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W i k t o r  Godlewski .
W S P O M N IE N IE  P O Ś M IE R T N E .

W połowie listopada r. b. w gub. łomżyń
skiej, w mająteczku własnym Smolechy, za
kończył życie ś. p. Wiktor Godlewski. Jak 
kolwiek nazwisko jego dawrniej znalazło się 
kilkakrotnie na szpaltach czasopism naszych, 
śmierć człowieka skromnego przeszła niepo
strzeżenie. Godzi się jednak wspomnieć
0 nim, gdyż był to człowiek niezupełnie po
wszedni i nie bez pewnej zasługi względem 
społeczeństwa. Niech mi więc wolno będzie 
poświęcić pamięci jego kilka słów w piśmie 
niniejszem.

O szczegóły biograficzne mniejsza, tych 
nie znam dokładnie i nie pytałem o nie ś. p. 
W iktora Godlewskiego, kiedym go poznał 
już jako towarzysza prof. Benedykta Dybow
skiego i jego współpracownika w badaniu 
naukowem jeziora Bajkalskiego i okolic, 
głównie pod względem zoologicznym. Wiem 
tyle tylko, że przeszłość nie usposobiła go 
wcale do badań i prac naukowych, zanim bo
wiem zawędrował w krainę zabajkalską 
w Syberyi południowo-wschodniej, z przy
rodoznawstwem nigdy nie miał do czynienia
1 tyle tylko posiadał wiadomości z zoologii,

ile własnych nad zwierzętami zrobił spo
strzeżeń, będąc zapalonym myśliwym. Do
piero zetknięcie się z przyrodnikami zawodo
wymi i widok rozpoczętych przez nich, w na
der trudnych warunkach, prac kolektor- 
skich, zwłaszcza zaś wspólny z profesorem 
Dybowskim pobyt w osadzie Darasuńskiej, 
w pobliżu gór Jabłonnych, zbudziły w nim 
nieuświadomione przedtem zamiłowanie do 
przyrody. Okoliczności, można powiedzieć, 
przypadkowe wyprowadziły na jaw wyjąt
kowe uzdolnienie do prac w kierunku badań 
przyrodniczych, którym odtąd poświęcił się 
z zapałem, stając się na cały szereg lat nie
zmordowanym i niezmiernie pożytecznym po
mocnikiem znakomitego uczonego i podróż
nika, obecnie profesora zoologii w uniwersy
tecie lwowskim. Więc zarówno podczas 
całego szeregu prac najrozmaitszych, pod
jętych w celu różnostronnego zbadania je
ziora Bajkału i jego okolic, gdy przez trzy 
lata  prawie mieszkali razem w osadzie nad- 
bajkalskiej Kultuku, jak podczas awantur
niczej podróży na tratwie po falach Amuru 
wzdłuż całego przebiegu tej rzeki olbrzymiej, 
lub na wybrzeżach oceanu Wschodniego, 
w okolicach Władywostoku—przy wszelkich 
badaniach, na lądzie i wodzie dokonywanych, 
ś. p. Godlewski nieodstępnym był towarzy
szem Dybowskiego, prawą jego ręką: wierną,
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pewną, niezmordowaną i zręczną nad wyraz 
wszelki.—Słusznego wzrostu, krzepkiej bu
dowy, żelaznego zdrowia, niezmordowanej 
wytrwałości na wszelkie trudy i niewygody, 
potężnej siły a zarazem wielkiej zręczności 
w pracy wszelkiej, do wszystkiego się na
dawał, wszystko potrafił wykonać i przed 
żadną przeszkodą lub trudnością nigdy 
nie cofnął się, póki nie znalazł sposobu jej 
pokonania. Zmysły wszelkie: wzrok, słuch 
i t. d. miał nader ostre i doskonałe, a w parze 
z zaletami ciała odpowiednie zdolności umy
słowe: pamięć wyborną, spostrzegawczość 
niepospolitą, rozwagę dużą, pomysłowość bo
gatą. Szczególniej niepospolite zdolności 
wykazał w kierunku klasyfikacyi zoologicz
nej, gdyż w bardzo prędkim czasie poznawał 
i odróżniał gatunki wszelkich stworzeń, naj
częściej nie na podstawie cech, odróżniają
cych je podług danych nauki, która obcą mu j 
była, lecz kierując się wskazówkami spo
strzeżeń własnych, często bardzo bystrych 
i subtelnych, a to nietylko w dziale ptaków . 
i zwierząt ssących, co było mu względnie łat- 
wiejszem, jako dobremu myśliwemu, lecz za
równo w każdym innym dziale zwierząt niż
szych. Zrazu tylko doskonały strzelec, nie
bawem wyuczył się wypychać ssące i ptaki, 
preparować i pakować do przesyłki wszelkie 
okazy zoologiczne, zbierać i zasuszać rośliny, 
słowem wykształcił się na doskonałego ko
lektora, który wybornie mógł gromadzić 
zbiory na własną rękę, ilekroć wypadło Dy
bowskiemu wydalić się z miejsca wspólnego 
ich pobytu. Przy tem wszystkiem w pożyciu 
był łatwym, usposobienie miał pogodne, 
umysł do żartów wesołych skłonny, a deli
katność w obejściu wielką. Odwagę zaś 
jego, przytomność umysłu, siłę i zręczność 
miałem sam sposobność ocenić we wspólnych 
przygodach zarówno w łódce wątłej na wzbu
rzonych falach Bajkału lub na rozpękającym 
się w szczeliny lodzie tego jeziora, jak błą
dząc śród mgły po zwiedzanych poraź pierw
szy szczytach Chamar-Dabanu. Przytem, 
równie jak Dybowskiego potrzeby osobiste 
i wymagania Godlewskiego sprowadzały się 
do minimum, dostępnego rzadko komu, we 
wszystkiem zaś umiał on poradzić sobie środ
kami najbardziej prostemi i najmniej kosz- 
townemi, najczęściej własnoręcznie. Więc 
przy wszelkich zaletach osobistych, zna

komity nasz badacz fauny syberyjskiej te
mu swemu współpracownikowi zawdzięczał 
w znacznej mierze możność dokonania tylu 
podróży i badań, nieraz kosztownych, a które 
imię uczonego polskiego uczyniły znanem 
w piśmiennictwie naukowem europejskiem— 
o własnych siłach i środkach, czerpanych 
przeważnie ze sprzedaży rozmaitym gabi
netom gromadzonych zbiorów, a bez żadnego 
prawie poparcia od jakichkolwiek towarzystw 
lub in>tytucyj naukowych. W tym ostatnim 
względzie działalność prof. Dybowskiego wy
różnia się od niemniej doniosł-jj, pod wzglę
dem dorobku naukowego, działalności na Sy- 
beryi ziomków naszych, geologów Aleksan
dra Czekanowskiego i Jana Czerskiego, tam
ci bowiem, ponieważ pracowali na rzecz in- 
stytucyj, które łożyły nakład na ich wyprawy 
naukowe, znani są w świecie jako uczeni na
rodowości, przez owe instytucye reprezen
towanej.

Nie wątpię, źe prof. Dybowski w swoim 
czasie odda hołd pamięci zmarłego towarzy
sza prac swoich przez obszerniejsze i bardziej 
wyczerpujące wspomnienie o nim, uczynił bo
wiem już kilkakrotnie w druku wzmiankę 

J  o udziale, jaki mu przypada w dokonaniu tej 
! lub owej ich pracy wspólnej, której rezultaty 

właśnie ogłaszał. Zanim to jednak nastąpi 
pozwolę sobie przypomnieć tu jednę cechę 
ich wspólnej działalności, o której prof. Dy- 

j  bowski może przemilczeć. Otóż była nią 
szczególna dbałość o zbiory krajowe, zwłasz
cza o gabinet zoologiczny uniwersytetu war- 

! szawskiego.
Przez cały szereg lat, gdy ś. p. Władysław 

Taczanowski był kustoszem tego gabinetu, 
Dybowski, były profesor zoologii b. Sokoły 
Głównej warszawskiej a przyjaciel Taczanow
skiego, ilekroć wysyłał na ręce tego ostatnie- 

I go zbiory swe dla spieniężenia w Hamburgu,
| Londynie i t. d.—w czem stale Taczanowski 
■ pośredniczył—zawsze zastrzegał, źe wszystko 

z pomiędzy nich, czegokolwiek dotąd nie po- 
i  siada gabinet warszawski, przedewszystkiem 

ustępuje temu gabinetowi za wynagrodze- 
1 niem, na jakie rozporządzalne w danym 

razie fundusze gabinetu pozwolą, gdyby zaś 
środków nie było, zadarmo mu ofiaruje. 
Mieszkając przez lat kilkanaście w Irkucku, 
byłem w ciągłych stosunkach z prof. Dybow
skim i W. Godlewskim, a do najmilszych
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"wspomnień moich z czasów owych zaliczam 
miesiące zimowe i letnie, spędzone we wspól
nej z nimi pracy nad raczkami bajkalskieini 
w Kułtuku i wyprawach kolektorskich w oko
lice; z Taczanowskim byłem wówczas w ko
respondencji, a za powrotem nieraz odwie
dzałem go w gabinecie zoologicznym; nieraz 
pośredniczyłem w przesyłaniu zbiorów z Sy- 
beryi do Warszawy i mogę zaświadczyć, jak 
wielką ilość posiadanych okazów gabinet war
szawski zawdzięczał Dybowskiemu i Godlew
skiemu, którzy pracowali do współki więc 
wspólną i równą była bezinteresowność obu 
pracowników, w zbiorach swych mających 
jedyne źródło dochodu.

Wytężona praca, przebyte niewygody, wy
siłki czasem nadmierne podkopały nawet tak 
krzepki organizm, jak był Godlewskiego. 
Po pewnej wyczerpującej wyprawie, którą 
odbył w towarzystwie sybiraka-myśliwca, 
uganiając się za sobolami i innym zwierzem 
po tajgach, brnąc po śniegu lub sunąc po 
nim na łyżwach śniegowych, a zawsze wlokąc 
za sobą na małych saneczkach wszelkie za
pasy podróżne, podupadł na nogi; następnie 
już w Syberyi zaniemógł parę razy. Powró
ciwszy do stron rodzinnych przed 2 0 -u mniej 
więcej laty, już nie pociągnął za Dybowskim, 
gdy ten jeszcze raz na Syberyą aż do Kam 
czatki wyruszył, lecz zaczął pracować na roli, 
z początku cudzym zarządzając majątkiem, 
zanim nabył na własność kawałek ziemi, 
owe Smolechy, w których odwiedzałem go 
przed laty dziesięciu i z nim razem cieszyłem 
się widokiem skromnej siedziby, którą sobie 
obrał na stare lata. Z największem zamiło
waniem zadrzewiał ją i przyozdabiał roślin
nością bogatej a tyle nam obu wspomnień 
nasuwającej flory Syberyi południowo-wschod
niej. Więc wszędzie dokoła widziałem tam 
sybirskie modrzewie, cedry, pichty, brzozy 
i rozmaite drzewa i krzewy, z nasion ze sobą 
przywiezionych wyhodowane i zasadzone 
w gruncie, a obok nich w trawie i na kwiet
nikach pełno kwiatów i roślin zabajkalskich, 
co wszystko nieboszczyk z lubością hodował 
i starał się aklimatyzować i w okolicy rozpo
wszechnić.

