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K I L K A  O W  AG  O H Y PN O TY Z M IE .

I.

Badania naukowe hypnotyzmu datują się 
od bardzo niedawna; zjawiska jednak, nale
żące do tej dziedziny, były spostrzegane już 
w starożytności. Historya Indyj, Egiptu 
starożytnego, Babilonu, Grecy i i Rzymu 
uczy nas, jakie wybitne znaczenie hypno- 
tyzm miał w  religiach tych krajów. Eakiro- 
wie indyjscy przez wpatrywanie się w ko
niec własnego nosa lub zapomocą innych 
podobnych praktyk wprawiali się w stan 
uśpienia, w  którym mogli przybierać najnie- 
wygodniejsze postawy i pozostawać w nich 
bez ruchu bardzo długo; w stanie tym byli j  

oni nieczuli na wszelkie postaci bólu : moż
na ich było krajać, kłóć, parzyć bez wywo
ływania z ich strony najmniejszej reakcyi. 
W  Egipcie bóg Aspis mógł w pewne dni 
uroczyste udzielać dzieciom i kobietom daru 
proroctwa; w Babilonie kapłani wywoływali 
duchy zmarłych; wyrocznie greckie i rzym
skie, oddychając gazami odurzającemi, wpa
dały w stan ekstazy, w którym m ogły prze
powiadać przyszłość. W  wiekach średnich 
wraz z rozpowszechnieniem się kultu dyabła 
zjawiska podobne zaczynają być przypisy
wane mocy szatana i ludzi znajdujących się 
z nim w stosunkach: czarownicy sprowa

dzają choroby na wierzących w ich nadprzy
rodzoną władzę, egzorcyści i cudownicy w y
pędzają dyabłów i uzdrawiają przez wkłada
nie rąk, a i dziś jeszcze jest mnóstwo miejsc, 
słynących jako cudowne, w których wierni 
nieraz odzyskują zdrowie. Wszystkie te 
fakty są zanadto znane, aby trzeba było 
długo rozwodzić się nad niemi. O ich istnie
niu nie wątpiono nigdy; w ciągu wieków 
całych jednak nie starano się odnaleźć ich 
przyczyny, uważając je za zjawiska nad
przyrodzone. Pierwszy Paracelsus w swem 
dziele Practica Teophrasti Paracelsi, wyda- 
nem w  Norymberdze w roku 1529 pokusił 
się o wytłumaczenie tych zjawisk. Podług 
niego każdy człowiek posiada w sobie fluid 
magnetyczny, który to fluid może oddziały
wać na innych ludzi, wywołując zmiany 
w ich organizmie. Poglądy Paracelsa, po
mimo całej swej naiwności, przedstawiały 
bądź co bądź pierwszą próbę systematyzacyi 
wyżej wspomnianych faktów, nic dziwnego 
przeto, że zyskały sobie wielu zwolenników, 

i Następcy jednak Paracelsa, wprowadzając 
coraz nowe uzupełnienia do jego  teoryi, do
prowadzili ją  z czasem do absurdum, tak że 
wreszcie zupełnie przestano się nią intereso
wać. Tak się rzecz miała do roku 17G7, 
wr którym to czasie Antoni Mesmer zaczął 
zajmować się magnetyzmem zwierzęcym. 
Człowiek ten, w gruncie rzeczy szarlatan, 
myślący tylko o korzyściach materyalnycli,
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zyskał sobie w  owe czasy ogromną sławę 
w Paryżu przez swe praktyki lecznicze. P o 
dając jako własną teoryę Paracelsusa, Me- 
smer głosił, że p łyn magnetyczny stanowi 
lekarstwo uniwersalne na wszelkie choroby. 
Tłum y chorych zbiegały się do niego i w ie
lu z nich powracało uleczonych do domu. 
W krótce Mesmer nie był w stanie wydołać 
napływającym rzeszom żądającym uzdro
wienia i zbudował ceber magnetyczny, do
koła którego w wielkiej sali urządzał swe 
posiedzenia magnetyczne. Chorzy siadali 
dokoła cebra w  kilka rzędów, trzymając się 
za ręce. Każdy chory był połączony z ce
brem zapomocą pręta żelaznego, który do
tykał chorej części ciała, prócz tego długim 
sznurem, opasującym wpół każdego chore
go, byli oni powiązani ze sobą. W  ciszy, ja 
ka panowała w  sali, rozlegały się stłumione 
dźwięki ukrytej muzyki i śpiewu, Mesmer 
zaś przechadzał się z laską żelazną w ręku 
i od czasu do czasu dotykał nią chorych. 
W ielu  chorych (prawdopodobnie histeryków) 
od dotknięcia tą laską dostawało drgawek, 
z powodu czego salę, w  której Mesmer prak
tykował, przezwano „piekłem konwulsyj 
Rozgłos uleczeń ściągał do Mesmera coraz 
więcej chorych. Jeden „ceber m agnetyczny41 
okazał się wkrótce niewystarczającym : Me
smer zmuszony był zwiększyć ich liczbę do 
czterech. Powodzenie Mesmera trwało pięć 
lat. W  roku 1782 komisy a złożona z leka
rzy, wydelegowana dla zbadania metody 
jego  leczenia, wypowiedziała niekorzystne 
zdanie o praktykach magnetycznych i Me
smer zmuszony był opuścić Paryż, uwożąc 
ze sobą ogromne bogactwa. Po  wyjeździe 
Mesmera markiz Puysegur leczył przez dwa 
lata jego metodą. Zauważył on pierwszy, 
że chorzy w  „stanie magnetyzmu1' mogą 
wpadać w sen głęboki, w którym magnety- 
zer może poddawać im rozmaite uczucia 
i myśli oraz zmuszać ich do spełniania czy 
nów, wykonywanych przez nich z dokład
nością automatów.

Po roku 1784 w  ciągu przeszło trzydzie
stu lat nie zajmowano się wcale „magne
tyzmem zwierzęcym1'. Dopiero w roku 1819 
ukazuje się znów dzieło, traktujące o tej 
kwestyi p. t. „De la cause du sommeil luci- 
de“ . Autorem tego dzieła był ksiądz hisz
pański, nazwiskiem Far i a, który przebywał

przez długi czas w Indyach i tam zapoznał 
się z praktykami fakirów. Faria nie uzna
wał istnienia fluidu magnetycznego. P o 
dług niego przyczyna snu somnambuliczne
go spoczywa nie w  magnetyzerze, lecz 
w.mózgu osobnika usypianego. A by w y
wołać sen hypnotyczny, Faria zamykał oczy 
osobie poddanej doświadczeniu i głosem sil
nym nakazywał jej spać, co częstokroć rze
czywiście wystarczało do wystąpienia snu. 
Dalszy rozwój nauki wykazał prawdzi
wość zasadniczych poglądów Farii, za życia 
jednak nie zyskał on sobie uznania. Pom i
mo usilnych starań jego zwolenników Noi- 
zeta i Bertranda, teorya Farii wkrótce zosta
ła zapomniana.

Zainteresowanie jednak zjawiskami hyp
notyzmu wzrastało coraz bardziej. W  ro
ku 1820 Dupotet zajmował się doświadcze
niami nad hypnozą z początku w Hótel- 
Dieu, później w  Salpetriere. W  pięć lat 
później doktor Foissac wystosował list do 
Akademii nauk lekarskich w Paryżu z pro
śbą o wydelegowanie komisyi do zbadania 
„zjawisk magnetycznych“ . Akademia po
leciła ich zbadanie komisyi złożonej z pięciu 
członków, na której czele stał Husson. Pra
ce delegacyi trwały pięć lat. W  roku 1831 
Husson zdał obszerny raport z dokonanych 
poszukiwań, uznający istnienie „zjawisk 
magnetycznych", Akademia jednak z oba
w y kompromitacyi nie ośmieliła się wydru
kować sprawozdania Hussona, a w  osiem lat 
później postanowiła nawet raz na zawsze 
nie zajmować się magnetyzmem.

Pomimo to badania zjawisk magnetyzmu 
zwierzęcego nie ustawały i dostarczały co
raz nowych spostrzeżeń. W  roku 1841 le
karz James Braid, opierając się na bogatem 
doświadczeniu, obalił ostatecznie teoryę pły
nu magnetycznego i stworzył teoryę hypno
tyzmu, która z pewnemi modyfikacyami 
cieszy się dotychczas największem rozpo
wszechnieniem nauce. Braid udowodnił, 
że nie istnieje żaden fluid przechodzący 
z hypnotyzera na hypnotyzowanego; stan 
hypnotyczny i zjawiska, jakie w nim zacho
dzą, mają swe źródło czysto subjektywne, 
zależne od zmian w  układzie nerwowym 
uśpionego. Ześrodkowanie uwagi na jed
nym przedmiocie wywołuje sen hypnotycz- 
n y : hypnoza przeto może być wywołana
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przez wpatrywanie się w przedmiot błysz
czący, przez wsłuchiwanie się w jednostajne 
dźwięki i t. p. W  stanie tym —mówi Braid — 
wyobraźnia hypnotyka staje się tak żywą, 
że każda myśl, bądź powstająca samodziel
nie, bądź poddana przez hypnotyzera albo 
osobę przez niego wskazaną, nabiera u za- 
hypnotyzowanego pozorów rzeczywistości; 
stąd halucynacye, stąd lecznicze działanie 
suggestyi hypnotycznej i t. p.

