czerwone, zamiast indyga—nie
bieskiego. Jeżeli zaś roztwór ogrzewamy 
z dodatkiem alkalij, wtedy, po dodaniu kwa
su i zagotowaniu, tworzą się brunatne pro
dukty żywiczne, niemające żadnego podobień
stwa do indyga i oczywiście żadnego związku 
z indygiem W  każdym jednak przypadku 
produkty powstałe, niepodobne do substan- 
cyi rodzicielskiej, od której pochodzą, posia
dają zadziwiająco trw ały charakter, przypo
minając pod tym względem pochodne chlo
rofilu. Wszystko to było jasno wyłożone 
w różnych artykułach, publikowanych w P a 
miętnikach manczesterskiego Towarzystwa 
literacko-filozoficznego. Niespodzianką prze
to jest dla nas, źe istnieją ludzie.naukowi, 
którzy, trak tu jąc o tym przedmiocie, prawią 
o starych rzeczach, jakgdyby nic nie zrobiono 
w tej dziedzinie w ciągu ostatnich la t 50.

P. Molisch sądzi, źe proces tworzenia się

] indyga w wyciągu wodnym roślin, dostarcza
jących indyga, jest procesem fermentacyi 
i że obecność bakteryj pewnych jest bezpo
średnią przyczyną rozkładu. Dawniejszemi 
czasy elektryczność służyła na zawołanie do 
wyjaśnienia wszystkiego, czegośmy nie rozu
mieli, dziś jej miejsce zajęły fermentacya 
i bakterye. W  tym przypadku hypoteza 
bakteryologiczna, jestem przekonany, nie 
może być użyta. Je s t możliwem naturalnie, 
źe w doświadczeniach p. Molischa bakterye 
spowodowały rzeczywiście utworzenie indy- 

; ga, lecz tylko, jestem  pewny, wskutek wy
dzielenia przez bakterye pewnego kwasu lub 

| jakiejś innej substancyi. Najsłabszy kwas 
powoduje rozkład, a ja  dowiodłem, że nawet 
w nieobecności kwasów indykan rozkłada się 
pod wpływem różnych okoliczności, kiedy 
można wytłumaczyć zmianę tylko zapomocą 
dowolnego rozkładu. Jeżeli np. liść rośliny 
wydającej indygo umieścimy pod wodą w tem 
peraturze poniżej zera, części liścia, które 
przemarzają, zabarwiają się na niebiesko, 
indykan ulega rozkładowi, podczas gdy czę
ści niezmarznięte pozostają zielone i niezmie
nione. Liść pogrążony w zimnym spirytusie 
zmienia w podobny sposób swą barwę na nie
bieską. Tu nie może być mowy o bakte- 
ryach; jakież bowiem bakterye mogą żyć 
i działać w lodzie lub spirytusie? Wszystkie 
fakty przytoczone, zdaje mi się, łatwo moż
na wyjaśnić bez wzywania do pomocy bakte- 

| ryj lub innego obcego wpływu. Indykan, 
glukozyd indyga, jest ciałem nadzwyczaj 
trwałem, tak  dalece, że, jeżeli tylko pozosta- 

j wimy go samemu sobie w zwykłej tempera- 
j  turze, podlega dowolnemu rozkładowi. W  ko- 
| mórce roślinnej zabszpieczony jest od roz

kładu tylko przez żywotność komórki; jeżeli 
się zniszczy żywotność tę zapomocą zimna, 
mechanicznego uszkodzenia lub chemicznego 
wpływu, indykan się rozłoży.