W  zieleń tych roślin i w kwiaty, przez Cię 
ulubione, zapewne ustroiły grób Twój, zmarły 
towarzyszu, ręce dziatwy pokrewnej, którą— 
samotnie dokonywając żywota—kochałeś jak

j swoją własną. Ja, gdy dla obowiązku nie 
mogłem rzucić garści ziemi na Twą mogiłę, 

i rzucam na nią tych słów kilka zacnej twej 
pamięci poświęconych!

Feliks Zienkoivicz.

Z a s t o s o w a n i e  e l e k t r y c z n o ś c i  d o  
s y n t e z y  o r g a n i c z n e j .

Rzecz, wygłoszona na posiedzeniu Sekcyi chemicznej.

(Dokończenie).

Powyższe reakcye stosowały się do elektro
litów; zkolei przejść należy do nieelektro- 
litów a więc ciał nie przepnszczających 
w roztworze prądu elektrycznego, jak np. 
węglowodory, wodany węgla i t. d.; aby i te 
ciała uczynić przepuszczalnemi, dodaje się 
do ich roztworu kwasów, zasad lub soli mine
ralnych. Gdy prąd przechodzi przez taką 
mieszaninę, na biegunach wydzielają s ię : 
wodór na anodzie, na katodzie zaś, zależnie 
od natury dodatku mineralnego : tlen, chlo
rowce, grupy nitrowe lub sulfonowe. Zależ
nie od tego, który z powyższych jonów wcho
dzić będzie w reakcye z rozpuszczoną sub- 
stancyą organiczną, możemy mieć procesy : 
redukcyi, utleniania lub podstawiania.

U t le n ia n ie .  Większa część ciał tłusz
czowych podlega silnemu utlenianiu, które, 
np. w przypadku alkoholów, kończy się cał- 
kowitem spaleniem na dwutlenek węgla i wo
dę; jako stadyum pośrednie występują alde
hydy i kwasy. Tak samo zachowują s ię : 
cukier, dekstryna i guma arabska.

Ogólniejszych zasad dla elektrolitycznego 
procesu utleniania dotychczas nie wyprowa
dzono.

Z ciekawych rezultatów utleniania podać 
można zamianę cyanku potasu na cyanian 
potasu oraz otrzymywanie błękitu pruskiego 
z żelazocyanku potasu, jak czerwonego tak 
i żółtego.

W gromadzie aromatycznej wspomnieć na
leży o utlenianiu benzolu w kwaśnym roz
tworze alkoholowym na hydrochinon.

R e d u k o w a n ie  odbywa się przy biegu
nie odjemnym. W szeregu związków tłusz
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czowych spotykamy bardzo ważny fakt redu
kowania dwutlenku węgla na kwas mrówko
wy i jego aldehyd.

Najważniejsze jednak badania nad redu
kowaniem związków organicznych dotyczą 
niemal wyłącznie gromady aromatycznej, 
a zwłaszcza związków nitrowych. Te ostat
nie, jak to dowiódł Hausermann, przez re- 
dukcyą ulegają następującym kolejnym 
przemianom :

-  NO„ — »  —N — N  > N =  N—
\ o /

—   N H - N H  =- - N H ,  .

nitro ■>■ azoksy =- azo- ■=»- hy-
drazo amido - związki.

Ubocznie z nitrobenzolu przez hydrazo- 
benzol przejść można do benzydyny.

Na zasadzie powyższego schematu wyko
nano olbrzymią ilość redukcyj z pochodnemi 
benzolu; z nich zaledwie hydrazobenzol i ben
zydyna dadzą się korzystnie na drodze elek
trolitycznej otrzymywać w technice.

Nieco odmiennie przebiega redukowanie 
roztworu związków nitrowych według meto
dy Gattermanna, t. j. w stężonym kwasie 
8iarczanym. Reakcyą tę można przedstawić 
schematycznie w sposób następujący:

c 6h 5n o 2 — =- c 0h 5n £ h

— HO . C6H 4 . NH 2 . 
nitrobenzol — =- fenylohydroksyliak 
— =- paraoksyamidofenol.

Ten, tak oryginalny rezultat, posłużył do 
otrzymania licznych oksyamido-związków. 
W yjątek stanowią tylko nitro-fenole, które 
redukują się na amidofenole bez wprowadze
nia nowej grupy hydroksylowej.

Badania powyższe dały pochop do wielu 
patentów; niektóre z nich znalazły zastoso
wanie zwłaszcza w przemyśle farbierskim.

Przechodzimy z kolei do trzeciej reakcyi 
pośredniej, a mianowicie do reakcyi p o d 
s ta w ia n ia .  Bodaj, że jedyne doświadcze
nie w tej kategoryi dotyczy otrzymywania 
chloralu, chloroformu, bromoformu i jodo
formu, z roztworów chlorku, bromku i jodku 
potasu w rozcieńczonym alkoholu w obecno
ści alkaliów.

We wszystkich rozpatrywanych powyżej

badaniach nad działaniem prądu elektrycz
nego na roztwory ciał organicznych posługi
waliśmy się prądem o kierunku stałym. 
Uwzględnić teraz należy badania Drechslera 
nad działaniem prądu o kierunku zmieniają
cym się; wtedy każda z elektrod staje się 
raz dodatnią, to znów odjemną, na każdej 
więc wydziela się raz tlen, to znów wodór. 
Takie po sobie idące utlenianie i redukowa
nie sprowadza się do reakcyi odciągania wo
dy z cząsteczki ciała organicznego.

Jako przykład niech posłuży otrzymywa
nie mocznika z karbaminianu amonu :

NHa.C 00N H 4- f 0 =  NH2 C0OXH 2 +  H 2O 
NH 2 .OOONHa+ H ^ =  NH 2.CO.NH2 + H 20 .

Zdaje się, że na drodze syntezy zapomocą 
prądów zmiennych dużo da się osięgnąć i/lu - 
żych korzyści spodziewać się można, a to ze 
wzgiędu, że proces odciągania wody można 
uskutecznić daleko prościej na drodze elek
trolitycznej, aniżeli na drodze zwykłej przez 
stosowanie tak silnych środków, jak np. stę
żony kwas siarczany, chlorek cynku i t. p. 
Jak  dotychczas, pole to nie jest wyzyskane.

Na zakończenie elektrolitycznej formy 
działania prądu, rozpatrzeć należy, o ile ona 
przyczyniła się do postępu na polu techno
logii chemicznej? W dziedzinie barwników 
mamy do zanotowania kilka prac nad otrzy
mywaniem czerni anilinowej, alizaryny i pur- 
puryny z antrachinonu, pochodnych trójfe- 
nylometanu, barwników indulinowych; jak 
również elektrolityczny sposób redukowania 
indyga. Największą dogodność powyższego 
sposobu stanowi to, że powstawanie barwni
ka może być uskutecznione bezpośrednio na 
włóknie.

Inne gałęzie przemysłu na polu chemii 
organicznej jeszcze mniej skorzystały z do
tychczasowego materyału naukowego; oczysz
czanie np. soku buraczanego, pomimo licz
nych patentów nie wyszło dotąd ze stadyum 
próby. Objaśnia się to trudną dostępnością 
badań dla chemika-praktyka.

B) Druga forma działania elektryczności 
polega na wytwarzaniu wysokiej temperatu
ry zapomocą łuku Yolty. Tą drogą otrzy
mują się węgliki (karbidy) przez wytworze
nie łuku Yolty w mieszaninie węgla z tlen
kami metalicznemi; najważniejsze znalazły 
zastosowanie dwa produkty, tą drogą otrzy-
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manę, mianowicie węglik wapnia i węglik 
krzemu (karborund).

Ważną jest również syntoza Berthelota 
otrzymywania acetylenu bezpośrednio z wę
gla, i-ozpalając ten ostatni prądem elek
trycznym do białości w atmosferze wo
doru.

0) Zkolei przejść należy do ważnych i nie
zmiernie ciekawych zjawisk, odbywających 
się pod wpływem t. zw. ciemnych czyli ci
chych wyładowań elektrycznych. Między 
dwiema płytkami szklanemi, których ze
wnętrzne strony pokryto warstewkami me- 
talowemi i te ostatnie połączono z odmien- 
nemi biegunami cewki indukcyjnej, odbywać 
się będą po zamknięciu prądu wyładowania, 
niewidoczne dla oka. Przepuszczając mię
dzy owemi płytkami mieszaniny gazów, zau
ważymy, że zachodzą w nich pod wpływem 
cichych wyładowań reakcye nieraz bardzo 
dziwne i bardzo charakterystyczne.

Wobec badań Maxwella, a zwłaszcza Her
tza, dowodzących, że działanie ciemnych wy
ładowań i działanie promieni świetlnych na- { 
leży uważać za zupełnie analogiczne, reakcye 
powyższe nabierają szczególniejszego zna
czenia dla fizyologii roślin. Działanie tych J  

wyładowań polega prawdopodobnie na roz- j  

szczepieniu cząsteczek na pojedyncze atomy, : 
które, jak wiadomo, daleko silniej działają 
na się wzajemnie.

W chemii nieorganicznej znamy takie zja- j  

wiska, jak ozonizowanie tlenu, łączenie się ; 
bezpośrednie azotu z tlenem i wiele innych, 
zachodzących w ozonizatorze. Chemia or
ganiczna ma do zanotowania nierównie wię
cej faktów działania ciemnych wyładowań; ; 
fakty te rzucają nam pewne światło na pro
cesy, odbywające się w roślinach.

Duże zasługi tutaj położył Berthelot. 
Przedewszystkiem rozejrzeć się należy w pro
cesach pochłaniania wodoru, tlenu i azotu 
przez ciała organiczne.

Niewiele jest ciał pochłaniających wodór; 
pod wpływem ciemnych wyładowań łączą 
się z wodorem: tlenek węgla, terpentyna, 
a zwłaszcza benzol, którego jedna objętość 
pochłonąć jest w stanie do 250 obj. wodoru, j  

Inaczej zachowuje się tlen; tylko w razie du
żej zawartości tlenu ciała organiczne ulegają 
w ozonizatorze utlenieniu. Gdy ilość jego

jest drobna, rzecz odbywa się przeciwnie; 
substancye, zawierające tlen, jak np. alkoho
le, aldehydy, wydzielają pod wpływem ciem
nych wyładowań swój tlen, przechodząc 
w związki nienasycone. Reakcye te mają 
wiele podobieństwa z zachowaniem się roślin, 
których zielone części pod wpływem promie
ni słonecznych wydzielają tlen.

