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NOTATKI Z WYCIECZKI 
DO WIGIER. ‘)

Ranek zapowiadał dzień ciepły i po
godny, kiedyśmy wsiadali z Kazimierzem 
Czerwińskim do wózka w ynajętego u su
walskiego gospodarza, napół z mazurska 
napół z mieszczańska odzianego. Pudła 
i pudełka, torby i walizki, zawierające j 
nieliczny ale dość różnorodny nasz in
wentarz laboratoryjny, zostały zapako
wane starannie w  najbezpieczniejszem 
miejscu, bo pod siedzeniem, na którem 
po chwili wygodnie usadowiliśmy się 
i  ruszyliśmy raźno ulicą Kowieńską 
w  kierunku szosy sejneńskiej. Minęliśmy 
plac przed kościołem Ś-go Aleksandra 
i wjechaliśmy w w ąską ulicę Chłodną,

*) Podając czytelnikom W szechświata w ni
niejszym artykule notatk i z wycieczki nauko
wej do W igier, którą z p. Kazimierzem Czer
wińskim odbyliśmy latem r. z., opis fauny 
tego jeziora, jako rzecz bardziej specyalną, 
mamy zamiar ogłosić w Pam iętniku Fizyo- 
graficznym, kiedy posiadane zbiory będziemy 
mieli możność dokompletować podczas przy
szłych podobnych wycieczek, w różnych po
rach roku dokonanych.

albo Grodzieńską, wreszcie wzdłuż dość 
obszernego straganam i otoczonego rynku 
suwalskiego wydostaliśmy się na szosę, 
k tóra nas miała doprowadzić do ce
lu naszej podróży—do jeziora W igier
skiego.

Pełną piersią odetchnęliśmy świeżem 
porannem czerwcowem powietrzem, za
pominając o zakurzonem i spiekotą w tym 
samym czasie gnębionej W arszawie, któ- 
rąśmy dnia poprzedniego na dłuższy czas 
pożegnali. Przejeżdżając przez p lant ko
lei suwalsko-grodzieńskiej znaleźliśmy się 
przez chwilę na pagórku i mieliśmy 
możność rozejrzeć się na prawo i na le
wo po okolicy. Minęliśmy ostatnie za
budowania podmiejskie; z prawej strony 
w  odległości kilkuset kroków od szosy, 
wśród zarośli olszowych połyskuje kręta 
w stęga Czarnej Hańczy, lecz prędko g i
nie nam z oczu, kryjąc się chyłkiem 
wśród drobnych pagórków. Falujące,

I chociaż dość rzadkie żyto obficie habra- 
mi i makiem polnym upstrzone umaiło 
nieurodzajne, piaszczyste lub m arglowa- 
te pochyłości pagórków, z trudem przez, 
gospodarzy suwalskich uprawianych. 
Drobne i większe kamienie narzutowe, 
w części poukładane w gromady, w  czę
ści gęsto porozrzucane na miedzach, 
przypominają nam potężną tu  niegdyś
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działalność geologiczną okresu lodowco
wego.

Z lewej strony pagórki sta ją  się coraz 
wyższemi i coraz gęstszemi, piętrząc się 
jedne na drugich ku górze. Jedziem y 
wciąż w  kierunku południowo-wschod
nim. N a piątej wiorście szosa, k tóra 
dotychczas szła przez równinę, zaw raca 
to w  prawo, to w lewo, om ijając cisną- j  

ce się do niej wzniesienia. Zbliżam y się 
do wsi Krzywe; przed nam i w yłania się 
zwolna coraz głębsza nizina z rzadkiem i j  

zaroślami, wśród których tu  i owdzie j  

czarnieją rozległe torfow iska. J a k  kupy 
kretowisk stoją szeregami gęste grom a
dy wykopanego już torfu.

W znoszące się coraz wyżej na firma
mencie słońce świeci nam coraz mocniej 
w  oczy. Odwracamy się ku północy 
i z praw dziw ą rozkoszą spostrzegam y 
nieruchomą, jak  lustro połyskującą po
wierzchnię jeziora. W przejrzystem  jego, 
okolonem krzewam i i pagórkam i a od 
wschodu gęstym  lasem iglastym  odbiciu 
przegląda się dwór H u ta  z murowanemi 
zabudowaniami.

W idok jeziora przypom niał nam głów 
ny cel naszej p o d róży : jechaliśm y do
tychczas w milczeniu, starając  się każdy 
na w łasną rękę jaknajw ięcej wchłonąć 
w  siebie cisnących się zewsząd do zmy
słów wrażeń; na widok jeziora sięgnęli
śmy jednomyślnie po m apkę by się prze- J  

konać, czy się nie zbliżam y już do W i- j  

gier. Rozejrzawszy się w  chaosie wód j  

„pojezierza litew skiego", doszliśmy do 
przekonania, żeśmy m ijali jezioro K rzy
we w raz z licznemi rozrzuconemi dokoła 
jeziorkam i. Tymczasem zbliżyliśmy się 
do lasu. Ujechaliśmy już 6 w iorst od 
Suwałk. Nasz krępy, silnie zbudowany 
koń zwolnił do „końskiego minimum*1 
swe kroki, w ciągając nas zwolna na 
ostatn i przed lasem pagórek. Skorzysta
liśmy z tego i ku wielkiemu tak  konia 
ja k  i naszego woźnicy zadowoleniu w y
skoczyliśmy żwawo z naszego „powozu". 
Bezczynne od godziny przeszło tkanki 
mięśniowe naszych nóg chętnie wzięły 
się do pracy, i, pozostaw iając daleko za 
sobą swego flegm atycznego woźnicę, 
w kilka m inut doszliśmy do lasu. Las

ten przez mieszkańców Suwałk zwany 
byw a „Sejneńskim", ponieważ przez nie
go szosa prowadzi do Sejn.

Gęste, szerokie u dołu, a zaostrzone 
u góry świerki i wysmukłe rozrzucone 
sosny, w  tajemniczym ukryte cieniu nad 
ziemią, a palącem oblane światłem sło- 
necznem na czubach, przyjemnym nas 
otuliły cieniem i chłodem. Gruchanie 
gołębi-grzywacziy (Columba palumbus) 
tajemnicze i nam iętne dolatyw ały do nas 
z oddali; pozatem cisza, żadnym szme
rem niezamącona, zalegała gęsty, w ilgo
cią i zapachem żywicy przesiąknięty las. 
Czasem tylko wiewiórka upuściła znie
nacka oskubaną szyszkę, spadającą cicho 
na ziemię, i, lekko, niby od niechcenia, 
przeskakując na sąsiednie drzewo, rozbu
ja ła  na chwilę kosmate gałęzie. B ogata 
i różnorodną roślinność podszywająca las, 
świadczy wymownie, że i życie zwierzę
ce musi tu  być odpowiednio rozwinięte. 
Cisza i m artw ota tu  tylko pozorna. W  la 
sach takich pod koniec czerwca o bar
dzo wczesnym ranku tylko można usły
szeć i zobaczyć w  komplecie ich miesz
kańców. Troski rodzicielskie zapędziły 
ptaków  do ich gniazd, w kryjówkach 
na drzewach i w  krzakach strzeżonych. 
Upojeni świeżem leśnem powietrzem 
i uroczystym  nastrojem  lasu posuwaliśmy 
się coraz dalej i dalej obok szosy do la 
su, zapominając o swoim woźnicy, k tóry 
w pełnem zaufaniu do swego konia ciąg
nącego wózek z naszym bagażem, szedł 
zwolna w  pewnej odległości, rzuciwszy 
na wóz lejce.

Las ciągnie się bez przerwy, bez po
lanek nawet, na przestrzeni trzech wiorst; 

j  od czasu do czasu przecinały tylko szosę 
i  proste jak  struna w yciągnięta t. z w. „li

nie" leśne, pozwalające sięgnąć okiem 
w  głąb lasu. Na ścieżce oddzielonej ro- 

: wem od szosy a wydeptanej przez kro- 
w y gajow ych pomykały z przed nóg 
naszych lękliwe, ostrożne piaskowce 
(Cincidella silyestris), i pryskały na stro
ny naszemi krokami spłoszone koniki 

| polne (Acridiidae) różnych gatunków.
W  pow ietrzu zygzakam i na wszystkie 

I strony szybowały ważki, uganiające się 
za owadami, z lubością wylatujące z la-
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su na promienie coraz to bardziej do
piekającego słońca, lub siadające dla 
■chwilowego wypoczynku na słupach te 
legraficznych.

Aniśmy się obejrzeli, kiedy las skoń
czył się. Przed nami rozpościera się po
le, drobne zarośla, a wśród nich wieś, 
z prawej i lewej strony od szosy—Lesz- 
czówek. Za wsią na prawo błysnęła 
woda—to zatoka jeziora W igierskiego, 
a dalej jeszcze, w  kierunku południowo- 
wschodnim okazale zarysow ał się kościół 
wigierski.

Siedliśmy do wózka, widząc, że się 
zbliżamy do kresu naszej podróży, i k łu
sem ruszyliśmy naprzód. Szosa biegnie 
tu  coraz niżej i niżej. Przyglądaliśm y 
się z zaciekawieniem wszystkiemu, co 
się z prawej strony od szosy przed nami 
odsłaniało, a szczególniej Wigrom, o k tó
rych tyle dawniej i w  nowszych czasach 
w różnych miejscach pisano.

Nie mogąc wdawać się tu  we wspo
mnienia świetnej niegdyś przeszłości Wi- j 
gier, za czasów pobytu w tamtejszym 
klasztorze o. o. kamedułów—przeszłości, 
której wiele zawdzięczała dawniejsza kul
tu ra  i dobrobyt dawniejszego „okręgu 
wigierskiego“—zaznaczyć tylko tu  m u
szę żal, że tak  mało dotychczas pozosta
je  znanym u nas ten  tak  interesujący ze 
wszech m iar zakątek naszego kraju. 
W prawdzie od la t kilku, po przeprowa
dzeniu kolei do Suwałk z Grodna, komu- 
nikacya z Suwalszczyzną została znacz
nie ułatw iona i prawdopodobnie wskutek 
tego coraz częściej W igry oglądają tu 
rystów  z różnych stron kraju. Turyści 
jednak, najczęściej nie zbaczając z szosy, 
poprzestają na zwiedzeniu samego ko
ścioła wigierskiego, lub co najwyżej na 
przejechaniu się łódką po modrych wo- | 
dach tam tejszego jeziora. A przecież j  

ileż tem atów i oryginalnych motywów 
mógłby stam tąd zaczerpnąć artysta pędz
la  lub słowa, gdyby zechciał dłuższy 
■czas poświęcić na bliższe poznanie tej 
okolicy; ile rozkoszy duchowych zazna 
przyrodnik botanik, zoolog lub geolog, 
kiedy się w naturze jej po swojemu ro
zejrzy!