Doktryna Braida nie miała z początku 
wielkiego rozgłosu w Anglii i Francyi, na
tomiast w Ameryce pozyskała ona odrazu 
uznanie. W  Stanach Zjednoczonych naj
bardziej przyczynił się do jej rozpowszech
nienia Grimes, który nadał jej nazwę elek- 
trobiologii. W  roku 1850 powróciła ona do 
A n g lii i pozyskała sobie wielu zwolenników 
(Darling, Bennet, Simpson, Carpenter, H ol
land er). W e Francyi zajęto się tą kwestyą 
dopiero w roku 1860. Doktrynę Braida 
rozpowszechnił tu Durand de Gros i profe
sor Azam. Ten ostatni badał szczególniej 
znieczulenie na ból, które chciał wyzyskać 
w celach chirurgicznych. W  roku 1866 
Liebeault ogłosił dzieło, które stało się pod
waliną poglądów szkoły nantejskiej. Ucz
niowie jego, Liegeois, Beaunis i Bernheim, 
opierając się na ogromnej liczbie obser- 
wacyj, uzupełniają teoryę swego mistrza. 
Szczególniej ten ostatni w  swej znakomitej 
pracy „De la suggestion et de ses applica- 
tions a la therapeutique“ ') z nieubłaganą 
konsekwencyą przeprowadza myśl, że g łów 
ną, jeżeli nie wyłączną przyczyną zjawisk 
hypnotycznych jest suggestya.

Współcześnie prawie ze'szkołą nantejską 
powstaje we Francyi druga szkoła, na kt jrej 
czele stoi Charcot z Paryża. Znakomity ten 
badacz i grupujący się dokoła niego ucznio
wie posuwają znacznie naprzód badania nad 
hypnotyzmem. Coraz więcej spostrzeżeń 
naukowych pozwala uczonym francuskim 
podawać coraz bardziej prawdopodobne hy- 
potezy co do przyczyny i charakteru zja
wisk hypnotycznych. Jednocześnie badania 
nad hypnotyzmem przenoszą się do N ie
miec, Szwajcaryi, Polski i Rossyi, gdzie 
pozyskują odrazu zwolenników w wielu po-

') Wydanie 1-sze. w r. 1884, 2-gie w 1886, 
3-cie w 1891.

ważnych badaczach, takich jak Heidenhein, 
Forel, Ochorowicz, Cybulski, Danilewskij 
i inni. Obecnie istnieją już wykłady o hyp- 
notyzmie na uniwersytetach: w Paryżu, 
Nancy, Brukselli, Zurichu, Genewie oraz 
mnóstwo czasopism i towarzystw nauko
wych, zajmujących się tą kategoryą zjawisk. 
Badania nad hypnotyzmem nie ograniczają 
się do człowieka. Niektórzy uczeni, przy
puszczając słusznie, że, chcąc zbadać jakiś 
szereg zjawisk, należy je  obserwować tam, 
gdzie tworzą one najmniej złożone kombi- 
nacye, biorą się do doświadczeń nad zwie
rzętami. Czermak, Preyer, Wilson, Beard, 
Yerworn, Danilewskij ') i inni przedsiębiorą 
badania w tym  kierunku. Obserwacye i do
świadczenia były wykonywane przez nich 
nad królikami, świnkami morskiemi, ryba
mi, rakami, żabami, wężami, karaluchami, 
kurami, gołębiami i niektóremi innemi zwie
rzętami. U  zwierząt tych stwierdzono wię
kszość objawów hypnozy właściwych czło
wiekowi, nadto zaś niektóre dotąd nieznane. 
Aczkolwiek rezultaty otrzymane dotychczas 
na tej drodze nie są zbyt bogate, niemniej 
jednak odznaczają się one większą ścisło
ścią, niż osięgnięte z badań nad ludźmi, 
i dowodzą, że dalsze poszukiwania w tym 
kierunku przyniosą bezwątpienia znakomite 
korzyści.

W  zjawiskach hypnotycznych, tak samo 
jak we wszystkich innych, dotyczących na
szej istoty duchowej, odróżniać musimy 
dwie strony: stronę psychiczną i stronę 
fizyologiczną. Dla całkowitego zbadania 
kwestyi koniecznem jest wyjaśnić sobie 
udział i wzajemny stosunek obu tych czyn
ników. Niestety jednak w badaniach do
tychczasowych nad hypnotyzmem strona 
fizyologiczną tych zjawisk była bardzo mało 
uwzględniana. Istnieją tylko obserwacye 
luźnych objawów lizyologicznych, najczę
ściej niezbyt krytyczne i nie powiązane 
w jednę całość, wskutek czego i hypotezy 
w tej dziedzinie odznaczają się wielką do
wolnością. Inaczej rzecz się ma ze zjaw i
skami psychicznemi. Tutaj cały szereg w y
bitnych badaczów od trzydziestu przeszło 
lat nagromadził tyle faktów, że usystematy-

') Porówn. Hypnotyzm żab w n-rze poprzed
nim Wszechśw.
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zowanie ich jest już dziś możliwe i stanowi 
nawet poniekąd konieczność naukową. W  na
szym szkicu zajmiemy się głównie rozpa
trzeniem zjawisk psychicznych zachodzą
cych w  hypnozie, robiąc wycieczki w  dzie
dzinę fizyologii tylko wówczas, kiedy okaże 
się to niezbędnem dla dokładnego zrozumie
nia przedmiotu.

H .

W  jaki sposób można wywołać hypnozę? 
Rozmaici badacze używali w tym celu roz
maitych środków. Charcot i jego uczniowie 
stosowali najczęściej środki fizyczne, polega
jące na drażnieniu któregokolwiek z narzą
dów zmysłowych. Podnieta, działająca spro
wadzała tu sen albo przez podrażnienie 
nagłe, krótkotrwałe (chwilowe oślepiające 
światło, silny dźwięk i t. p.), albo przez 
drażnienie długotrwałe powolne (wpatrywa
nie się w  błyszczący przedmiot, wsłuchiwa
nie się w  jednostajny odgłos, lekkie doty
kanie i t. p.). Czynniki te, podług Charcota, 
sprowadzają sen bezpośrednio bez udziału 
suggestyi, chociaż suggestya, jako taka, mo
że również wywołać hypnozę bez wszelkich 
manipulacyj fizycznych. Innego zdania są 
badacze, należący do t. zw. szkoły nantej- 
skiej. Podług nich sen hypnotyczny może 
być wywołany wyłącznie tylko zapomocą 
suggestyi. „W e  wszystkich metodach otrzy
mywania hypnozy— mówi Bernheim—jeden 
tylko czynnik odgrywa r o lę : czynnikiem 
tym  jest suggestya. Dany osobnik usypia, 
skoro jest przeświadczony, że musi usnąć. 
Usypia go jego wiara, jego  wrażliwość psy
chiczna. Ruchy, wykonywane przez hypno- 
tyzera, dotykanie, podrażnienie zmysłów 
osięgają skutek tylko wówczas, kiedy są 
skojarzone z myślą poddaną lub odgadnię
tą przez hypnotyzowanego, że musi on 
usnąć“ '). A b y  wywołać hypnozę, Bern
heim stara się skupić całą uwagę osobnika 
na idei snu. W  tym  celu używa suggestyi 
słownej. Posadziwszy usypianego w  w y
gód nem krześle, każe mu patrzeć sobie 
w  oczy i jednocześnie wmawia mu, że uczu- 
wa on potrzebę snu, że doświadcza stanu

ł) Cyt. u Crocąa, L ’hypnotisme scientifiąue, 
str. 74 i nast.

błogiego spokoju, że oczy jego zachodzą 
mgłą, powieki mrużą się i zamykają i t. p.; 
skoro zaś zauważy, że wmawianie zaczyna 
wywierać skutek, wymawia głosem stanow
czym sakramentalne słowa : „proszę spać/1, 
co najczęściej przeważa szalę. Jeżeli za 
pierwszym razem sen nie następuje powta
rza on ten sam manewr po raz drugi i trze
ci. W  ten sposób po paru posiedzeniach 
już w  ciągu kilku minut występuje hypno
za. W  celu rozbudzenia zahypnotyzowa- 
nego Bernheim używa suggestyi słownej, 
Charcot dmuchania w  oczy, inni kombina- 
cyi obu tych sposobów.

I I I .

Na podstawie licznych obserwacyj nad hi
sterykami w Salpetriere Charcot doszedł do 
przekonania, że sen hypnotyczny objawia 
się pod naj rozmaitszemi postaciami, które 
jednak wszystkie dają się ostatecznie spro
wadzić do trzech zasadniczych typów, a mia
nowicie : stanu kataleptycznego, stanu le- 
targicznego i stanu somnambulizmu w yw o
łanego. Stany to mogą częstokroć w  ciągu 
jednej obserwacyi u jednego i tego samego 
osobnika występować kolejno według woli 
eksperymentatora zapomocą zastosowania 
pewnych ściśle określonych praktyk i w  ta
ki sposób przedstawiają niejako trzy okresy 
jednego i tego samego procesu.