Obszerniejsze spotykamy badania nad po
chłanianiem azotu; wskazują one, że azot 
chętnie zostaje przyswajany w ozonizatorze 
przez substancye organiczne, tworząc związki 
amidowe. I  tak np. węglowodory tłuszczo
we tworzą tetraminy i diaminy; zwykle przy 
tej reakcyi wydziela się wodór. Tak samo 
zachowują się węglowodory aromatyczne, 
alkohole, aldehydy i kwasy. Najbardziej bo
daj ciekawe są badania nad pochłanianiem 
azotu przez ciała białkowe oraz wodany wę
gla; zjawiska te wykazują wiele analogii ze 
znanem przyswajaniem azotu atmosferycz
nego przez rośliny strączkowe.

Niezmiernie również ważnemi są fakty, do
tyczące redukcyi kwasu węglanego i tlenku 
węgla; ten ostatni z wodorem wytwarza pod 
wpływem ciemnych wyładowań substancyą, 
która posiada wszystkie charakterystyczne 
własności cukru, a mianowicie: redukuje 
roztwór Fehlinga, z drożdżami fermen
tuje.

Wielu jeszcze płodnych w następstwa spo
strzeżeń należy oczekiwać od badań nad 
działaniem ciemnych wyładowań elektrycz
nych. Obecne materyały nie wystarczają do 
zrozumienia tych zagadkowych procesów, 
jakie się odbywają w rurce ozoniza- 
cyjnej.

W powyższym zarysie rozpatrywaliśmy je 
dynie wpływ energii elektrycznej na rozkład 
i tworzenie się związków; widzieliśmy, że na 
tej drodze osięgano rezultaty, któreby na 
zwykłej drodze zachodziły nadzwyczaj trud
no, jak np. tworzenie wyższych węglowodo
rów lub kwasów bezpośrednio z niższych 
związków kwasowych, albo nie następowałyby 
nawet wcale, jak np. pochłanianie azotu 
przez substancye organiczne.

Nie ulega wątpliwości, źe zbadanie wpływu 
innych form energii, oprócz ciepła i elek
tryczności, a więc wpływu np. promieni sło
necznych, katodalnych, uranowych, przyczyni 
się do głębszego poznania zjawisk chemicz-
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nycb, a zwłaszcza do zrozumienia tych zja
wisk przyrody, dotychczas ciemnych i nie
zbadanych, jakiemi są objawy życiowe.

Kazim ierz Jabłczyński.

fojęcie pr^c^nowości według 

pierwotnej filozofii.

(Dokończenie).

V I.

Człowiek, znajdujący się w okresie cywi- 
lizacyi, coraz wszechwładniej narzuca wolę 
swoję otoczeniu przyrodzonemu. Jest świa
dom tego, że zjawiska wiążą się według nie
zmiennych zasad, których nie zdoła przeła
mać. Znajomość tej prawidłowości daje mu 
do ręki właśnie jaknajpotężniejsze narzędzie 
przeciw otoczeniu. Badając „żelazne prawa”, 
według których działa przyroda, przygoto
wuje kajdany na nią samę. Okoliczność ta, 
że pewna przyczyna musi wywołać odpowied
nie następstwa, oraz znajomość tego dzia
łania otwierają dla jego czynów, zamiast ma
nowców, utorowaną drogę. Pierwiastek ko
nieczności, t. j. że pewna suma działających 
przyczyn, musi wywołać właściwe sobie na
stępstwa, jest obecny i w pierwotnem pojęciu 
przyczynowości. Jeżeli pewne zdarzenie ma 
pociągnąć za sobą—„wróży”— nieszczęście, 
to klęski tej niczem nie można odwrócić. Ale 
można to nieszczęście skierować na kogoś 
innego lub na coś. Obawiamy się twierdzić 
ażeby taki pogląd ogarniał wszystkie możliwe 
przypadki, ale bądźcobądź istnieje on w bar
dzo wielu razach, a istniejąc stwarza charak
terystyczne praktyki.

Parę przykładów lepiej uwydatni myśl 
naszę.

Wiemy już, źe według filozofii pierwotnej 
nie należy nikomu dawać darmo szpilki, bo 
z tego wyniknie kłótnia pomiędzy dającym 
a obdarzonym. Można przecież zapobiedz 
możliwym skutkom. Trzeba tego, komu 
dajemy szpilkę, ukłóć zlekka, albo zrobić 
zastrzeżenie, źe tylko pożyczamy kłujący 
przedmiot. Stało się więc zadość istnieją

cemu oddziaływaniu—szpilka wywarła swój 
skutek ').

Pianie kury zwiastuje komuś nieszczęście. 
Trzeba wziąć ją  czemprędzej i wymierzyć 
nią izbę od komina do proga. Jeżeli kura 
trafi na próg piórem, to „ucinają jego ko
niec, a jest to znak, źe nie jest ona złowrogą 
wróżb;]; jeżeli głową, to odcinają głowę, 
ażeby przeciąć złowrogie fatum”, t. j. spraw
dzić wróżbę na samej kurze. W tym razie 
wypiała nieszczęśliwa sobie i nikt inny nie 
ucierpi! 2).

Jeżeli jest obawa, że czyjeś życzenie może 
zadać urok, trzeba zaraz powiedzieć : „na 
psa urok!” (albo: „na kota suchoty!’’). Urok 
zostanie skierowany na psa. Niektórzy, gdy 
obawiają się złych następstw swego domy
słu, uderzają trzy razy w suche drzewo— 
w tym samym celu. Ofiarą, w razie czego, 
padnie uschnięte drzewo, któremu już nic 
nie zaszkodzi! 3).

Murzyni, gdy w chacie ujrzą sowę, mnie
mają, że ktoś, wprawny w rzemiośle czaro- 
dziejskiem, zesłał ją, ażeby sprowadzić 
śmierć na któregoś z jej mieszkańców. Je 
dyny środek, to złapać ptaka i złamać mu 
skrzydła i nogi *),

Upominek ze szpilki winien wywołać kłó
tnię, a więc przyśpieszamy ją, tym czynem 
swoim nadając jej dowolny charakter. Pia
nie kury i obecność sowy zwiastują nieszczę
ście, przepowiednia więc jest spełniona na 
sprawcy. Spojrzenie oczu uroczych lub 
„w złą godzinę” wymówione życzenie nie mo
gą pozostać bez następstw, ale skutek został 
skierowany na psa, kota albo suche drzewo. 
Przyznając istnienie ściśle określonego związ
ku przyczynowego, umysł pierwotny pomię
dzy człowiekiem a zdarzeniem stawia, że się 
tak wyrazimy, konduktory, które winny od
ciągać następstwa od niego w obojętnym 
kierunku. Jestto  w całem słowa znaczeniu 
deterministyczne pojmowanie wpływów przy

») Kolberg: Lud, XVII, 126 — 127;  Wisła 
IV, 871.

2) Kolberg, 1, c , 84; Petrow, 1. c. 132; W i
sła, VI, 661, ib. VII, 276. Porównaj podobny 
zwyczaj w Kanadzie, Jour. of Amer. Folklorer 
1897, 77.

3) Wisła, VII, 13 9.
ł) A. B. Ellis : The Ewu-speaking peoplea, 51..
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rody, niniejsza że błędne. Z niego wycho
dząc, umysłowość pierwotna stworzyła umie
jętność odczyniania czarów, rzucania uroków 
przeciw urokom, wreszcie religią, w której 
znalazła oparcie przeciw przemożnym wpły
wom przyrody —emocyonalne. Wiara w ist
nienie opiekuńczych potęg nadprzyrodzonych 
należała do najpotężniejszych środków wy
bicia się rodu ludzkiego. F. B. Jevons słusz
nie zaznacza l), że „jak uzdolnienia umysło
we zapewniały człowiekowi zwycięstwo w sto
sunku do współzawodników zwierzęcych, tak 
siła, wydobyta przezeń z wierzeń religijnych, 
uposażyła go w odwagę spoglądania w obli
cze tajemniczych potęg, które go otaczały, 
i ujarzmienia ich”. Wierzenia religijne do
starczały owych konduktorów, które aż na
zbyt często bezskuteczne w praktyce, jednak 
obdarzały istotę ludzką śmiałością zmierze
nia się z potęgami przyrody i opętaniami 
własnej filozofii, a dając mu ufność, wień
czyły nieraz zwycięstwem jego usiłowania, 
które bez takiej pomocy nie zostałyby nawet 
podjęte. Swoją drogą, w głębi pojmowania 
deterministycznego, filozofia pierwotna ukry
wa jądro fatalistyczne. Uroki, sny, wróżby są 
tam straszne swoją sugestyą, jaką podsuwa
ją  umysłowi, popierając w ten sposób wiarę 
człowieka w te płody jego spekulacyi naiw
nej. Sugestyą łamie energią charakteru, za
graża zdrowiu, a nawet życiu! Twierdzeuie 
to bynajmniej nie jest czczym frazesem. Na 
archipelagu Herveya „jeżeli któryś z tubyl
ców znieważy czarodzieja, ten dorabia nowe 
ogniwo do swego łańcucha i przez zawieszo
ny pierścień chwyta duszę krzywdziciela. 
Przyjaciele winowajcy starają się przejednać 
wróżbitę upominkami i wybłagać oswobo
dzenie duszy. Jeżeli to nie uda się, pozba
wiony duszy wpada w obłąkanie” 2). „Duch 
ukazał się—czytamy o australczykach 3) — 
pewnej kobiecie we śnie i zawiadomił ją  
o rychłej śmierci. Znękana opowiedziała 
o tem nazajutrz. Po dwu dniach już nie ży
ła”. Zresztą i nasze swojskie otoczenie do
starcza przykładów takiej wiary w uroki. 
„Najstraszniejszą zresztą jest zawitka— ktoś

>) 1. c., 21.
2) Archiv fflr Anthr., VII, 154.
3) Bonwick : The wild Wbite Man and the 

Blacks of Yictoria, wyd. II, 55.

pisze o mieszkańcach wsi Komarowicze *).— 
Przejmuje ona paniczną obawą i zgrozą nie
opisaną. Trzeba wielkiej zawiści i bardzo 
złego serca, aby komuś zrobić zawitkę. Zda
rza się to jednak często i sprowadza za sobą 
okropne następstwa. Jeżeli zawitka jest zro
biona tylko ze złości, niesprawiedliwie, bez 
powodu, to wszelkie jej skutki spadną na ro
biącą ją osobę; jeżeli przeciwnie ta miała 
słuszne powody do gniewu, to biada winne
mu! nic mu pomódz nie może i losy na nim 
mścić się będą za popełnione przestępstwo. . .  

j  Sąsiadka, znalazłszy w swem zbożu zawitkę,
| wpada w rozpacz... Przed paru laty jedna 

kobieta ukradła u swej sąsiadki parę wiązek 
lnu; ta zrobiła jej na polu zawitkę, życząc 

j  jej samej śm ierci... Gdy winowajczyni do- 
! strzegła zawitkę w swem zbożu, zbladła jak 
j  trup i choć starała się żąć jeszcze, ręce się 
| jej trzęsły, w głowie się kręciło i musiała 

wracać do chaty. W trzy dni potem w naj
straszniejszych mękach konała. Wszystkie 
baby zwołano, lecz nic nie mogły poradzić; 
przybył felczer i przerażony wymknął się 
czemprędzej, bo gorączka była tak silna, że 
kobieta rzucała się na posłaniu, odpychając 
wszjstkich, tak że związać ją  musiano, 
dopiero wtedy skonała. Zwykle jednak,
gdy obaczą zawitkę, nawet bronić się nie 
próbują i w apatycznej rezygnacyi czekają 
klęsk, spaść mających... W tem  wszyst- 
kieua olbrzymim czynnikiem jest silnie roz
budzona nieraz wyobraźnia i wiara w to, że 
tak być musi, i że żadna siła nie zwycięży 
przeznaczenia”.

