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TREJDOSIEW ICZ.

Dnia 8 -go b. m. 
zmarł w Warszawie 
po krótkiej i cięż
kiej chorobie prof. 
d-r Jan  Trejdosie- 
wicz , powszechnie 
znany uczony i pe
dagog.

Urodzony w War- 
szawie dnia 15 maja 
1834 r . ' prof. Trej- 
dosiewicz ukończył 
w rodzinnem mie
ście gimnazyum re
alne, poczem wstąpił 
do Instytutu agro
nomicznego w Mary- 
moncie, ;który ukoń
czył w 1859 roku.
Skończywszy studya,
Trejdosiewicz został 
urzędnikiem byłego 
wydziału górnicze
go, zwrócił tam na 
siebie uwagę wybitnemi zdolnościami i pra-

dla dopełnienia stu- 
wdyó do akademii 
górniczej we Frei- 
bergu. Po powrocie 
do kraju powołano 
młodego uczonego 
dó Instytutu poli
technicznego właś
nie otwieranego w r. 
1862-im w Nowoale- 
ksandryi, na katedrę 
mineralogii. W kil
ka lat później otrzy
mał katedrę petro- 
gafii w b. Szkole 
Głównej, w r. 1869 
zaśTrejdo8i'ewicz za-

Ś. p. Jan Trejdosiewicz

cowitością; niebawem przeto wysiano go

czął wykładać geolo
gią i paleontologią. 
Po przekształceniu 
Szkoły] Głównej na 
uniwersytet Trejdo
siewicz pozostał na 
zajmowanej katedrze 
naprzód w charakte
rze docenta, później 
profesora nadzwy
czajnego, wreszcie 
zaś zwyczajnego.

W roku 1890 zmarły po wysłużeniu eme
rytury podał się do uwolnienia, czynna jed
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nakże natura nie pozwoliła mu zażywać za
służonego wczasu. W 1893 r. objął prze
wodnictwo dobrze znanej w Warszawie szkoły 
realnej prywatnej, i na tem stanowisku wy
trwał do śmierci.

W ciągu swej działalności profesorskiej 
Trejdosiewicz doktoryzował się dwukrotnie, 
nosił przeto tytuł doktora filozofii wszechnicy 
w Heidelbergu i doktora mineralogii i geo- 
gnozyi uniwersytetu charkowskiego.

Owocna i niestrudzona działalność zmar
łego profesora w dwu przedewszystkiem 
zaznaczyła się kierunkach. Jako uczony, 
Trejdosiewicz dobrze się zasłużył, badając 
kraj rodzinny pod względem geologicznym. 
Warunki pracy były nader niekorzystne: 
gabinet geologiczny młodego uniwersytetu, 
złączony nawet z gabinetem mineralogicz
nych, nie posiadał najniezbędniejszych pomo
cy naukowych; tembardziej szacunku godne 
są badania zmarłego. Specyalnie interesowały 
Trejdosiewicza osady trzeciorzędowe połud
niowej części Królestwa Polskiego; im też 
poświęcił rozprawy : „O występowaniu piętra 
Sarmackiego w Królestwie Polskiem” (Pam. 
Fizyogr. 1881) „O utworach trzeciorzędo
wych w guberni Lubelskiej” (tamże 1883). 
Najważniejszą pracą zmarłego uczonego jest 
„Mapa geologiczna gub. lubelskiej”, ogłoszo
na w 1894 i 1895 r. w Pamiętniku Fizyogra- 
ficznym. Mapa ta jest rezultatem dziesięcio- i 
letnich badań Trejdosiewicza, z zapomogi K a
sy im. Mianowskiego do r. 1889 przedsiębra
nych; w dołączonem doń „Objaśnieniu” znaj
dujemy krótkie petrograficzne charaktery
styki rozmaitych osafdów, występujących na 
badanym obszarze, brak jednak zupełny 
opracowania obfitego materyału paleontolo
gicznego, zebranego z rzeczywiście zadziwia
jącą skrzętnością. Opracowanie to miało na
stąpić później dopiero. Główne tedy znaczenie 
„Mapy geologicznej” polega na tem, źe ozna
czone są na niej wszystkie młodsze utwory 
dyluwialne i aluwialne. Wobec tego, iak 
mawiał nieboszczyk „mapa ta jest jednocześ
nie mapą geologiczną i glebową, należy tylko 
zmienić nazwy geologiczne na odpowiednie 
gleboznawcze1*.

Oprócz powyższych Trejdosiewicz napisał 
następujące rozprawy: „O formacyach prze- 
chodowych w Królestwie Polskiem” (Pamięt
nik Towarzystwa Nauk ścisłych w Paryżu

tom IV); „O porfirze w Królestwie Pol- 
skiem” (Sprawozdania Komisyi Fizyograficz- 
nej 1879); „Kilka słów o geologicznej bu
dowie i pokładach węgla brunatnego w naj
bliższej okolicy Krzemieńca” (Pam. Fiz. 1885); 
„Opis badań geologicznych, dokonanych 
w Królestwie Polskiem w roku 1878 oraz 
spostrzeżeń we wsiach Zbrzy i Kleczanowie” 
(Spraw. Kom. Fiz. 1878); „Charakter geo
logiczny okolic nad brzegami Ppatówki” 
(Wszechświat 1887).

Obok czysto naukowych prac Trejdosie
wicz pisywał liczne popularno-naukowe arty 
kuły we Wszechświecie, w „Ateneum”, któ
rego przez czas pewien był redaktorem; był 
czynnym nader współpracownikiem „Ency- 
klopedyi rolniczej”, gdzie pomieścił obszerną 
i gruntowną rozprawę p. t. „Geologia”; 
w ostatnich czasach zmarły opracowywał 
słownictwo geologiczne w „Słowniku języ
ka polskiego” i brał czynny udział w pra
cach komitetu statystycznego.

Równie jak naukowa doniosłą była peda
gogiczna działalność zmarłego Przez lat 
szereg długi szerzył on zamiłowanie do nauk 
geologicznych w kołach młodzieży uniwersy
teckiej, jako kochany i szanowany profesor; 
później znowu wpajał najszlachetniejsze za
sady wychowańcom prowadzonej przez się 
szkoły. Młodzież czciła go za prawość cha
rakteru, za pojmowanie jej dążeń i pragnień, 
za koleżeński nieledwie stosunek. To też na 
barkach własnych byli uczniowie zanieśli 
szczątki jego na miejsce wiecznego spo
czynku.

Na wielu przeto polach prof. Trejdosie
wicz wielkie położył zasługi. Społeczeństwo 
nasze utraciło w nim męża nauki wielkiej, 
duszy szlachetnej.

Cześć jego pamięci! J . L .

fojęcie pr^c^nowości według 
pierwotnej filozofii.

(Ciąg dalszy).

II.
Znajoma mi dziewczynka, wezwana do lek- 

cyi, dostała stopień nadspodziewanie dobry, 
lepszy niż zasługiwała we własnem swern prze
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konaniu. Umysł jej dziecięcy znalazł na
tychmiast przyczynę tego szczęśliwego zda
rzenia: miała w mundurku niezapięte guziczki 
podczas wydawania! Odtąd, ilekroć ją  Spy
tano, starała się odpiąć u mundurka parę 
guziczków, ażeby przez wprowadzenie tego 
poprzednika wywołać pożądany skutek. In 
nego dnia spotkało ją  inne powodzenie, a po
nieważ bezpośrednio przedtem zgubiła ołó
wek, przeto nie omieszkała i w tym razie zna- i 
leźć przyczyny swego „szczęścia”,—jakiej, 
zbyteczna chyba nadmieniać.

W powyższych przypadkach mamy do czy
nienia z naiwnem stosowaniem jednej z metod 
wnioskowania indukcyjnego i doszukiwania 
się przyczyny. Jestto metoda różnic. Kiedy 
do liczby znanych nam ze swego działania 
poprzedników dołącza się jakiś nowy, dotych
czas nieobecny, i w następstwie jego wprowa
dzenia otrzymany skutek jest zgoła odmien
ny, to winniśmy uważać ten nowy poprzednik 
za przyczynę spostrzeżonej zmiany. O przy
czynie pewnego zjawiska wnioskujemy na 
podstawie różnicy, spostrzeganej w sumie 
poprzedników. Błąd mojej małej przyja
ciółki tkwił w tem, że przypisywała ona pew
ne zdarzenie, a mianowicie powodzenie swoje, 
pierwszemu lepszemu poprzednikowi, temu, 
który uderzył jej młodą wyobraźnię swoją | 
bezpośredniością. Jej naiwny postępek od
słania przed nami jeden z najczęstszych błę
dów, popełnianych przez umysł pierwotny 
przy stosowaniu metody różnic. Wiąże on \ 
zdarzenia spoidłem przyczynowości, nie za- i  

dając sobie pytania, czy ich następczość nie I 
jest dziełem przypadku. Postępowanie to 
będziemy dla zwięzłości, nazywali zasadą j  

łączenia zjawisk na podstawie przypadku, 
a znalazło ono częściowo swoje sformułowa
nie w wyrzeczeniu: post hoc, ergo propter hoc. 
Na upartego moglibyśmy odszukać jego po- J  

czątki w umysłowości zwierzęcej. Spostrze i 
żono np., że pewien pies nie chciał przejść I 
koło domu, tam gdzie niegdyś spadła nań 
dachówka. Myśl jego sprzęgła w sposób ! 
przyczynowy pewne miejsce z nieszczęściem, 
jakie go na niem spotkało pewnego razu. 
Gdyby umiał z pomocą członkowanej mowy 
wypowiadać swoje wnioski, rzekłby, że miej
sce to jest dla niego feralne. W podobny 
sposób w życiu człowieka pierwotnego po
wstają feralne dnie i miejsca i inne uprze- i

dzenia. Są zresztą i wśród kół naszej inte- 
ligencyi osoby, które w pewnych dniach roku 
nie puszczą się w podróż: w przeszłości spot
kało je tego dnia w podróży nieszczęście, 
a one rozszerzyły to doświadczenie i na dal
sze lata życia swego. W takiem postępo
waniu prócz pierwiastków błędnego rozumo
wania tkwią jeszcze inne, emocyonalne. Zna
ne są powszechnie przypadki, kiedy osoby, 
którym nie powiodło się w pewnych okolicz
nościach, czują się w najwyższym stopniu 
onieśmielone i nawet ubezwładnione, gdy 
splotem wydarzeń znajdą się znowu w podob
nych warunkach, co naturalnie może przy
czynić się do nowego niepowodzenia. Takie 
doświadczenia subjektywne musiały wzmac
niać zwyczaj wiązania zdarzeń łącznością 
przyczynową w sposób tylko co wskazany, 
a pobudka ta działała niewątpliwie od cza
sów najodleglejszych i nawet, jak wskazał 
nam przykład psa, unikającego pewnego 
miejsca, jest spuścizną okresu jeszcze wcze
śniejszego. Parę przykładów uwydatni nam 
skłonność umysłu pierwotnego do wiązania 
zdarzeń w pasmo przyczynowe na podstawie 
przypadku, czyli, jak niekiedy mówią, szansy.