1) Stan kataleptyczny można wywołać : 
pierwotnie zapomocą głośnego i niespodzie
wanego hałasu, silnego światła podsunięte
go nagle przed oczy, wpatrywania się w ja
kikolwiek przedmiot i t. p.; następczo, po 
stanie letargicznym, zapomocą podniesienia 
do góry w  miejscu oświetlonem zamknię
tych poprzednio powiek. W  stanie tym 
osobnik zachowuje się nieruchomo. Oczy 
jego są otwarte, wzrok utkwiony w  jeden 
punkt. Członki ciała zachowują często na
daną im postawę, nawet najbardziej niewy
godną. Nadczułość nerwowo-mięśniowa nie 
daje się zauważyć, natomiast występuje 
znieczulenie na ból. Organy zmysłów, za
chowują przynajmniej częściowo swą wraż
liwość, tak że zapomocą nich można w yw o
ływać u zahypnotyzowanego automatyczne 
spełnianie rozkazów, halucynacye i t. p.
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2) Stan letargiczny występuje : pierwotnie 
pod wpływem wpatrywania się w  jakikol
wiek przedmiot umieszczony w pewnej od
ległości; następczo, po stanie kataleptycz- 
nym przez proste zamknięcie oczu albo prze
prowadzenie uśpionego w  miejsce zaciemnio
ne. Mięśnie w letargu znajdują się w sta
nie kompletnego zwolnienia; skóra i błony 
śluzowe są znieczulone. W rażliwość na 
suggestye i halucynacye znika. Gałki ocz
ne są wzniesione ku górze, oczy zamknięte. 
Występuje nadczułość nerwowo-mięśniowa 
ogólna lub częściowa, mogą powstawać 
przykurczenia i t. p.

3) Stan somnambulizmu wywołanego mo
że być otrzymany bezpośrednio u niektórych 
osób zapomocą rozmaitych sposobów, po
średnio otrzymuje się go ze stanu katalep- 
tycznego, lub letargicznego przez wywarcie 
lekkiego ucisku na ciemię. Jest to stan 
najbardziej skomplikowany. Oczy osoby 
zahypnotyzowanej są zamknięte lub przy
mknięte. Mięśnie znajdują się w  stanie po
datności woskowej. Istnieje znieczulenie 
skóry, natomiast zmysły (wzrok, słuch, 
zmysł mięśnowy) odznaczają się nadczuło- 
ścią. W ywołane halucynacye zarówno zmy
słowe, jak i uczuciowe posiadają charakter 
wielkiej wyrazistości. Ucisk zapomocą pal
ców na gałki oczne przeprowadza stan som
nambuliczny w  stan letargiczny.

Uczniowie Charcota zmodyfikowali tro
chę jego poglądy. Tak Richer zauważył, 
że hypnotyzm nie zawsze objawia się w spo
sób opisany przez mistrza. Takie niety
powe przypadki zdarzające się, podług 
niego, daleko częściej nazwał on „małym 
hypnotyzmem1* w odróżnieniu od „w ielkie
go hypnotyzmu11, którą to nazwę nadaje 
stanom spostrzeganym przez Charcota. Pi- 
tres rozklasyfikował każdą z typowych 
postaci na kilka stanów, odpowiednio do 
pewnych drugorzędnych zjawisk, zaobser
wowanych przez niego. Co do stanu świa
domości u zahypnotyzowanych, to szko
ła paryska zwraca uwagę na wzmożenie 
w czasie snu pamięci z częściową lub cał
kowitą amnezyą po przebudzeniu oraz na 
zniesienie kontroli rozsądku, czego rezulta
tem jest mniej lub więcej wyraźny automa- | 
tyzm. Co do przyczyny zjawisk hypno
tycznych, Charcot uważa je  za jednoznacz

ne z wywołanym napadem histerycznym. 
Zdrowi, podług niego, nie dają się hypno- 
tyzować. Tego samego zdania jest Gilles 
de la Tourette i inni zwolennicy szkoły pa
ryskiej. Niektórzy z nich jednak różnią się 
co do poglądów na tę kwestyę od swego 
mistrza. Kum pf za przyczynę hypnozy 
uważa zaburzenia w krążeniu krwi w  móz
gu : przekrwienie lub niedokrewność; po
dług Preyera sen hypnotyczny stanowi re
zultat ześrodko wania uwagi na jednym 
przedmiocie: monoideizm ten, powodując 
nadmierną działalność komórek mózgowych, 
pociąga za sobą z konieczności anormalne 
wytwarzanie się produktów utleniania 
w mózgu, wskutek czego mózg pozbawiony 
dostatecznej ilości tlenu popada w stan odu
rzenia.

(D N )

Kazimierz Okuszlco.

PROF. DR. M. RACIBORSKI.

RO ŚLINNO ŚĆ  K U L I  Z IE M S K IE J  

W  W IE K A C H  M IN IO NYCH .

Odczyt publiczny, wygłoszony w  Krakowie d. 12 marca r. b.

(Dokończenie).

Że to zubożenie jest tylko czasowe, że 
w epoce późniejszej znów bujną widzimy ro
ślinność, mamy do zawdzięczenia emigracyi 
z zewnątrz, w tym razie nie ze wschodu, lecz 
z zachodu. Na lądzie, którego granic nie 
znamy, który w każdym razie dotykał 
w Ameryce północnej stanu Virginia, który 
prawdopodobnie sięgał aż do zachodnich 
wybrzeży Portugalii i który na północ do- 

I sięgał Grenlandyi, utworzyła się z niezna
nych nam powodów roślinność nowa, roślin 
kwiatowych, roślin, które my dzisiaj właśnie 
jako naszę roślinność znamy, i z tego to lą
du rozeszła się ta roślinność we wszystkich 
kierunkach na zachód i na wschód po Euro
pie oraz innych częściach kuli ziemskiej. Do 
nas roślinność ta przyszła stosunkowo póź
no. Np. na Morawach tuż nad granicą ma
my dość bogatą florę, zachowaną w t. zw. 
łupkach wernsdorfskich. Pochodzi ona z epo
ki, gdy na zachodzie była już wykształcona
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roślinność nowa, kwiatowa, do Wernsdorfu 
ona wtedy jednak jeszcze nie doszła. W i
dzimy ją  n nas dopiero w znacznie póżniej- 
niejszej epoce senońskiej w okolicy Potuli- 
cza pod Rawą Ruską, jako florę roślin kwia
towych, co prawda ani tak bujną ani tak 
barwną, jak jest obecnie. M ianowicie wię
kszość roślin, które ówcześnie rosły, przypo
mina naszę wierzbę, dęby lub olsze, które 
nie mają barwnych kwiatów, które skazane 
są na zapylanie wiatrem, które nie potrze
bują barwności kwiatów, znęcających owady. 
Zwolna z tej pierwotnej roślinności wytwa
rzała się coraz bogatsza i coraz do dzisiejszej 
podobniejsza roślinność, zwłaszcza podobna 
do dzisiejszej podzwrotnikowej. B y  ją  po
znać, należałoby się zwrócić przedewszyst- 
kiem do granic W ołyn ia i Ukrainy. W tedy 
w  epoce eocenicznej, gdy w Tatrach tworzy
ła się gruba warstwa numulitowa, wtedy na 
dalekim W ołyniu istniał w ielki las, w któ
rym główną rośliną, charakteryzującą tenże, 
były palmy o liściach palczastych, t. zw. sa
bal ukraiński, palmy o liściach kilkumetro
wej szerokości, wachlarzowatych, które do 
dziś dnia w  tamtejszych kwarcytach leżą 
przechowane. Obok tej palmy były inne ro 
śliny, równie południowe : mnóstwo laurów, 
fig, wogóle typów, które dziś rosną pod rów
nikiem. Flora ta do dziś dnia bardzo mało 
została zebrana i zbadana, materyał najbo
gatszy zebrał swego czasu prof. kijowski, 
Rogow i cz. Natomiast z mało późniejszej 
epoki znamy roślinność podobną nadzwy
czajnie dobrze, mianowicie z epoki, gdy  na 
przestrzeni od Królewca po Ostrołękę ziele
nił się las sosny bursztynowaj. Była to 
chwila niewiele wcześniejsza od epoki lasu 
palmowego Wołynia. Palm y nie w yginęły 
bynajmniej. Jeszcze na naszej ziemi pod 
Gdańskiem ży ły  wówczas, chociaż zachowa
ły  się z nich do dziś dnia tylko drobne 
szczątki pięciu gatunków.