Może przydadzą się komu niektóre

praktyczne wskazówki, jakie możemy po
dać po spędzeniu la ta  1901 r. nad jezio
rem W igierskiem.

Otóż zaraz za lasem, z którego tylko 
cośmy wyjechali, przed wsią Leszczówek 
z lewej strony szosy wznosi się wysoki 
pagórek młodym sośniakiem zarośnięty. 
Należy się tam  wdrapać, żeby trud i zmę
czenie opłacone zostały istotnie m alow 
niczym widokiem. W  kierunku połud
niowo-wschodnim stam tąd jak  na dłoni 
roztacza się przed widzem przepyszny 
krajobraz; składają się nań: rozległa
przestrzeń wodna—północna część jezio
ra W igierskiego—z licznemi fantastycz- 
nemi zatokami, półwyspami, przesmyka
mi i wyspami; klasztor, strzelający ku 
niebu z jednego z półwyspów czerwie
niejącą wieżą, i wreszcie zarośla i lasy 
nasunięte jakby w kilku niekiedy kon- 
dygnacyach nad tą  olbrzymią masą w o
dy. Dla przejeżdżających szosą widok 
ten tylko w nieznacznej części jes t do
stępny, i prędko ginie wcale z oczu, 
gdyż szosa zniża się pomiędzy pagórki 
i zarośla, m ja jąc  zagrody gospodarzy 
Leszczówka.

Przejeżdżamy mimo sporego gaju ol
szowego, przetykanego 'zrzadka biało- 
skóremi brzozami, skąd świecą całemi 
gromadami różnej wielkości i wieku 
pieczarki (Agaricus cam pestris): n ik t ich 
tu nie zbiera, uważając za grzyby 
„psie“ czyli nie jadalne. W reszcie szosa 
zakreśla łuk dokoła wysokiego urwiska, 
na którem tu i owdzie sterczą koszlawe, 
przez w iatry spaczone sosny; gromady 
grzebiółek (Hirundo riparia) krążą ponad 
urwiskiem, podziurawionem licznemi no
rami, kryjącemi ich gniazda.

Po  chwili stajemy w Tartaku.
Tu kres naszej podróży. Niewielka to 

wioska na obu brzegach wąskiej cieśni
ny, łączącej jezioro W igierskie z jezio
rem P iertany  rozrzucona.

Mały lecz nowy dom tuż na lewo przy 
szosie, przy wjeździe do Tartaku ma
nam zapewnić dach i w ikt przez czas

j  naszego pobytu nad jeziorem W igier- 
skiein. Już przedtem umówiliśmy się
o to z żoną nauczyciela wiejskiego go-

| spodynią tego domu. Zamieszkujemy za-
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tem  w  „ognisku ośw iaty nowoczesnej11 
okolic Tartaku. Zwyczajem w takich 
szkółkach wiejskich przyjętym , „studyu- 
ją c a “ młodzież przez letnie miesiące „pa
sa trzody swych ojców “ lub inne „wedle j  

obrządku domowego czyni przysługi11. 
„A udytorya11 szkolne świecą w tedy pust
kami.

Rozlokowaliśmy się tedy  w przezna- j 
czonej dla nas izbie. N ie zw lekając roz
pakowaliśm y swe bagaże, wydobyw ając 
sprzęty, do naszych studyów  zoologicz- | 
nych przeznaczone: szklane akwarya,
słoje, słoiki, miseczki, epruwetki, w iadra 
blaszane, pudełka entomologiczne, dwa 
mikroskopy z nieodłącznemi od nich 
atrybutam i, szkiełkami, odczynnikami 
i barwnikami; lupy, chemikalia do usy
piania i konserw owania złowionych zwie
rz ą t i wreszcie różne przyrządy do ba
dań limnologicznych i entom ologicznych 
przeznaczone: siatk i zw yczajne i jedw ab
ne do planktonu, sondy i liny do mie
rzenia głębokości wody i wydobyw ania 
m ułu z dna, term om etry i t. d.

Rozpakow yw anie i rozlokowyw anie 
naszego inw entarza szło raźno i wesoło: j  

odczuwaliśmy całą pow agę i doniosłość 
chwili—zakładaliśm y bowiem czasową i 
wprawdzie, lecz pierw szą w  naszym k ra 
ju  stacyą biologiczną, stacyą, o której 
nasze serca zoologiczne ty le marzeń 
i pragnień oddawna przeżywały!

K rzątając  się na praw o i na lewo, w y
szukując dla każdego sprzętu najodpo
wiedniejsze i godności jego  najw łaściw 
sze miejsce, dzieliliśmy się wzajem nie | 
wspomnieniami z naszych wycieczek na 
stacye zoologiczne zagraniczne, w ycie
czek, k tóre Czerwiński odbywał w  r. 
1898— 1899, a ja  1899— 1900 do Francyi, 
A lgieru i na Helgoland.

Pocieszaliśm y się myślą, że i tak  po
tężni pod względem naukowym  Niemcy 
nie odrazu zdobyły się na sta łą  stacyą, 
badaniom biologicznym naukowym  po
święconą, lecz przez długi czas poprze
staw ali na stacyach ruchomych, przeno
szonych z miejsca na miejsce na brze
gach B ałtyku i morza Północnego. Ma
rzyliśmy, że może niedługo, dzięki po
mocy ze strony ludzi dobrej w oli i ro-

I zumiejących doniosłość badań przyrodni
czych, uda się i u nas utw orzyć s ta ły  

| przybytek nauki w  rodzaju stacyi biolo
gicznej, do badań zoologicznych i b o ta 
nicznych przeznaczonej.

Stancya dla nas przeznaczona, niew iel
ka rozmiarami, lecz jasna, bo czterema 
oknami opatrzona, przeistoczyła się nie
bawem do n iepoznania: pod oknami, od 
strony południowej ustawiliśm y swe in 
strum enty optyczne : mikroskopy i lupy, 
w  najciemniejszym kącie ustaw iliśm y 
naczynia przeznaczone na akwarya; na, 
środku izby postawiono nam stół, p rze
znaczony do rozbierania i konserw ow a- 

I nia naszych połowów i . . .  do czynności 
| obiadowych, śniadaniowych i ko lacyj- 

nycli. W reszcie niewielki, niezajęty jesz- 
i cze stolik obróciliśmy na naszą „biblio- 
! tek ę11, na k tórą złożyły się oprócz kilku- 
| nastu  podręczników i kluczy do określa- 
i n ia zw ierząt różne dzieła biologiczne- 

i prace badaniom limnologicznym po
święcone.

Załatw iw szy się z urządzaniem naszej. 
„siedziby11 i po krótkim wypoczynku, 
resztę pierwszego dnia naszego pobytu  
w T artaku  postanowiliśmy zużyć na zo- 
ryentow anie się powierzchowne w m iej
scowości, w  której nam lato  spędzić, 
wypadło.

Oczywiście w  tym  celu postanowiliśm y 
i  zwiedzić niezwłocznie najwyższe pun

kty, w pobliżu Tartaku położone. Zaczę
liśmy od „góry11, k tóra wznosi się w y
soko tuż ponad naszem mieszkaniem.

W ysoki ten bardzo pagórek, a w łaści
wie południowo-wschodni cypel płasko- 

5  wzgórza, leżącego pomiędzy szosą, w sia
mi Leszczówek, Leszczewo i T artak  

; a jeziorem Piertany, panuje nad północną.
częścią jeziora W igierskiego i całą wscho- 

! dnią jego okolicą.
N aw et gołem okiem udało się nam 

stam tąd bardzo daleko, szczególniej,
| w  kierunku wschodnim sięgnąć; ta m  

właśnie na widnokręgu przechodzi nie
w yraźna granica etnograficzna pomiędzy 

| ludnością m azurską a litewską.
W  kierunku ściśle wschodnim zaryso- 

i wuje się dość wyraźnie, choć 3 przeszło 
mile odległy kościół sejneński. Za Sej-
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nami, wśród lasów i wysokich wzgórz 
ukryte znajduje się niewiele W igierskie
m u pod względem długości ustępujące 
jezioro Gała-Duś. Tam już litw ini dość 
gęsto mieszkają. Nieco bliżej, na lewo, 
w kierunku północno-wschodnim czer
wienieje wśród wysokich drzew stary 
kościół krasnopolski. Za Krasnopolem 
na horyzoncie p iętrzą się wysokie czer
wonawe gliniaste pagórki w okolicach 
■Jegliniszek. Dokoła pagórków tych roz
siane liczne drobne, lecz głębokie jeziora: 
Klejwy, Szejpiszki, Boksze, Czarne, Bocz- 
nel i wiele innych. W śród jezior tych 
■również już występuje ludność litewska.

D ługo przez lunetę przyglądaliśm y się 
te j malowniczej okolicy z gęsto rozrzu- 
•conemi wsiami, dokoła opasanej lasem 
iglastym.

Pod wieczór już z 2 jeszcze punktów 
obserwowaliśmy jezioro W igierskie : tuż 
za Tartakiem  od szosy na prawo odbie
ga droga, prowadząca do wsi Magdale- 
nowa, a stam tąd, ponad jeziorem—do 
W igier. Pom iędzy drogą tą  a szosą le
ży kilka piaszczystych sosnami zarośnię
tych  pagórków: z nich widać na południe 
i zachód gęsto sitowiem zarośnięte brzegi 
jeziora W igierskiego, na północny zachód 
w  ram ach ciemnego lasu roztacza się 
■czworokątne jezioro Pierfcany; z pół
nocnego wschodu ciągnie się rozległa 
nizina, a za nią w s ie : Remieńkiń i Żu- 
brówka z jezioram i Dowczyn i Żubrów. 
Tera,z już lekkie opary, unosząc się z ba
gien i łąk tej strony, przysłaniały przed 
wzrokiem horyzont. Derkacze (Crex pra- 
tensis) drą się zawzięcie, czasem na 
przemiany, czasem łącząc swe głosy 
w  harm onijny chór. Gd W igier co chwi
la  przeciągają w tam tę stronę gromada- I 
mi k a c z k i: przez dzień kryły się bez
piecznie w zaroślach jeziora, na noc prze
noszą się na bagna i łąki, gdzie łatw iej 
jest, mimo mroków nocy, obfite i p o 
żywne wyszukać jadło. Tysiące szpa
ków ze szmerem w racają stadam i z łąk  j  

i z wrzaskiem kłótliwym  obsiadają przy- ' 
drożne wierzby. Czas do odwrotu. Na 
chwilę już tylko weszliśmy na „Łysą 
gó rę11—wysoki, z nędzną roślinnością pa
górek od strony północnej, vis a vis ko

ścioła wigierskiego wsunięty daleko 
w jezioro. Stąd sięgnęliśmy wzrokiem 
daleko za W igry, do wsi Cimochowizny 
i dalej—praw ie do ujścia Czarnej H ań
czy, ukrytego za kilku drobnemi, zielo- 
nemi wyspami. Pierw szy dzień naszego 
pobytu w okolicach W igier dobiegł do 
końca.