Pp. Darwin i Meldola podali niedawno cie
kawe sprawozdanie o produkcyi indyga 
z urzetu ‘), prowadzonej jeszcze w odległym 
kącie Lincolnshireu dla użytku farbiarzy 
wełny z Jorkshire. Badacze ci powiadają, 
źe proces, opisywany przez nich, polega na 
„zymolitycznym rozkładzie glukozydów”. T °

*) Isatis tinntoria.
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jes t jedaakźe tylko hypoteza. Przez szereg 
dobrze przeprowadzonych doświadczeń, do
konanych w fabrykach indyga w Indyach, 
p. Bridges Lee dowiódł, że niema żadnego 
osobliwego procesu fermentacyi, wytwarza
jącego indygo. Jako rezultat doświadczeń 
swych, powiada : „niema żadnego specyalne- 
go, wyraźnego rodzaju fermentacyi dla rośli
ny indyga, o ile byłem w stanie wykryć przez 
baczną obserwacyą i bardzo liczne, często 
powtarzane doświadczenia. Roślina indygo, 
podobnie jak  prawie każdy inny rodzaj rośli
ny zielonej, zgnije, jeżeli ją  pozostawimy do- j  
syć długo w wodzie, a podczas gnicia po
wstaną wszelkiego rodzaju produkty rozkła
du i podobnie do innych gnijących roślin 
wydzielą się cuchnące gazy, lecz na żadnym 
stopniu niema woale wyraźnie określonego 
rodzaju fermentacyi oprócz postępu na dro
dze do rozkładu i zniszczenia, t. j. niema 
żadnej fermentacyi, odpowiadającej alkoho
lowej, octowej lub masłowej”. Całkowicie 
uznaję wszystko, co p. Bridges Lee mówi 
w tej kwestyi, gdyż zgadza się to  najzupeł
niej z tem, co ja  zawsze twierdziłem.

Indygo niebieskie, jak  to wszyscy chemicy 
wiedzą, wytworzył sstucznie Baeyer i inni, 
i pewnego czasu miano nadzieję, źe produkt 
naturalny zastąpiony zostanie przez sztucz
ny, lecz nadzieje te nie były i w warunkach 
obecnych nie mogły być urzeczywistnione. 
Indygo, zważywszy wielką procentowość 
barwnika, jak i zawiera, je s t jednym z naj
tańszych barwników i aby zastąpić go przez 
sztuczny produkt, potrzebaby było wycho
dzić z bardzo taniego m ateryału i używać 
prostego, niekosztownego procesu wytwarza
nia. Ulepszone procesy, zastosowane do 
obrabiania rośliny indyga w Indyach, mogą 
nadto prowadzić do znacznie większej wy
dajności barwnika, niż dotychczas. Ulep
szenia w tym kierunku zostały już dokonane 
wskutek zastosowania maszyn do fabrykacyi 
i dalsze ulepszenia bezwątpienia będą miały 
miejsce. J e s t  pewne ulepszenie, a raczej 
modyfikacya procesu wytwarzania w pewnym 
specyalnym celu, k tórą zaproponowałbym. 
Dowiodłem, źe indygo czerwone, czyli indy- 
rubina—czerwony krystaliczny barwnik, to
warzyszący zawsze indygu niebieskiemu 
w handlowem indygu i rzeczywiście izome
ryczny z nim—może być wytworzona w znacz

nie większych ilościach, niż zwykle, przez 
zmodyfikowanie procesu, w jaki indykan 
rośliny się rozkłada. Czy by nie było możli- 
wem, mogę zapytać, przez odpowiednie 
sztuczne sposoby wytworzyć w Indyach rze
czywiste czerwone indygo,—produkt, w któ
rym indygo niebieskie byłoby w znacznej 
części, jeżeli nie całkowicie, zastąpione przez 
indygo czerwone,—co, jak  mi mówią, mia
łoby wielką wartość? W edług informacyi, 
łaskawie mi udzielonej przez p. C. Rawsona 
z Bradford, okazuje się, źe cel ten do pew
nego stopnia osięguięto w Indyach przez za 
stosowanie procesów, w których na pewnem 
stadyum używają takich zasad, jak  wapno 
lub amoniak. Proces, patentowany przez p. 
Coventry, polega na użyciu wapna i wydaje 
produkt, zawierający około 12%  indyrubiny, 
gdy zwykłe indygo ma niewiele więcej ponad 
1 % ! 0 produkcie tym firma farbierska 
w Jorkshire powiada : „do farbowania w ku
fie jestto  idealne indygo, odcienie, otrzymane 
przy farbowaniu, są bardzo ładne i ogniste”.