Tylko co przytoczone fakty nietylko
świadczą o napięciu sugestyi, sprawiającej, 
że powiązania przyczynowe, dokonane przez 
człowieka pierwotnego, sprawdzały się nie
jednokrotnie, ale także odznaczają się pew- 
nem zabarwieniem fatalistycznem. Jeżeli za. 
trzymamy się zbliska nad niektóremi prze
sądami naszego ludu, znajdziemy tam jeszcze 
namacalniejsze dowody poglądu, że istniejo 
przeznaczenie i że wszelkie borykanie się 
z niem jest bezowocne. Nawet przysłowia 

| mówią o takiej wierze w nieubłagane fatum.
„Kto ma wisieć, nie utonie”, „co się odwlecze, 

i nie uciecze”, „śmierć i żona od Boga przezna-

L) Wisła, V, 500 — 501. Zawitka, patrz  po- 
| wyżej symbole wiązania.
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czona”, świadczą, że są losy, którym poddać 
się musimy, a praktyka codzienna ludu wy
kazuje, źe te przysłowia wyrosły istotnie 
z ducLa filozofii ludowej. Ta wiara w prze
znaczenie występuje wyraźnie w sposobie 
traktowania chorób. Kto ma umrzeć, temu 
żaden ratunek nie pomoże, np. ze „śmiertel
nych suchot” nikt się nie wyleczy. „Bóg 
dolę każdemu naznacza, z którą nawet i wal
czyć nie warto”. Jeżeli komu przeznaczono 
być bogatym, to choćby nie robił, dostatki 
same mu do rąk przyjdą; kto ma być nędza
rzem, temu ani pracowitość ani skrzętność 
nie pomogą, bieda go się uczepi i nie puści 
do końca '). Nawet na tamtym świecie każ
da dusza ma swe przeznaczenie, które otrzy
muje przy narodzinach 2). Takie wierzenie 
istnieje i u innych ludów słowiańskich. 
W Czechach 3) kto ma utonąć, posiada od
powiednio znamię na czole, wodnik każdego 
kąpiącego się łapie, maca czoło i topi, gdy 
znajdzie znamię. W  Słowiańszczyznie po
łudniowej 4) „ B ó g ...  jeszcze na początku 
świata wiedział, ile dusz przez wszystkie 
wieki urodzi się aż do dnia sądnego. Dał 
każdemu swoję gwiazdę, pod którą się uro
dzi. Wielu ludzi rodzi się pod szczęśliwą 
gwiazdą, wielu znowu pod nieszczęśliwą”.

Chrześciaństwo ze swoim dogmatem wol
nej woli nie sprzyja krzewieniu się fatalizmu, 
lecz pomimo pracy wiekowej nie zdołało wy
korzenić wiary w przeznaczenie. Pod jego 
osłoną odnajdujemy nietylko ślady odpowied
nich zapatrywań, lecz nawet bóstw, rządzą
cych losami człowieka. Bajki nam opowia
dają, jak  ktoś, komu przeznaczono utonąć, 
lat siedem żył w zamknięciu, lecz wyszedł
szy po takiem długiem odosobnieniu pośliz
nął się, upadł na oczy w ślad kopyta koń
skiego, napełniony rozlaną z wiadra wodą, 
i naturalnie skończył tam życie 5); albo jak 
kto inny, zaprowadzony do podziemia, gdzie 
palą się świece żywota ludzkiego, chcąc przez 
dolanie oleju już wypalającego się przedłu
żyć życie swoje, trąca kumę-śmierć w łokieć,

>) W isła, V, 491.
2) Wisła, V 865.
3) Cesky lid, I, 397.
4) Glasnik zemaliskogo muzeja w Bośni i Her- 

cegovini, 1890 (według „W isły” , V, 953).
5) A. Czerny. 1. c., w „W iśle” , X, 279.

olej prysnął na knot i przeznaczeniu stało 
się zadość *). W  innych bajkach występują 
osobiste, t. j. należące tylko do jednej osoby, 
Nędza, Dola, Szczęście, wogóle postaci, któ
rych obecność przy pewnej osobie rozstrzyga 
o jej powodzeniu. Pewna bajka opowiada 2), 
jak włościanin, któremu się nie wiodło, zna- 
glony przez głód, poszedł na pole szczęśli
wego brata ukraść parę snopków. Z poza 
kopy wychodzi krępy, średniego wzrostu 
mężczyzna i opowiada w ciągu rozmowy, że 
jest Szczęściem jego brata i teraz musi zbie
rać po polu kłosy, aby mu dziesięć razy tyle 
powrócić, ile krzywdziciel dzisiaj zabierze. 
Między innemi zawiadamia biedaka, że jego 
Szczęście jest w mieście w handlu; jeżeli 
chce, aby mu służyło, niech zacznie prowa
dzić handel. Nędzarz usłuchał rady i doro
bił się majątku; zamożny brat, zazdroszcząc 
mu, poszedł za jego przykładam, ale zubo
żał, bo Szczęście jego pozostało na wsi. T a
kie postaci i istoty są liczne w wierzeniach 
ludów słowiańskich, słynąc tam jako Dola 
i Niedola, Sreća i Nesreća (w Słowiańszczyz
nie południowej), jako Sudicky (u Chorwa
tów), Sudjenice (głównie u sławeńców), Sud- 
ba (w Wielkorossyi), R>żanice (u sławeńców) 
i t. d. Niekiedy charakter ich uległ, jak 
naszych Boginek, zupełnemu przeinaczeniu — 
z dziewic losu stały się one złemi istotami, 
odmieniającemi dzieci nieostrożnym matkom. 
Prawdopodobnie zmiessano w tych osobni
kach parę odrębnych kategoryj. S^ tam 
naprzód postaci, związane z pojedyńczym 
człowiekiem, jak Szczęście w przytoczonej 
bajce, a odpowiadające Daj monom greckim. 
Są inne co do swego charakteru identyczne 
z Parkami i Mojrami greków, trzema Fati- 
tami albańczyków, trzema Macierzami gal- 
skiemi, Nornami skandynawskiemi, siedmiu 
Gaterami egipcyan i t. d. D j  tej kategoryi 
należą Sudjenice, Rożanice, może nasze Bo
ginki 3) i Mamuny, Laumy litewskie. Wszyst
kie one ukazują się w liczbie mnogiej, przy- 
czem w zakresie słowiańszczyzny i wogóle 
aryjszczyzny bywa ich zwykle trzy. W klech-

!) P e‘row, 1. c ,  129, a także Czerny, 1. c., 
IX, 726— 727.

2) Z okolic Starego Sącza, Wisła, VIII, 511— 
524.

3) 51. Sumcow : Boginki-Mamuny. W isła, V.
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dach południowo-słowiańskich trzy Narzecz- 
nice oznaczają cale przyszłe życie człowie
ka ‘); nasze Boginki 2) zwykle chodzą po 
trzy, a niekiedy jeszcze w większej liczbie. 
Poza niemi istnieje jeszcze coś powszechniej
szego, posiadającego charakter raniej osobi
sty. Fatum rzymskie, Ananke greków, nasze 
Przeznaczenie, Sudba wielkorossyjska, Usud 
południowo-słowiański posiadają częściowo 
jednakie rysy, zatarte nieco pod wpły
wem prawdopodobnie kultury chrześciań- 
skiej. Zresztą niemożna tu oczekiwać ści
słej konsekwecyi, bo tej niema w umysłowo
ści pierwotnej. Raczej granice pomiędzy 
róźnemi kategoryami są niejasne, jak to wi
dzimy w wierzeniach greków nowoczesnych. 
Mojry występują tam w liczbie mnogiej, 
przeważnie w liczb;e trzech. Alo lud nowo- 
grecki przyjmuje już istnienie trzech wogóle 
bóstw, rządzących losami wszystkich ludzi, 
to znowu mówi o Mojrze albo Mojrach po- j  

jedyńczej osoby, co bynajmniej nio oznacza, 
ażeby przypuszczano, źe każda jednostka 
posiada odmienną lub odmienne Mojry, 
a  tylko, źe istnieje ich większa liczba, z po
śród której każdej pojedyńczej lub każdej 
trójce wyznaczono określony odłam ludzi.
00  do Tyhe, i ona bywa u greków uosobnia- 
na, chociaż ta personitikacya nie jest zbyt 
wyraźna, ani nie odznacza się żywotnością.
1 tutaj daje się spostrzedz pewna chwiejność 
co do pojmowania, bo już mówią o Tyhe 
jednej dla wszystkich, to znowu o właściwej 
każdemu pojedynczemu człowiekowi.

W iara w przeznaczenie, zachowana w głę
bi poglądów ludu naszego, przedstawia spu
ściznę po wcześniejszym okresie umysłowości. 
Datuje ona swój początek prawdopodobnie 
od tych czasów, kiedy istota ludzka stała bez
bronna w obliczu niezmierzonych potęg i ka
prysów przyrody, nieświadoma ich działania, 
nieufająca we własne siły. Niestety, mate- 
ryał, dotyczący tego punktu wierzeń ludów 
niższych, grzeszy niezmierną szczupłością. 
Istnieje przecież. Tak u Tinnechów 3) „zdaje 
się, fatalizm głęboko zasiadł w ich umysłach.

')  M. Sumcow, 1- c., 57.
2) P atrz  zestawienie u Sonacowa, 1. c., oraz 

u  A, Czernego, Wisła, IX, 691.
3) B. Ross w Annual Rep. of. Smithson. Ins. 

for 1895, 307.