Zamówiliśmy sobie na następny dzień 
łódkę i, znużeni przeżytemi wrażeniami, 
ułożyliśmy się niezwłocznie do snu, by 
odświeżyć swe siły, potrzebne na jutro.

(CDN)

K a zim ie rz  Kulwieć.

BR. RYSZARD HENN ING.

BADANIA NAUKOWE 
ZJAWISK MEDY U MISTYCZNYCH.

(D okończenie).

Cały zatem ów „cycle royal“ nie 
przedstawia jeszcze żadnych zjawisk, 
któreby utrudniały „naturalne" objaśnie
nie i nie znajdowały swych analogij 
w innych dobrze znanych doświadcze
niach naukowych z medyami. Trudniej- 
szemi i bardziej zagadkowemi stają  się 
zjawiska w  cyklu drugim t. z w. „cycle 
hindou“. I  ten  także, który podobnie 
jak  tam ten „cycle royal“ jest reproduk- 
cyą jeszcze wcześniejszej egzystencyi 
panny Smith, rozegrywa się oddzielnemi, 
nie związanemi ze sobą scenami, które 
pow tarzają się nadzwyczaj często na- 
przemian ze scenami z dwu cyklów 
pozostałych. W scenach tych w Helenę 
wciela się córka jakiegoś szeika arabów, 
nazwiskiem Pirux, k tóra żyła około roku 
1400 i później jako księżniczka Siman- 
dini—naturalnie znów księżniczka!—zo
stała jedenastą żoną indyjskiego księcia 
Sivruka Nayaca. Reinkarnacyą tego księ
cia, który panował w  kraju K anara 
i w r. 1401 zbudował na wzgórzu tw ierdzę 
Tschandraghiri ma być—sam Flournoy.
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W  chwili śmierci księcia zm arła także 
Simandini, i to  w edług dobrze znanego 
indyjskiego obyczaju, na stosie, na k tó 
rym  spaliły się zwłoki jej małżonka. 
O to krótka treść bajki stanow iąca tło  
pojedyńczych scen; prócz indyjskiego 
m ałżonka występuje tu  jeszcze cały sze
reg  innych, mniej w ażnych osób, k tóre 
poczęści znalazły jakoby pow tórne swe 
wcielenie w  osobach słuchaczy, b io rą
cych udział w  posiedzeniach medyumi- 
stycznych.

Cykl ten  rozpoczyna się kilkom a rzad- 
kiemi widzeniami krajobrazów  i m iast 
chińskich. Pew nego dnia H elena spo
strzega tu ta j męską postać ubraną w  san
dały oraz żółtą  szatę (Siyruka), jakoteż 
kobietę o czarnych włosach, wT białej 
sukni (Simandini), k tó ra  szczególnie in 
teresuje medyum. Helena widzi, jak  
postać zbliża się do prof. Flournoy a 
i wznosi błogosławiąco ręce nad jego 
głową. Na następnem  posiedzeniu scena 
ta  pow tarza się z tą  jednak  różnicą, że 
teraz  Helena sama odgryw a rolę księż
niczki Simandini, k tó rą  też odtąd stale 
zatrzym uje dla siebie. Szczegóły tych 
często bardzo dram atycznych, świetnie 
odegranych scen nie są jednak  bardzo 
oryginalne i godne uwagi, przedstaw ia
jąc  mniej więcej to  samo co „cycle ro- 
y a l“, tylko że naprzem ian mamy tu  sce
ny z indyjską księżną i arabską księż
niczką. Co wszakże tem u cyklowi in 
dyjskiemu nadaje dopiero jego wysokie 
naukow e znaczenie, w yciskając na nim 
piętno cudowności i zagadkowości, to 
znajomość u medyum rozm aitych obcych 
języków  i znaków pisarskich, z których 
w  stanie normalnym Helena nie umie 
ani słóweczka.

Pew nego razu śni się Simandini, że 
ojciec, szeik arabów, daje jej jakieś p i
smo; na zapytanie jednego ze słuchaczy 
odpowiada Leopold, że ona może je  sko
piować. Przynoszą papier, a tram ent 
i pióro i ona wyraźnie kreśli litery, k tó 
re, jak  podaje, widzi przed sobą. Obce 
nieznane znaki! F lournoy pokazuje póź
niej ten papier pewnemu znaw cy języka 
arabskiego i dowiaduje się ku swemu 
zdumieniu, że m a przed sobą praw dziw e

arabskie pismo, źe zanotowane w yrazy 
dadzą się odczytać : „elgalil men elhabib 
k ts ir“ i że one oznaczają arabskie przy
słowie, które brzmi mniej więcej t a k : 
„trochę przyjaźni to już w iele“. W i
docznie półświadomość Heleny nie znała 
znaczenia tych wyrazów, inaczej bowiem 
ona czy Leopold nie zawahaliby sią 
z pewnością ich przetłumaczyć, albo ob
jaśnić ich znaczenia.

Że reprodukcya znaków arabskich m u-’ 
siała być czysto mechaniczną oraz że 
Helena - Simandini równie mało m ogła 
rozumieć znaczenie napisanych przez 
siebie liter, jak  i znaczenie wyrazów,, 
w ynikało z tego interesującego faktu, 
że pisała ona owo zdanie zwykłym spo
sobem od strony lewej ku prawej, pod
czas gdy w rzeczywistości powinnaby 
była pisać odwrotnie, jak  właśnie piszą 
arabowie. Czynność Heleny była zatem  
tak  samo pozbawiona rozwagi, mecha
niczna, jak  czynność człowieka, k tóryby 
w yrazy napisane po francusku lub nie
miecku kopiował od strony prawej ku 
lewej.

Gdzie jednak Helena mogła kiedy 
widzieć arabskie znaki pisarskie i przy
słowie? Flournoy rozpoczął bardzo roz
ległe badania w  tym  kierunku, gdyż 
Helena sama nie była w  stanie dać co 
do tego najmniejszych naw et wyjaśnień. 
Przez długi czas trud  jego był daremny, 
gdy jednak pewnego dnia pokazał owo 
pismo długoletniemu lekarzowi rodziny 
Smithów, ten poznał w  niem — sw e 
własne pismo. Zajmował się on niegdyś 
z zamiłowania arabskim językiem; w  r. 
1887 w ydrukow ał naw et opis podróży : 
„En K abylie“, którego liczne egzemplarze 
zaraz po wyjściu rozdał p.omiędzy za
przyjaźnione z nim rodziny, przyczem 
do każdej wpisanej dedykacyi dołączył 
wszędzie jakieś arabskie przysłowie. Do 
którego egzem plarza wpisał wyżej przy
toczone przysłowie i czy wogóle to- 
w łaśnie dobrze mu znane w ybrał dla 
jakiegokolw iek egzemplarza, tego nie 
mógł lekarz sobie przypomnieć w  czasie 
interpelacyi prof. Flournoya, w r. 1895, 
to  jes t osiem la t po wysłaniu egzemplarzy. 
Poniew aż jednak jego arabskie pismo
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posiadało pewne nader charakterystyczne 
oznaki, nie używane przez inne osoby, 
a zwłaszcza przez samych arabów, prze
to  nie ulegało najmniejszej wątpliwości, 
że Helena w stanie snu skopiowała jego 
własnoręczne pisino.

Gdzie zaś Helena widziała jego dzieło
0 podróży ze wspomnianem przysłowiem
1 wiele la t upłynęło od owego czasu, 
tego nie można było stwierdzić. Helena 
wcale nie pam iętała tego. Stoimy tu 
wobec jednego z najdziwniejszych przy
padków kryptomnezyi, jakie zna litera tu 
ra  medyczna. Sześć la t upłynęło od 
czasu, gdy Helena zobaczyła owe dziw
ne i niezwykle skomplikowane znaki 
pisarskie, których mechaniczne wyrycie 
w  pamięci w  stanie normalnym musiało 
być nad wszelki wyraz trudnem; następ
nie widocznie nigdy o tem nie myślała 
i cały proces' uszedł jej pamięci. I  oto 
odtw arza w  stanie snu lunatycznego 
znaki pisarskie z tak ą  uderzającą pew
nością i podobieństwem, że naw et cha
rak te r pisma osoby, k tó ra  je pisała w r. 
1887 został zachowany.

Ten znakom ity rezu lta t mozolnych 
poszukiwań Flournoya, który pozwolił 
rozebrać z cudowności i nadnaturalności 
medyumistyczne zjawisko tak  wyszuka
nie wyrafinowane—o ile można stosować 
to  wyrażenie do czysto mechanicznych 
procesów pólświadomości—który w tak  
szczęśliwy sposób oświetlił jego natural
ne podstawy, powinniśmy mieć na uw a
dze, jeżeli w dalszym ciągu nie zawsze 
będziemy mogli mówić o równie udanych 
rezultatach badań tego uczonego. Skoro 
w  jednymgprzypadku tak  dobitnie do
wiedziono, do jakiej doskonałości docho
dzi u Heleny Smith pamięć utajona 
czyli kryptomnezya, to  wszystkie podob
ne przypadki należy uważać za analo 
giczne, naw et gdy zewnętrzne warunki 
nie zawsze złożą się tak  szczęśliwie, 
ażeby ścisły dowód owej kryptomnezyi 
można było*mieć w ręku.