Z e  okazało się niemożliwem zastąpić z po
wodzeniem indygo naturalne przez produkt 
sztuczny, można z moralnego i estetycznego 
punktu widzenia uważać jako nie wielkie 
znów nieszczęście. P rodukcją, polegającą na 
ciekawym procesie organicznym, wykonywa
nym w zdrowych warunkach, po większej 
części na świeżem powietrzu, dostarczającą 
mienia biednym okolicom i wprowadzającą 
system, porządek i cywilizacyą pomiędzy 
niecywilizowane narody, zastąpić przez pro- 
dukcyą, prowadzoną być może w jakiej 
brudnej, grobowej piwnicy w fabryce che
micznej zapomocą stałego i niezmiennego 
procesu, chyba byłoby, z wyższego punktu 
widzenia, wątpliwą korzyścią.

(C. d. nast.J.

Streścił Jan Bielecki.

KRO NIK A NA UK O W A .

—  Zw iązki arom atyczne, jako  produkty fe r 
m entacyi a lkoholow ej. Wychodząc ze znanego 
faktu, że w owocach, np. gruszkach, jabłkach
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i t. p., w pewnym okresie dojrzewania występuje 
charakterystyczny smak i zapach, którego niema 
w liściach, dostarczających tym owocom środ
ków odżywczych, p. Jacquemin wykonał kilka 
doświadczeń, aby się przekonać, czy czasem 
niema w liściach glukozydów, które, wstępując 
do owocu rozkładają się tam pod wpływem 
diastazy na cukier i ciało aromatyczne. Tak 
więc np. autor umieszczał liście gruszy lub j a 
błoni w 10 — 15°/0-wym roztworze cukru i do
dawał drożdży. Gdy fermentacya była w pełni, 
rozchodziła się woń już  to jabłek już  gruszek, 
zależnie od użytych liści. Po ukończeniu fer- 
mentacyi i opadnięciu drożdży otrzymywano 
ciecz barwy słomkowej, k tó ra  jako napój przy
pominała smakiem gruszki lub jab łka a po od- 
dystylowaniu dawała wódkę z wyraźnym sm a
kiem tych owoców. R ezultat taki potwierdza 
przytoczone wyżej przypuszczenie o istnieniu 
w liściach glukozydów swoistych, które w owo
cach rozszczepiają się, wytwarzając związki aro 
matyczne. Stosując do tych doświadczeń liście 
winne, otrzymywano ciecz o wyraźnym smaku 
i zapachu wina a po dystylacyi odpowiednią 
wódkę. Wydzielanie ciał aromatycznych lo t
nych przy ferm entacji liści w cieczach cukro
wych tem je s t wydatniejsze, im odbywa się bliżej 
tej chwili, kiedy owoc może spożytkowywać 
doprowadzone doń materye. W końcu maja 
lub początku czerwca liście nie wydają tak do
brego rezu ltatu  jak  w końcu lipca i w sierpniu. 
Wobec znacznej lotności powstających tu  związ
ków aromatycznych duża ich część uchodzi 
w powietrze; dla uniknięcia tej Btraty można 
gazy przeprowadzić przez kondensator z alko
holem lub zagęszczać w inny sposób.

(Compt. rend.).

A . L. 

—  Odżywianie się wodorostów i grzybów. Bo-
korny badał, w jakich najmniejszych rozcień 
czeniach ciała odżywcze przenikają do ciała wo
dorostów i grzybów Próby wstępne z matę- 
ryami, których obecność łatwo daje się wykryć 
w komórkach, przekonały, że w bardzo znacz
nych rozcieńczeniach pewne barwniki (np. roz
twór fuksyny 1 : 100000) sprowadzają jeszcze 
zabarwienie komórek Spirogyry i Mesocarpus, 
lecz komórki w tych warunkach obumierają. 
Roztwór fioletu jodowego w stosunku 1 na mi
lion również barwił, pozostawiając jednak ko
mórki przy życiu. Kofeina, niezabijając ko
mórki, przenika przez je j ciało jeszcze w roz
tworze 0,01% -w ym . Bliżej badał p. B. wła
ściwe m aterye odżywcze, o których wiadomo, 
że w przyrodzie bardzo często są dostępne dla 
rośliny w niezmiernie słabych stężeniach. Otóż 
zadaniem autora było stwierdzenie, do jakiego 
stopnia dojść może rozcieńczenie bez szkody 
dla rośliny. Do doświadczeń z wodorostami
B. używał trzech rozmaitych roztworów kwaś-