W Malembo, po skonie pewnego portugal- 
czyka, wybuchła epidemia. Przypisano ją  
temu, źe na terytoryum plemiennem umarł 
europejczyk. Dopóki pamięć o tym wypad
ku trwała w tej okolicy lądu afrykańskiego, 
nie pozwalano białym umierać w granicach 
kraju ').

Mohawki nie jedzą bobrów. Przesąd ten 
powstał w ten sposób, że ktoś z tego plemie
nia truł bobry, ażeby zdobyć skóry; indya- 
nie, którzy jedli mięso ich, także zostali 
otruci i zmarli, i odtąd wierzą, źe wszystkie 
bobry są złe 2).

Na Madagaskarze w pewnej okolicy wę
gorze znajdują się w wielkiej obfitości, ale 
mieszkańcy, choć prowadzą dość znaczny 
handel tym produktem, przecież sami ich 
nie spożywają. Powód bardzo prosty : pew
nego razu zatruli rzeczułkę i otrzymali po
łów bardzo obfity, przejedli się i wielu za
chorowało, a kilku zmarło. Odtąd sprzeda-

*) A. Bastian : San Salyador, 104.
a) Annual Report of Smithson. Inst. for 1890, 

6 1 5 - 1 6 .
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ją, węgorze, ale nawet cudzoziemcom nie po
zwalają gotować tej ryby w obrębie swojej 
wioski *).

Przypadek, stale powtarzający się w pew- 
nem miejscu, daje początek nawet specyal- 
nym postaciom mitycznym, W  pobliżu 2) 
każdego większego miasteczka lub osady na 
Złotem wybrzeżu, w których przebywają 
biali, mieszkają na skałach morskich mi
tyczne osobistości, Akum-brohfo, t. j. „opraw
cy białych”, napastujący europejczyków i wy
wracający ich łodzie. Jak  powstały one, co 
do tego udziela wskazówki zdarzenie w po
bliżu wioski Akwordah. Istniała tam skała 
morska, nieposiadająca demona białych. R a
zu pewnego bałwany rozbiły tam łódź; dzie
sięciu białych utonęło. Odtąd skała pozys
kała „oprawcę białych”. A. B. Ellis uogól
nia ten przypadek i mniema, że wszędzie ta  
postać mityczna powstała skutkiem tych sa- 
myth przyczyn : łodzie często przewracają 
się, murzyni, umiejąc pływać, wychodzą ca
ło, biali zwykle toną.

Do wiązanki tych faktów możemy dodać 
przesąd, tak  u nas powszechny i sprawiają
cy, że kantory loteryi, w których wyszło 
parę większych losów, posiadają zawsze licz
ną klientelę, ubiegającą się zwłaszcza o te 
numery, na które w poprzednich ciągnieniach 
padła wielka wygrana.

Sąto dotychczas wszystko pojedyncze fak
ty. Ale wiązanie zdarzeń w pasma przyczy
nowe na podstawie przypadkowego ich na
stępstwa rodzi także normy ogólniejsze, ogól
ne zasady postępowania, stosowane zawsze, 
ilekroć zajdzie tego potrzeba.

Parę przykładów wystarczy dla uprzytom
nienia natury tych zasad, będących niejako 
wnioskami praktycznemi, które daje filozofia 
pierwotna w celu odwrócenia możliwych nie
szczęść.

W miejscu, gdzie dom się spalił, lud nasz 
nie stawia drugiego, boby uległ podobnemu 
losowi 3).

Murzyn, jeżeli na pewnem miejscu wypad
nie mu zawrócić i w ten sposób wyrzec się

*) J .  C aro l: Au pays rouge (Le p e tit Temps, 
4897, n -r  691).

2) A. B. Ellis : The Tshi-seaking peoples of 
the Gold Coast. Londyn, 1877, 4 6 — 48.

3) W isła III, 502.

zamiaru, robi tam stopą swoją znak pochy
łego krzyża w kształcie litery X , t. j. jak 
gdyby przekreśla i niszczy swoje zawrócenie 
i zarazem zapobiega możliwym skutkom, 
oraz pluje na to miejsce. Jest święcie prze
konany, źe gdyby zaniedbał tej praktyki, 
nieomylnie spotkałoby go na tem samem 
miejscu jakieś nieszczęście, gdyby powtórnie 
tamtędy przechodził *).

Zdarzenia wtargały w życie człowieka 
pierwotnego, a jakkolwiek pomiędzy niemi 
nie było i ajmniejszego związku przyczyno
wego, umysł ówczesny łączył je z sobą 
w stosunek wzajemnej zależności lub współ
czesności. Otrzymawszy takie sztuczne po
wiązanie pomiędzy dwuma lub więcej wypad
kami, oczekiwał powtórzenia jednego, gdy 
drugi zdarzył się. To przekonanie z biegiem 
czasu doprowadziło do zapisywania współ
czesności i następczości pewnych zdarzeń 
i wreszcie dało początek pierwszym funda
mentom wiedzy, zwłaszcza zaś tej nauki, 
która pierwsza ukazuje się, gdy ludzkość wy
nurza się z mroków barbarzyństwa i wstępu
je w fazę historyi pisanej—astronomii. Była 
to zresztą żmudna droga. Jeżeli jeszcze 
dzisiaj możemy dziedzinę wiedzy przyrównać 
do obszaru, zawierającego na swej przestrze
ni, tu i owdzie, bagniska i miejsca, pokryte 
tumanem, to przecież we wszystkich kierun
kach biegną gościńce i ścieżyny; istnieją 
liczne światła, rozpraszające mrok na dale
kiej odległości. Inaczej było w prastarych 
wiekach rodzącej się wiedzy. Bagna i mo
czary teoretyczne, pogrążone w mgle i ciem
nościach, zewsząd otaczały człowieka, i mu
siał on tam szukać przejść i torować drogi. 
Umysł jego, poszukujący przyczynowości, 
błąkał się po bezdrożach. Posługiwał się 
doświadczeniem, lecz i ono nie bardzo przy
chodziło mu z pomocą z braku należytego 
stanowiska. O jego charakterze—mówimy
0 doświadczeniu—pouczają nas niektóre zwy
czaje osób, grających w karty. Jeżeli ko
muś karta nie idzie, usiłuje zmienić warunki 
otoczenia, mniemając, że w ich ukształtowa
niu kryje się przyczyna niepowodzenia: przy
pisuje więc je miejscu, na którem siedzi,
1 przesiada się na inne; zmienia krzesło, talią

*) Journal of American Folklore, 1892, 63.
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kart, przestawia świecę, to wstaje i gra 
stojąc ’). Właśnie takiem było doświadcze
nie pierwotne: zmieniało ono warunki pew
nego zjawiska, lecz nie pojmując natury 
związku tułało się po manowcach. Przede
wszystkiem jednak było prawdopodobnie 
bardzo rządkiem; człowiek nie posiadał na- 
ówczas posterunku stwarzania dowolnych 
warunków dla zjawisk, jak czynimy to dzi
siaj w naszych laboratoryacb; był nie czyn
nym bojownikiem wiedzy, ale biernym od
biorcą wskazówek, które przyroda od
krywała przed nim w swym procesie ży
wiołowego przekształcania się i oddziały
wania. I  charakterowi tej bierności nie 
przeniewierza się, gdy party dążnością od- 
cyfrowania przyszłości, zaczyna zapisywać 
wielkie zdarzenia, jak pojawianie się komet, 
lub zaćmienia, wraz z klęskami i pomyślno- 
ściami, jakie po nich kraj nawiedzały. Dzia
łał on tak, mając za nić przewodnią zasadę 
przyczynowości, ale pojętą w sposób tylko co 
scharakteryzowany na paru powyższych[przy- 
kładach. Herodot powiada o egipcyanach, 
źe „odkryli więcej prognostyków, niż jaki
kolwiek inny naród, bo kiedy jaka wróżba 
zjawia się, zapisują ją, później zaś starannie 
notują zdarzenia, po niej następujące. Jeżeli 
kiedykolwiek ukaże się taka sama wróżba, 
oczekują nastania podobnych wydarzeń” 2). 
To samo robiono w Chaldei, przynajmniej 
w zakresie zjawisk astronomicznych. Te bo
wiem, odznaczając się powszechnością, pierw
sze stały się przedmiotem prowadzonych za
pisek. W ten sposób powstały tablice spo
strzeżonych współczesności i następczości, 
z których z biegiem czasu układano wróżby 
na każdy dzień roku. O przepowiedniach 
tych da pojęcie urywek z tablicy chaldejskiej. 
Bierzemy dnie miesiąca Tammuza (kiedy 
słońce jest pod znakiem raka) 3) :

„Pierwszego dnia, jeżeli jest zaćmienie, 
a zaczyna się na południu, i kiedy jest świa
tło, wielki król umrze.

Drugiego dnia, jeżeli jest zaćmienie, a za

ł) H. Eopaciński, Wisła X I, 243, 244.
2) Herodot.
3) Według A .Lehm ana: Aberglaube und Zau- 

berei von den aeltesten Zeiten an bis in die Ge- 
genwart. S tu ttgart, 1898, 37.

czyna się na północy i jest światło, król bę
dzie walczył przeciw królowi.

Trzeciego dnia, jeżeli jest zaćmienie, a za
czyna się na wschodzie i jest światło, desz
cze i rzeki będą płynęły.

Czwartego dnia, jeżeli jest zaćmienie, a za
czyna się na zachodzie i jest światło, w Fe- 
nicyi będzie urodzaj zboża.

Dnia piątego, jeżeli jest zaćmienie a wscho
dzi wielka gwiazda, w kraju będzie się sro- 
żył głód” i t. d.