W całym „cycle h indou“ owo arab
skie przysłowie pozostało jedynym  piś
miennym dokumentem; podczas gdy w in
nych cyklach medyum aż do zbytku 
szafowało swem pismem, tu ta j nie napi- ;

sało nic innego, ani jako arabska księż
niczka, ani też jako panująca indyjska. 
K ontrola prawdziwości pisma była zbyt 
łatw ą, a jej półświadoma znajomość 
obcych znaków pisarskich ograniczała 
się właśnie do owego jedynego przysło
wia. Tem więcej jednak medyum mówiło. 
Nigdy jednak po arabsku—ojczystym 
językiem Simandini—lecz zawsze po san- 
skrycku! W iarogodny badacz sankrytu, 
obecny na posiedzeniach potwierdził, że 
mowa Heleny, obok słów z pewnością 
nie pochodzących od sanskrytu oraz 
obok słów do niego podobnych, zawiera 
pewmą ilość prawdziwych, niewątpliw ie 
sankryckich wyrazów. A wdęc te  ostat
nie zmieszane z innemi, mającemi mniej 
więcej podobne brzmienie, które jednak 
nie wyrażały jasnych pojęć, ani nie były 
pozbawione dwuznaczności.

Flournoy przypuszcza tedy, że Helena 
widziała może niegdyś jakieś sanskryckie 
zdania, gram atykę lub coś podobnego, 
przyczem pewne litery i sylaby nieświado
mie wryły się jej w pamięć, ściśle jednak 
dowieść tego. niestety, nie było można, 
albowiem Helena energicznie broniąca 
metafizycznego objaśnienia wszystkich 
produkowanych przez siebie zjawisk me- 
dyumistycznych, odrazu zachowała się 
wrogo względem objaśnień prof. F lour
noy i zresztą nie mogła dać żadnych 
danych co do źródła swej znajomości 
wyrazów sanskryckich.

Że jednak w tym cyklu indyjskim 
Heleny w  istocie daleko więcej wchodzi
ła w grę pamięć utajona, aniżeli można 
przypuszczać na podstawie tego, co do
tychczas powiedziano, to udało się do
wieść na przykładzie, tak  rzadkim i ude
rzającym, że trudnoby znaleźć podobny. 
Flournoy zadał sobie pytanie, jak  po
wstało tło  bajki o tym „cycle hindou",. 
czy nazwisko księcia Sivruka, jego kraju 
Kanara, twierdzy Tschandraghiri były 
wytworem  fantazyi medyum, czy rok 
1401 był podany dowolnie, czy też dane 
te  miały jakieś rzeczywiste źródło? H e
lena oczywiście przeczyła najwymowniej 
wszelkiemu zewnętrznemu wpływowi 
i objaśniała wszystko reminiscencyą z po
przedniej swej inkarnacyi jako księż*
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niczka Simandini. S tarania Flournoya 
przedewszystkiem dotyczyły badań, czy 
bajka owego „cycle liindou" m iała jakiś 
g run t h isto ryczny : przejrzał wszystkie 
dostępne dzieła o h istoryi Indyj, wszedł 
w  stosunki z historykam i i oryentalistam i, 
wszędzie jednak  otrzymywał- odpowiedź, 
że wymienione nazw y są nieznane, po- 
części także podejrzane i przypuszczalnie 
nie są historyczne, że zresztą historya 
południowych Indyj, gdzie m iała leżeć 
owa K anara, w  15 stuleciu osłonięta 
była zupełnym praw ie mrokiem. Flour- 
noy stracił już  nadzieję wykrycia źródła 
owej bajki, gdy pewnego dnia w  starej, 
zupełnie nieznanej historyi Iudyj de 
M arlesa, k tó ra  pojaw iła się w  Paryżu  
jeszcze w r. 1828 i k tó ra  w edług zdania 
znawców zasługuje na nader małe zau
fanie, znalazł pewien ustęp, gdzie bez 
przytoczenia jakiegokolw iek źródła znaj
duje się naprzód w zm ianka o kraju 
K anara  z dodatkiem, że tam m iały być 
szczególnie piękne kobiety i gdzie stało 
d a le j : „Tschandraguiri, dont le nom
signifie m ontagne de la lunę, est une 
vaste forteresse construite en 1401 par 
le rajah  Sivrouka N ayaca e tc .“

Zagadka została ro zw iązan a : Helena 
musiała bezwarunkowo widzieć kiedy
kolwiek ten  ustęp, którego historyczna 
wiarogodność ma podrzędne znaczenie. 
Flournoy z wielkim psychologicznym 
sprytem  wskazuje, że zapewne owo przy
puszczalne istnienie w  K anarze szcze
gólnie pięknych kobiet przedewszystkiem 
zwróciło uw agę Heleny na ów ustęp 
i może chwilowo wzbudziło w  niej słabe 
życzenie zostania m ieszkanką tego  szczę
śliwego kraju. Widocznie, że to  dało 
impuls do pow stania bajki, dalszy zaś 
rom antyczny w ytw ór z księżną Simandi- 
n i by ł dziełem pełnej fantazyi półś wia
domości Heleny.

Lecz czy rzeczywiście zagadka była 
przez to zupełnie rozw iązana? B rako
w ało jeszcze w  dowodzeniu wrażnego 
o g n iw a : gdzie i kiedy Helena mogła
zajrzeć do dzieła de Marlesa zupełnie 
nieznanego naw et fachowcom? Flournoy 
w  całej Genewie m ógł w ykazać tylko 
dw a egzemplarze tej książki: jeden

w bibliotece „Societe de lecture", a nie- 
możliwem było, ażeby Helena m iała tu  
kiedykolwiek wstęp, drugi zaś w  pu
blicznej bibliotece, gdzie znów, podobnie 
jak  tam ten egzemplarz leżał zupełnie 
zapomniany pod n ietkniętą od dziesiąt
ków la t w arstw ą kurzu. Te dwa egzem
plarze nie m ogły nigdy znajdować się 
w ręku Heleny; innych w Genewie pro
fesor nie odnalazł, z bibliotek innych 
m iast podobne dzieło tein mniej mogło 
się znaleźć się w  jej rękach—gdzie więc 
zobaczyła ona ów tajem niczy ustęp? 
Py tan ie  pozostaje otwartem  . . .

Zwróćmy się wreszcie do trzeciego 
i ostatniego „cycle m artien“, który  będąc 
do pewnego stopnia jeszcze cudowniej
szym od „cycle hindou“, wykazuje dale
ko bardziej złożoną czynność półświa- 
domości, nierównie bujniejszą fantazyą, 
w  całej jednak swej budowie i pocho
dzeniu jes t daleko prostszy, często naw et 
odznacza się dziecięcą naiwnością. Szcze
gólnie ciekawemi i ważnemi dla psy
chologa są okoliczności, które naprow a
dziły Helenę na myśl przedstawienia 
podczas swych seansów scen z planety 
Marsa.

Stwierdzono, że już w  r. 1892 w pew- 
nem kółku, gdzie byw ała Helena, dysku
towano często o mieszkańcach Marsa. 
W  r. 1894 pan Lemaitre, k tóry  zajmował 
się żywo medyumizmem Heleny, w yraził 
się wobec niej, że musi to być rzeczą nad
zwyczaj interesującą wiedzieć, co dzieje 
się na innych planetach. Zapomniał 
następnie o tem wyrażeniu, gdy oto 
pewnego dnia tegoż roku panna Smith 
w stanie uśpienia objawia nagle, że 
odbywa bardzo dziwną podróż powietrz
ną ku jasnem u św iatłu zawieszonemu na 
wysokościach, które okazało się w  końcu 
gw iazdą stopniowo większą. Stół puka 
i d y k tu je : „Lemaitre, ce que tu  desirais 
tan t!“ Z  początku zdanie to jes t dla 
tego pana absolutnie niezrozumiałe. He
lena zapytuje, dokąd biegnie i stół od
p o w iad a : „Sur une terre, M ars“. N astęp
nie Helena w  dziecięco naiwny, lecz 
poglądowy sposób opisuje, jakie dziwne 
rzeczy spostrzega na M arsie: toczące
się wozy bez koni i kół, dziwaczne
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domy, istoty podobne do ludzi, lecz cu
dacznie odziane i t. p.

Ażeby dokładnie psychologicznie zro
zumieć sceny, odbywające się na Marsie 
ipodczas następnych posiedzeń, należy j  

wspomnieć o jednem z poprzednich po- ! 
siedzeń w październiku 1894, pomimo, 
że ono samo w sobie nie miało nic 
wspólnego z Marsem. Na tem posiedze- j  

niu znajdow ała się niejaka pani Mirbel, 
k tóra przed trzem a la ty  straciła swego 
jedynego 17 letniego syna i od tego 
czasu zajmowała się wiele spirytyzmem. 
Helena, k tóra przedtem słyszała o pani 
Mirbel i jej zmarłym, synu Aleksym, 
m iała podczas owego posiedzenia widze
nie młodzieńca, który według bardzo 
dokładnego opisu był właśnie Aleksym 
Mirbel; prócz tego widziała jeszcze star
ca nazwiskiem R aspail w jego tow a
rzystwie. Obaj za pośrednictwem stołu 
przem awiali w  pocieszających wyrazach j 
do nieszczęśliwej matki. Otóż na owem 
posiedzeniu 25 listopada, w którem znów | 
uczestniczyła ta  ostatnia, Helena spo
strzega na Marsie zarówno Aleksego 
ja k  i jego tow arzysza i aspaila. Co w ię
cej, później Aleksy odgrywa na Marsie 
w ażną rolę—psychologicznie niezwykle 
ciekaw y rys, k tóry  rzuca olśniewające 
św iatło na ukry tą  robotę fantazyi, na 
-czynności twórczej półświadomości.

Dalszy ciąg tego zaledwie rozpoczęte
go romansu marsowego nastąpił dopiero 
2 lutego 1896 na posiedzeniu, na którem 
pani Mirbel znów była obecną i odtąd 
je s t  to najważniejszy z trzech cyklów. 
R aspail nie występuje tu już wcale, na to 
m iast Aleksy, noszący na Marsie nazw i
sko Esenale, jest dotąd interpretatorem  
języka marsowego wyłącznie już teraz 
używanego na tej planecie; podczas gdy 
25 listopada 1894 Aleksy rozmawiał 
jeszcze po francusku, od dnia 2 lutego 
1896 rozumie już tylko po marsowsku 
i  twierdzi, że zapomniał francuskiego.