: nego fosforanu potasu, siarczanu magnezu, azo
tanu wapnia w stosunku 1 r 10 000, 1 : 200000  
i 1 : 100 000, tak że np. pierwszy z tych roz
tworów zawiera po 1/3 <j każdej z tych soli. 
W roztworach tych Spirogyra i Mesocarpus ros
ły w dalszym ciągu i zużywały skupioną w so
bie mączkę, czego zauważyć nie można było 
w wodzie dystylowanej. W  dwu roztworacha 
bardziej stężonych po kilku dniach wystąpił 
wegetacya bakteryjna, podczas gdy roztwó 
o koncentracyi 1 : 100 000 pozostał od niej 
wolny. Zawarta więc w tym ostatnim ilość 
ciał mineralnych nie wystarczała do rozwoju 
bakteryj Bakterye przeto potrzebują większej 
ilości ciał mineralnych niż wodorosty, co bez- 
wątpienia zależy od znacznie szybszego ich 
wyrastania i mnożenia się. Przekonano się
0 tem istotnie, gdy pozostawiono roztwór
1 : 100 000 z dodatkiem */4 -procentowego 
roztworu peptonu. W tej cieczy, pomimo tak  
doskonałego źródła węgla i azotu, po sześciu 
nawet dniach nie dostrzeżono śladu życia bakte
ryjnego. Co dotyczy rozcieńczenia ciał orga
nicznych, w jakiem grzyby spożytkowują je  
jeszcze, to w tym względzie różne ciała roz
maicie się zachowują. N ajskrajniejszą granicę 
stanowi zupełne rozcieńczenie 1 : 20000; przy 
słabszych koncentracyach nie otrzymano wi
docznej wegetacyi. Rozcieńczenie, w jakiem  
ciała mineralne występują w wodach w przyro
dzie, odpowiada albo wyżej wymienionym sto
sunkom procentowym albo je s t jeszcze mniejsze. 
Tylko kwas fosforny, tak bardzo niezbędny dla 
życia organizmów, występuje w wodzie w jeszcze 
mniejszych ilościach. W źródle gorącem wies- 
badeńskiem (Kochbrunnen) znajduje się np.
tylko 0,000052°/o fosforanu sodu. Ilości ma-
teryj organicznych w wodach rzecznych tak  są 
małe, że nie wystarczają dla życia szybko roz
mnażających się bakteryj i grzybów.

(Biolog. Ctrlbl.).

A . L.

—  Lecytyna w roślinach. Z nowszych badań 
p. J. Sto klasy wynika, że w roślinach fosfor 
główne swe zadania spełnia w formie lecytyny, 
która w bliskim pozostaje stosunku z chlorofilem 
i tworzy się, jak  i ten ostatni, pod wpływem 
światła. Według autora chlorofil właściwie je s t 
lecytyną, w której kwasy tłuszczowe są zastąpio
ne przez k«as chlorofilowy. Chlorolecytyna za
wiera 3 ,37°/0 fosforu i jak  przekonywają bada
nia, ma rozstrzygające znaczenie dla rozmaitych 
okresów życia rośliny, mianowicie dla kwitnięcia,

J  tworzenia nasion, zielenienia i t. d. Skoro rośli
na zaczyna kwitnąć, znaczna ilość lecytyny p rze
chodzi do organów kwitnących, a kwiaty muszą 
wytwarzać powstający stąd niedobór. Pyłek 
roślinny jest najbogatszą w fosfor częścią rośli
ny. Zawiera on 8°/0 lecytyny. Po zapyleniu
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lecytyna skupia się w nasionach. Wogóle z cy
towanych doświadczeń wynika wyraźna w tym  
kierunku analogia pomiędzy życiem rośliny 
i zwierzęcia.