Przytoczony ustęp świadczy, że może, 
prócz bezpośrednich wyników zapisywania, 
uzupełniono ów kalendarz wnioskami z pew
nych założeń, mniejsza jakich, ażeby otrzy
mać wróżby z dnia na dzień. Ale jądro jest 
proste i niezawikłane. Spostrzeżono, że pod
czas pewnego zaćmienia umarł król i głód 
się srożył, a już miano wróżbę i dla dalszej 
przyszłości. Pod względem teoretycznym 
były to manowce, ale ludzkość, idąc po nich, 
doszła do dodatnich rezultatów. Ze pomi
mo mylnego postępowania otrzymano donio
słe wyniki, trzeba to zawdzięczać prawidło
wości i prostocie zjawisk astronomicznych, 
ponawiających się, jak wiadomo, w odstę
pach cyklicznych, jak np. zaćmienia, które 
powtarzają się w tym samym porządku po 
przejściu 23 lat słonecznych (223 miesięcy 
księżycowych). Jeżeli zapiski prowadzono 
systematycznie, to po upływie dostatecznego 

( czasu musiano odkryć długość tych peryo- 
dów i otrzymać w ten sposób podstawę dla 
przewidywania zaćmień. Już za czasów Sar- 
gona I, a więc na 2  0 0 0  lat przed początkiem 
naszej ery, obserwacye były tak dokładne 
i rozległe, że posiadano w Chaldei tablice, 
przepowiadające zaćmienia słońca i księżyca. 
Ale sam postęp dokładności przepowiedni 
astronomicznych jedynie wzmacniał wiarę 

i w błędną zasadę łączności przyczynowej :
[ ponieważ z niej wychodząc, otrzymano do- 
| datnie rezultaty, przeto i ona sama zyskiwa

ła  na powadze.

U l.

Zasada zmian współrzędnych nowoczesnej 
logiki indukcyjnej głosi, że rzeczy, współ
rzędnie podlegające zmianom, znajdują się 
w zależności wzajemnej, i, odwrotnie, będące 
nawzajem w zależności, zmieniają się współ-
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rzędnie. Jak  i inne zasady indukcyi, bywa 
ona stosowana w okresie pierwotnym, z tą 
różnicą, że umysł prostaczy zgoła inaczej 
pojmuje ową zależność wzajemną, oraz wy
prowadza z niej osobliwe wnioski w życiu 
praktycznem. Trudno ogarnąć w zwięzłem 
sformułowaniu całokształt pojmowania związ
ku, jaki w rozumieniu pierwotnej umysłowo
ści zachodzi pomiędzy rzeczami. Możnaby 
powiedzieć, źe przedmioty, posiadające wspól
ną właściwość lub właściwości, realne lub 
urojone, znajdują się już w pewnej zależno
ści wzajemnej, tak, że jeżeli w pewnym przed
miocie nastąpi pewna zmiana, z konieczności 
dosięga ona i drugi przedmiot. Choroba po
lip, według ludu sycylijskiego ‘), jest zwie
rzęciem, rozwijającem się w organizmie 
ludzkim, a znajduje się w pokrewieństwie 
z zwierzokrzewami, noszącemi tę samę na
zwę. Naturalnem więc kojarzeniem wyobra
żeń, te ostatnie winny służyć za lekarstwo, i 
Należy spożywać świeże, wyciągnięte z mo
rza polipy, jeszcze żywe, albo zgniecione 
w moździerzu, albo świeżo ugotowane, przy- 
tem często wieszają nad chorym żywego po
lipa, a przy odmawianiu odpowiednich za
klęć choroba winna ustąpić, skoro polip 
uschnie. Ale powyższe sformułowanie z przy
toczonym przykładem nie wyczerpują jesz
cze związku, jaki, zdaniem umysłu pierwot
nego, może istnieć pomiędzy różnemi rzecza
mi. Ów związek można dowolnie ustanowić 
w każdej chwili pomiędzy dwiema rzeczami, 
np. nożem a kolejami czyjegoś życia: jeżeli 
nóż zwrócimy ostrzem do góry, to i przeciw 
wyznaczonej osobie w podobny sposób na- 
sroźą się warunki jej życia. Użycie noża 
w tym przypadku jakgdyby przyciągało do 
danej osoby wszystkie „ostre", „kłujące” po
tęgi otoczenia, realne i mistyczne, i zwracało 
je przeciw niej. W ciągu dalszym, jeżeli 
pomiędzy rzeczami stworzyliśmy związek, 
mniejsza czy czynem lub tylko życzeniem, 
zjawia się tam pewne oddziaływanie, pole
gające na tem, że przymioty jednej przecho
dzą na drugą. Wywody neoplatoników, oraz 
średniowiecznej magii naturalnej, przedsta
wiają dalsze rozwinięcie tylko co wygłoszonej 
zasady—częściowo zresztą, bo teorya o sjm- 
patyach i antypatyach pomiędzy rzeczami,

*) Wiała, X I, 818.

posiadając z powyżej sformułowaną zasadą 
pewne punkty styczne, w innych rozchodzi 
się z nią zupełnie. Jeden z najwybitniejszych 
teoretyków magii naturalnej, Korneliusz 
Agrippa (ur. 1456), oświadcza, że każda 
rzecz na świecie przyciąga podobną sobie za
równo w zakresie przymiotów elementarnych, 
jako też tajemnych. Ogień wznosi się w gó
rę ku ogniowi niebiańskiemu, woda spływa 
ku wodzie, każde niepłodne zwierzę rozsze
rza od siebie niepłodność, dla wzbudzenia 
czyjeś miłości trzeba wyszukać zwierzę, od
znaczające się popędem miłosnym i z niego 
wyjąć organy, będące uprzywilejowatiem 
siedliskiem tego instynktu. „Wszystkie rze
czy, które w nadmiarze posiadają pewien 
przymiot lub właściwość, np. ciepło, strach, 
smutek, gniew, miłość lub nienawiść, lub in
ną namiętność albo siłę, wszystkie one z ca
łą mocą przyciągają się do rzeczy o podob- 

i nych własnościach i wywołują w nich po
krewne siły”. Poglądy o wzajemnej sympa- 
tyi długo przechowały się w nauce : teorya, 
źe materya obawia się próżni, tak zwany 
horror vacui, którym objaśniano podnosze
nie się rtęci w barometrze, jest niczem in- 
nein tylko zastosowaniem zasady, że podobne 
ciąży ku podobnemu i jest odpychane od 
niepodobnego.

Ażeby więc pojąć niektóre sposoby przy
czynowego łączenia zjawisk, oraz środki 
praktyczne, stosowane na tej podstawie przez 
filozofią pierwotną, winniśmy zatrzymać się 
szczegółowiej nad naturą samego oddziały
wania. Ponieważ wszelkie ogólniejsze wy
wody dają bardzo niedokładne wyobrażenie 
o upatrywanej zależności, zwrócimy się do 
przykładów. Weźmiemy parę kategoryj 
przesądów, jako wzorów rzekomego oddzia
ływania, przyczem winniśmy zgóry zazna
czyć, że i w setnej prawdopodobnie części 
nie wyczerpią one bogactwa tego rodzaju 
skojarzeń, wysnutych przez umysłowość 
pierwotną.

a) Ostre przedmioty służą do wywołania 
bólów, nieszczęść, rozterki.

Noża ostrzem do góry nikt kłaść nie po
winien; ile razy to zdarza się, tylekroć dzie
cko familii pokrewnej, blizko czy daleko za
mieszkującej, zapada na kurcze *).

| --------------
*) W. Kętrzyński: O mazurach. Poznań 1872, 25.
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W  Michiganie przestąpienie siekiery, 
ostrzem zwróconej ku górze, wróży prze
chodniowi nieszczęście *).

W Toskanii, jeżeli ktoś pragnie powstrzy
mać młodzieńca od bywania u kochanki, to 
niechaj weźmie cztery gwoździe, zrobi z nich 
krzyże (krzyż wzmacnia jeszcze wpływy 
gwoździ, dlaczego — niebawem zobaczymy) 
i włoży je pod siedzenie kochanków. Po
kłócą się, a on więcej nie odwiedzi jej 
domu 2).

Tutaj także należy przesąd nasz o pożycza
niu szpilki oraz meksykański, że jeżeli osy 
w czyjemś mieszkaniu uwiły gniazdo, to do
wód, że ktoś złośliwy lub zazdrosny je tum 
umieścił, ażeby sprowadzić nieszczęście 3).

b) Przedmioty gorzkie, słone sprowadzają 
rozterki i klęski, jakoteż, odwrotnie, tylko 
złośliwe osoby mogą dobrze przyrządzić 
ostre potrawy.

Nie dawać darmo octu, ani szpilki, bo bę
dzie kłótnia 4)—daremna ofiara stwarza ową 
zależność, z powodu której przejawiają się 
skutki octu i szpilki. Tak samo powszech
nym jest przesąd, ażeby nie dawać soli. 
Kiedy sól rozsypie się w chacie, płacz będzie 
tam niezawodny 5). Soli także nie przenoszą 
na nowe mieszkanie w Karolinie °).

Tylko złośliwa gospodyni może zrobić 
dobry ocet. Wyrabiając ocet trzeba koniecz
nie się gniewać n).

c) Zjedzenie lub używanie przedmiotu, po
siadającego pewne przymioty, wywołuje od
powiednie uczucia, choroby, właściwości 
u osoby spożywającej go lub posługującej 
się nim.

Krikowie, czerokowie i in. plemiona Ame
ryki północnej 8) wierzą, że przyroda udziela 
ludziom i zwierzętom przymiotów pokarmu 
lub rzeczy, z którą wchodzą w styczność ich 
zmysły. Kto spożywa lekką zwierzynę, ten, 
według ich systemu filozoficznego, jest mędr-

') Jour. of. Amer. Folklore, VI, 145.
2) Ch. G. Leland: Rom an-Etruscan Remains. 