Ten marsowy język jes t odtąd najw aż
niejszą i właściwie najciekawszą psycho
logicznie częścią całego tego romansu. 
P ierw szą osobą mówiącą tym językiem 
jes t nowa marsowa m atka Aleksego— 
lEsenales, z k tó rą  Helena 2 lutego 1896

ma długą rozmowę. Helena powtarza 
słyszane w yrazy marsowe, a pan Lemai- 
tre  notuje je, jak  może. O jaką  tu  cho
dzi mowę, oraz z kim rozmawia Helena, 
objaśnia Leopold. Po dłuższym pobycie 
na Marsie, Helena budzi się do stanu 
normalnego i opowiada zebranym co 
widziała i przeżyła na obcej planecie. 
Wśród opowiadania poczyna ona nagle 
mówić po marsowemu, nie zauważywszy 
naw et tego i jest wielce zdumioną sły
sząc, że inni jej nie rozumieją. Zapomocą 
zręcznie zadawanych pytań odnoszących 
się do znanych wydarzeń, udaje się 
zidentyfikować niektóre marsowe wyra
zy. Nagle jednak mówi ona znów po 
francusku, nie przypuszczając nawet, że 
tylko co posługiwała się obcym językiem. 
Odtąd sceny marsowe pow tarzają się 
nader często, wielka zaś ilość rysunków 
wykonanych przez Helenę i przedstawio
nych w książce Plournoya uwidocznia 
to, co medyum spostrzegało na sąsiedniej 
planecie. Z wyjątkiem maszyny do la ta 
nia promieniującej płomienie, wszystkie 
te rysunki stanowią dziecięco fanta- 

j  styczne odmiany ziemskich spostrzeżeń : 
mieszkańcy Marsa, domy, drzewa, rośliny, 
woda, wzgórza są tylko zmienionem 
odbiciem dobrze znanych obrazów na 
ziemi. Przew ażnie są to różnice w bar- 

j wach, jak  wogóle spostrzeżenia Heleny 
przedewszystkiem są wszędzie skierowa- 

| ne na wrażenia ba rw n e : czerwone drze
wa i liście, żółte zabarwienie nieba 

| i t. p., krótko mówiąc, najbardziej nai- 
I wne, najgrubsze różnice, do których 
| zwykle ucieka się fantazya dziecka chcą- 
j  cego odmalować sobie coś dziwacznego.
| Marsowe krajobrazy zewnętrzną formą 
| silnie przypominają indyjskie okolice 
| i budowle, w  czem należy może upatry

w ać bliskie pokrewieństwo z „cycle hin- 
i dou“. Ze wszystkich tych zagadnień, 

które nauka wiąże ze zbadaniem Marsa, 
i z mórz i zagadkowych kanałów nie 

można znaleźć najlżejszych naw et śladów 
i w  licznych snach Heleny. Jej półświa- 
| domość albo nie zna tych problematów, 
j  albo też nie ujaw niała względem nich 
! najmniejszego naw et interesu. Jedynie 
i  codzienne, obojętne rzeczy dzieją się na
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Marsie (raz Helena uczestniczy w  mar- 
sowem święcie i zabaw ie tanecznej), 
rozmowy zaś pomiędzy różnemi osobami 
tego  „cycle m artia l“ nie odznaczają się 
wcale głębokością, po większej części 
są sentym entalnie poetyczne i rozm a
rzające.

Ten język marsowy, k tóry  stopniowo 
okazał się gram atycznie zupełnie w y
kształconym, złożonym z w yrazów  stale 
używanych w jednem  i tem  samem zna
czeniu, wzbudził z samej na tu ry  rzeczy 
największe zajęcie w prof. Flournoy. 
Chcąc w yw ołać dalszy rozwój tego 
zadziwiającego produktu półświadomości 
i zbadać go naukowo, uciekł się do 
sztuczki, a mianowicie napisał do Leo
polda (!) wysoce pochlebny list, w  k tó 
rym  wykazuje całą ważność problem atu 
języka marsowego, b łaga o podjęcie s ta 
rań co do dalszych objaśnień,przedewszyst- 
kiem zaś o kilka marsowych rękopismów. 
L ist ten profesor dał Helenie z prośbą 
o wręczenie go Leopoldowi. Środek ten 
podziałał cudownie. Naprzód otrzym ał 
on odpowiedź w 18 dobrze rym owanych 
wierszach, gdzie Leopold widocznie ucie
szony i zadowolony z uznania jego real
nego bytu  przyobiecał łaskaw ie spełnić 
prośbę. Ta suggestya tak  subtelnie do
konana m usiała doprowadzić do celu. 
Potem , gdy w lutym  1896 r. Flournoy 
skierował myśli Heleny na pismo m ar
sowe, gdy od 2 września tegoż roku wie
lokrotnie oznajmiano naprzem ian przez 
Helenę, Leopolda oraz różnych miesz
kańców Marsa, że w krótce będą przed
staw ione próbki pisane alfabetem  m arso
wym, Helena skopiowała 22 sierpnia 
1897, a więc po półtorarocznej inkubacyi 
powyższej suggestyi, leżący jakoby przed 
nią rękopism złożony z 6 wyrazów  
mowy marsowej, alfabetem  marsowym. 
Potem  próbki piśmienne pow tarzały  się 
nadzwyczaj często; jednakow e litery  w y
razów  marsowych były stale używane 
w  tem  samem znaczeniu i wkrótce 
Helena posługiw ała się nowym  alfabetem 
z taką  pewnością, jak  jak i ośmioklasista 
gimnazyum posługuje się alfabetem  gre
ckim; co więcej, naw et na jaw ie  zdarzało 
się jej często w trącać marsowe litery

i w yrazy do tekstów  francuskich. Me
dyum panowało nad wynalezionym przez 
siebie alfabetem  z taką  pewnością jak  
nad wynalezionym językiem; oryginal
ność zaś i prostota liter były niemniej 
zadziwiające od ściśle gram atycznej bu
dowy języka.

W  najkrótszym  czasie Flournoy zna
lazł klucz do marsowego alfabetu, k tó
ry —podobnie jak  język, zawsze łatw o 
„tłum aczony11 z pomocą Leopolda—m ógł 
w ciągnąć w zakres swych badań. Ażeby 
dać czytelnikowi pojęcie o tym  marso
wym języku, przytoczę tu ta j mały ustęp 
z bardzo wielkiej ilości próbek podanych 
przez profesora: „Astane bounie ze buzi 
t i  di trine  nami ni ti umeze seimire bi 
ta rv in i“. (Tłumaczenie: Astane — imię
własńe — cherche le moyen de te parler 
beaucoup et de te faire comprendre son 
langage). Szczególnie uderzającem jest 
bogactw o w języku marsowym samogło
sek e oraz i, stanowiących razem według 
obliczenia 73 procent wszystkich zdarza
jących się samogłosek. Floui-noy nie 
zadaw ala się jednak podobnemi staty- 
stycznemi danemi, dla psychologa dość 
obojętnemi; on sięga głębiej i zap y tu je : 
czy można ściśle dowieść, że język m ar
sowy i alfabet są wytworem  półświado- 
ści medyum, czy też stoimy tu ta j wobec 
zagadki, k tóra zapomocą dotychczaso
wych metod naukowych nie może być 
w  sposób „naturalny“ objaśniona?

Flournoy rozwiązuje ten dylem at w zna
czeniu pierwszem i to w  sposób nader 
głęboki i dobitny, usuwający odrazu 
wszelkie z a rz u ty : dowodzi, że alfabet,
głosow nia i gram atyka marsowa nie są 
niczem innem, jak  tylko wykoszlawioną 
francuzczyzną, czemś, co wymyśliłaby 
sobie naiwność, gdyby zechciała sobie 
stworzyć własny język, bez wszelkiego 
wyrafinowania, bez naprzód zamierzo
nych zmian i dziwactw. Po uporządko
w aniu marsowych zgłosek, pomiędzy 
którem i jedynie dla j, q, w, x, y  brak 
zupełnie znaków, w  szereg podobny do 
zwykłego naszego alfabetu, którego po
rządek jes t wszak zupełnie dowolny, spo
strzegam y wiele uderzających podo
bieństw  pomiędzy sąsiedniemi literam i
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naprzykład między a i b, g  i li, s i  t. 
Dalej pismo marsowe jest pisane z lewa 
na prawo, litery  zaś m ają wym iar u nas 
używany; samogłoski odpowiadają do
kładnie francuskim, zgłoska zaś oznaczo
na we francuskim jako ou, w języku 
marsowym oddaną jest przez połączenie 
znaków dla o oraz dla u, połączenia 
liter, jak  an, on, un dokładnie jak  we 
francuskim są nosowe, c przed a, o, u 
wym awia się jak  k, przed e, i jak  s, 
zgłoska oznaczana w  niemieckim jako 
sch, we wszystkich prawie ważniejszych 
językach europejskich wyrażana przez 
inne połączenie liter, tu ta j dokładnie jak  
we francuskim oddana jest przez połą
czenie zgłosek c, h. Podobnie także 
gram atyka i budowa wyrazów wykazują 
na każdym kroku swoje niewątpliwe 
pochodzenie z francuskiego: rodzaj żeń
ski przymiotników tw orzy się przez do
danie niemego e, liczba mnoga przez 
osobny znak podobny do greckiego £. 
Znak dla trzeciego przypadku a oraz 
wyraz a =  ma, w  języku marsowym są 
identycznie przez e oznaczone. Podobnie 
także ze oznacza zawsze francuskie le 
(ten, tego, go); si =  oui oraz si =  telle- 
m ent są jednakowo oddane przez ii; ni 
jes t =  et, ne — est, nie — ete i t. p. 
W  budowie zaś zdań identyczność z fran
cuskim idzie tak  daleko, że porządek 
słów zawsze jest ten  sam, co w tamtym, 
przeczenie, jak  we francuskim jest zaw
sze oddane przez dwa w yrazy (ne =  ke, 
pas =•-- ani), także eufonistyczne głoski 
są przeniesione do języka marsowego 
naw et tam, gdzie nie znajdują naj
lżejszego euf oni stycznego usprawiedli
w ienia: np. ,,reviendra’— t — il =  beri-
mirm hed“.