(Prom etheus),

A . L.

Dnia 17 z. m. zmarł w 51 roku życia S ta n i
s ła w  Krysiński, m agister nauk matematyczno- 
fizycznych, d-r.m ed. uniw ersytetu jenajskiego 
i dorpackiego. Oprócz prac lekarskich, Krysiń
ski ogłosił wiele spostrzeżeń, k tóre zjednały 
mu rozgłos nietylko w kraju , lecz i poza g ra 
nicami jego. P isał o sacharymetryi optycznej, 
o term ometrach, o jednostkach elektrycznych, 
wprowadził do zatapiania preparatów  m ikro
skopowych fotoksylinę, udoskonalił okular mi-

krometryczny, wykonał nowy mikrotom własnego 
pomysłu, który umożebnia dowolne ustawianie 
płaszczyzny noża do płaszczyzny preparatu. 
Najciekawsze jego badania dotyczą, hydrody- 
fuzyi i osmozy, zawiesiny i roztworu, chronicz
nego zatrucia przetworam i srebra i sporyszu. 
Obdarzony zmysłem wysoce krytycznym, wyro
bionym przez studya matematyczno-fizyczne, 
opierał swe poszukiwania w dziedzinie medycyny 
na podstawach gruntownej wiedzy i logiki. 
Rzadko kto, jak  Krysiński, umiał oceniać tra f
nie nowe zdobycze naukowe, nikt zapewne nie 
przewyższał go pod względem pracowitości 
i poczucia obowiązków obywatelskich. Zami
łowanie swoje do mowy ojczystej wyraził w p ra 
cy nad słownikiem anatomicznym polskim, k tó 
rego ju ż  nie mógł wykończyć. Obszerny ży
ciorys tego zasłużonego dla nauki i kraju  męża 
podał d-r Pruszyński w n-rze 49 Gazety Le
karskiej.

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 d. 1 7 grudnia 1897 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).

®
‘3

B a ro m e tr 
700 mm  +

U
T e m p e ra tu ra  w s t. C. ^

• H

K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w m etrach 

n a  sukundę

Sum a

opadu
U w a g i

O 7 r. 1 p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. |N a jw .|N a jn . >

i S. 4^,3 42.7
.
44.1 — 1,0 2,8 —0,6 3,o — 1,4 75 S5,S’,SW» _

2 C. 48,0 5 o ,2 53,1 0,6 1,9 1,0 3.5 — 0,5 91 SW'!,SW3,SW ' 3,9 #•$$> od 1230 p. do 9 p.
3 P. 56,5 56,7 56,o — 4,0 —l , t — 2,0 1,0 — 4,5 97 SW1,SW2,ES9 mgła zrana
4 S. 54,7 54,6 56,0 — 1,0 0,2 0,1 0,4 — 3,9 , 97 E S3,S3,ES4 --- mgła od 4 p.
5 N. 57,8 57,7 57,6 —0,8 — 0,1 —0,2 0,4 — l,o  97 S li’.SE’,E» ---
6 P. 57,5 57.1 57,2 — 0,8 i—0,7 — 0,8 — 0,2 — 1,0 96 ŚE 5,SE4.SE5 ---
7 W. 57,0 56,2 56,4 — 2,0 — 2,3 - 1,6 — o,3 — 2, ,  96

[ .
S5,SE'2,SW l =  cały dzień

Ś re d n ia  : 53,8 0,1 93 3,9

T R E Ś ć .  Fizyczne podstawy m alarstwa, przez L. B runera. —  Sen roślin, przez Edw arda 
Strumpfa. —  Odczyt pożegnalny, wypowiedziany przez d-ra Edw arda Schuncka; streścił Jan Bie

lecki (ciąg dalszy). —  Kronika naukowa. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca Sukcesorowie A. Ślósarskiego. Redaktor Br. Znatow icz.

J],o3BoaeHO UeH3ypoio. Bapmana, 28 HOflOpa 1897 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego,