Nowy-York, 1891.
3) Jour. of. Amer. Folklore, V, 113.
*) K olberg: Lud, XVII, 126— 127; Wisła, 

IV, 871.
5) Wisła, III , 758.
°) Jour. of. Amer. Folklore, V, 113.
1) Kolberg. Lud, XVII, 126— 127.
*) J . Adair : History of. the Amer Ind., 133.

szy i zręczniejszy niż człowiek, karmiący się 
mięsem niezgrabnego niedźwiedzia albo bez
bronnych kur, żerujących na śmietnisku, 
ciężkiej świni lub bydlęcia, powolnie idącego 
w zaprzęgu. Dlatego niektórzy starcy za
lecają młodzieży ścisłą dyetę i oświadczają, 
że ongi tak postępowali najwięksi wodzowie. 
Rzadko jadali mięso niedźwiedzia, bo udzie
lało ono bezwładności i tamowało sprężystość 
w sprawach wojennych, cywilnych i religij
nych. Przesądy tego rodzaju istnieją wszerz 
i wzdłuż globu naszego, dając początek róż
nym zakazom co do jadła kobiet w stanie od
miennym, bo wtedy właściwości pokarmu 
przejdą na niemowlę, tak, że jeżeli spożyje 
np. zrośnięte lub zerwane z tej samej gałązki 
owoce, powije bliźnięta Taki sam wpływ 
wywiera na życie niemowlęcia i zachowanie 
się ojca w pewnych chwilach. Dzięki tym 

j  przesądom życie rodziców w ciągu paru mie
sięcy jest pełne ograniczeń i zakazów co do 

| pokarmów i zajęć. Pojęcie o ich duchu da 
zabobon jeszcze dzisiaj istniejący na Rusi 2), 
a polegający na tem. źe jeżeli kobieta cierpi 
przy porodzie, a rozwiązanie opóźnia się, 
mężowi jej rozwiązują kołnierz i popuszczają 
spodnie i każą w tein położeniu siedzieć lub 
stać przed położnicą aż do osięgnięcia szczę
śliwego rezultatu. Ograniczony w swoim 
wikcie i zajęciach, mąż u wielu ludów znaj
duje tylko jedno wyjście—położyć się na pe
wien czas do łóżka. Takim jest prawdopo
dobnie początek kuwady, niewłaściwie tłu
maczonej jaako przeżytek prawa macierzy
stego 3).

I  nietylko spożywanie mięsa pewnego 
zwierzęcia lub rośliny nadaje człowiekowi, 
przynajmniej w pewnych okresach życia od
powiednie przymioty, ale noszenie jego części 
wywiera ten sam skutek.

U indyan Hidatsa zęby bobra uchodzą za 
talizman, oddziaływający dodatnio na wyro
bienie u noszącego go osobnika skrzętności. 
Dlatego zawieszają je na szyi dziewczęcia, 
ażeby wyrosła na pracowitą kobietę 4). Wo-

*) Anthropologie, V, 353. Porównaj Frazer: 
Golden Bough, II, 86— 90.

2) Wisła, IV, 260.
3) Patrz rozjprawgRotha w Jour. Anthr. Inst., 

wyjaśniającą kuwadg z tego stanowiska.
*) W. Matthews : Ethnology of the Hidatsa 

Ind., Waszyngton, 1879, 50.
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góle różne części gryzoniów są w powszech- 
nem użyciu, ażeby ułatwić niemowlęciu wy
klucie się zębów. Murzyni baltimorscy za
wieszają np. w tym celu na szyi dziecka skó
rę z żołądka zajęcy ‘). Gryzoń może nawet 
i dorosłym udzielić swego przymiotu, zdro
wych zębów, i to za pośrednictwem trzeciego 
przedmiotu : u nas np. istnieje przesąd, że 
zjadłszy ser, nadgryziony przez mysz, za
bezpieczamy się od bólu zębów.

Obfitość skojarzeń, wysnutych przez umy- 
słowość pierwotną na danej podstawie, jest 
tak znaczna,- źe powyższe przykłady nie dają 
nawet przybliżonego pojęcia o możliwych 
kombinacyach wyobraźni, zapłodnionej przez 
filozofią pierwotną. Ażeby jednak zapełnić 
jako tako tę lukę, podamy jeszcze parę przy
kładów przenoszenia właściwości jednego 
przedmiotu na drugi i sposobów zyskiwania 
pewnych przymiotów lub sił.

Bydlęcia niewolno dotykać miotłą, bo 
uschnie 2).

K to włoży bieliznę, wypraną w ługu, zro
bionym z drzewa kołtunowatego, t. j. noszą
cego na sobie t. zw. kanie gniazdo, wicher 
lub czapkę, t. j. wielki pęk gałązek gęsto 
splecionych, a rzeczywiście plikę przypomi
nających,—ten niezawodnie zostanie dotknię
ty kołtunem 3).

Gdy dziecko przebudzi się, należy wy
strzegać się wspominać o zającu, bo w przy
szłości miałoby tak krótki sen, jak u tego 
zwierzęcia 4).

N a Rusi *), w noc świętojańską, dziewczę
ta wplatają w kosę miodunkę (lipnik), ażeby 
chłopcy do nich „lipli” (lgnęli). Jeszcze 
bardziej oddaloną waryacyą tego samego 
tematu przedstawia przesąd żmudzki °), że 
chcąć w kimś obudzić wzajemność, uwieńczo
ną małżeństwem, trzeba wyszukać korzonki, 
mające kształt ręki, a zwane „giugużiales” 
albo „degima” i odwarem z nich się obmyć. 
Skoro kochający bez wzajemności dotknie 
ręką obmytą odpowiedniej osoby, ta  uczuje

J) Jour. of Amer. Folklore. V, 111.
2) Kętrzyński, 1. c , 25. W isła III, 504; VIII, 

811.
3) W isła XI, 775.
4) Tamże III, 515.
5) Tamże IV, 248.
6) Tamże XI, 101.

miłość gwałtowną. „Giuguźiales” sprowadza 
związanie rąk stułą na stałe.

d) Istnieje w praktyce pierwotnej cały 
szereg środków przeszkodzenia pewnej czyn
ności lub umożliwienia jej. K u temu służą 
środki, przegradzające coś, zastawiające, ta 
mujące. Symboliczne znaczenie krzyża u lu 
dów pierwotnych, progu u nas opiera się 
na tem, że krzyż jakby unicestwi.! daną 
czynność, próg zagradza wstęp do chaty 
i przegradza drogę.

W Płocku podczas cholery starozakonni 
ukradli stawidła od młyna wodnego i zako
pali w pobliżu kirkutu. Tak samo w Lu
belskiem istnieje przesąd, że dla sprowadze
nia suszy trzeba zanieść w nocy wrota do 
drugiej wsi, a wrzuciwszy w wodę lub kono
pie, wracać nie oglądając się i nie mówiąc 
(dla wywołania deszczu trzeba sypać mak 
na wodę!) ').

Niewolno przestąpić dziecka, bo nie uroś
nie lub będzie słabe i wątłe. W Lubel
skiem, „po wykąpaniu dziecka, jeżeliby ono 
bawiło się pod progiem domu, a ktoś wcho
dzący przelazł przez nie, wówczas mówią, 
że więcej nie urośnie”. Wpływy przejścia, 
przegrody rozdzielającej, łączą się z pokrew- 
nemi wpływami progu, przez który, dla tej 
samej przyczyny, nie witają się, ani nie po
dają żebrakowi jałmużny. Przez próg, jedząc, 
nie przechodzi się, bo kłótnia w domu nie
unikniona. W razie przejścia dziecka, trze
ba zawrócić się i zrobiwszy ten sam krok 
w tył, powiedzieć trzy razy „to pomyłka, 
urośniesz!” 2).

Tutaj także należy zabobon, źe zając, 
przebiegający drogę, zwiastuje nieszczęście, 
zamyka nam bowiem drogę. Przesąd ten 
jest bardzo rozpowszechniony, a o zapoży
czeniu wzajemnem nie może być nawet 
mowy. Powstał on w wielu punktach nie
zależnie, bo wszędzie działały te same zało
żenia filozoficzne i wydały ten sam rezultat. 
We Frankonii 3) jeżeli zając lub Świnia 
przejdzie drogę, wróży to nieszczęście i naj-

>) W isła III, 810.
J) Kolberg: Lud, XVII, 163. Wisła, III, 504. 

Ten sam przesąd u murzynów patrz Jour. of 
Amer. Folklore, VIII, 262; ib ., 1892, 04.

3) G. L A m m ert: Yolksmedizin. W iirzburg, 
1869, 37— 38.
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lepiej zawrócić do domu. W Afryce wschód- | 
niej mniemają, źe jeżeli zając przebieży dro- | 
gę, to śmierć spotka kierownika wyprawy J). j  
D hotentotów, jeżeli myśliwemu zając przej
dzie drogę, to porzuca on zamiar polowania 
i wraca do domu, natomiast to samo zwierzę, 
jeżeli bieży w tym samym kierunku, zwia
stuje powodzenie2). W dawnym Meksyku3), 
w Karolinie 4) obecnie, zając przebiegający 
drogę, wróżył nieszczęście.

Musimy tutaj jeszcze podnieść jeden śro
dek stawiania komuś przeszkód ze względu 
na znaczenie, jakie ma w bajkach. Kę- j  

trzyński opowiada, źe kiedy we wsi Lipowie 
ukradziono konie, okradziony, jak tylko spo
strzegł stratę, natychmiast u siebie w izbie 
przewrócił stół do góry nogami. W chwili, 
gdy to się stało, złodziej z końmi z miejsca 
niby wyruszyć nie mógł, a ścigający mieli 
dość czasu, aby go dogonić 5). Fortel 
ten pierwotnej filozofii stale powtarza się 
w klechdach •• baba-jędza goni swoje ofiary, 
uciekający rzucają grzebień, który zamienia 
się na las gęsty i t. d. Wątki te w bajkach 
są zbudowane według zasad, jak widzimy 
przewodniczących życiu codziennemu, tylko 
że przeszkody przybierają kształty realne, 
zmysłowe—wogóle bajki zawierają w sobie 
przesądy i poglądy pierwotnej umysłowości 
w formie wykoszlawionej, są powieściami 
ubiegłych wieków, poniekąd przekręconemi 
przez późniejsze czasy, nie pojmujące zawar
tych tam wątków dawnego życia.