Dość przykładów7. Flournoy przytacza 
jeszcze wiele innych, lecz powyższe po
winny najzupełniej wystarczyć, jako mo
żliwie najściślejszy dowód, że język 
marsowy Heleny Smith co do alfabetu, 
wymowy, gram atyki nie jest niczem 
innem, jak  nader naiwnie przekształconą 
francuzczyzną. Najbardziej zadziwiający 
i zagadkowy w ytw ór medyumistycznych 
zdolności Heleny okazał się fałszerstwem, 
dokonanem optima fide i opartem na

samomylności. Cały aparat sprytu i in- 
teligencyi, jaki niewątpliwie był koniecz
ny do stworzenia i opanowania języka 
marsowego, pomimo całej naiwności 
i nielogiczności w  szczegółach, jest w y
łącznie wytworem półświadomości; rów
nież jak  i rozmaite owoce twórczej 
fantazyi w  trzech cyklach. Dowód tego 
został ujawniony przez prof. [Flournoy. 
Zatem „wypadek Helena Sm ith“, pomimo 
zagadkowości kilku punktów, należy 
uważać jako zupełnie zbadany i nauko
wo objaśniony w najważniejszych szcze
gółach. Pozbawiono go wszelkiej m eta
fizycznej i spirytystycznej podstawy, 
przez co wypadek ten nietylko ze w szyst
kich podobnych jest najgruntowniej i naj
skuteczniej zbadany, stanowiąc kamień 
drogowy w historyi badań zjawisk okul
tyzmu, lecz upraw nia jednocześnie do 
analogicznych wniosków względem po
dobnych produkcyj innych sławnych 
i niesławnych medyów.

K siążka kończy się na roku 1899. Lecz 
autor niniejszej pracy osobistej życzli
wości prof. Flournoy zawdzięcza niektóre 
dane co do dalszego biegu seansów. Te 
ostatnie z przyczyn, o których tu  bliżej 
mówić niema potrzeby, skończyły się 
wkrótce w  1900. Tymczasem rozwinął 
się jeszcze ultram arsow y cykl, właściwie 
wiele podobnych cyklów. Helena w yna
lazła dwie nowe mowy i dwa nowe 
alfabety, które m iały jakoby pochodzić 
z jednej z asteroid oraz z planety 
Urana! Nowe języki i znaki piśmienne, 
zupełnie różne pomiędzy sobą, różnią 
się także od najpierw wynalezionego 
języka marsowego i alfabetu, lecz te 
ostatnie wykazują daleko więcej natu 
ralności i świeżości, aniżeli tamte, zby t
nio już wymuszone, goniące gwałtem  
za oryginalnością. Interesującem  jest ty l
ko powstanie tych nowych cyklów, 
o którem  Flournoy mówi jeszcze w swej 
książce: mianowicie gdy doszedł do prze
konania, że ów w ytw ór „marsowy" jest 
ziemskim produktem, wynalazkiem Hele
ny, a raczej jej półświadomości, rzucił 
nagle na jednem z posiedzeń ten pogląd 
w tw arz Leopoldowi, przytaczając naj
ważniejsze swe argumenty. Leopold bro-
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nił się z całej siły, jaknajusilniej obstając 
przy autentyczności języka marsowego, 
ponieważ jednak nie mógł nic zarzucić 
dowodom, zadowolił się wyniosłą i dla 
jego isto ty  charakterystyczną o d p raw ą : 
„Il-y-a des choses plus extraordinaires“, 
które w ypukał zapomocą lewego w ska
zującego palca Heleny. F lournoy chciał 
pozostawić tej suggestyi czas do działa
nia i dopiero 6 oraa 16 października 
pow tórzył przed H eleną swe wątpliwości. 
Mówił z nią szczegółowo o w łaściw o
ściach mowy i alfabetu, pokazał jej 
próbki piśmienne i ich tłumaczenie; po
wiedział, źe jej wizye marsowe zanadto 
już uderzająco są podobne do odpowied- | 
nich zjaw isk na ziemi; opowiedział co j 
wiedza naukow a wie o Marsie oraz j  

o w arunkach życia na tej planecie, poło
żył nacisk na to, że przypuszczalnie na | 
Marsie panuje nie jeden tylko język, 1 
albowiem planeta ta  nie jest o wiele 
mniejszą od ziemi naszej. Rozum ie się 
samo przez się, że trzeźw a H elena rów 
nież mało dała się przekonać, jak  po
przednio Leopold, lecz suggestya działała. | 
Małe luki w  języku marsowym, które 
w skazał Flournoy, były odtąd omijane 
o ile to  było możliwem, zupełnie zaś 
nowe ultram arsow e wizye i języki m iały 
stanowić dowód, źe zarzu ty  były conaj- 
mniej przedwczesne i że Helena potrafi 
także uchylić zasłony innych planet, co 
do których dotychczasowe zarzuty  w  ża
den sposób nie m ogłyby być stosowane. 
Tak pow stał język ultram arsow y, a póź
niej i uranowy.

Na tem kończę wiadomość o owej 
wartościowej książce; pomimo, że podano | 
z niej tylko najw ażniejniejsze wywody, ; 
wiadomość niniejsza urosła do znacznych ; 
rozmiarów. Z powiedzianego wyżej czy
telnik m ógł poznać, że pewne niew y
tłum aczone zjawiska mistyczne, które 
poważnie spirytyzm  naukow y przeciw 
staw ia przyrodnikom jako niekłam ane 
„cudy“, zostały tu ta j zbadane z w ielką 
zręcznością i nie mniejszym rezultatem . 
Znaczenie kryptom nezyi w edług badań 
Flournoya przedstaw ia się w  nowem 
zupełnie świetle, tak  że na przyszłość j  

trzeba będzie liczyć się z u tajoną pa- j

mięcią naw et w  tych przypadkach, kiedy 
na pierwszy rzu t oka wszelka myśl o tem 
zdaje się być wykluczoną. W ypadek 
„Helena Sm ith11 będzie miał w przyszło
ści epokowe znaczenie dla wszystkich 
badań naukowych w dziedzinie okul
tyzm u i spirytyzmu. Na podstawie re
zultatów  tego uczonego będzie można 
częściej ocenić sny i romanse uśpionych 
medyów, opiekuńcze i kontrolujące „du
chy11 seansów spirytystycznych w  tak i 
sam sposób, jak  on ocenił bajki rom an
tyczne, zdwojenia świadomości w  opisa
nym przez się przypadku, to jest jako : 
„un beau poeme śublim inal11.

Tłum. Eren.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Podhorce pod Stryjem.

Powracam  tu taj do sprawy, o której czy
tałem  już we W szechświecie, a dotyczącej 
pewnych poglądów na przyczynę ruchów peł
zaków i innych pierwotniaków. W ykonałem 
następujące doświadczenie:

W  roztworze wodnym wodzianu sodu bie
rze się za anodę drucik platynowy, a za ka
todę rtęć. Skoro tylko zamkniemy obwód 

| elektryczny wytwarza się amalgamat sodu, 
a powstawanie jego trwa, dopóki nie spo
strzeżemy pęcherzyków wodoru. W ykrysta
lizowany am algam at daje się ugniatać.

Nalejmy rtęci na miseczkę porcelanową 
| i wody albo lepiej roztw oru sody gryzącej,
[ a następnie rzućmy nieco owego amalgamatu 
i na rtęć. Zacznie się ruch rtęci zupełnie po

dobny do ruchów  pełzaków. W idocznie sód 
am algam atu utlenia się powoli kosztem wo
dy a rtęć uwolniona z amalgamatu rozpływa 
się po nalanej rtęci i stąd ruchy pełzakowate 
pośród „m artw ej11 przyrody.

Rzecz ulegnie nieco zmianie, jeżeli po do
rzuceniu amalgamatu wstawimy do rtęci me- 

| ta l jaki, węgiel czysty lub sól metaliczną— 
zdaje mi się, źe metale i ich sole dobrze 
przewodzące elektryczność mają tu  pierw
szeństwo—wówczas zaczyna się ruch innego 
ro d za ju : oto cała rtęć  rozdzieli się na dwa
ramiona, w których prądy kierują się do 
węgla, m etalu lub soli, zupełnie tak  samo, 
jak  ruch zarodzi do jąd ra  w komórkach roz
rosłych, w  których zaródź została rozdzielo
na wodniczkami na smużki, np. ruch ro ta
cyjny u Tradescantia. Zdaje mi się, żem 
kiedyś widział podobne ruchy pod mikrosko
pem u któregoś z pierwotniaków.
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Tutaj ruch jest je  tnak szybszy, bo i utle
nienie dzielniejsze niż u zarodzi, gdzie niema 
przecież sodu lub potasu metalicznego, ale 
węgiel jako m ateryał palny, a nadto przy
puszczam, że prąd elektryczny powstający 
w roztworze wzmacnia owe ruchy ‘).

Ja  używałem siarczku miedzi. Brakuje mi 
jednak obecnie materyałów do doświadczeń 
i czasu, ponieważ zajęcia zupełnie innego ro 
dzaju pochłaniają mnie zupełnie, dlatego po
lecam tę rzecz którem u z zawodowców.

Franciszek Nowak.

KRONIKA NAUKOWA.

— Gwiazda zmienna Y w Lirze. Zapomocą 
6-calowego refraktora Stanley William ob
serwował powyższą gwiazdę zmienną, której 
współrzędne s ą : a =  18h 34m 12s i 8 =  +43° 
51,8' dla epoki 1900,0 r. Na zasadzie 110 
pomiarów Stanley podaje okres zmienności, 
wynoszący 12 godz. 3 mm. 52,21 sek.

W  maximum jasności gwiazda była 11,32 
wielk., w  minimum 12,35 w. Od minimum 
do maximum blasku upływa 1 godz. 40 min., 
od maximum do minimum—10 godz. 2 minu
ty, zatem gwiazda należy do typu Algola.

Badania wielkości były dokonywane przy 
225-krotnem powiększeniu metodą porównaw
czą Argelandera. Krzywa zmienności wska
zuje szybki wzrost św iatła od minimum do 
maximum.

G. T.

— Gwiazda podwójna (68 Comae Berenicae), 
której współrzędne są : ot =  12h 19m 25s , § 
=  -+26'8', była, obserwowana w r. 1827 przez 
F. W . Struwego i w tedy odłegłość pomiędzy 
gwiazdą główną (6,7 wielkości) a jej towa
rzyszem (7,9 w.) wynosiła 1,3". Stopniowo 
odległość ta  zmniejszała się i w r. 1889 w e
dług H. Struwego wynosiła 0,2", a w latach 
następnych nie można było dostrzedz rozdwo
jenia naw et przez olbrzymi 36 calowy refra- 
ktor; dopiero w r. 1895 można było dostrzedz 
towarzysza gwiazdy, a w r. 1901 odległość 
wynosiła 0,3" (według Aitkena). Na zasadzie 
dokonanych spostrzeżeń obliczono elementy 
drogi gwiazdy mniejszej dokoła głównej. 
Czas obrotu wynosi 180 lat, przyczem w punk
cie najbliższym gwiazdy towarzysz znajdował 
się w r. 1891; mimośród drogi 0,70, pozorna 
wielkość połowy osi wielkiej 0,71".