Oprócz tego rosło wówczas mnóstwo in
nych roślin, przypominających rośliny lasu 
palmowego W ołynia, a przechowały się nad
zwyczaj pięknie w  skrzepłej żyw icy burszty
nowej. Rósł mianowicie w  tym lesie jeden 
lub może więcej gatunków sosny w  sposób 
chorobliwy wielkie ilości żyw icy wydziela
jący. Prawdopodobnie ta rozrzutność w  w y
dawaniu żywicy, dzisiejszego bursztynu, była

przyczyną, że sosna bursztynowa rychło 
wyginąć musiała, olbrzymie ilości żyw icy 
oblepiały pnie, kapały na ziemię i zalewały 
dno lasu bursztynowego, tak że posiadamy 
p łyty  bursztynowe, w  których widzimy jak- 
najlepiej zachowaną podściółkę lasu bur
sztynowego, ze śpilkami drzew, drzazgami 
drewna, włosami wiewiórek i innych zwie
rząt, przylegaj ącemi do lepkiej masy, mnó
stwo kwiatów, które wpadły do tej żyw icy 
i tonęły w niej, i t. d. Żywica wreszcie 
stwardniała, a dziś pod nazwą bursztynu 
wydobywana dostarcza zarówno zoologom, 
jak i botanikom nader cennych okazów pa
leontologicznych. Że roślinność lasu bur
sztynowego bałtyckiego była bogata, w idzi
m y choćby z tego, że z samego wybrzeża 
Sambii zdobyto po dziś (nie licząc mchów) 
80 i kilka gatunków roślin, zaś roślinność 
przechowana w bursztynach L itw y  i K róle
stwa dotychczas jeszcze wcale nie była ba
dana.

W  miarę postępu czasu roślinność zmie
niała się dalej. Palmy już w  bursztynie nie
liczne, zginęły doszczętnie na ziemiach na
szych, palmy epoki bursztynowej są ostat- 
niemi, które na ziemiach polskich dziko żyły. 
Z  nastaniem epoki chłodniejszej, z nasta
niem rozdziału na porę zimową i letnią, 
musiały zjawić się i u nas takie rośliny, 
które do nowych warunków klimatycznych 
były  przystosowane i nowych tych roślin 
znamy z wykopalisk na obszarze ziem na
szych ogromnie dużo. N ie będę tu dokład
nie opisywał i charakteryzował tej flory. 
Wspomnę chyba, że pokolei giną i fig i po
łudniowe i wawrzyńce, araukarye, damary, 
a natomiast zjawiają się w ogromnej ilości 
gatunków brzozy, dęby, topole, z których 
dziś zaledwie kilka u nas znamy. B y ły  one 
kiedyś u nas tak liczne, że np. w  jednej So
śnicy na Śląsku z małego kawałeczka ziemi 
znamy więcej niż 10 gatunków brzozy, 
a również liczne były  topole, klony i t. d. 
Jednem słowem roślinność taka, jaka dziś 
charakteryzuje przedewszystkiem Japonię 
południową, południowe stany Am eryki pół
nocnej, rosła wówczas na ziemiach naszych, 
co jest tem ciekawsze, że np. w Japonii flo
ra ówczesna była przeciwnie chłodną, tam 
roślinność przypomina bardziej tę, jaka 
u nas dziś żyje, a nie cieplejszą obecną ja 
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pońską. Było wtedy u nas widocznie cie
plej, aniżeli w Japonii.

Wspomnę jeszcze o jednej grupie skamie
niałości roślinnych z tej epoki, wydobytej 
z pokładów soli wielickiej. W  wąskiej za
toce morza podkarpackiego fale unosiły zda
ła liczne owoce z dalekich spadłe wybrzeży 
i tutaj je  osadzały. To też roślinność ko
palna wielicka częściowo tylko jest tubylczą, 
w znacznej części są to wrzucone rośliny 
obcych i dalekich od W ieliczki lądów, które 
dostarczyły np. pokładom soli pięknych owo
ców palmy zwanej Raffia, u nas wtedy już 
nie rosnącej.

Roślinność ciepłego klimatu trzeciorzędu 
naszego ustąpiła następnie i to nagle roślin
ności znamionującej znacznie zimniejsze pod- 
niebie pod wpływem katastrofy lodowcowej. 
Ta sama katastrofa, która dziś jest udziałem 
Grenlandyi, nawiedziła wtedy Europę pół
nocną, z półwyspu skandynawskiego prawie 
po Kraków i okolice Lwowa; wytworzyła się 
wielka i gruba płyta lądolodu, która przy
kryła i zniszczyła całą wegetacyę, nietylko 
na tej przestrzeni, którą sama przykryła, ale 
pod wpływem oziębienia zniszczyła całe 
mnóstwo roślin na południe od owej płyty 
na ziemiach dzisiejszych Karpat, Podola 
i Ukrainy, spowodowała, że na ich miejsce 
przybyła nowa roślinność, która w klimacie 
lodowcowym utrzymać się zdołała, roślin
ność alpejska i arktyczna. Przedewszystkiem 
więc te rośliny, które i dziś w idzimy w są
siedztwie lodowców szwedzkich i na dale
kiej północy, a więc brzozy, ale brzozy nie 
tak wyniosłe, jak u nas, lecz karłowate, na 
kilka cali wysokie, wierzby nadzwyczajnie 
niskie, zaledwie na cale wysokie i t. p. Ro
ślinność tego rodzaju pokrywała sterczące 
z lądolodu skały, rosła wśród roztopów lo
dowcowych na południu. Ślady ówczesnej 
flory lodowcowej dochowały się często i do
brze w dolnych warstwach torfowisk, ale 
niestety na ziemiach naszych bardzo są nie
dokładnie zbadane. Naturalnie, że obecność 
płyty lodowej wytępiła mnóstwo*roślin daw
niejszych, nie wytępiła ich jednak w zupeł
ności i bardzo, wiele z tych dawniejszych 
roślin dotrwało do dziś dnia. Jest to naj
starsza arystokracya roślinności naszej dzi
siejszej : bluszcz, cis, barwinek, orzech wod
ny i inne, które przechowały się do dziś

dnia w  sprzyjających im miejscowościach. 
Giną one jednak szybko, a na ich miejsce 
drogami z zachodu, przez Śląsk i poznań
skie, drogą ukraińską od morza Czarnego, 
drogą pokucką z Rumunii przywędrowała 
zwolna nasza dzisiejsza roślinność. Zjawia 
się wreszcie człowiek, który z chwilą swego 
pojawienia się modeluje sam roślinność, by 
jaknajlepiej mu służyć mogła. Z chwilą 
odkrycia Ameryki całe mnóstwo czy to zbóż 
pożytecznych, jak kukurydza, czy to chwa
stów szkodliwych, przybyło do Europy : te 
usuwają naszę starą roślinność. Dość przejść 
w jesieni wikliną nadwiślańską, żeby zoba
czyć, że większość tam żyjących roślin na
leży do gatunków, których nie tak dawno 
u nas jeszcze brakło. Są to emigranci z Ame
ryki, astry, Solidago, Oenothera, Erigeron 
i inne.

Tak dobiegliśmy do kresu i możnaby się 
jeszcze zapytać, w jakim kierunku pójdzie 
ewolucya i rozwój dalszy szaty roślinnej 
ziemi naszej. Otóż nie ulega kwestyi, że 
człowiek z postępem kultury będzie dalej 
tępił rośliny szkodliwe, a będzie dążył, by 
zachować tylko te, które odznaczają się naj
większą intensywnością przyswajania, naj
użyteczniejsze, które dla nas najlepiej i naj
szybciej pokarmy wytwarzać potrafią. W  ca
łym  rozwoju geologicznym roślinności do
strzegamy, jak z każdego systematycznego 
pnia, ze skromnych i ubogich początków 
następuje z czasem rozwój i rozszczepianie 
się na gatunki i rodzaje liczne, by następnie 
po pewnym czasie ustępować innym, ubo
żeć i wreszcie ginąć. Jakie są przyczyny 
postępowego zrazu rozwoju odpowiedzieć 
nie umiemy, jakie są przyczyny stopniowe
go wymierania bujnych poprzednio roślin
ności wiemy tylko częściowo. Wątpliwości 
nie ulega, że w większości przypadków ga
tunki wymierają wskutek zmienionych wa
runków życiowych, do których nie są nale
życie przystosowane, zaś zdolności lepszego 
przystosowania się nie mają. AYalka o byt 
ze współzawodnikami, o pokarm, o promie
nie słońca i ziemię, ze szkodnikami, a wresz
cie z otoczeniem martwem usuwa osobniki 
nieprzystosowane należycie do środowiska. 
W ięc w  razie zmieniających się warunków 
życiowych iitrzymują się tylko, te grupy ro
ślinne, które posiadają jeszcze zdolność przy
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stosowywania się, zaś sprawa ginięcia ga
tunków związana jest ze sprawą zaniku 
zdolności przystosowywania się, zdolności 
reakcyi na czynniki zewnętrzne, zdolności 
wytwarzania skokowych odmian czyli mu- 
tacyj. Dostrzegamy w tym względzie u dziś 
żyjących organizmów różnice olbrzymie, w i
dzimy jedne zmienne w budowie i kształcie, 
gdy u innych zakres zmienności jest bardzo 
ograniczony. Przyszłość należy do pierw
szych, nie zaś do drugich, skostniałych. Co 
więcej paleontologia zdaje się pouczać, że 
zdolność zmienności jakiejkolwiek grupy, 
rodziny lub gatunku nie jest znamieniem, 
w  czasie stałem, lecz zmiennem, które osią
ga w pewnej chwili stan najwyższego nasi
lenia, aby następnie zmniejszać się kolejno. 
Poucza nas dalej, że zdolność zmienności 
jest najsilniejsza u grup stosunkowo pro
stych, w  budowie i czynnościach najmniej 
wyspecyalizowanych, natomiast z wzrostem 
specyalizacyi jednostronnej, przystosowań 
jednostronnych, zdolność zmienności zdaje 
się maleć i zanikać. To też zdolność dobre
go przystosowania się do danych warunków 
życiowych, zapewniająca gatunkowi zw y
cięstwo w  walce z współzawodnikami, do
zwalająca mu rozszerzyć się i rozmnożyć 
najbardziej kryje w sobie zarazem, jako od
wrotną stronę medalu, zmniejszenie zdolno
ści przystosowania się na przyszłość, ko
nieczność wymarcia w razie ważniejszych 
zmian środowiska. Miejsce wymierających 
zajmują wtedy rody nowe, które do tej 
chwili nie m iały sposobności do szczegó
łowego przystosowania się, pochodzące 
z prostszych podstaw pnia filogenetycznego. 
Zjawisko homologiczne licznym zjawiskom 
historyi ludzkiej. Społeczeństwa o wysokiej, 
jednostronnej kulturze ustępują w  razie ka
tastrofy jędrnym, niezużytym, chociaż cy
w ilizacyjnie niżej stojącym.