W liczbie symbolów, mających czemuś za- 
pobiedz, znajduje się i krzyż—naturalnie, 
mówimy o ludach pierwotnych, bo w łonie 
chrześciaństwa posiada on inny rodowód, 
chociaż nie jest rzeczą wykluczoną, że czę
ściowo on zastąpił swego poprzednika. Sto
sowanie tego symbolu oglądaliśmy już nieco 
wyżej w pewnym specyalnym przypadku. Tu
taj podamy jeszcze parę przykładów jego 
stosowania. W stanie Michigan °), jeżeli 
kogoś spotka zła wróżba, szybko składa na

*) Macdonald w Jour. Anfbr. Iust., XII, 104.
2) Th. Hahn : Tsuni Goam, the Supreme 

Beiug of the Khoikhoi, 1881, 84.
3) Jour. of Amer. Folklore, VIII, 119.
4) Jour. of Amer. Folklore, V, 115.
5) Kętrzyński, 1. c.. 28.
®) Jour. of Amer. Folklore, VI, 146.

krzyż wielkie palce obojga rąk. W okolicach 
rz. Rio Grandę kobieta *), gdy przystała na 
schadzkę z dawnym kochankiem, lecz nie 
chce oddać się, robi krzyż na dolnej krawę
dzi swojej koszuli (wierzchni ubiór), umiesz
czając cztery duże igły sosnowe w odpowied
niej pozycyi. Nasze włościanki 2), gdy cy
ganki zajdą do chaty, fartuch, który noszą, 
przewiązują na krzyż, a to je zabezpiecza od 
złych wpływów.

e) Gdy chodzi o oswobodzenie czegoś, wy
puszczenie, lub przeciwnie, związanie, za
mknięcie, są stosowane praktyki rozwiązywa
nia, zamykania, związywania. Ja ja , które 
mają;być podłożone pod ptaka, nie mogą po
zostawać pod zamkiem, bo z nich nic się nie 
wylęgnie 3).

Tutaj należy także tak powszechne w prak
tykach zabobonnych użycie supła. Zapomo
cą węzłów na sznurze zawiązywanych lub 
rozwiązywanych czarodzieje skandynawscy 
powstrzymywali lub wywoływali wiatry, a lud 
nasz gubi brodawki. Z licznych przykładów 
poprzestaniemy na jednym, zaczerpniętym 
z N. Holandyi. „Szedłem razu jednego w to
warzystwie tuziemca — czytamy u Brough 
Smytba. — W drodze rzekłem do niego, żo 
zanim dojdziemy do domu, będzie ciemno. 
Czarny na to zlazł z konia i nie mówiąc ani 
słowa związał nieco trawy i umieścił w roz
gałęzieniu drzewa, akurat naprzeciw punktu 
zachodu, poczem rzek ł: „Słońce zupełnie za
trzymać! nie pójść dalej!” *).

Wyliczyliśmy kilka kategoryj zależności, 
jaka może, zdaniem umysłu pierwotnego, po
wstawać pomiędzy rzeczami. Oddziaływanie 
takie obejmuje możliwe sfery i stosunki, 
między innemi tutaj należą przesądy o wpły
wie kwadr księżyca na nasze choroby i czyn
ności, a pokrewne poglądom, które ongi 
w innych punktach ziemi dały początek 
praktykom astrologicznym. Musimy jednak 
wskazać jeszcze pewną grupę oddziaływań,

») Wisła, VII, 124.
2) Tamże, III, 494.
3) Wiała X, 136. Może tutaj oddziałało spo- 

strzeżenie, że ja ja , pozbawione świeżego powie
trza, tracą swą siłę.

4) B. Smyth : The Aborigenes of Victoria, II, 
334. Por. filozofią supła u zunczyków. Amer. 
Anthr., V, 313— 314.
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wynikającą z podobieństwa dźwięków w sym
bolach słownych. Istnieje u nas przesąd, 
że nie należy sadzić grochu we wtorki, środy 
i czwartki, bo będzie robaczliwy ' ) —zdaje się 
dźwięk r  jest źródłem tej osobliwej zależno
ści. W nim także tkwi może inna prakty
ka J) : jeżeli dziecko jest chore na robaki, 
kąpią je w wodzie, w której moczy się gro
chówka (łodygi grochu); po kąpieli smarują 
ciało miodem, a potem golą brzytwą, zwłasz
cza po grzbiecie, w ten sposób poucina się 
glistom głowy, które do miodu powystawały. 
Medycyna ludowa, wróżbiarstwo i czaro
dziejstwo, różne praktyki, mające sprowadzić 
szczęście, natura amuletów, filozofia wpły
wów przyrody i wzajemnego na siebie dzia
łania czynności ludzkich, wszystkie te zakre
sy życia praktycznego i poglądów teoretycz
nych opierają się na rozpatrzonem powiąza
niu rzeczy i zjawisk. Każda rzecz lub czyn
ność jakgdyby rozpowszechniała od siebie 
wpływy, odtwarzające jej przymioty i nada
jące je tym rzeczom, na które uda się nam 
je skierować. Jak  przemożną jest ta zasada, 
możemy o tem się przekonać z rozbioru prze
sądów, towarzyszących którejś z ważniej
szych chwil bytu włościańskiego. W tym celu 
zatrzymamy się nad praktykami, towarzy- 
szącemi jeździe mazurów pruskich do ślubu, 
a zgromadzonemi przez Toeppena 3) (opusz
czamy sam akt ślubu i powrót z ko
ścioła).

Przywdziewając strój weselny, panna mło
da starannie unika barwy czerwonej, która 
groziłaby niebezpieczeństwem pożaru. Do 
trzewika wkłada pieniądz, nie wdziewa na 
siebie nic pożyczanego.

Przed ślubem powinna zażądać od pana 
młodego pieniędzy i zabrać je z sobą do ko
ścioła, schowawszy do prawej pończochy.

Przy wychodzeniu do ślubu, a także przy 
udawaniu się kobiet do kościoła, musi być 
położona na progu siekiera, ostrzem na ze
wnątrz.

Nieżyczliwi ludzie, których nie zaproszono 
na wesele, puszczają na drogę idącym lub 
jadącym państwu młodym dwa koty, związa
ne razem ogonami, albo rzucają za nimi

•) Wisła, V III, 177; ib., 111, 503.
2) Tamże IV, 865.^
3) Tam że VI, 768"

miotłę. Sprowadza to swary i kłótnie w mał
żeństwie.

Jazda do kościoła musi się odbyć bez 
przerwy, ażeby później w małżeństwie nie 
było żadnych przeszkód.

(C. d. nast.).
Ludwik Krzywicki.

T elegrafon.

Wśród nowych wynalazków, po raz pierw
szy przedstawionych ogółowi na wystawie 
paryskiej, zwraca uwagę przyrząd nazwany 
telegrafonem. Przyrząd ten wynaleziony zo
stał przez inżyniera duńskiego Waldemara 
Paulsena i podobnie jak fonograf służy do 
zapisywania dźwięków, z tą jednak różnicą, 
że połączony z mikrofonem i telefonem czynić 
to może w każdej dowolnej odległości. W za
sadzie więc nowy przyrząd przedstawia fono
graf elektromagnetyczny, lecz różni się od 
fonografu Edisona sposobem zapisywania 
dźwięków. Gdy w tym ostatnim dźwięki zo
stają drogą mechaniczną wyryte na walcu 
woskowym, w przyrządzie Paulsena czynność 
zapisywania spełnia elektromagnes, wywołują
cy, zamiast pisma w przesuwającej się stalo
wej lub niklowej podkładce, mającej postać 
struny lub wąskiej taśmy, łtrwały magne
tyzm, którego natężenie w rozmaitych punk
tach podkładki jest różne, stosownie do więk
szej lub mniejszej siły magnesu wzbudzają
cego. W ten niewidoczny dla oka sposób 
zapisywane dźwięki mogą być w każdej 
chwili odtworzone w odbieraczu telefonicz
nym.

Przyrząd działa w taki sposób, że elektro
magnes, z równomiernie przesuwającą się 
przed nim płaszczyzną do zapisywania dźwię
ków, włączamy w obwód mikrofonu, odbie
rającego dźwięki. Zmiany w prądzie, prze
biegającym zwoje elektromagnesu, wywoły
wane przez przesyłane do mikrofonu dźwięki, 
powodują odpowiednie bardzo silne zmiany 
w magnetyzmie elektromagnesów, co w płasz
czyźnie pisma pozostawia trwałe ślady w for
mie wyżej wspomnianych fal magnetycznych. 
Chcąc „odczytać” zapisane dźwięki, łączymy
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tenże elektromagnes ze zwykłym telefonem, 
przyczem zapisana płaszczyzna przesuwa się j  
z poprzednią szybkością. Magnetyzm jej 
wywołuje analogiczne zmiany w magnetyz
mie elektromagnesu, przez co w zwojacL j 
wzbudzone zostają prądy różnej siły. Prądy 
te co do siły odpowiadają w zupełności zmia
nom prądu w mikrofonie, i wskutek tego j  
błona telefonu drga w ten sposób jak przed
tem mikrofon, odtwarzają przedtem utrwalo
ne dźwięki, a to tyle razy, ile razy pismo zosta
nie w ten sam sposób przesunięte przed bie
gunami elektryczności. Zaletą nowego przy
rządu w porównaniu z fonografem jest zdol
ność odtwarzania delikatniejszych odcieni 
mowy i uniknięcia mnóstwa szmerów pobocz
nych, ściśle związanych z mechanicznem 
utrwalaniem dźwięków na tabliczce wosko
wej. Tym sposobem fonograf elektroma
gnetyczny odtwarza mowę równie czysto jak 
telefon. Dalej, chociaż pismo nie daje się 
usunąć drogą mechaniczną, jednak bardzo 
łatwo może być zniszczone przez działanie 
silnego magnesu, przesuniętego w pobliżu. 
Wszelki ślad pisma znika i podkład może 
być użyty ponownie.

Dla dokładnego odtworzenia mowy trzeba 
używać bardzo małego elektromagnesu, 
i w tym względzie wynalazca był bardzo 
szczęśliwy, gdyż już w pierwszych próbach 
prowadził doświadczenia z elektromagnesem 
na niewiele zaledwo milimetrów długim 
i szerokim. Za podkład do pisania może 
służyć struna fortepianowa, nawinięta śrubo
wato na bęben. Bęben wprowadza się w ruch 
obrotowy przez elektromotor, a „piszący” 
i „odczytujący” elektromagnes przesuwa się 
równolegle do osi bębna.

Można budować przyrządy bębnowe, które 
mogą zapisać mowę trwającą minutę; takie 
przyrządy mogą służyć jako „telefony wy
syłające”, któreby zapisywały krótkie zawia
domienia, przeznaczone do wiadomości każ
dego, ktoby przywoływał nieobecnego abo
nenta telefonu. Gdy drut zostanie „zużyty” 
elektromotor zostaje automatycznie przesu
nięty do położenia pierwotnego. Do noto
wania dłuższych wiadomości przyrządy bęb
nowe są niewłaściwe i w tym razie do zapisy
wania używa się bardzo cienkiej wstęgi sta- 
owej w ten sposób nawiniętej na walec, źe 
podczas przewijania na drugi walec, wstęga

ta przesuwa się tuż przed „piszącym” i „od
czytującym” elektromagnesem.