G. T.

') W  tym  względzie należy porównań ob
jaśnienia podane we Wszechświecie r. 1900 
nr. 44 str. 703 (Sprawozdanie z posiedzenia 
Sekcyi chemicznej).

(Frzypisek redakcyi).

— Nowy pierwiastek. Z toru p. Baskersville 
wyosobnił ciało, które, według badań dotych
czasowych, chemik ten uważa za nowy pier
wiastek i ochrzcił go nazwą „Carohnium". 
Otrzymano ów pierwiastek przedewszystkiem 
w postaci tlenku, którego ciężar właściwy 
waliał się od 10,36 do 10,53, gdy ciężar wła
ściwy toru  równa się 9,188 do 9,38. Nowy 
pierw iastek odznacza się promieniotwórczo
ścią, a p. B. sądzi, źe to r właśnie tej tylko 
domieszce zawdzięcza swą promieniotwór
czość. Po oddzieleniu tego nowego ciała 
okazuje się, że to r ma ciężar atomu tylko 
około 222, i do 223,2, je s t więc niższy od 
przyjętego dotychczas; ciężar zaś atomu owe
go nowego pierwiastku powinien mieścić się 
pomiędzy 260 a 280.—-Doniesienie to  tymcza
sowe, a badania mają być prowadzone dalej 
i uzupełnione.

(Chem. Ctrlbl., Naturw. Rundsch.).

A. L .

— Wartościowość jonów a działanie fizyologiczne..
Znany biolog, J. Loeb ogłasza nader intere
sujące spostrzeżenia chemiczno-biologiczne. 
Badając działanie rozmaitych roztworów sol
nych na rozwój jaj oraz na czynność różnych 
organizmów, p. Loeb przekonał się, że katjo- 
ny sprawiają najczęściej działanie specyficzne, 
tak  mianowicie, źe jeden i ten sam katjon 
dla pewnego zjawiska życiowego je s t nie
zbędny lub działający pomyślnie, gdy dla in 
nego procesu lub innego organizmu działać 
może w mniejszym lub większym stopniu tru 
jąco. Okazało się też w niektórych razach, 
źe dodatek drobnej ilości innej soli może szyb
ko zniweczyć działanie toksyczne innej; tak 
np. w razie zatrucia wody morskiej solami sodu 
znaczna ilość soli wapnia działa jak  odtrutka, 
podczas gdy większa ilość tej ostatniej spro
wadza już specyficzne objawy zatrucia tą  so
lą. Owe działania antytoksyczne ujawniają 
się bardzo ogólnie, a badając zachodzące tu  
stosunki, p. Loeb odkrył pewne praw idło
wości, k tóre dadzą się streścić w następu
jących słowach. Działanie trujące katjonu 
jednowartościowego może być osłabione lub 
zgoła zmienione przez dodatek minimalnych 
ilości katjonu dwuwartościowego lub jeszcze 
mniejszej może ilości trójwartościowego. 
Działania antytoksycznego katjonu jednow ar
tościowego na inny jednowartościowy nie 
można było wykryć. Działanie trujące ka- 
tjonów dwuwartościowych może być zniwe
czone przez mniejszą ilość innego kationu 
dwuwartościowego albo przez stosunkowo 
dużą ilość katjonu jednowartościowego. 
Z katjonami trójwartościowemi nie dokona
no jeszcze dostatecznej liczby doświadczeń. 
Istnieje pewien stosunek liczbowy pomiędzy 
ilościami trujących katjonów  jednowartościo- 
wych a niezbędnemi jako odtrutki ilościami 
katjonów dwuwartościowych. Badania odpo
wiednie z anjonami nie okazały w yraźnych, 
działań toksycznych.

(Arch. f. Physiol.).. M. FI.
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— Oddziaływanie wzajemne enzymów było po- | 
nownym przedmiotem badań trzech chemików 
polskich, pp. A. W róblewskiego, B. B ednar
skiego i M. W oyczyńskiego, którzy  stw ier
dzili, że je s t ono bardzo ograniczone. Pepsy
na i trypsyna wzajemnie osłabiają swą czyn
ność. Pepsyna natom iast, o ile się zdaje, nie 
działa wcale na enzym podpuszczki. Pepsyna, 
trypsyna i diastaza nie działają na inwertynę, 
trypsyna i inw ertyna nie działają na diastazę; 
pepsyna i trypsyna nie działają na emulsynę. 
A utorow ie potw ierdzili przy sposobności spo
strzeżenie Emila Fischera, że emulsyna ro z 
szczepia cukier mleczny.

(Beitr. z. chem. Phys. u. Path.).
M. FI.

— Działanie ial elektrycznych na mózg. A. P. j
Collins z Eiladelfd podaje w piśmie „El. 
W orld1' dokładny opis swoich doświadczeń 
nad mózgiem żywych i m artw ych zw ierząt 
ssących, jak  również i nad świeżym mózgiem 
ludzkim. Doświadczenia te  potw ierdzają przy- | 
puszczenie Collinsa, że fale elektryczne, w y
tw arzane przez piorun, wywołują zmiany 
w  układzie komórek mózgowych. Pod wpły
wem fdl elektrycznych kom órki mózgowe, 
podobnie ja k  oddzielne ziarnka w węglowym 
kohererze, ściskają się i zbliżają wzajemnie, 
co się daje dowieść przez zmniejszenie oporu 
przew odnictw a elektrycznego. D rgania mu- 
skułów i objawy strachu są dostrzegalnem i j  

skutkam i tych zmian w układzie komórek, | 
w yw ołm ych przez wyładowanie elektryczno
ści atmosferycznej i szczególniej wyraźnie 
w ystępującem i u is to t bardzo wrażliwych. 
W  sprzyjających okolicznościach długie 
fale elektryczne piorunu m ogą spowodować 
śmierć naw et bez porażenia w zwykłem zna
czeniu tego wyrazu. Collins do doświad
czeń swoich używał małych laborato ry j
nych przyrządów do w ytw arzania i przej
m owania długich fdl elektrycznych. Opór 
m ilim etra sześciennego masy mózgowej ozna- ] 
czony został, stosownie do nacisku elektrodów, 
na 5000—11000 omów. Następowanie zmian 
w układzie komórek, najsilniej objawiające 
się w szarej korze mózgowej, dawało się 
dostrzegać przy pomocy telefonu. D ośw iad
czenia nabrały tem  większego znaczenia, że 
poparte zostały szczęśliwym zbiegiem okolicz
ności, podczas jednego bowiem z końcowych 
doświadczeń nad świeżym mózgiem ludzkim 
nastąpiła burza. Następowanie burzy dało 
się spostrzedz już naprzód przez silne, niere
gularne odchylenie przyrządu mierniczego. 
Uderzenie piorunu objawiło się w telefonie 
przez trzykrotny syczący szmer.

w. w.

— Przyczyny znużenia mięśni nie są poznane 
należycie. Dwaj badacze amerykańscy, pp. 
Lee i Salant przypuszczają na zasadzie swych 
doświadczeń, że dwa rodzaje znużenia odróż
niać należy. Dawali oni kotom  przez długi 
czas floryzynę, k tó ra  sprowadza stan  bardzo 
znacznego osłabienia mięśniowego. Otóż, flo-

ryzyna wywołuje poważną stra tę  w ęglow o
danów, i stąd wniosek autorów, że znużenie 
pochodzi z u tra ty  tych związków przez orga
nizm. Gdy po dłuższym okresie podawania 
floryzyny dawano zwierzętom dekstrozę, stan 
ich nadzwyczaj szybko się poprawiał, mię
śnie znów powracały do skurczów praw idło
wych. Zdaje się przeto, że w warunkach 
normalnych, gdy mięsień się nuży, je s t 
pierwszy okres zależny od nagromadzenia 
produktów  rozkładu, poczem następuje okres 
znużenia głębszego, prawdziwego wyczerpa
nia, spowodowany głównie przez u tra tę  w ę
glowodanów.

(Rev. scient.). M. FI.

— Purpura wzrokowa w siatkówce oka, jak  
wiadomo, w świetle blednie, w ciemności zaś 
regeneruje się ustawicznie. Badacz włoski, p. 
G atti badał na żabach, jak i wpływ na tę  re- 
generacyą wywierają zmiany tem peratury. 
Okazało się, ze tem peratury 1°, 21, 3°, 4° i 35° 
do 40° w wyraźny sposób zmniejszają zdol
ność siatków ki do wytwarzania purpury. 
Tem peratura 20° je s t najpomyślniejszą. Gdy 
siatków ka obficie zawiera purpurę wzrokową, 
wówczas ani tem peratury niskie ani w yso
kie nie wywierają na nią działania rozkłado
wego.

(Naturw. Rundsch.) A. L.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— Akademia Umiejętaości w Krakowie 
ogłasza niniejszem konkurs na stypendyum im. 
ś. p. Zenona Pileckiego w kwocie 2400 koron.

K andydatem  może być według woli ś. p. Ze
nona Pileckiego tylko rodow ity Polak, katolik 
obrządku rzymskiego lub grecko-unickiego, 
k tóry  ukończył kurs n iu k  uniwersyteckich 
ze stopniem  doktora, lub też na jednym  
z uniw ersytetów  rossyjskich ze stopniem n au 
kowym kandydata, i pragnie udać się za g ra
nicę, celem dopełnienia studyów w obranym 
zawodzie naukowym. Kandydat powinien 
władać biegłe językiem ojczystym i ma we 
własnym interesie postarać się o wszelkie 
dowody, świadczące nietylko o jego uzdol
nieniu, wytrwałej pracowitości i zamiłowaniu 
w naukach, lecz także o jego moralności 
i poczuciu narodowem. Pomiędzy kandy
datami, zarówno pod każdym względem 
zasługującemi na otrzymanie stypendyum, 
pierwszeństwo dane będzie kandydatowi, po
chodzącemu z Królestwa.

Tym razem o stypendyum  to ubiegać się 
mogą kandydaci, którzy poświęcają się nau
kom matematyczno przyrodniczym.