Zwykle przyjmują losy, jakie ich spotykają 
jeżeli nie bez szemrania, przecież w apatyi 
i czynią niewiele wysiłku dla zwalczenia 
przeciwnych okoliczności”. Możliwein jest, 
że napięcie togo rodzaju poglądów znajduje 
się w pewnej zależności od tego, o ile w danej 
okolicy walka z przyrodą jest mniej lub wię
cej skuteczna albo bezowocna—tam, gdzie 
wysiłki wszelkie są daremne, wiara w ślepą 
potęgę przeznaczenia powinna być rozleglej- 
szą. Zresztą jestto przypuszczenie, którego 
nie jesteśmy w możności piprzeć odpowied- 
nierai faktami. W każdym razie, powitawszy 
bardzo wcześnie jako niejasna idea, a raczej 
emocya, zapatrywanie fatalistyczne przecho
dziło różne koleje, niekiedy u pojedyńczych 
ludów nabierając większej mocy, jak np. 
u pszawów na Kaukazie. Wierzą tam, że 
bieg dni naszego żywota jest z góry ure
gulowany. Mniemają, że co jest wyryte 
komuś na czole, tego niepodobna wymi
nąć. „Inicyatywa osobista nie zdoła zmie
nić biegu wypadków, tylko może uwydatnić 

j  się w mniejszej lub większej troskliwości od
gadnięcia dalszych losów. Cud, t. j. przy- 

j padkowy, wyjątkowy zbieg okoliczności od
słania nam je. Nawet w najpospolitszych 
zdarzeniach codziennego życia można odna
leźć przepowiednię przyszłych klęsk łub po
wodzeń” '). Lecz nie trzeba mniemać, aże
by fatalistyczne pojmowanie było kiedykol
wiek przeprowadzone z całą konsekwencyą, 

i i nawet nie mogło doczekać się tego, bo swo
im wpływem podcięłoby wszelką inieyatywę, 
to źródło pomyślności osobistej i postępu 

! społecznego. Raczej istniało, jak istnieją 
barwne nici, wplecione w szarą tkaninę, więc 
w formie pojedyńczych przesądów i roz
pierzchłych wierzeń. Stworzenie przez wy
obraźnię mitotwórczą bóstw losu, takich jak 
Mojry lub nasze Szczęście, zadało cios zbyt 
bujnemu rozwojowi filozofii, wychodzącej 
z założeń fatalizmu. Istoty te były bądź- 
cobądź stworzone na obraz i podobieństwo 
człowieka, a więc dawały się przebłagać 
i uprosić. „W tych dniach, kiedy spodzie
wana jest wizyta Mojr, kobiety, o ile o nich 
wspomną, dają im zawsze pochlebne nazwy.

') M. Kowalewskij : Zakon i obyczaj na Kaw- 
kazie, II, 80.
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Oczywiście robią, to w tym zamiarze, ażeby 
je skłonić do korzystnego wyroku. Z tych 
samych powodów w niektórych okolicach 
Grecyi ugaszczają je nawet jadłem i trun
kiem. Na Korfu jest zwyczaj stawiać dla 
nich, obok niemowlęcia, wino, trzy kawałki 
chleba, słodycze i pieniądze” ‘). Ale ten- 
dencya do fatalistycznego spoglądania na 
nić wypadków istniała zawsze, ujawniała 
się w stworzeniu bezosobistej ananke lub 
przeznaczenia, podsycana przez niezasłu
żone szczęście jednych, a niedolę innych, 
wreszcie może doznawała poparcia skut
kiem istnienia u niektórych osób tego, co 
dzisiejsza antropologia kryminalna ochrzci
ła nazwą „nieprzepartej siły pociągu”. 
Ale nigdy nie rozporządzała emooyonalnem 
przeświadczeniem, które jedno zdołałoby 
z niej zrobić przewodniczkę człowieka w życiu 
powszedniem. Przedstawiała raczej próbę 
wytłumaczenia pewnych objawów życia indy
widualnego, tak samo obojętną poniekąd dla 
świata czynów ludzkich, jak wyjaśnienia fizy
ki tegoczesaej, źe barwy i tony poza ob
rębem naszych zmysłów nie istnieją. Pojmo
wanie wszechświata jako sumy wielu nieza
leżnych ognisk wpływu nadprzyrodzonego nie 
sprzyjało usystematyzowaniu i rozrostowi 
wiary w przeznaczenie. Dopiero monoteizm 
stworzył potrzebne w tym względzie warunki, 
lecz nigdy nie uporządkował i nie usystema
tyzował wierzeń fatalistycznycb; bo, ile sko
rzystałby jako system filozoficzny, o tyle za
dałby samemu sobie cios jako religia. N a
wet muzułmanizm, tak podejrzewany o dąż
ności w kierunku fatalistycznego pojmowania 
losów ludzkich, jest bardzo daleki od kon
sekwentnego przeprowadzenia tej zasady. 
Co do tego Koran zawiera ustępy wręcz 
sprzeczne a wielki prorok w komentarzach 
do tej księgi, w t. zw. Hadith, oświadcza, że 
ani fataliści ani ich nieprzejednani przeciw
nicy nie wejdą do raju; komentator A bu 
Hanifa twierdzi, że niema ani bezwzględ
nego fatalizmu, ani bezwzględnej swobody. 
Nauka Mahometa przyznaje fatalizm, o ile 
jest to niezbędnem dla wykazania wszechmocy 
Allaha, lecz zastrzega dla człowieka dość 
swobody, ażeby nie pozbawić go inicyatywy.

ł) B. Schmidt, 1. c., 213.

Jedynie najbardziej krańcowe kierunki isla
mu uznają, źe Bóg z góry wyznaczył drogi 
życia ludzkiego, chociaż pozostawił człowie
kowi wybór środków 1).

VII.

Jak  nam, tak samo umysłowi^pierwotnemu 
przyroda przedstawiała się, jako olbrzymie- 
ognisko wzajemnego oddziaływania, odbywa
jącego się w sposób prawidłowy, t. j. według 
pewnych zasad. Różnica polega na stopniu 
konsekwencyi w przeprowadzeniu takiego 
pojmowania: dla nas jest ona całością, w któ
rej każda część jest z innemi spojona węzłem 
przyrodzonej łączności i zależności, według 
filozofii pierwotnej składa się raczej z wąt
ków niepołączonych, poprzedzielanych przez 
ogniska nadprzyrodzoności, przyczem spo
gląda ona i na samo powiązanie przyczynowe 
z innego stanowiska. Posiadając jej znajo- 
nośćj istota ludzka, o ile nie przeszkadzały 
jej poglądy fatalistyczne, usiłowała na pod
stawie swojej wiedzy, rzeczywistej lub uro
jonej, oddziałać na wypadki, zapobiedz kię- 
skom, powstrzymać deszcze lub usunąć posu
chę, leczyć choroby, znaleźć powodzenie 
w miłości lub na polowaniu. Dla nas więk
szość tych praktyk jest przesądem. Ale, 
o ile chodziło o dzikiego człowieka, nawet 
mylne postępowanie, dzięki autosugestyi, wy
dawało oczekiwane skutki. Nadto pod wielu 
praktykami .ukrywały się spostrzeżenia, któ
rych słuszność wykazuje dopiero nowoczesna 
nauka w miarę swoich postępów. Jako przy
kład takiego zabobonu, kryjącego w sobie 
trafne jądro, możemy przytoczyć przesąd, źe 
pies czuje śmierć w domu i kruk zwiastuje 
ją  swojem krakaniem 2).

W tym rozwoju pojęć filozoficznych, jaki

J) Porównaj P. I .ap ie : Les civilisations tuni- 
siennes, Paryż 1898, 194 i nast.

2) Mamy na myśli studya nad t. zw. odor 
mortis, który wydobywa się z niektórych chorych 
na pewien czas przed chwilą skonu i jest tak 
silny, żs odrazu go poznają osoby, zajmujące 
się systematycznie pielęgnowaniem chorych. Za
pach ten je st zawsze zwiastunem śmierci. Co 
do badań nad tym przedmiotem, oraz jego związ
ku z przesądami, patrz artykuł H. de Varigny: 
La naturę et la vie w dzienniku Temps, n - r  
z 4 lutego, 1898.
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poznaliśmy na stronicach niniejszej pracy, 
nadprzyrodzone zjawia się, jako ogniwo póź
niejsze. „Gdy człowiek usiłował, a niewątpli
wie robił w początkach takie usiłowania, wy
wołać deszcze lub pogodę, był nieświadom 
tego, źe ima się rzeczy nadprzyrodzonych,— 
pisze F. B. Jevons ł). A priori nie mógł on 
wiedzieć, jakie pasma zmian były do zba
dania a jakie -nie, lub jakie skutki mógł on 
wywołać a jakich nie. Tylko próbując wszel
kich rzeczy, mógł on dowiedzieć się, że nie 
wszystko jest możliwem dla człowieka; i tylko 
zrozumiawszy dobrze tę lekcyą, zdołał o tyle 
rozszerzyć pojęcie nadprzyrodzonego, ażeby 
wkluczyć do niego rzeczy, niemożebne dla 
istoty ludzkiej. Dopiero po przejściu wielu 
doświadczeń zrozumiał, że władza zatrzy
mania słońca lub wywołania wiatrów jest 
nadprzyrodzoną. Dlatego, robiąc doświad
czenia, nie mógł wiedzieć, że kusi nadprzy
rodzone. Wniosek, że próbowane rzeczy są 
nadprzyrodzone, przedstawia wynik doświad
czeń... Zresztą i co do środków, któremi 
dziki us łuje wywołać skutki, uważane przez 
nas, lecz nie przezeń za nadprzyrodzone, nie 
poczytuje on ich ẑ , nadnaturalne. Jego 
magia sympatyczna przedstawia tylko jednę 
z gałęzi jego wiedzy, pod względem istoty 
swojej nie różną od reszty”.

Ludwik Krzywicki.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W SEKCYACH.

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

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

IV. D-r Albert Burzyński: nO konserwacyi
organów w naturalnych barwach”. Zachowanie 
własnej barwy tkanek w preparatach anatomicz
nych, nietylko czyni je  piękniejszemi, ale co waż
niejsza, przyczynia się do uwydatnienia ich bu
dowy i struktury, co je st rzeczą ważną szczegól
nie ze względów dydaktycznych.

L. c., 2G— 27.

W tym celu robiłem od szeregu lat rozmaite 
próby, gdy pojawiły się publikacye Bluma, Kai- 
serliuga, Melnikow-Raswedeńkowa i Joresa.— 
Przekonawszy się, że na preparatach, ustalonych 
przy pomocy aldehydu mrówkowego, jedynie 
sposobem podanym przez Bluma zapomocą alko
holu można odzyskać barwę krwi, mięśni i t. p. 
zbliżoną do naturalnej, próbowałem sposobów, 
podanych szczegółowo przez wymienionych auto
rów.— Okazało się, że sposoby te mają pewne 
wady i niedostatki: Ustalenie preparatów nie jest 
dokładne, a mianowicie niektóre ciała białkowate 
i barwne składniki tkanek w tych preparatach nie 
są w zupełności przeprowadzono w stan nieroz
puszczalny; płyny więc, w których te preparaty się 
przechowuje, wyciągają je  w części, a w części 
z głębszych warstw barwniki przedostają się do 
powierzchniowych i zacierają ich strukturę; nadto 
w głębszych warstwach regeneracya barwy nie 
jest należyta.

Doświadczenia moje stwierdziły, na co zresztą 
i Blum zwraca uwagę, że formaldehyd nie p rze
prowadza wszystkich ciał białkowatych w stai> 
stały i nierozpuszczalny. Okazała się potrzeba 
znalezienia ciała, które dodane do roztworu fo r
maldehydu uzupełniałoby jego ustalające dzia
łanie. Takiem ciałem je s t aceton.