W tym celu można używać wstęgi stalo
wej szerokości kilku milimetrów i grubości 
'/20 mm. Na tym podkładzie dla pisma 
mowa godzinna zajmuje niewielką prze
strzeń stali, tak, że używając takiego przy
rządu mamy możność odtwarzania kilkogo- 
dzinnych sprawozdań, przyczem zachowany 
zostaje ton, w jakim wypowiedziano mowę.

Telegrafony tego rodzaju w połączeniu 
z telefonem obmyślone są zwłaszcza jako 
„przyrządy odbierające” i mogą np. zostać 
automatycznie wprawione w ruch w chwili, 
gdy „wysyłający” przyrząd bębnowy skoń- 
czy wygłaszać swoje zawiadomienie. Tym 
sposobem można zapisywać treść zawiado
mień, wygłaszanych przez osoby, wołające da
nego abonenta telefonu, a nieobecny właści
ciel telegrafonu może je odczytać po po
wrocie.

Wprawianie w ruch tych przyrządów, do 
których poruszania, jak już wspomniano, po
trzebny jest mały elektromotor, może się od
bywać automatycznie w chwili dzwonienia 
dla przywołania pewnej osoby, a zatrzymy
wanie w chwili dzwonienia, oznaczającego 
koniec rozmowy.

System ten został już wyprobowany do
świadczalnie w Kopenhadze. Telegrafony 
podobne ustawiono u różnych osób posia
dających telefony i prowadzono rozmowy 
w zwykły sposób za pośrednictwem stacyi 
centralnej.

Dalsza właściwość telegrafonu polega na 
tem, że mowę lub t. p. można komunikować 
nieograniczonej rzec można ilości abonentów 
telefonicznych. W tym razie używa się 
wstęgi stalowej bez końca, posuwającej się 
przy pomocy dwu walców. Wzdłuż wstęgi 
ustawia się szereg małych elektromagnesów, 
z których pierwszy łączy się z mikrofonem, 
odbierającym mowę lub śpiew. Pozostałe 
elektromagnesy łączą się z telefonami abonen
tów. Gdy wstęga przechodzi przed pierw
szym elektromagnesem zapisują się dźwięk 
i następnie zostają kolejno przekazane innym 
elektromagnesom. Po usunięciu ostatniego, 
wstęga przesuwa się przed silnym magne
sem, który pismo usuwa, czyniąc wstęgę 
zdatną do przyjęcia nowego. W ten sposób 
da się osięgnąć nieznany dotychczas podział
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dźwięków, przesyłanych przez telefon, tak, 
że np. możliwe będzie, źe wszyscy abonenci 
telefonów w mieście będą mogli jednocześnie 
słuchać w domach swoich opery lub innego 
przedstawienia.

Przez umieszczenie przed wstęgą kilku 
elektromagnesów tuż obok siebie i połącze
nie wszystkich z jednym telefonem, mamy 
nowy sposób wzmocnienia dźwięków telefo- 
nowych.

Jako curiosum przytoczyć można, że w wie
lu krajach trudno było otrzymać patent na 
wynalazek, gdyż urzędy patentowe uważały 
go za niemożliwość fizyczną i na wydanie 
patentu zdecydowały się dopiero po do- 
świadczalnem przedstawieniu wynalazku.

w. w.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W  SEKCYACH.

Sekcya IV zoologii i anatomii porównawczej 
łącznie z sekcya XI anatomiczno-fizyologiczną.

Posiedzenie IV d. 23 lipca o godz. 3 popoł.

P rzew odniczący: Prof. d-r Nusbaum i prof. 
d-r H. Kadyi.

Sekretarze : Doc. d-r Garbowski, d -r  A. Bo
chenek i d -r  S. M aziarski.

Obecnych 26 osób.
1. Prof. d-r A. W ierzejski (Kraków) : „Z em- 

bryogenii ślimaka Physa foutinalis”. Referent 
przedstawia dwa ciekawe zjawiska z wczesnego 
okresu rozwoju tego ślimaka, mające ogólniej • 
sze znaczenie.

1) Podział w wysokim stopniu nierównomier
ny pewnych grup komórek, tak , że potomstwo 
ich je s t wobec nich tak  samo karłowate, jak  kul
ki kierunkowe są karłam i wobec ja ja . Taki po
dział zasługuje głównie na uwagę w komór
kach, przeznaczonych do utworzenia mezodermy. 
W pewnym okresie rozwoju, kiedy się ju ż  zazna
czyła różnica pomiędzy przyszłemi listkami za- 
rodkowemi, dwie z tych komórek leżą za grupą 
komórek entodermicznycb, zajmujących środek 
bieguna wegetatywnego, dwie zaś pary przed 
nią. Pierwsze wydają po jednej komórce karło
watej przed usunięciem się w jam ę brózdkową, 
drugie dwukrotn e po dwie (razem 4), tak , że 
w pewnej chwili pewna część entodermy je s t 
otoczona dwiema, natomiast przednia ośmioma 
komóreczkami. Cztery przednie komórki mezo-

dermalne pochodzenia mezodermalnego nie wy
dają po wejściu do jam y brózdkowej, aż do 
chwili wpuklenia entodermy, żadnych mikromer, 
lecz dzielą się odtąd prawie równomiernie, pod 
czas gdy dwie tylne wytwarzają wewnątrz ich 
jamy brózdkowej co najmniej dziesięć. Oprócz 
wspomnianych komórek mezodermicznych dzie
lą  się podobnie nierównomiernie jeszcze 4 ko
mórki, leżące w tylnej części zarodka po dwie 
z każdej strony płaszczyzny symetryi i wydają 
również 8 drobniutkich komóreczek. Wszystkie 
te drobniutkie komóreczki odznaczają się wielką 
obfitością chromatyny i zachowują się bardzo 
długo zupełnie biernie. Ich ostatecznych losów 
referent nie mógł na tym przedmiocie z całą ści
słością wyśledzić, stwierdził wszakże, że po wpu- 
kleniu entodermy pozostają one na brzegach ob
szernego otworu, zwanego blastoporus. Refe
rent przytacza analogiczne fakty w embryologii 
różnycli grup zwierząt bezkręgowych, jak  Poly- 
chaeta, Gasteropoda, Lamellibranchiata, Rota- 
toria.

Według spostrzeżeń Wilsona, komórki te wy
dają u pierścieni część entoblastu. Rozpowszech
nienie ich w tak różnych grupach zwierząt świad
czy, według jego zdania, o głębszem znaczeniu 
tego zjawiska. Zarówno on, jakoteż Haecker 
porównywają je  z kulkami kierunkowemi i ref. 
sądzi, że chodzi tu  o pewną dylerencyacyą 
materyału mezoblastycznego, w szczególności 
o przekształcenie substaucyi jąd ra . Referent 
przechyla się do tego zdania z pewnein zastrze
żeniem, bo w przedmiocie przez niego badanym 
powstaną komóreczki karzełkowate także z in
nego źródła, które nie ma żadnego związku 
z tworzeniem się mezoblastu.

2) W najwcześniejszych fazach rozwoju, bo 
począwszy od 2 komórek aż do 24, ukazują 
się wśród żółtka, gromadzącego się w komór
kach bieguna wegetatywnego, bardzo charakte
rystyczne grupy ziarnek, zachowujące się wo
bec barwników zupełnie jak  chromatyna jądra . 
W stadyach 4, 8, 12, 16, 24 komórek widać je 
w pewnych chwilach bardzo wyraźnie przy po
wierzchni 4 komórek, zawsze w jeduakowem po
łożeniu względem granic tychże komórek i mniej 
więcej w tej samej postaci. We wszystkich 
wspomnianych 4 okresach brózdkowych pozo- 
s ‘ają te grupy ziarnek, złączonych achromatycz- 
ną substancyą, na wymienionem miejscu. D o
piero w chwili, gdy z 24 komórek ma powstać 
48, co następuje po stosunkowo bardzo długim 
spoczynku, rozpoczyna się ich wędrówka od ob
wodu ja ja  ku jego środkowi. Wówczas posuwa
ją  się wzdłuż osi ja ja  i tuż przy niej przez cyto- 
plazmę i zatrzym ują dopiero na dośrodkowych 
końcach 4 komórek bieguna wegetatywnego. 
Zanim się ta wędrówka rozpoczęła, reszta ko
mórek ku centrum ja ja  wydała wypustki, które 
się w niej spotykają z wypustkami owych 4 ko
mórek. Jam a brózdkową jest bardzo mała, 
szczelinowata, plazma wszystkich komórek j  as-
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na i ewakuolizownna. Zanim się rozpocznie po
dział 4 nowych komórek, owe charakterystyczne 
grupy ziarnek znikają, i najprawdopodobniej 
przechodzą w stanie rozpuszczonym do komórek 
ektoblastu W późniejszych stadyach rozwoju 
nie widać ich już wcale ani w pierwotnej postaci, 
ani też w pierwotnem położeniu.

Doc. d-r M. Siedlecki (Kraków) referuje od
czyt d ra E. Godlewskiego.

II. D-r E. Godlewski, j u d . (Kraków): „ 0  wpły
wie tlenu na rozwój organizmu i o wymianie ga
zów w pierwszych stadyach rozwoju zarodka 
Bana tem poraria” . Zapłodnione ja jka  żaby 
autor umieszczał w naczyniach szklanych, za
mkniętych rtęcią (aparat respiracyjny, podany 
przez Godlewskiego sen.), z których powietrze 
usunięto zapomocą pompy rtęciowej do ciśnienia 
2,5 mm. Ja jka rozpoczęły brózdkowanie; roz
wój postępował przez czas około 20 godzin, po 
tem następował zupełny zastój w rozwoju. P ro
ces brózdkowania nie przebiegał prawidłowo, 
komórki były nierównej wielkości. Taki sam 
skutek można wywołać zostawiając ja jka  w atmo
sferze wodoru. Zastój w rozwoju udało się 
przerwać przez poddanie jajek, przebywających 
dotąd w atmosferze H, działaniu przepływające
go strumienia tlenu. Jajka rozwijały się w tych 
warunkach w dalszym ciągu mniej więcej p ra 
widłowo. W atmosferze mieszaniny C02 i 0  
ja jka  wcale się nie rozwijały. Porównywając 
rozwój ja jek  w H, w O i w normalnych warun
kach, autor przekonał się, że najszybciej postę
puje brózdkowanie w tlenie, wolniej w nor
malnym dostępie powietrza, najwolniej i tylko 
krótko odbywa się rozwój w atmosferze wodoru.