Podania wnosić należy do Akademii Umie
jętności w  Krakowie po dzień 15 czerwca 
1902 i dołączyć do nich następujące za
łączniki :
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ROZMAITOŚCI.
1) Dowody, źe kandydat według warunków 

powyżej określonych ma prawo ubiegać się
0 powyższe stypendyum.

2) Dokładny program  studyów, k tóre w cią
gu roku zamierza odbywać.

Stypendyum powyższe wypłaci kasa Aka
demii Umiejętności w  dwu równych ratach 
półrocznych, a mianowicie pierwszą ra tę  dnia
1 października 1902, drugą zaś dnia 1 kw iet
nia 1903. W ypłata drugiej ra ty  zależeć będzie 
jednak od uchwały kom itetu stypendyjnego, 
którem u stypendysta po upływie pierwszego 
półrocza złoży wyczerpujące sprawozdanie 
z odbytych studyów.

W  Krakowie d. 15 kw ietnia 1902 r.

Sekretarz generalny: 
Stanisław Smolka mp.

— Akademia Umiejętności w Krakowie 
ogłasza niniejszem konkurs na stypendyum im. 
Śniadeckich z fundacyi ś. p. Seweryna Gałę- 
zowskiego, w  kwocie 5000 franków.

Celem powyższego stypendyum  jest dopeł
nienie studyów naukowych za granicą; według 
słów fundatora „z celem tym  łączy się myśl, 
ażeby przy tej pomocy uniw ersytety krajowe, 
nateraz krakowski i lwowski, mogły mieć 
zapewniony zapas sił nauczycielskich, a w każ
dym razie kraj ludzi mogących wpływać 
samodzielnie na postęp umiejętności'1.

Kandydat, mogący otrzymać to stypendyum, 
jeżeli nie jest przy jakim kolwiek krajowym 
lub zagranicznym uniwersytecie docentem 
lub asystentem, winien posiadać wyższy sto
pień naukowy i być znanym z gorliwej pracy 
w zawodzie, którem u pragnie się poświęcić, 
w każdym zaś razie wymagać się będzie od 
niego biegłości w języku polskim.

Podania wnosić należy do Akademii Umie
jętności w Krakowie po dzień 15 czerwca 
1902 i dołączyć do nich następujące za
łączniki :

1) Dowody, że kandydat według warunków7 
powyżej określonych może ubiegać się o po
wyższe stypendyum; jeżeli zaś je s t docentem, 
powinien wykazać, co dotychczas wykładał: 
i ilu miał słuchaczów.

2) Prace naukowe drukiem ogłoszone albo 
też i rękopiśmienne.

3) Dokładay program studyów, które w cią
gu roku zamierza odbywać.

Stypendyum powyższe wypłaci kasa Aka
demii Umiejętności w dwu równych ratach 
półrocznych, a mianowicie pierwszą ratę  dnia 
10 października 1902, drugą zaś d. 10 kw ie
tnia 1903 r. W ypłata drugiej ra ty  zależeć 
będzie jednak od uchwały kom itetu stypen
dyjnego, którem u stypendysta po upływie 
pierwszego półrocza złoży wyczerpujące spra
wozdanie z odbytych studyów.

W  Krakowie d. 15 maja 1902 r.

Sekretarz generalny: 
Stanisław Smolka mp.

— Trzęsienia ziemi. W ostatnich czasach sko
rupa ziemska w wielu miejscach ulega zabu
rzeniom. Dzienniki obniosły po całym ś wiecie 
wiadomość o strasznej klęsce, k tórą spowo- 
wał wybuch wulkanu na wyspie Martynice. 
W  tym samym przeciągu czasu w wielu 
jeszcze innych miejscowościach powłoka ziem
ska zdradzać zaczęła niepokój. Martynika, 
jedna z wysp Antylskich, już nie poraź pierw
szy jest widownią działalności wulkanicznej— 
temu czynnikowi zawdzięcza właśnie swoje 
wynurzenie ponad poziom morza. Skład i bu
dowa jej są wulkanicznej natury, a główna 
wyniosłość tego ogniem brzemiennego połud
niowo wschodniego posterunku Antylów— 
Montagne Pelee do połowy wieku ubiegłego 
ziała ogniem i jeszcze w roku 1851 po silnem 
trzęsieniu ziemi utworzyły się tu  dwa kratery, 
z których się wydzierały potoki błota i po
ciski kamieni. Od tego czasu jednak wulkan 
ucichł i z czasem został uznany za wygasły. 
W yspa była dobrze zasiedlona i zagospoda
rowana dla urodzajnej gleby, jaką zwykle 
stanowią produkty w ietrzenia tufów, law 
i innych skał pochodzenia wulkanicznego. 
Niemal u stóp, bo o 3 km  od Mont-Pelee, roz
winęło się dość znaczne i licznie zamieszkałe 
miasto Saint-Pierre W szystko zdawało się 
zapowiadać prosperowanie wyspy, aż oto 
w końcu kw ietnia Mont-Pelee zaczął zdradzać 
jakby  oznaki przebudzenia z przeciągłej 
drzemki. W  nocy z 3 na 4 maja z wulkanu 
posypał się grad kamieni, okolica została 
pokryta popiołem, a powietrze wypełniło się 
dymem; 5 maja o pierwszej po południu 
z wulkanu wystąpiły potoki żarzącego błota 
i spływać poczęły po dolinie rzeki Blanche; 
7 maja o g. G m . 50 nagle wulkan zionął 
płomieniem. Ogień, błoto, wrąca woda jakgdy- 
by z huraganem spadły na miasto i przystań. 
W  mgnieniu oka miasto zostało zburzone, 
a statk i .stanęły w płomieniu. Tylko jednemu 
z nich, imieniem „Roraima11, udało się ujść 
przed zagładą. Jeden z oficerów załogi, k tó 
ry zeszedł później na ląd, opowiada, źe oko
lica przedstawia straszny obraz. W  żarzącej 
się lawie tu  i tam widniały zwęglone zwłoki. 
Cała powierzchnia tak  jeszcze niedawno kw it
nącej dobrobytem kolonii, przedstawiła stek 
rumowisk nurzający się w żarzącem się błocie 
Żarzące się kamienie z siłą wyrzucone z wul
kanu zakreślając ogromne parabole spadały 
na dalekiej nieraz odległości od ogniska 
klęski, szerząc pożogę. Obecnie osady, jak 
podają do wiadomości depesze, stoją w pło
mieniu. Jednocześnie z Montagne-Pelee za
niepokoił się wulkan i na Saint-Vincent, ma
lutkiej wysepce położonej o 20 km  na 
południe od Martyniki. W reszcie nastąpił 
wybuch tego samego dnia co i Montagne- 
Pelee. Gdy to  miało miejsce, jednocześnie 
seismografy w Europie południowo-zachodniej 
zanotowały wstrząśnienia ziemi. Kilian, pro
fesor geologii w uniwersytecie w Grenobli,
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podał do wiadomości, że 6 maja seismograf 
systemu Kilian-Paul, którym  się posługuje 
do obserwacyj, zdradził wstrząśnienie seismicz- 
ne w kierunku północno-wschodnim o godz. 
3h 4m 49s (południk paryski) zrana. W krótce 
ukazały się wiadomości, że wstrząśnienie od
czuwano i na południo-zachodzie Francyi, 
a także na całem wschodniem wybrzeżu śród- 
ziemnomorskiem Hiszpanii. W e Floirac oko
ło Bordeaux wstiząśnienie dało się uczuć 
o 3h 5m 30s (czyli o 41 sekund później niżeli 
w Grenobli) i miało kierunek północno-za
chodni. Z obliczeń szybkości posuwania się 
wstrząśnienia epicentrum  przypada na morzu 
Śródziemnem na południe od Minorki.

Na miesiąc prawie przed temi, zaszłemi na 
na zachodzie zjawiskami, było nadzwyczaj silne 
trzęsienie ziemi około jeziora Bajkalskiego, 
mniej silne w Finlandyi i wreszcie znane 
z dzienników a powodujące straszną klęskę— 
w  Szemasze. W  okolicy jeziora Bajkalskiego 
trzęsienie zaczęło się od Irkucka, gdzie dało 
się odczuć zapomocą gw ałtownych w strzą- 
śnień 12 kwietnia o 6 zrana. W ahadło w ob- 
serw atoryum  odchyliło się o 22 milimetry.

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. 14 do 20 m aja 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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Ś red n ie  41,8 10,5 73 23,0

TREŚĆ. N otatki z wycieczki do W igier, przez K. Kulwiecia. — Dr. R. Henning. B adania 
naukowe zjawisk m edy u mis ty czny ch, tłum . E re r . (dokończenie). — Korespondencya W szech- 
świąta. -— Kronika naukowa. — W iadomości bieżące. — Rozmaitości. — Buletyn meteorolo

giczny.

W y d a w c a  W . W R Ó B L E W S K I R e d ak to r B R . Z N A T O W IC Z .

W  przeciągu pierwszej minuty nastąpiło po 
sobie około 20 wstrząśnień. W  dalszym cią
gu wstrząśnienia seismiczne powtórzyły się  

i z większą siłą o 7h 31m, 7h 36m i 8h 14m zrana.
W skutek znacznej siły nie dały się ująć 

! w  pomiary przyrządów specyalnych; podług 
| skali Rossi-Forela dochodziły do n‘5. W  Se- 
| lengińsku główne wstrząśnienie postępowało 
i  w kierunku z S—W  na N—S i najsilniejsze 
| uderzenia nastąpiły o 7h 0m, 7h 50m, 7h 54m 

i 8h 35m zrana. W e w fi Śnieżnaja, położonej 
na wschodniem wybrzeżu jeziora, powywra
cane zostały kominy, sprzęty padały na zie
mię. Dalej na E  wstrząśnienia były daleko 
słabe ze.

W  Finlandyi bardzo silne wstrząśnienia 
i odczuwano w nocy z 10 na 11 kw ietnia 

zwłaszcza w północnej części kraju. W  Ulea- 
borgu drgały szyby i sprzęty waliły się na 
podłogę. W  Szemasze, ja k  wiadomo, dwa 
silne wstrząśnienia 17 kwietnia, jedno o 10h 0 m 

j  drugie o 10h 30m wieczorem, obróciły większą 
j  część budowli w gruzy. Oprócz tego powsta- 
| ły tu  pewne zaburzenia hydrologiczne i inne-

J .  fc
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