P R Z Y C Z Y N E K  DO T E O R Y I CZYN N O ŚC I 

N E R W Ó W .

(Dokończenie).

Tymczasem zapanował powszechnie inny 
pogląd na stosunek wzajemny utworów ele
mentarnych układu nerwowego centralnego.

Podług niego każde włókno nerwowe wiąże 
się w ten sposób z komórką nerwową, że 
tworzą one razem jeden tylko elementarny 
utwór żywy, którego protoplazma obficie 
skupiona około jądra komórki stanowi ciąg 
dalszy protoplazmy włókien. W łókna ner
wowe stanowią zatem integralną część skła
dową pierwiastków, z których składa się 
układ nerwowy i które nazywamy neurona
mi. W  myśl tego poglądu musimy, rzecz 
jasna, przypisać włóknom nerwowym tę sa
rnę różnorodność swoistą, jaką przyznaliśmy 
komórkom, z których włókna te biorą po
czątek x). A le  z chwilą gdy to zrobimy, 
mamy już przed sobą nietylko komórki, któ
re same uzdolnione są do różnych funkcyj, 
ale łączą się pomiędzy sobą zapomocą w łó
kien przewodzących, o funkcyi zupełnie jed
norodnej; zamiast komórek mamy elemen
tarne twory żywe, których różnorodność in
dywidualna sięga aż do ostatnich krańców 
ich nitkowatych wypustek. Pień nerwowy 
nie jest to już poprostu pęczek drutów prze
wodzących, które wywołują różne działania 
zależnie od rodzaju aparatu, połączonego 
z ich końcem czynnym, ale które same są 
zupełnie jednorodne pomiędzy sobą w swym 
charakterze przewodników; jest to raczej 
pęk żywych ramion, jakie wyciągają twory 
elementarne układu nerwowego, aby z jed
nej strony mieć łączność funkcyonalną po
między sobą, z drugiej zaś— aby poddawać 
się działaniu spraw świata zewnętrznego, 
oraz władać narządami innemi, jak mięśnie 
i gruczoły. W  każdem z tych ramion drga 
odrębne życie, właściwe temu neuronowi, 
do którego włókno należy. Przewodnik łą
czący narząd zmysłowy z korą mózgową, 
albo korę z mięśniem stanowi łańcuch od
dzielnych tworów żywych, w  którym każde 
ogniwo, pomimo nieustannej zależności od 
ogniw sąsiednich, pędzi życie samodzielne; 
życie to różne jest jakościowo w  poszczegól
nych częściach układu nerwowego i ma na
wet w  neuronach jednej i tej samej grupy 
charakter dflmienny, mniej lub więcej indy
widualny.

]) Nie mogę orzekać, o ile teorya histologiczna 
neuronów jest słuszna. Posługuję się nią, gdyż 
potrzebuję określonego substratu histologicznego, 
na którym mógłbym oprzeć swą hypotezę.
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Teorya jednorodności podrażnienia we 
wszystkich włóknach nerwowych zawiera 
w  sobie również twierdzenie, że sprawa ta 
w jednem i tem samem włóknie jest zawsze 
jakościowo ta sama i zmieniać się może tylko 
pod względem natężenia i przebiegu w cza
sie. Swojego czasu wypowiedziałem mój 
pogląd na sprawy, zachodzące w aparacie 
nerwowym narządu wzrokowego, wycho
dząc z założenia, że w jednym i tym samym 
elemencie siatkówki promienie świetlne
0 różnej liczbie drgań wywoływać mogą 
różne procesy; mistrze fizyologii orzekli 
wówczas, że pogląd ten jest bezzasadny, 
gdyż o ileby w jednym i tym samym ele
mencie morfologicznym możliwy był więcej 
niż jeden proces, w takim razie należałoby 
przyjąć w  odpowiedniem włóknie nerwo- 
wem więcej niż jeden proces przewodnictwa, 
a przeciwko temu fizyologia musi veto zało
żyć. Dogmat ten, jakoby każde włókno 
nerwowe zdolne było tylko do jednego ro
dzaju podrażnienia, rozciągano już wtedy
1 na komórki nerwowe. AVprawdzie, jak to 
przedstawiliśmy wyżej, fizyologia była zmu
szona przyznać rozmaitość funkcyj oddziel
nym ośrodkom zmysłów; ale jedna i ta sa
ma komórka musiała kontentować się zaw
sze i niezmienie jednym i tym  samym ro
dzajem podrażnienia. Pogląd ten wprowadził 
do fizyologii zmysłów nie kto inny, jak sam 
Helmholtz; dziś jeszcze szkoła jego uważa 
za najpiękniejszy owoc nauki Jana Mullera
0 specyficznej energii nerwów zmysłowych 
teoryę, podług której komórki mózgowe 
odczuwać mogą wyłącznie* albo barwę czer
woną, albo zieloną, lub fioletową. N ie zda
je mi się jednak, żeby się Jan Muller mógł 
pisać na taki pogląd; stał on na szerokiej 
podstawie rozległej w iedzy biologicznej
1 nie m ogły odmówić komórce mózgowej te
go, co przyznać musimy najniższym jedno
komórkowym tworom żywym, t. j. zmienno
ści jakościowej mniej lub więcej szerokiej 
w życiu wewnętrznem. K tóż  wątpi o tem, 
że sprawy chemiczne, zachodzące w  substan
cyi ciała wymoczka są jakościowo zmienne, 
zależne od zmian w zewnętrznych warun
kach życia, od materyału pokarmowego i od 
wszelkich innych podniet? Z wzrastającą 
zawiłością budowy istoty zwierzęcej wzrasta 
w ogólności podział pracy, a wskutek tego

życie oddzielnej komórki staje się coraz bar
dziej jednostajnem; pomimo to jednak nie 
mamy żadnej racyi przypuszczać, ażeby 
właśnie w komórce nerwowej jednostajność 
szła tak daleko jak tego wymaga teorya 
jednorodności.

Przypuśćmy teraz, że możliwe są jako
ściowo różne stany podrażnienia w jednej 
i tej samej komórce i w wychodzącem z niej 
włóknie, a przed teoryą życia nerwowego 
otworzą się horyzonty nowe, zamknięte zu
pełnie przed teoryą jednorodności. Przede
wszystkiem neuron, zdolny do rozmaitych 
przejawów życia, będzie również obdarzony 
wieloraką pobudliwością, t. j. stosownie do 
rodzaju podniety reagować będzie rozmaicie 
w ten lub inny z właściwych sobie sposo
bów; krótko mówiąc, czynność neuronu za
leżeć będzie od rodzaju podniety nietylko 
pod względem natężenia (jak mniemano 
dawniej) ale i pod względem jakości, nieza
leżnie od tego czy podnieta ta pochodzić 
będzie z zewnątrz do narządu zmysłu, czy 
od neuronu sąsiedniego.

Z przypuszczenia naszego wynika jeszcze 
jeden wniosek. Zależnie od rodzaju podraż
nienia, jakie włókno przewodzi, może być 
różną funkcya tego nienerwowego organu 
elementarnego, z którym włókno odśrodko
we jest związane funkcyonalnie. Nie mamy 
tu na myśli oczywiście włókien nerwowych 
ruchowych wobec jednostajności funkcyi 
włókna mięsnego. A le  inaczej rzecz się ma 
z włóknami nerwowemi, zawiaduj ącemi 
czynnością gruczołu. Dziś przyjęte jest 
ogólnie, że włókna wydzielnicze wywierać 
mogą tylko ilościowy wpływ  na czynność 
zależnej od nich komórki gruczołowej, 
w  myśl niezmiennej jednorodności podraż
nienia włókna nerwowego. Cóż będzie 
jednak, jeżeli stosownie do rodzaju podnie
ty  dostarczonej przez włókno nerwowe, 
sprawy chemiczne w komórce wydzielającej 
będą różne? czy czasem układ nerwowy nie 
może w pewnych granicach stanowić o ja 
kości wydzieliny, dostarczanej przez jednę 
i tę samę komórkę? czy nie możnaby prze
prowadzić analizy podobnej względem t. zw. 
wpływów troficznych nerwów odśrodko
wych? W p ływ y te nie ujawniają się łatwo 
dostępnemi ruchami, jak w pływ y ruchowe 
i wydzielnicze i dlatego w dziedzinie tej
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przeważają przypuszczenia zamiast stwier
dzonych i pewnych faktów. Jeżeli układ 
nerwowy rozciąga swój w pływ  bezpośredni 
nietylko na ruchowe i wydzielnicze, lecz 
i na inne narządy elementarne ciała, jakoto 
niektóre nabłonki, rozwijające się komórki 
jajników i t. p., w  takim razie nabiera pier
wszorzędnej wagi pytanie, czy w p ływ  ten 
może się zmieniać nietylko ilościowo, ale 
i jakościowo?