Drugim warunkiem, który przy konserwacyi' 
w naturalnych barwach, musi być dopełnio
ny, jest, aby dłuższe działanie płynu konser
wacyjnego nie stawało się przeszkodą t. zw. re- 
generacyi barwnika (krwi, mięśni i t. p .) zapo- 
mocą alkoholu.

Przekonałem się, że w postępowauiach Kaiser- 
linga, Melnikow-Haswedeńkowa i Joresa, główną 
przyczyną, że po dluższem działaniu płynu usta
lającego, regbneracya barwy się nie udaje, je s t 
silnie odtleniające działanie formaldehydu; w tym 
względzie znowu je st korzystne dodanie acetonu: 
W mieszaninie formaldehydu i acetonu prepa
raty mogą dłuższy czas pozostawać (nawet 8 — 14 
dni), a więc aż do zupełnego ustalenia, a mimo 
to zapomocą alkoholu otrzymuje się zupełną re- 
generacyą barw. Także dodatek niektórych 
soli, mianowicie azotanu sodu, chlorku sodu 
i octanu potasu (Liquor kalii acetici) ułatwia 
regeneracyą barwy, w odcieniach jaknajbardziej. 
zbliżonych do naturalnych.

Trzecim warunkiem, od którego zależy, aby 
preparaty miały wejrzenie ile możności zbliżone 
do wyglądu świeżych tkanek, je s t nadanie im 
pewnego stopnia prze/.roczystości, zbliżonej do 
przejrzystości świeżych tkanek, czyli ich wy
jaśnienie. Do tego celu okazuje się przydatnym 
octan potasu, aodauy do alkoholu, służącego 
do regeneracyi barwy, tudzież przechowywanie 
preparatów w mieszaninie gliceryny z wodą.

Na podstawie szeregu doświadczeń, wykona
nych dla dokładnrgo poznania działania wielu 
rozmai‘ych, a przedewszystkiem wyżej wymie
nionych odczynników, zalecam następujące po
stępowanie :
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Przedmioty, ile możności świeże, wkłada się 
przynajmniej na 4 — 5 dni do płynu, zawierają
cego 4°/0 formaldehydu (t. j .  10°/o formaliny), 
5°/0 acetonu, 5 %  octanu potasu (Liquor kalii 
acetici), 3°/0 saletry sodowej i 3°/0 soli ku
chennej. Mniejsze przedmioty, albo p łaty wy
cięte, 2 — 3 cm grube, ustalają, się w tym płynie 
doskonale i nawskroś w ciągu 4 — 5 dni. W ięk
sze narządy należy odpowiednio ponacinać (lub 
nasfrzykać), w przeciwnym bowiem razie po 
8 — 14 dniach wprawdzie tw ardnieją w całości, 
jednakże tylko w powierzchownych warstwach 
s truk tu ra  ich je s t należycie ustalona, a w głębi 
zatarta wskutek rozkładu, który się odbywa nim 
do nich przeniknie płyn ustalający.

W yjęte z płynu ustalającego preparaty, opló- 
kuje się wodą, ścina się z nich ewentualnie po 
wierzchowną warstewkę dla otrzym ania gładkiej 
powierzchni i wkłada się do 90°/o alkoholu, do 
którego dodano 15°/0 octanu potasu, a w którym 
pozostają 3 5 dni. Czas ten potrzebny jest,
aby regeneracya odbyła się nawskroś. W końcu 
wkłada się te preparaty do mieszaniny wody (3/ 4) 
i gliceryny w której się je  przechowuje.
Można je  także przechować w żela*ynie glicery
nowej między dwiema płytami szklanemi lub po 
odwodnieniu w balsamie kanadyjskim.

W dyskusyi zabiera glos prof. Cybulski, który 
widzi w tłumaczeniu prelegenta zaznaczoną róż
nicę między osmozą a dyfuzyą, podczas gdy tu 
taj w działaniu formaliny zachodzi tylko dyfu- 
zya, gdyż z bryły żelatyny nic na zewnątrz się 
nie wydostaje.

Prelegent i prof. Kadyi tłum aczą dokładniej 
działanie formaliny.

V. Prof. A. Beck (Lwów) : „O zjawiskach 
elektrycznych w rdzeniu pacierzowym” . P rele
gent zdaje sprawę z doświadczeń swych, wyko
nanych na rdzeniu pacierzowym żab i zw ierząt 
ciepłokrwistych (psa, kota, królika). Siła elek- 
trobodźcza prądu spoczynkowego przeciętego 
rdzenia żaby wynosiła w większości p rzy 
padków około 0 ,015 wolt (najm niejsza war
tość 0 ,0064 , największa 0 ,0224). Opór rdzenia 
daleko mniejszy niż opór nerwu obwodowego tej 
samej grubości. Różnicę w oporze autor p rzy
pisuje wpływowi szarej substancji, której opór 
je s t mniejszy od oporu białej substancyi, jak  to 
wykazały pomiary oporu rurek , wypełnionych 
raz szarą, drugi raz białą substancyą, Drażnie
nie nerwu dośrodkowego (nerwu kuhzowego) 
wywołuje najczęściej typowo wahanie wsteczne, 
jako wyraz zmian elektrycznych, analogicznych 
z temi, które powstają podczas drażnienia 
w nerwach obwodowych, daleko rzadziej zaś w a
hanie dodatnie. To ostatnie autor uważa za na
stępstwo zmian elektrycznych, powstających 
w ośrodkach nerwowych, odsłoniętych na prze
kroju lub tuż pod nim leżących.

Hemisekcya rdzenia powyżej zgrubienia lędź
wiowego znosi wahanie wsteczne z drażnienia 

jierw u po stronie przecięcia. W ynika z tego,

! że drogi czuciowe u żab przebiegają po większej 
{ części nieskrzyżowane, przynajmniej aż do szyj- 
| nej części rdzenia.

Doświadczenia na rdzeniu kota i psa dostar- 
j  czyły wyników, analogicznych z wyżej opisa- 

nemi. Siła elektrobodźcza, zależna od wielkości 
kawałka włączonego rdzenia, posiada rozmaite 
wartości.

Wahanie wsteczne otrzymuje się bardzo czę
sto, niejednokrotnie bardzo wybitne, a co naj- 

( ważniejsza, czasem z drażnienia, mechanicznego 
skóry łapy tylnej. Daleko częściej tu, niż w b a
daniach rdzenia żaby, spotykamy się z wahaniem 

| dodatniem, które przechodzi czasem w odjemne 
[ po wykonaniu ponownego przekroju. Jestto  p o 

twierdzenie wyżej wyrażonego przypuszczenia
0 przyczynie tego dodatniego wahania.

Przebieg zmian elektrycznych prelegent p rzed 
stawia w postaci krzywych, otrzymanych zapo
mocą fotografowania wychyleń gałwanometru,

{ a zarazem dem onstruje przyrząd, służący do te- 
[ go celu.

W dyskusyi zapytuje prof. Cybulski p rele
genta, w jak i sposób oznaczał wielkość siły elek- 

j  trobodźczej i czy siła elektromotoryczna zm niej
szała się podczas trwania wahania sztucznego 

[ i czy wobec doświadczeń autora i Kirkora nad 
prowadzeniem przez korzonki nie przecinał 
tychże.

Prelegent daje wyjaśnienia obszerniejsze na 
| zapytanie.

VI Prof. d r  N. Cybuls"ki (Kraków) : „O za- 
j leżności siły elektrobodźezej nerwów od rozmai- 
[ tych warunków”. Wychodząc z założenia, że 

dla wyjaśnienia zjawisk elektrycznych w ner
wach, trzeba przedewszystkiem wytłumaczyć, 
skąd powstaje prąd spoczynkowy w nerwach 
przeciętych, autor powtarzał doświadczenia in 
nych badaczów, dotyczące własności prądu spo
czynkowego. Pomijając inne znane fakty zwra
ca uwagę tylko na następujące :

Siła elektromotoryczna przy połączeniu po
przecznego przekroju z powierzchnią podłużną 
nerwu słabnie nietylko, gdy nerw je s t wycięty 
z ustroju i spoczywa na elektrodach, ale także
1 wtedy, jeżeli nerw po przecięciu je st pozosta
wiony na miejscu wśród tkanek.

U żab, szczególnie jeżeli je  przechowujemy na 
lodzie, na 3 lub 4 dzień po operacyi poprzecz
ny przekrój często nietylko nie je s t już wca
le odjemnym, ale bardzo często staje się dodat
nim, tak że galwanometr wykazuje bardzo słaby 
prąd mający odwrotny kierunek, uiż prąd spo
czynkowy zwykły. F ak t ten udaje się obserwo
wać jednak tylko wtedy, jeżeli nerw wydobywa 
się z rany bez najmniejszego uszkodzenia pod
czas preparowania. Odcięcie najcieńszej war
stewki z poprzecznego przekroju bardzo ostrą 
brzytwą’odrazu daje przekrój odjemny w stosunku 
do powierzchni podłużnej; z początku siła elek
tromotoryczna je s t nieznaczna, lecz za każdem 
nowem nacięciem staje się większą i w odległości
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2 do 3 mm  staje się największą,— dalsze od
cinania nerwu dajij pouownie słabszą elektrom oto’ 
ryczną silę i w końcu otrzymujemy taką, jak ą  ma 
nerw po stronie nieuszkodzonej.

W późniejszym okresie, w dniu 4 do 7, faktu 
tego autor nie obserwował; koniec przecięty był 
zawsze słabo odjemnym; w tym jednakże czasie 
wyjęcie nerwu bez uszkodzenia było niemożliwe, 
ponieważ naokoło końca przeciętego nerwu za
czynała wytwarzać się nowa tkanka, która go 
sklejała z otoczeniem, tak, że podczas preparo
wania zawsze następowało mechaniczne uszkodze
nie tego przekroju.

Drażnienie nerwu obok miejsca przecięcia 
w dniu trzecim lub czwartym, bądź elek
tryczne, bądź mechaniczne, np. przecięcie 
brzytwą, zawsze dawało skurcz. W niektórych 
razach można było stwierdzić także wyraźnie 
zwiększoną pobudliwość w okolicy przekroju. 
Dlatego autor sądzi, że nie może być mowy 
o obumieraniu nerwu od strony przekroju, pi-zy- 
najmniej w pierwszych dniach i zmniejszenie 
odjemności tego przekroju w ten sposób tłum a- 
czonem być nie może, jak  to czyni Hermann

Fakt ten przemawia prędzej za hypotezą au
tora, że na podłużnej powierzchni nerwu, t. j .  
włókna osiowego istnieje ciągły ruch jonów do
datnich w kierunku na zewnątrz, odjemnych 
w kierunku do włókna osiowego, tak  że świeże 
przecięcie włókna osiowego musi być odjemne 
w stosunku do powierzchni i ten ruch jonów staje 
się źródłem siły elektromotorycznej nerwu. Po 
upływie pewnego czasu od przecięcia powoli wy
tw arza się ten sam ruch i z powierzchni poprzecz
nej i wtedy przekrój poprzeczny staje się mniej 
odjemnym. Ponieważ przynajmniej w części ten 
ruch jonów je s t zależny od życia włókna osio
wego, ponieważ sprawa gojenia się nerwu po 
przecięciu tę żywotność nerwu prawdopodobnie 
do pewnego stopnia podnosi, staje się więc zro 
zumiałem i to, że ten przekrój z czasem może 
się stać dodatnim, jak  również i ta  okoliczność, 
że siła elektromotoryczna przy połączeniu po
wierzchni podłużnej nerwu z poprzecznym prze
krojem w odległości 2— 3 mm od poprzedniego 
staje się większa, niż w dalszych częściach 
nerwu.