Z tych doświadczeń d r  G. wnioskuje, że 1) 
tlen ma wpływ na rozwój i wpływ ten uwidocz
nia się ju ż  od pierwszej chwili rozwoju (pierw 
sza brózda), 2) gdy dopływ tlenu je st odcięty, 
j-ozwój czas krótki, około 20 godzin, się odbywa 
zapewne kosztem tlenu, zawartego w tkance 
i galarecie; 3) C04 ma działanie toksyczne 
i wstrzymuje zupełnie rozwój nawet w obecności 
tlenu.

D-r G. zestawia wyniki analiz gazowych po
wietrza, którem oddychały rozwijające się ja jka . 
Z otrzymanych liczb wyprowadza wniosek, że 
absorpcya tlenu odbywa się od pierwszej chwili 
rozwoju; w miarę postępowania rozwoju zwięk 
sza się energia wymiany gazów, wzrasta absorp
cya tlenu i ilość wydzielanego C 02. Z otrzym a
nych liczb wynika również, ze organizmy, bada
ne w pierwszych stadyach swego rozwoju, mają 
własność zużytkowania najmniejszej nawet ilości 
tlenu, że wobec tego oddychanie jest w wysokim 
Btopniu niezależne od ciśnienia parcyalnego.

Dyskusyi nie było.

III . D -r Stan. Eljasz-Badzikowski (Lwów): 
„Ustęp z dziejów rozwoju krw i” (z przedsta
wieniem preparatów mikroskopowych i rysun
ków). Jednem z najważniejszych zagadnień 
z dziejów rozwoju krwi je s t pozbywanie się ją -

] der w ciałkach czerwonych krwi. Panują pod tym 
i względem rozmaite poglądy. Co do jednej tyl- 
1 ko rzeczy panuje zgoda, a mianowicie, że zwykłe 

krążki dwuklęsłe krwi powstają z cia’ek czerwo
nych jądrzastych, czyli że komórka łii-wi z ją  
drem zmienia się w komórkę bez jądru —traci 
najważniejszy swój narząd.

Sposób, w jak i się odbywa przemiana cia'ka 
czerwonego jądrzastego w ciałko bez ją d ra— do 
tąd je st kwestyą sporną.

Prelegent na podstawie własnych badań krwi 
ludzkiej z krwiobiegu w ciężkich niedokrewno- 
ściach, popiera zdanie Rindfleischa i Howella, że 
jądro  in toto wychodzi z ciałka jądrzastego i że 
w ten sposób ciałko czerwone jądrzaste zmienia 
się w zwykły krążek dwuwklęsły, w zwykłe ciał
ko czerwone krwi.

Można zauważyć, że jąd ro  kolejno przechodzi 
pewne stany i tak- ściąga się, pomniejsza swą 
objętość, barwi się coraz mocniej, czyli przed
stawia stan pyknozy (Pfitzner). Równocześnie 
jądro  zbliża się do obwodu ciałka, następnie wy
chodzi poza obwód zupełnie, poczem istnieje j a 
ko t. zw. jądro  wolne. Co do dalszych kolei 
jądra, to, zdaniem prelegenta, jąd ro  powoli ro z 
puszcza się w osoczu krwi. W samem ciałku 
podczas tego ruchu zauważyć można, że nitki, 
stanowiące podścielisko protoplazmy, układają się 
w kształcie promieni, których środek stanowi sa
mo jądro. Jestto więc dowodem, że wychodze
nie jąd ra stanowi sprawę istotną, w której bierze 
udział cała komórka ciałka czerwonego krwi. 
Następnie już po wyjściu ją d ra  utrzymuje się 
jeszcze przez jakiś czas kształt ten promieniste
go ułożenia nitek w ciałku czerwonem krwi, po- 
zbawionem jądra, jestto  więc mitoma oryenta- 
cyjne.

Co do sił działających w lym razie, czy wy
chodzi tutaj a) samo jąd ro  poza ciałko (wyjście 
czynne— Rindfleisch, Howeli), czy też b) ciałko 
niejako wygniata z siebie jądro (Heidenhain), 
trudno rozstrzygnąć. Najpewniej jes to sprawa 
daleko bardziej złożona, o której ostateczne 
zdauie prelegent zastrzega sobie na później.

Badania Albrechta z Monachium, z którym 
autor pozostaje w stosunkach, a zgadza się 
w wynikach badań, przemawiają za przyjęciem 
innego zupełnie tłumaczenia. Tłumaczenie to 
je s t w związku z uważaniem zarodzi komór
ki za kroplę płynu, w której pływa niejako inna 
kropla, nie mieszająca się z tam tą, a tą  jest j ą 
dro. Wówczas zmiana w ciężarze właściwym 
jądra, a mianowicie obniżenie tego ciężaru już 
wystarczy, aby jąd ro  miało dążność do ustawia- 

| nia się na obwodzie ciałka, a następnie do opusz - 
czenia ciałka. (Przedstawienie preparatów i ry
sunków).

W dyskusyi przemawia prof. Hoyer (sen.), 
który widział wychodzenie jąder u embryonów, 
i zgadza się z zapatrywaniami prelegenta.
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SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie z d. 10 listopada, 14-te w r. b., 
odbyło się pod przewodnictwem p. St. Natanso- 
na, wiceprzewodniczącego Sekcyi.

Po przeczytaniu i przyjęciu protokulu posie
dzenia poprzedniego, d r Jan  Bielecki wygłosił 
rzecz „o nowej syntezie pochodnych dwufenylu” . 
Prelegent po scharakteryzowaniu znaczenia, j a 
kie dwufenyl i analogony jego m ają dla nauki 
i techniki wyrobu barwników, skreślił dotych
czas znane metody otrzymywania tego związku 
oraz metodę opracowaną przez siebie.

Rzecz p. B. ukaże się w autoreferacie w n a
stępnym numerze Wszechświata.

Następnie sekretarz odczytał lis t od Sekcyi 
technicznej łódzkiej, zapraszający w słowach 
serdecznych Sekcyą chemiczną warszawską do 
wzięcia udziału w uroczystości jubileuszowej, 
ja k ą  wyżej wymieniona sekcya ma obchodzić 
w dniu 7 grudnia r. b.

Zebrani polecili sekretarzow i swemu urzędo
we reprezentowanie sekcyi na jubileuszu oraz 
postanowiono otworzyć listę zapisów do 1 grud
nia i wyrażono życzenie, żeby jaknajwięcej zna
lazło się chętnych do uczestniczenia w obcho
dzie łódzkim.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Pochodzenie planetoid. W edług teoryi 
kosmogonicznej Laplacea od zgęszczającej się 
i kurczącej mgławicy słonecznej oddzielały się 
pierścienie równikowe, z początku jako takie 
krążące dokoła słońca. Pierścienie te z tych 
lub owych przyczyn rozrywały się później, a ich 
substaneya skupiać się mogła ju ż  to  w jednę, 
ju ż  w kilka kul planetarnych. Pierwszy p rzy
padek, bardziej ogólny, dał początek wszystkim 
większym planetom, drugiemu zaś, według La
placea, zawdzięczają swoje pochodzenie znane 
podówczas cztery drobne planetki, krążące d o 
koła słońca między Marsem a Jowiszem. C. de 
Freycinet postawił sobie za zadanie sprawdzenie 
hypotezy Laplaceowskiej na obfitym, bo z 428 
planetoid zebranym m ateryale i doszedł do 
wniosku, że, zgodnie z przypuszczeniem L apla
cea, planetoidy powstać musiały z kilku pierście
ni, spółśrodkowych ze słońcem. W  każdym 
z tych pierścieni zaw arta substaneya kosmiczna 
była obdarzona samodzielnym ruchem wirowym, 
różnym w różnych pierścieniach, a z każdego 
z nich utworzyły się liczne planetki. Oparte na 
powyższych przesłankach teoretyczne rozważa
nia dały wyniki, zgodne najzupełniej z obserwo- |

[ wanemi faktami : 1) Jeżeli wszystkie planetoidy 
j  podzielimy na grupy według ich nachylenia do 
j  ekliptyki, to sfałą mniej więcej je s t odległość 

od słońca planet, do jednej należących grupy. 
Przeciętna odległość 428 planetoid od słońca 
wynosi 2 766 promieni ziemi; średnia odległość 
237 planet pierwszej grnpy o 0° do 10° nachy
lonych względem ekliptyki wynosi 3 757, 162 
planety drugiej grupy na 10— 20° nachylo
nych— 2 771, a 28 planet trzeciej, o pochyleniu 
2 0 —30° mierzy 2 813. 2) Średnia ekscentrycz- 
ność dróg planetoid w zrasta wraz z ich nachyle
niem : różnica między skrajnemi grupami do
chodzi do 5 2 % . 3) Gdy zakreślimy koło p ro 
mieniem, równym średniej odległości planetoid 
od słońca, to mimośród planet wewnątrz tego 
koła położonych, je s t o 2°/0 większy od mimo- 
środu planet zewnętrznych.

X

—  Powstawanie promieni katodalnych. F i
zyk Lenard, znany badacz promieni niewidzial
nych, zrobił, jak  donosi Zeitschrift fu r E lektro
technik, nowe ważne odkrycie fizyczne. Już 
w r. 1895 Lenard zbadał zdolność przenikania 
i działania na płytkę fotograficzną znanych pro
mieni katodalnych i te to badania utorowały 
drogę odkryciu Roentgena. Już wtedy Lenard 
dowiódł, że promienie katodalne dają się spo
strzegać nietylko we wnętrzu ru r Hittorfa, lecz 
że przenikają one przez szkło i występują na 
zewnątrz. Obecne odkrycie je s t może jeszcze 
ważniejsze, gdyż wskazuje zadziwiający stosunek 
jak i zachodzi między elektrycznością, promienia
mi katodalnemi a światłem. Promienie świetlne, 
leżące na skrajnej fioletowej stronie tęczy, czyli 
tak zw. promienie pozafioletowe, posiadają, jak  
wiadomo, zdolność wyładowywania ciał naelek- 
tryzowanych. Powstało tedy pytanie, gdzie wła
ściwie podziewa się elektryczność tych ciał po wy
ładowaniu. Dla objaśnienia tej zagadki uczeni 
czynili różne przypuszczenia, teraz zaś za 
gadka została, podług Lenarda, rozwiązana: pod 
wpływem pozafioletowych promieni świetlnych 
ładunek elektryczny danego ciała przeobraża się 
w promienie katodalne, a te  rozpraszają się 
w przestrzeni. Przytem uwagę zwracają przede
wszystkiem dwa fakty. Promienie pozafioletowe 
zamieniają na promienie katodalne tylko ładunek 
odjemny. Powtóre zaś promienie katodalne 
mogą w ten sposób powstawać i rozchodzić się 
nawet w próżni, a przynajmniej w przestrzeni, 
której przy dzisiejszym stopniu doskonałości 
pomp powietrznych, to miano nadać możemy. 
Wyładowanie elektryczne w takiej przestrzeni 
uchodziło dotychczas za niemożliwe. Oprócz 
tego Lenard stwierdził, że powstałe w ten spo
sób promienie katodalne rozchodzą się z szyb
kością, wynoszącą zaledwo '/30 szybkości światła. 
Byłoby więc to promieniowanie najwolniejsze ze 
znanych.