Powróćmy teraz do wpływów, jakie w y 
wiera podrażnienie jednego neuronu na 
inne, związane z nim w jednę przewodzącą 
całość.

Histologia uczy nas, że włókno czuciowe 
wstępując do rdzenia pacierzowego, dzieli 
się na gałąź wstępującą i zstępującą, od któ
rych odchodzą t. zw. odnogi kolateralne, któ
re komunikuj ą się z innemi neuronami przez 
najściślejsze zetknięcie lub przez połączenie 
bezpośrednie; każdy z tych neuronów znaj
duje się w związku przewodzącym z innemi 
za pośrednictwem swych rozgałęzień i t. p.; 
z punktu widzenia anatomicznego podraż
nienie, przychodzące do narządu centralne
go ma więc przed sobą do wyboru nieprzej
rzaną mnogość dróg.

Gdyby podrażnienie ogarniające neuron 
mogło przejść bez żadnej różnicy na wszyst
kie inne związane z nim funkcyonalnie, 
nastąpiłoby tak szerokie rozlanie się podraż
nienia przyniesionego przez jedno włókno 
czuciowe lub jeden neuron kory mózgowej, 
jakiego nie widujemy nigdy, chyba tylko 
w  przypadkach patologicznych w sferze ru
chowej.

Należy zatem przypuścić, że podrażnie
nie jednego włókna nie korzysta bez różni
cy ze wszystkich dróg anatomicznie możli
wych; trzyma się ono przeważnie starannie 
wybranych dróg, szerząc się po innych 
w  mniej lub więcej osłabionym stopniu; w o
bec tego powstaje kwestya, od czego zależy 
ten wybór i rozmaity stopień natężenia, 
w  jakim podrażnienie przenosi się po róż
nych drogach.

Teorya jednorodności znajduje odpowiedź 
w  rozmaitym stopniu pobudliwości i prze
wodnictwa rozmaitych dróg i w  rozmaitych 
stopniach oporu podczas przechodzenia z jed
nego neuronu na drugi. Poza tem dalsze 
szerzenie się podrażnienia zależy podług niej

tylko od natężenia podrażnienia pierwot
nego.

Liczne fakty czuciowej i ruchowej sfery 
życia nerwowego uczą nas, że inerwacya 
wychodząca z jednego neuronu może się 
bardzo rozmaicie szerzyć w  układzie nerwo
wym, zależnie od innych podrażnień, współ
cześnie występujących; tak np. odruch, m i
mo jednakowej podniety, może być jużto 
spotęgowany, już to otamowany pod w pły
wem innych podrażnień, idących od po
wierzchni ciała, lub od mózgu. Podług teo
ry i jednorodności opór, jaki napotyka prze
wodnictwo w neuronie, ulega zmianie pod 
wpływem innych podrażnień, przychodzą
cych dó tego neuronu z boku; opór ten mo
że się zwiększać lub zmniejszać; raz ma miej
sce t. zw. torowanie, to znów otamowanie; 
teorya ta nie wyjaśnia jednak wcale, jakim 
sposobem.podrażnienia, różniące się tylko co 
do natężenia, a nie co do jakości mogą raz 
wywierać na neuron w pływ  potęgujący, 
a drugi raz hamujący.

Inaczej to wszystko wygląda, jeżeli p rzyj
miemy zmienność jakościową podrażnień 
przewodzonych oraz jakościowo różną po
budliwość dróg przewodzących. Jeżeli poje
dyncze włókno nerwowe jest przeważnie, lub 
wyłącznie zdolne do pobierania i przewodze
nia tylko pewnych określonych podrażnień, 
w takim razie droga, jaką podrażnienie 
obiera, zależna jest od jego rodzaju. W ieść 
znajduje posłuch i kolporterów przeważnie 
wśród osób szczególnie zainteresowanych, 
i dlatego drogi szerzenia się wieści zależą od 
jej treści; podobnież na pewne określone 
podrażnienie reagują przeważnie neurony, 
których właściwości odpowiadają temu w ła
śnie rodzajowi podrażnienia. Związki wza
jemne pomiędzy neuronami zależą w takim 
razie nietylko od układu anatomicznego, ale 
także od stopnia ich powinowactwa; ponie
waż każde włókno ma niejeden tylko ro
dzaj podrażnienia sobie właściwy, ale pew
ną, chociaż ograniczoną, rozmaitość podraż
nień, przeto jedna droga nietylko przewo
dzić może różne pokrewne pomiędzy sobą 
rodzaje podrażnień, ale i podrażnienie w y
chodzące z jednego i tego samego neuronu, 
obierać może w układzie nerwowym rozmai
te drogi, zależnie od każdorazowych warun
ków i właściwości.
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Jeżeli neuron otrzymuje jednocześnie dwa 
podrażnienia od dwu swoich sąsiadów, wte
dy, podług teoryi jednorodności, mogą one 
przy spotkaniu się tylko albo wzmocnić, 
albo osłabić wzajemnie. Podług naszego po
glądu, oba podrażnienia mogą być zupełnie 
odmienne od siebie, a ze spotkania ich wyni
knąć może nowy rodzaj podrażnienia, po
krewny z pierwotnemi, ale odmienny od obu.

Wogóle całe życie układu nerwowego, ca
ła jogo ontogeneza i filogeneza przedstawia 
się w innym całkiem świetle, skoro tylko po
rzucimy dogmat zupełnej jednorodności 
funkcyonalnej wszystkich włókien nerwo
wych i przyznamy specyficznie resp. indy
widualnie odmienne właściwości życiowe 
oddzielnym grupom włókien i włóknom. 
Dogmat ten wyklucza wszelką twórczą i roz
wojową zdolność neuronu, o ile nie jest 
wrodzoną i o ile nie polega wyłącznie na 
potęgowaniu procesu życiowego lub podraż
nienia, właściwego niezmiennie danemu neu
ronowi od samego początku istnienia aż do 
chwili śmierci.

Przeciwnicy teoryi specyficznych energij 
zmysłów zupełnie słusznie zwrócili się prze
ciwko przypisywaniu nerwom niezmiennej 
przez całe życie stałości funkcyi; podług 
mnie posunęli się jednak zadaleko: zwal
czali wrodzoną różnorodność poszczegól
nych włókien nerwów zmysłowych, stanęli 
na gruncie obojętności funkcyonalnej wszyst
kich włókien nerwowych u noworodków, 
a różnice funkcyonalne, stanowiące dorobek 
filogenetyczny niezliczonych pokoleń, przy
jęli poprostu za wynik przystosowania 
w przebiegu życia pozarodkowego do różno
rodności oddzielnych podniet zmysłowych.

Bądź co bądź w pływ y świata zewnętrzne
go należą po urodzeniu do warunków dal
szego normalnego rozwoju całego ciała, 
zwłaszcza zaś podniety zmysłowe należą do 
niezbędnych warunków rozwoju aparatów 
nerwowych narządów zmysłów. A le  świa
tło np. nie napotyka w  oku noworodka sub
stancyi nerwowej, z której jeszcze wszystko 
możnaby zrobić, która przeniesiona z oka 
do ucha, lub na język  (jeżeliby to było moż
liwe) stałaby się z czasem, pod wpływem fal ] 
dźwiękowych, pośrednikiem czuć słucho- I 
wych, a pod wpływem podniet smakowych 
pośrednikiem czuć smakowych. Jak zaro-

dek kiełkujący z ziemi potrzebuje światła, 
aby się zazielenić liśćmi, tak samo neuron 
narządu wzrokowego noworodka potrzebuje 
dla ostatecznego swego rozwoju światła, 
a neuron narządu słuchowego—podniety 
dźwiękowej; ale grzyba światło nie zaziele
ni— neurony słuchowe również nieprzejrza- 
łyby nigdy, gdyby je  nawet można było 
przenieść do narządu słuchowego. Neuro
ny naszego oka, są podług mnie zrodzone, 
a nietylko wychowane tak, żeby widziały, 
a neurony ucha, by słyszały. To nie w y
klucza jednak zdolności do dalszego indywi
dualnego rozwoju w obrębie ściśle zakreślo
nych od urodzenia granic własności. To 
samo dotyczę w  mniejszym lub większym 
stopniu każdej części naszego układu ner
wowego. Im  jaka część dawniej się daje 
wyśledzić w nieskończenie długim szeregu 

. rozwojowym istot zwierzęcych, tem trwalsze 
i ostrzejsze są rysy wrodzone jej funkcyi, 
tem mniej poddaje się przemianom i rozwo
jow i w  dalszym przebiegu życia. Do filogene
tycznie najmłodszych części naszego ukła
du nerwowego należy kora mózgowa; to też 
neurony jej należą, jak się zdaje, do tych 
organów elementarnych naszego ciała, któ
rym życie po urodzeniu pozostawiło stosun
kowo najszerszy zakres rozwoju indywidual
nego pod wpływem nadarzających się pod
niet. Jak mamy sobie ten rozwój wyobra
zić, jeżeli życie wewnętrzne włókna nerwo
wego komórki nerwowej, życie neuronu ma 
być zawsze jednego i tego samego rodzaju?