Że nie zmiany wywołane przekrojem gą przy
czyną siły elektromotorycznej, świadczy, według 
autora, także i ta  okoliczność, że przy dokład
nych pomiarach siły elektromotorycznej, jeżeli 
przekroje zrobione są nie nożycami, lecz bardzo 
ostrą brzytwą, to nietylko siła elektromotorycz
na w końcu obwodowym je st zawsze mniejszą, 
niż w końcu dośrodkowym nerwu, ale nawet nie
kiedy elektromotoryczna siła jednego z korzon
ków może być prawie równą elektromotorycznej 
sile całego pltxus, który się składa z kilku ta 
kich korzonków.

Przyjm ując za przyczynę prądów zmiany w po
przecznym przekroju, prowadzące do obumarcia, 
musielibyśmy przypuścić, że ta sprawa w każdej

części nerwu inaczej przebiega. Daleko łatwiej 
jednak zrozumieć ten fakt, jeżeli przyjmiemy, że 
prąd  spoczynkowy zostaje w pewnym stosunku 
do energii wymiany materyi.

Większa siła elektromotoryczna w częściach' 
centralnych przemawiałaby więc za tem, że czę
ści zbliżone do ośrodków nerwowych przedstawia
ją  energiczniejszą wymianę, niż dalsze odcinki.

Za przypuszczeniem autora przemawia także 
ten fakt, że pod wpływem całego szeregu gazów, 
jak  również niskiej tem peratury, siła elektro
motoryczna nerwu zmniejsza się. Do tej katego
ryi gazów należą C 02, CHC13 , C l, para alkoholu, 
jednakże co do działania gazów autor czyni za
strzeżenie, że pod tym względem trzeba być bar
dzo ostrożnym, albowiem niektóre z gazów mogą 
wywołać polaryzacyą elektrod niepolaryżujących 
się i w ten sposób dać podstawę do fałszywych 
wniosków.

W dyskusyi zabierał glos prof. Beck, na któ
rego interpelacye odpowiadał obszerniej p re 
legent.

SEKCYA CHEMICZNA.

Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu posie
dzenia poprzedniego sekretarz odczytuje nade
słany program jubileuszu sekcyi technicznej w Ł o
dzi, poczem d -r L. Hantower wygłasza rzecz 
p. t. „Z chemii barwników organicznych”. P re
legent streścił dotychczasowe badania, usiłujące 
wyjaśnić własności baiwnicze związków chemicz
nych i ich budowę cząsteczkową, a mianowicie za
sadę W itta (grupy barworodne, barwotwórcze 
i barwonośne oraz pomocnicze), badania Kosta- 
neckiego, tyczące imidów i związków nitrozowych, 
hypotezę o budowie chinonowej barwników azo
wych i innych. Następnie p. H. charakteryzo
wał poszczególne grupy (według budowy che
micznej) barwników.

D -r Rosicki poczynił pewne dopełnienia
w referacie p. H., dotyczące otrzymywania
barwników i ich wartości przemysłowej.

D-r J. Bielecki referuje nowe syntezy indyga, 
opracowane w fabrykach „Kalle”, „Hóchst”
i w Towarz. lyońskiem. Syntezy te zapowiadają 
poważną konkurencyą indygo naturalnemu. D-r 
Rosicki zaznacza, że przemysł indyga n a tu ra l
nego podniesie się bez wątpienia, gdyż obecnie 
zaczynają pracować nad udoskonaleniem produk- 
cyi chemicy w faktoryach.

Następnie zostało odczytane zapytanie Sek
cyi technicznej „dlaczego cegła w kominach k ru 
szeje pod działaniem produktów spalenia moto
rów gazowych i naftowych?”

Po krótkiej dyskusyi, dotyczącej możliwych 
powodów kruszenia cegły, zebrani zdecydowali 
prosić o bliższe szczegóły zjawiska tego.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.
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KRONIKA NAUKOWA.

—  Wzbudzanie elektryczności w powietrzu
skroplonem. Jeżeli naczynie szklane napełnimy 
powietrzem skroplonem  i zawiesimy w niem na 
nitce kokonu kawałek metalu, to  po pewnym 
czasie po wyjęciu i połączeniu tegoż z elektro
skopem okaże się, że je s t on silnie naładowany 
odjemnie. Rodzaj metalu nie ma przytem żad
nego znaczenia; podobny ładunek elektryczny 
przyjm ują nawet nieprzewodniki, jak  np. lak, 
szkło, drzewo lub guma.

Dokładne zbadanie tego zjawiska wykazało, że 
znajdujący się w skroplonem powietrzu lód elek
tryzuje zanurzone w niem ciało odjemnie, sam 
zaś przyjm uje ładunek dodatni. Metal, zawie
szony na nici izolowanej w powietrzu filtrowa- 
nem, nie wykazuje żadnego ładunku elektryczne
go nawet po dłuższym przeciągu czasu.

Jeżeli jednak ponad powierzchnią cieczy osiadł 
gęsty szron we wnętrzu naczynia szklanego, to 
wysłarcza silnie oziębiony metal przesunąć przy 
pomocy nitki kilka razy wzdłuż ścianki, aby się 
natychm iast silnie odjemnie naelektryzował. Ł a
dunek elektryczny m etalu wykazuje nawet nie
czuły elektroskop.

Można zbudować rodzaj maszyny elektrycznej 
przez umieszczenie w rurze szklanej zwiniętej 
amalgamowanej siatki miedzianej. Jeżeli przez 
rurę będziemy przelewali powietrze ciekłe, to lód 
w niem zawarty naelektryzuje siatkę odjemnie. 
W zbudzanie elektryczności trw a dopóty, dopóki 
powietrze ciekłe znajduje się w ruchu.

Znaczenie powietrza skroplonego w wytwa
rzaniu elektryczności, przez tarcie jakiegoś ciała 
o lód, polega na tem, źe czyni ono lód bardzo 
suchym i zimnym. Że podobny lód szczególniej 
się nadaje do wzbudzania elektryczności, do
wiódł Sohnckejuż w r. 1886 i zastosował to od 
krycie w swojej teoryi powstawania elektryczno
ści w czasie burzy.

Zjawisko, że ciała oziębione w powietrzu 
skroplonem otrzym ują silny ładunek elektryczny, 
powinno więc być uwzględniane we wszystkich 
doświadczeniach z elektrycznością, w których 
powietrze skroplone występuje jako  środek ochła
dzający.

Zwrócić też należy uwagę na znaczenie, jakie 
posiadają te  doświadczenia z powietrzem ciekłem 
dla meteorologii, gdyż zawieszone w atmosferze 
pyłki kurzu zawsze mogą być powodem tarcia 
się kryształów lodowych.

(E lektr. Zeitschrift.). w. tu.

—  Temperatury wrzenia cynku i kadmu
częstokroć są używane jako  punkty  normalne 
w pomiarach pyroinetrycznych. Z tego powodu j

D. Berthelot oznaczył je  na nowo, jaknajściślej- j 
szemi posługując się metodami. Doświadczenia I

| przeprowadzono w specyalnie w tym celu zbudo
wanym piecu elektrycznym, ogrzewając ciała 
elektrycznie zapomocą spirali niklowych. Otrzy
mane w przecięciu wyniki doświadczeń nad naj- 
czystszemi preparatam i dały : dla cynku tem pe
raturę 920°, niższą od szeregu zgadzających się 
między sobą dawniejszych oznaczeń, ale odpo
wiednią wynikom badań Holborna i Daya w a n 
gielskim państwowym instytucie technicznym 
(920°) i Cailendara (916°). P unkt wrzenia kad
mu Berthelot oznaczył na 778°, wobec 746° 
Becąuerela, 763 do 772° Carnellyego i 815°

I Devilla i Troosta.
X

—  Przyczynek do badań nad elektrycznością 
atmosferyczną. Kierownik duńskiej wyprawy 
naukowej, która przed kilku mies ącami powró
ciła z Islandyi, dyrektor instytutu meteorologicz
nego w Kopenhadze, Adam Poulson, złożył w kró- 
lewskiem towarzystwie naukowem duńskiem cie
kawe sprawozdanie o przebiegu wyprawy i je j 
wynikach naukowych. Przez czas dziewięcio
miesięcznego pobytu wyprawy na Islandyi głów
na stacya leżała u stóp Suluru, wznoszącego się 
na 1250 m nad poziom morza. Na szczycie 
góry wzniesiono drugą stacyą, składającą się 
z małej chatki drewnianej, zbudowanej dla ochro- 

} ny od strasznych burz w małem zagłębieniu skal- 
nem. Burze były tak silne, że barom etr często 

| godzinami znajdował się w stanie ciągłego waha
nia, tak, że w przeciągu niewielu sekund opadał 
i wznosił się o 12 14 mm  Spostrzeżenia na
Sulurze prowadzono przez 53 dni, pogoda je d 
nak tak nie sprzyjała, że zaledwo 11 dni dało 
wyniki zadawalające pod wzglądem naukowym. 
Spostrzeżenia prowadzono na tak znacznej wy
sokości dlatego, że doświadczenie uczy, że prawid
łowe zaburzenia w stanie elektryczności atmo
sferycznej słabną z rosnącą wysokością nad po
ziomem morza.

Celem badań było stwierdzenie regu lar
nych, codziennych zmian w stanie elektryczności 
atmosferycznej i określenie zależności tych zmian 
od zjawiska zorzy północnej. Znaleziono, że na
pięcie elektryczne powietrza wzrasta od rana do 
godziny drugiej po południu, poczem znów się 
zmniejsza, dochodząc do minimum wieczorem 
i w nocy. Wyraźny wpływ na napięcie elektrycz
ne okazywała tylko bardzo silna zorza, powsta
jąca w okolicy zenitu.

W widmie zorzy znaleziono fotograficznie 
mnóstwo nowych linij, z tych 8 w pozafioletowej 
części widma. Z tego rodzaju linij znano dotych
czas tylko jeduę, na granicy między fioletową 
a pozafioletową częścią. Na drodze fotograficz
nej udało się również dowieść, że istnieje rzeczy
wista zgodność między widmem zorzy a nie- 
biesko-fioletowego światła, które otacza biegun 
odjemny w rurce Geisslera, zawierającej tlen 
i azot.