W .  W .
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—  Stały punkt termometru. Mieszanina soli 
kuchennej i glauberskiej w ilościach, proporcyo- 
nalnych do ich ciężarów cząsteczkowych, daje 
stalą tem peraturę 17,9° C, bliską temperaturze 
pokojowej; fizycy niemieccy, Meyerhoffer i Saun- 
ders, proponują, aby mieszaninę powyższą zasto
sować do porównywania termometrów oraz do 
niektórych doświadczeń, wymagających stałej 
tem peratury (np. porównanie miar długości, 
objętości i t . p.).

G. T.

—  Elektryczność W  liściach. Podczas ba
dań nad prądam i elektrycznemi, wzbudzonemi 
w siatkówce oka pod działaniem światła, A. D. 
Waller powziął przypuszczenie, że być może 
i w innych substancyach ożywionych, wrażliwych 
na światło, zachodzą zjawiska elektryczne. Zba
dał on przedewszystkiem pod tym względem liś- [ 
cie roślin i doszedł do zadawalniających rezulta
tów. Nader proste doświadczenie odbywało 
się sposób następujący: liść lilii, zielony i szybko 
wzrastający, Waller położył na płycie szklanej
i zapomocą niepolaryzujących elektrodów po
łączył z czułym galwanometrem. Połowę liścia j  

okryto czarnym papierem, całość zaś umieszczono 
w skrzynce, nie przeprzepuszczającej światła, j  

którą można było dowolnie otworzyć. Otóż oka
zało się, że każdy promień światła, padający na 
liść, wywołuje odchylenie galwanometru, i to 
w takim kierunku, że oświetlona część liścia 
elektryzuje się dodatnio, okryta zaś —odjemnie.
W liściu tedy istnieje prąd elektryczny, płynący 
od oświetlonej do ciemnej części liścia. Do
świadczenie powyższe je st tak  proste, że z ła t
wością można je  demonstrować na wykładzie.

X

—  Zaburzenia żołądkowe, wywołane przez 
długotrwałe użycie mięsa końskiego. W sze
regu nader ciekawych badań nad odżywianiem 
zwierząt w rozmaitych warunkach fizyologicz- 
nych, Pfliiger karmił psy przez tygod 
nie, a niekiedy miesiące, wyłącznie końskiem 
mięsem. Jakąkolwiek ilość mięsa pożerały zwie
rzęta, waga ciała zmniejszała się stale; organizm 
wydzielał stale więcej azotu, niż go wchłaniał 
z pokarmem, choćby ta  ilość była niepomiernie 
nawet wielka. Nadmiar wydzielanego azotu 
wzrasta wraz z trwaniem doświadczenia. Zaw
rze psy żywione wyłącznie mięsem końskiem 
podlegają ciężkim zaburzeniom żołądkowym, 
biegunce. Te same zjawiska powtarzają się 
w ogrodach zoologicznych, gdzie mięsożerne 
zwierzęta tylko końskie mięso na pokarm otrzy
mują.

Pfliiger stwierdził, że zarówno surowa jako 
gotowany konina wywołuje biegunkę; zależy ona 
od jakichś, bliżej dotąd nieznanych substancyj, 
rozpuszczalnych w wodzie i alkoholu. Zupełnie 
n ieszk o d liw ą  j e s t  u g o to w an a  i sp łó k a n a  konina,

ale zlany z niej rosół posiada trujące własności; 
substancye strącone z tego rosołu przez dolanie 
spirytusu są nieszkodliwe, tem energiczniej za 
to działa roztwór alkoholiczny. Pfliiger począt
kowo przypuszczał, że przyczyuą zaburzenia je s t 
niezwykłe ubósfwo koniny w tłuszcz. Dodawał 
on przeto do porcyi mięsa końskiego końskiego 
również tłuszczu; rezultat był znowu ujemny. 
Dopiero po dodaniu pewnej ilości tłuszczu ota
czającego nerki wołu lub barana lub sadła świń
skiego konina utraciła swe własności trujące. 
Tłuszcze te  oczywiście zawierają jakieś anty- 
doty na truciznę koniny. Stąd wniosek prak
tyczny, że aby uniknąć zaburzeń żołądkowych 
przy wyłącznem żywieniu się koniną należy do
dawać wolowego lub baraniego tłuszczu 25 <j na 
kilogram mięsa, lub też gotować koninę i zlewać 
z niej rosół.

Co za substancya warunkuje trujące własności 
koniny nie wiemy, choć badania Pfliigera wielu 
ciekawych dostarczyły wskazówek.

X

—  0 szczepieniu roślin. Dawniej utrzymy
wano, że można szczepić jodnę na drugiej jak- 
najróżnorodniejsze rośliny, ale od czasów Adarn- 
sona (1763) przyjęto, że łączyć przez szczepie
nie można tylko rośliny, do jednego należące ro 
dzaju.

Tymczasem niekiedy spotykamy przykłady, 
przeczące temu poglądowi, tembardziej, że robi 
się to bez najmniejszego udziału człowieka.

Już w roku zeszłym p. Lucyan Daniel z powo
dzeniem zaszczepił roślinę z rodziny Compositae 

j na roślinie z rodziny Ambrosiaceae. Zachęcony 
tem, w roku bieżącym prowadził dalej swoje 

| badania i zaszczepił następujące rośliny :
1. Bób (Leguminosae) i rącznik (Euphorbia- 

cae). 2. Słonecznik (Compositae) i melon (Cu- 
curbitacae). 3. Aster (Compositae) i Phlox 
(Polemoniacae). 4. Kapustę (Cruciferae) i po
midor (Solaneae) i t. d.

Wszystkie szczepy dały wyraźne i trwale wy
rostki. Najlepsze zaś były te, które powstały 
z połączenia silnych roślin. Ważne znaczenie 
mają w tem także i rodzaj tkanek i proces za
bliźniania się rośliny. Np. kapusta i pomidor 
zrosły się bardzo prędko i dobrze, gdy aster 
i Phlox źle, a czasem nawet zupełnie nie zrasta
ją  się. W dauym razie szczepienie udaje się 
tylko na bardzo młodych osobnikach.

Rezultaty powyższe dowodzą, że można szcze
pić jedne na drugich rośliny, należące nie do 
jednej tylko rodziny i gatunku, ale do roz
maitych.

(Comptes rendus, t. CXXXI).
A. C.
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Książki nadesłane do redakcyi.

—  Ludwik Antoni Birkenmajer. Mikołaj Ko
pernik. Część pierwsza. Studya nad pracami 
Kopernika oraz m ateryały biograficzne, opraco
wał i ze b ra ł. . .  Str. 711. Kraków 1900. Wy
dawnictwo Akademii Umiejętności.

—  Henryk Arctowski. Geographie physiąue 
de la region an tartiąue, visitee par l’expedi- 
tion de la  Belgica. Conference donnee a la So- 
ciete royale belge de Geographie le 6 dec. 1899. 
Bruksela 1900.

—  Henryk Arctowski. Notice sur les auro- 
rcs australes observees pendant l’hivernage de 
l ’expedition antarctiąue belge.

— • Henryk Arctowski. Sur 1’ancienne exten- 
sion des glaciers dans la  region des terres decou- 
vertes par l’expedition antarctique belge.

Odbitki z „Comptes rendus” Akademii umie
jętności w Paryżu z d. 7 m aja i 27 września 
r. b.

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. 7 do d. 13 listopada 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznąj przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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aa  sekundę

Suma

opadu
U w a g i

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

7S . 54,4 54,0 53,7 2,6 6.4 7.o 7,8 o,7 94 S5,SE7SE3 o.4 •  dr. kilkakr.
8 C. 54.7 55.6 56,3 5.7 7,2 7,2 8,8 5,5 95 SE^.EES.S5
9 P. 55,8 54 5 53,1 5,2 7.0 7,6 7,9 4,2 93 S5,S5,S» —

lo S. 51,9 5 o,7 5o,4 5,2 8,7 5,1 9.2 5,1 92 S3,S5, S t 5 —
l i  N. 49.8 48.9 49.8 3,2 4,2 3,4 5.1 2,7 90 S E 5,SE3,SE8 —
12  P. ho, 2 5o,9 52.4 2,6 3,7 3,9 4,1 1 , 4  8 9 SE5 S5,S3 —
13 W 53,5 53,7 53,8 3,1 4.0 2,4 4.2 2,4 88 SE5,S5,SE5

Ś r e d n ie  5 2 ,8  5,1 92 0,4

Objaśnienie znaków. •  deszcz; śnieg; a  krupy; ▲ grad; =  mgła; -a- rosa; u  szron; K burza; 
T  odległa burza; 4» zawieja; v  błyskawice bez grzmotów; /  wicher; ®  koło wielkie białe naokoło 
słońca; ® wieniec naokoło słońca; o? koło wielkie białe naokoło księżyca; £ wieniec naokoło księżyca; 
g] oznacza, że przynajmniej połowa powierzchni gruntu, otaczającego stacyą, jest pokryta śniegiem. — 
Głoska a. (łub a. m.) dopisana do liczby, oznacza godziny od 12 w nocy do 12 w  południe; głoska p. 
(lub p. 111.) oznacza godziny od 12 w południe do 12 w nocy. Np. 9 a. lub 9 a. m. oznacza godzinę
9-tą zrana; 7 p.—godzinę 7 ą wieczorem.

T R E Ś ć .  Jan  Trejdosiewicz, przez J . L. — Pojęcie przyczynowości według pierwotnej filozofii, 
przez L. Krzywickiego (ciąg dalszy). —  Telegrafon, przez w. W. —  Sprawozdanie z obrad nauko
wych Zjazdu IX  lekarzy i przyrodników w Krakowie. —  Sekcya chemiczna. —  Kronika naukowa. —

Buletyn meteorologiczny.

✓
W ydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
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