Co napotyka w  swem życiu neuron naszej 
kory mózgowej w  normalnych warunkach? 
Na czem polegają podniety, na jakie jest w y
stawiony, stanowiące o jego życiu wewnętrz- 
nem? W  warunkach odżywczych stałych 
są to wyłącznie podrażnienia, przychodzące 
z neuronów sąsiednich, z któremi łączy się za 
pośrednictwem włókien nerwowych. Gdy
by te włókna doprowadzały wciąż jeden 
i ten sam rodzaj podrażnienia, gdyby w skali 
swej posiadały jeden tylko ton, w takim 
razie podrażnienia, na jakie neuron byłby 
wystawiony, byłyby jedne i te same przez 
całe życie, zmienne tylko, co do natężenia 
i czasu; wtedy i odczyn neuronu byłby cią
gle jeden i ten sam, doprowadzone podraż
nienie wywoływałoby w  komórce nerwowej 
wciąż jedne i te same przejawy. Gdyby
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nawet przejawy te były różne w różnych ko
mórkach nerwowych, jak to dopuszcza teo
rya jednorodności, to jednak dla jednej i tej 
samej pozostawałyby one przez całe życie 
bez zmiany, o ileby to zależało od pobudek 
przez włókna doprowadzonych.

Inaczej rzecz się przedstawia, jeżeli po
budki te są jakościowo różne, zależnie od 
charakteru neuronu sąsiedniego, z którego 
pochodzą; albo jeżeli podrażnienie idące od 
pewnego neuronu polegać może w pewnych 
granicach zmianom jakościowym. W tedy 
zamiast powyżej wspomnianej monotonii, 
mamy mniej lub więcej bogatą rozmaitość 
pobudek, jakie neuron od sąsiadów odbiera; 
ponieważ neuron sam zdolny jest do przeja
wów rozmaitych, przeto otwiera się możli
wość różnego reagowania na różne impulsy.

Charakter tego odczynu zależny będzie 
zawsze od wrodzonych właściwości neuronu; 
ale z zawiązków wrodzonych te rozwiną się 
najbujniej, których rozwój neurony sąsied
nie pobudzały najczęściej i najsiln ie j: krót
ko mówiąc neuron posiada zdolność nietyl
ko ilościowego, lecz i jakościowego rozwoju; 
tymczasem teorya jednorodności przyznawa
ła mu tylko pierwszą z nich.

Ten rozwój dalszy jest mniej lub więcej 
różnostronny zależnie od stanowiska neuro
nu w układzie nerwowym, od mniej lub wię
cej różnorodnych stosunkÓAV do innych neu
ronów i od własności wrodzonych; do w iel
kich grup neuronów stosuje się może wszyst
ko, co głosi teorya jednorodności: mono
tonia pobudek działających na te neurony 
warunkuje odpowiednią jednostajność w  ich 
dalszym rozwoju. Z drugiej strony nie 
mógłbym sobie wyobrazić doświadczenia 
i ćwiczenia pod względem ruchowym i czu
ciowym i wszystkiego, co nazywamy świa
domą lub nieświadomą pamięcią w najszer- 
szem znaczeniu tego wyrazu, jeżeliby sub- 
stancya żywa komórek i włókien nie była 
zdolna do jakościowo zmiennego rozwoju.

Napróżno poszukiwałem zadawalającego 
mnie poglądu u tych zwolenników teoryi 
jednorodności, którzy zajmowali się bada
niem podstaw fizyologicznych doświadcze
nia i ćwiczenia. Rozwój układu nerwowe
go centralnego, odpowiadający rozwojowi 
psychicznemu, próbują oni tłumaczyć przez 
powstanie nowych połączeń pomiędzy neu

ronami, przez zmiany w pobudliwości i prze
wodnictwie dróg już istniejących, przez 
uprzystępnienie i coraz większe torowanie 
pewnych dróg częściej używanych i t. p. 
A le  to, co przechodzi po tych drogach sta
rych i nowych, mniej i więcej utorowanych, 
jest podług teoryi jednorodności zawsze to 
samo, zawsze tylko chodzi o „mniej “ lub 
„w ięcej11 i o różnice w  czasie Cały układ 
nerwowy wygląda jak kraina, której liczne 
miejscowości połączone są obfitą siecią dróg; 
ale po drogach tych krążą wszędzie i zawsze, 
transporty jednego tylko towaru.

Lubim y bardzo porównywać włókna ner
wowe z drutami telegraficznemi i telefonicz- 
nemi; po drutach tych zupełnie jednakowych 
donosić możemy nieskończenie rozmaite 
wieści. Zdradzieckie to porównanie: snu
jąc je  dalej, wydaje nam się, że możemy 
wszystkie trudności przeciąć odrazu.

Na miejsce bądź co bądź „ciemnych11 spe
cyficznych i indywidualnych „jakości11 w y
stępuje rozmaitość drgań, różnych co do cza
su i przestrzeni, dla których substancya ner
wowa jest tylko nosicielem. A le  ostatecz
nie i to porównanie doprowadza nas do tego 
samego wniosku, co i cały rozbiór powyż
szy. Musimy przyznać, że 1) ani po wszyst
kich włóknach nerwowych nie przenosi się 
wciąż jedna tylko i ta sama forma drgań,
2) ani każde włókno nerwowe nie jest zdol
ne do wszystkich form drgań, możliwych 
wogóle w substancyi nerwowej; przeciwnie 
każde włókno wykonywa tylko te drgania, 
na jakie umie odpowiedzieć. To, cośmy 
nazwali specyficzną energią włókna lub ko
mórki, występuje tu w postaci szczególnej 
zdolności rezonacyjnej względem określonej 
form y drgań. Wrodzona, nabyta, lub przy
padkowa właściwość będzie tutaj nastroje
niem; tam rozstrzygała specyficzna pobudli
wość, tutaj rezonans i nastrojenie neuronu 
stanowi o drogach, jakie dana forma drgań 
obiera w układzie nerwowym.

W  ten sposób dochodzimy tylko do innej 
nomenklatury, podług mnie nie tak odpo
wiadającej istocie rzeczy, jak powyższa; nie 
zwraca ona bowiem uwagi na to, co najdo
bitniej charakteryzuje wszystko, co żyje — 
na przemianę materyi, na chemizm, odby
wający się w  substancyi żywej, którego róż
nic jakościowych nie umiemy dziś wyrazić
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tylko przez ilości czasu i przestrzeni; może 
nawet nigdy nie będziemy w  stanie tego 
uczynić.

Ze wszystkiego, com powiedział, wynika, 
że nietylko stoję na gruncie nauki Jana Mul
lera,ale chciałbym ją  nawet znacznie rozsze
rzyć. Energie specyficzne stanowią podług 
mnie dorobek filogenetyczny nietylko ner
wów zmysłowych, ale w  większym lub 
mniejszym stopniu, wszystkich neuronów—• 
zarówno włókien, jak komórek; dziedzictwo 
przypadające na każdy poszczególny neuron, 
bynajmniej nie jest zawsze tak ubogie i jed
nostajne, jak to przypuszczano co do komó
rek ośrodków zmysłowych; w testamencie 
zaś niemasz zastrzeżenia, zabraniającego 
spadkobiercy powiększyć dział swój nowym 
nabytkiem.

Z. S.

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

— Zaćmienie księżyca a popiół wulkanicz
ny. Obserwowane w bardzo wielu punktach za
ćmienie księżyca w noc wielkanocną, r. b. odzna
czało się tem, że część 97/ioo księżyca zanurzona 
w cień ziemi była prawie zupełnie niewidzialna, 
gdy w czasie innych zaćmień pogrążona w cień 
ziemski część księżyca jest widzialna jako zabar
wiona różnemi odcieniami czerwonemi; i to w i
dzialna nieraz tak wyraźnie, że podczas samego 
zaćmienia można jasno odróżnić główne kratery 
powierzchni księżycowej. Zupełnej ciemności 
zaćmionej części tarczy nie można tłumaczyć tem, 
że przez kontrast srebrno-jasna cząstka tarczy 
przytłumiała dla gołego1 oka słabo świecącą część 
zaćmioną : albowiem nawet przez silny teleskop 
niepodobna było dopatrzeć się jakiegokolwiek 
zabarwienia części zaćmionej. Fakt ten po
twierdza wygłoszone już dawniej przez Johnsona 
z Bridgeport wytłumaczenie podobnych zjawisk. 
Słabe światło, bijące zwykle od zaćmionej części 
tarczy księżyca, tłumaczy się jedynie tem, że 
promienie słoneczne, załamane w atmosferze ziem
skiej, przenikają wewnątrz stożka, rzucanego 
przez cień ziemski, oczywiście silnie stłumione 
przez absorbujący wpływ warstw powietrza. 
Przyjmowano dawniej, że obłoki bujające w atmo
sferze na drodze owych załamanych promieni, za
trzymywały je i w ten sposób pozbawiały zaćmio
ną część księżyca wszelkiego oświetlenia. Nie 
jest atoli prawdopodobnem, by we wszystkich 
punktach ziemi, dla których księżyc znajduje się 
na horyzoncie, nagromadzone akurat były obłoki, 
boć stan nieba bardzo jest w różnych miejscach