Dokonywano też wiele razy dziennie spostrze-
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żeń nad przewodnictwem elektrycznem powietrza 
i stwierdzono, że elektryczność odjemna daleko 
łatwiej się rozprasza niż dodatnia. Jest to więc 
potwierdzenie wyniku, do którego doszli w roku 
przeszłym prof. E lsłer i Gistel. Gdy jednak ci 
ostatni stwierdzili to tylko na wysokich szczy
tach alpejskich w Szwajcaryi, wyprawie duńskiej 
udało się sprawdzenie tego zjawiska już na wy
sokości 50 m nad poziomem morza.

Zresztą przewodnictwo powietrza względem 
tego samego miana elektryczności było bardzo 
różne i nie znajdowało się w żadnym okre
ślonym stosunku do pogody. Co dotyczę wy
sokości zorzy, to okazało się, że wszystkie ba
dane zjawiska odbywają się na bardzo wielkich 
wysokościach nad ziemią. Oddziaływanie zorzy j 
na igłę magnesową było względnie słabe. Kolory j  

zorzy były zato niezwykle wspaniałe, najczęściej 
zielone i czerwono-fioletowe, w przeciwieństwie 
do zjawisk oglądanych w latach 1882 i 1883 
w Godthaab w Grenlandyi. Te ostatnie były 
wprawdzie silniejsze i trwalsze i wywierały więk
szy wpływ na iglę magnesową, lecz rzadko b a r 
dzo i to tylko gdy znajdowały się w silnym ruchu, 
wykazywały wąskie czerwone i zielone brzegi.

(E lek tr. Rundschnu.). w. W.

—  Skąd się bierze glina w wapieniach.
Podczas licznych analiz dna morskiego, w ciągu 
la t ostatnich dokonanych, Thoulet zauważył, że 
stare muszle, zarówno całe jak  potłuczone, z a 
wierają znaczny procent gliny, pozostającej po 
rozpuszczeniu ich w kwasie solnym; muszle świe
że zaś wydały minimalne tylko ilości gliny. Oczy
wiście przeto glina przeniknęła w muszle dopie
ro po obumarciu organizmu, a obecność jej za 
leży od porowatości skorupek. Aby stwierdzić 
powyższe przypuszczenie, Thoulet kładł do wo 
dy, zawierającej męty z gliny gładko oszlifowane 
kawałki węgla i pumeksu, nasycone wodą i do 
kladnie zważone. Po wyjęciu ich z mętnej w o
dy zważono je  powtórni'®. Otóż pumeks zawsze 
stawał się cięższym, oczywiście skutkiem przy
łączenia się doń gliny. Węgiel natomiast tracił 
na wadze skutkiem wyługowania przez wodę m i
neralnych części składowych popiołu. W każdym 
razie Thoulet dowiódł, że ciała porowate przy łą
czają glinę zawieszoną w wodzie, i przyłączają 
tak  silnie, chociaż nie chemicznie, że zapomocą 
przemywania glina usunąć się nie daje. Być m o
że, przypuszcza Thoulet, to właśnie pochłanianie 
gliny przez skorupki wapienne je st przyczyną 
powstawania glin wapiennych i wielką posiada 
doniosłość dla tworzenia się wapieni, zazwyczaj 
pewną ilość gliny zawierających.

X

—  Pasorzyt „elephantiasis“. w Afryce, 
w Indyach i w Anglii jednocześnie trzech bada
czy podało do wiadomości, że w częściach gębo
wych moskita znaleźli pasorzyta, który je s t p rzy

czyną nelephantiasis” . Choroba ta, która ta k  
potwornie defiguruje tysiące krajowców strefy 
podzwrotnikowej i trafia się często u europejczy
ków, rozwija się skutkiem rozmnożenia maleń
kiego robaczka, który żyje w naczyniach limfa- 

I tycznych i powoduje ich zatkanie Wiadomem 
było od dość dawna, że robak ten przebywa jako 
pusorzyt i w moskitach, odkąd jednak znalezio
no go i w trąbce moskita, mamy prawo przy
puszczać, że właśnie te owady zaszczepiają tę 
chorobę ludziom.

Wiadomo było oddawna, że moskity są do
kuczliwe, a w czasach obecnych dowiadujemy się 
o coraz to większej ilości chorób zakaźnych, 
przenoszonych przez te owady.

(Rev. Scient.). S.

R O Z M A IT O Ś C I .

—  Zapłodnienie u roślin na Nowej Zelandyi.
P. Thompson z Dunedin w Nowej Zelandyi po 
dał w Naturę wiadomość bardzo ciekawą Już 
od la t trzydziestu uprawiał wiele roślin europej
skich ze strefy umiarkowanej północnej w Nowej 
Zelandyi, t. j . w miejscowości zupełnie dla nich 
nowej i odmiennej. Różnica klimatyczna nie 
jest zbyt znaczna ale fauna entomologiczna je s t 
najzupełniej inna. Przed 1885 rokiem, t. j .  cza
sem, w którym trzmiele zostały poraź pierw szy 
tam sprowadzone, niektóre rośliny upraw iane 
w tej okolicy nie wydawały zupełnie ziarna, o ile 
były pozos*awione samym sobie. Lecz odkąd 
pszczoły zaaklimatyzowały się tam i rozmnożyły, 
postać rzeczy zmieniła się najzupełniej. P ier
wiosnki, bratki i wiele innych kwiatów mają taką 
obfitość nasion, że zasiewają się same i na wiosnę 
mnóstwo ich wschodzi.

Zaprowadzenie pszczół zorganizowane sta ra
niem towarzystwa aklimatyzacyjnego z Can'er- 
bury miało na celu zapładnianie kwiatów i koni
czyny czerwonej pospolitej, które dotąd były 
bezpłodne. Myślano wprowadzić trzmiela Bom- 
bus terrestris, okazał się on jednak niezdatny 
do zapładniania koniczyny czerwonej, gdyż ma 
za krótkie części gębowe. Kilka gniazd Bom bus 
terrestris zos*ało rzeczywiście zaprowadzone, 
ale wraz z niemi dostało się kilka gniazd dwu 
gatunków Bombus hortorum , które, mając gęby 
bardzo wydłużone, stały się teraz niezbędnemi 
do zapłodniania wielu roślin pochodzenia euro
pejskiego.

(Rev. Scient.) S.

—  Powiększenie przestrzeni uprawianej da
nego pola jest, według d -ra Nolla w Bonn, środ
kiem, powiększającym znacznie wydajność ziemi, 
tak doniosłą w państwach cywilizowanych wobec 
szybkiego wzrostu ludności. Na pierwszy r z u t
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oka zdaje się, że Noll przeczy aksyomatowi, że 
wymiarów gruntu powiększać nie można. Dla 
roślin jednakże ważną je s t przedewszystkiem po- 
wierzei nia ziemi, a tę powiększyć możemy na
dając płaskiemu kawałkowi gruntu powierzchnię 
falistą. Doświadczenia Nolla niezbicie dowiodły, 
że w ten sposób zwiększyć możemy zaacznie 
wydajność gleby, rozumie się, o ile mamy do 
czynienia z niskiemi roślinami, gdyż rośliny 
wysokorosDące wyrównywają niebawtm nierów
ności gruntu. Rośliny niskiego wzrostu znajdą 
jednak na falistej powierzchni większy obszar do 
rozpostarcia się; poziomo rosnące korzenie rów 
nież korzystają z bardziej energicznego działania 
atmosfery na powiększoną powierzchnię gleby. 
Korzyści te  zm niejszają się, jeżeli rośliny posia
dają korzenie, prosto w głąb rosnące; ale i w tym 
przypadku dobrem je s t, że w wypukłej grządce 
na jednej głębokości przypadają części korzeni 
rozmaitego wieku i wzajem sobie nie przeszka
dzają. W ogrodzie botanicznym akademii ro l
niczej w Poppelsdorfie wybrano dwie obok siebie 
położone grządki; z nich jednę uprawiono ja k  zwy

kle, a na drugiej urządzono szeregi pagórków, 
dolinami poprzedzielanych.

Na obudwu grządkach zasadzono sałatę w jed 
nakowych odległościach. Stosunek ilości flanc 
na jednakowej przestrzeni wynosił 23 do 18, 
czyli na fali&tej grzędzie zmieściło się 0 ,27°/0 
więcej roślin niż na równie wielkiej płaskiej. 
Zważono później dorosłe rośliny; stosunek ich 
wagi na obudwu grzędach był 22,1 do 16,8, czyli 
grzęda falista dała żniwo o 31°/0 obfitsze. Co 
prawda rok był wilgotny i nawet na szczytach 
pagórków rośliny rosły doskonałe; zato w doli
nach ucierpiały od Btałej wilgoci. W każdym 
razie spodziewać się można, że uprawione syste
mem Nolla pole może dać nawet w suchym roku 
2 5 %  więcej niż równie wielkie pole uprawione 
płasko. Może przeto opłaciłoby się powtórzenie 
doświadczeń Nolla na wielką skalę.

X

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. 21 do d. 27 listopada 1900 r.

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

•CJ
1

Q

B a ro m e tr  
700 mm + T e m p e ra tu ra  w st. C. ^

•H

K ieru n ek  w iatru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Suma
opadu

0  w a g i

7 r . i p. 9 w. 7 r. l p . 9 w. Najw. Najn. >

2 1  S. 58,t) 57,4 55,2 5,o 4.8 4.o 6.8 3,7 93 SE 9,SE4,SE 14 /  cały dzień
22 C. 51.6 5o,6 49,5 4,3 6 ,o 5 3 6,3 3,8 9 1 SE 7,SE 9 SŁ5 1,8 •  dr. kilkakr.
23 P. 4 9 ,’ 5o,i 5o,6 6,6 7,8 6,6 8,o 5,o 90 SW 3,SW 3,SW 3 8,7 •  w  nocy i w  ciągu dnia
24 S. 49.7 49.1 48,3 5,1 6,8 4.9 6,6 4,9 95 0 , 0  SE 1 — [kilkakr.
25  N. 47.'h 47,3 45,4 2.4 4,1 4,5 4,9 2,7 94 E 3,SE3,E4 0,0 •  dr. p. m.
26 P. 43,5 44.5 47,3 2,5 3,1 2,6 4,5 2,0  91 E 5,NE5,NE2 7,8 •  kilkalcr.
21 W 48.8 49,2 5o,2 1 .2 2,5 3,o 3,o 1 ,0  86 NE3,E 2,S3 0,1 •  z nocy.

Ś re d n ia -19,7 4,4 92 18,4

T R E Ś ć .  W iktor Godlewski, przez F . Zienkowicza. —  Zastosowanie elektryczności do syntezy 
organicznej, przez K. Jabłczyńskiego. —  Pojęcie przyczynowości według pierwotnej filozofii, przez 
L. Krzywickiego (dokończenie). —  Sprawozdanie z obrad naukowych Zjazdu IX lekarzy i przyrodni- 
ników w Krakowie. — Sekcya chemiczna. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn m eteo

rologiczny.
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