różny. Otóż Johnson zwraca uwagę na to, że 
wszystkie, nieliczne zresztą, zaćmienia księżyca, 
podczas których obserwowano zupełne zniknięcie 
części tarczy w cieniu ziemi, zachodziły zawsze 
w rok lub dwa po silnych wybuchach wulkanicz
nych. Tak np. zaćmienie 11 kwietnia r. 1903 
nastąpiło rychło po wybuchu wulkanu Pelee. Za
ćmienie 1 października r. 1884, które odznaczało 
się też zupełną niewidzialnością księżyca, zaszło 
po znanym wybuchu Krakatoa w r. 1883, po
dobnież zaćmienie księżyca w r. 1885. Według 
Johnsona cofnąć się trzeba aż do r. 1816, by na
potkać znowu, zupełne zniknięcie tarczy podczas 
zaćmienia. A  na dwa lata przedtem, w r. 1814, 
miał miejsce gwałtowny wybuch wulkanu Mayon 
na Filipinach. D. 18 maja r. 1761 Wargentin 
w Stockholmie podaje wiadomość o zaćmieniu 
z zupełną niewidzialnością tarczy księżyca. Otóż 
28 i 29 września 1759 r. powstał w Meksyku 
wulkan Jorullo wskutek jednej z najsilniejszych 
katastrof, jakie zaszły kiedykolwiek na naszej pla
necie. Na dość znacznej odległości od tego czyn
nego wulkanu wzniosło się wówczas wiele zieją
cych ogniem kraterów, wyrosło nawet sześć no
wych gór wysokości 400 do 500 m. Największa 
z nich, wulkan Jorullo, nie przestawała być czyn
ną aż do lutego r. 1760. Wiemy, że po silnych 
wybuchach wulkanicznych wyrzucone masy po
piołów długo bardzo unoszą się w górnych war
stwach atmosfery, a wiatry, porywające je ze 
sobą, rozmieszczają jednostajnie dokoła globu 
i temu też należy przypisać przepiękne zjawiska 
zorzy barwnej, obserwowane w  roku ubiegłym 
i jeszcze obecnie. Ten pył popielisty, mimo ma
łych rozmiarów swych oddzielnych cząstek, sta
nowi jako całość daleko poważniejszy ekran dla 
odbitych od atmosfery ziemi i zmierzających do 
cienia, rzucanego przez nią, promieni słonecznych, 
niż nieregularnie i z przerwami rozrzucone obło
ki. Zaćmienie księżyca z d. 6 października r. b. 
powinno również wykazać zupełną niewidzialność 
zaćmionej części tarczy naszego satefity, albo
wiem znajdujemy się jeszcze pod wpływem ze
szłorocznych wybuchów na Martynice. Niestety 
zaćmienie to nie będzie prawie wcale widzialne 
w Europie.

m. h. h.

— Kurczę potworne, które żyło przez siedem 
dni po wykluciu się, opisał w ostatnim zeszycie 
Sprawozdań Akademii paryskiej prof. F. Hous- 
say. Badacz ten poddał normalnemu wylęganiu 
jaje kurze znacznej wielkości, w którem przy
puszczał istnienie dwu żółtek zamiast jednego. 
Dodać należy, że pochodziło ono od kury, która 
dość często znosiła jaja o dwu żółtkach.

Kurczę, spóźnione o 12 godzin w wykluciu, 
w porównaniu z innemi pisklętami, posiadało na- 
ogół wygląd dość normalny, chociaż z trudnością 
utrzymywało się na nóżkach. W  okolicy pępka 
kurczę to posiadało kieszeń, utworzoną przez en.- 
todermę i listek splanchniczny mezodermy. Prze
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wód żółtko wo-j elito wy (ductus vitello-intestina- 
lis), prowadzący do owej kieszeni, przedstawiał 
światło silnie zwężone.

Kieszeń owa wypełniona była żółtkiem zupeł
nie świeżem, ważącem 15 g (zazwyczaj żółtko 
jaja kurzego waży około 19 g), o konsystencyi 
sera. Zauważyć należy, że ściana kieszeni, za
wierającej owo żółtko, unaczyniona była dość 
obficie przez rozgałęzienia żyły krezkowej dol
nej, łączące się następnie z żyłą wrotną.

Autor tłumaczy powstanie tej ciekawej po
tworności w ten sposób, że w  jaju o dwu żółt
kach na jednem z nich tylko rozwinął się zaro
dek, który też zużył materyał żółtkowy niezbęd
ny do swego rozwoju, drugie zaś żółtko zostało 
wciągnięte w pęcherz żółtkowy tworzącego się 
zarodka. Oczywiście to jedno tylko tłumaczenie 
jest możliwem. Fakt ten rzuca niezmiernie cie
kawe światło na t. zw. potwory wewnętrzne 
(„monstres endocymiens“ , „foetus in foetu“ ), cho
ciaż nie tłumaczy oczy wiście wszystkich odmian 
tej potworności. Musimy tu zresztą zwrócić 
uwagę na tę okoliczność, że wbrew zdaniu 
prof. Houssaya dotąd bynajmniej nie przypusz
czano, że potwory podwójne u ptaków muszą ko
niecznie powstawać z dwu blastoderm na jednem 
żółtku : znamy już dziś bowiem pewną dość 
znaczną ilość form pośrednich różnych potworno
ści podwójnych na stadyach wczesnych, a przy
padki „blastodermy podwójnej “ należą do naj
rzadszych.

Szkoda wielka, że prof. Houssay nie utrwalił 
tak interesującego zarodka potwornego na bar
dziej wczesnem stadyum rozwojowem, a szczegól
niej w stadyum obrastania drugiego żółtka przez 
pęcherz żółtkowy jedynego zarodka. Ważnem 
też byłoby stwierdzenie, czy oba żółtka były od 
początku oddzielone od siebie, czy też posiadały 
wspólną błonę żółtkową (membrana vitellina)? 
Ostatnie przypuszczenie wydaje mi się w danym 
razie bardziej prawdopodobnem. Wreszcie na 
zakończenie możemy dodać, że przy pad ki takie 
jak p. Houssaj^a można bezpiecznie obserwrować 
przez czas dłuższy (np. do 10 dni) przez szybkę 
szklaną, wprawioną w skorupę jaja : metoda to 
pewna, a stosowanie jej nie wywiera wpływu 
ujemnego na przebieg rozwoju.

J. Tur.

—  Przyczynek do kwesty i zwiększania się 
ilości czerwonych ciałek k rw i w górach.
Oddawna wiadomo, że u zwierząt przeniesionych 
z nizin w góry zwiększa się ogromnie ilość ciałek 
czerwonych we krwi; i odwrotnie po przenie
sieniu ich w niziny następuje wyraźne zmniej
szenie się ich liczby. Niedawno dr. Quiserne 
robił ciekawe doświadczenia nad znaczeniem śle
dziony dla tego procesu zwiększania się ilości 
ciałek czerwonych. Do swych doświadczeń brał 
on 4 króliki jednego wieku, płci i wagi, karmił 
je  zupełnie jednakowo przez kilka dni, poczem 
oznaczał u wszystkich 4-ch ilość ciałek czerwo

nych w 1 mm3 krwi; wynosiła ona 4 380 000 do 
4 600 000. Następnie u dwu królików wykony
wał operacye wyjęcia śledziony, a dwa pozosta
wił dla porównania. Po dwu tygodniach, gdy 
skutki operacyi ustąpiły już zupełnie i ilość czer
wonych ciałek krwi stała się znów jednakowa 
u wszystkich 4-ch, przenosił on wszystkie króliki 
w góry na wysokość 1 500 m. Króliki nie ope
rowane znosiły zmianę miejsca pobytu bez żad
nych przypadłości, u operowanych dawał się zau
ważyć brak apetytu i ogólne osłabienie, które 
zresztą przechodziło po kilku dniach. Ilość 
czerwonych ciałek krwi ulegała zwiększeniu się 
u wszystkich 4-ch; ale gdy u nieoperowanych 
powiększenie się to dosięgało 2 000 000 na 
1 mm'3 krwi, u operowanych wynosiło ono tylko 
1 600000. Zato u tych drugich wielkość ciałek 
krwi była wyraźnie większa, średnica ich miała 
6,74 p,— 7,16 gdy u tamtych liczyła ona tyl
ko 6,3i? [j,— 6,35 [J..

Z doświadczeń tych wynika, że wycięcie śle
dziony zmniejsza zdolność zwierząt przystosowy
wania się do warunków powietrza górskiego 
przez zwiększenie ilości czerwonych ciałek krwi; 
ale zato występuje u takich zwierząt inny sposób 
przystosowywania się— przez powiększenie wiel
kości tych ciałek.

(Rev. gener. des Sciences). B. D.

—  W jaki sposób wychodzą na św iat la r 
w y  homara pospolitego? Wiadomo powszech
nie, że dosyć jest umieścić w akwaryum samicę 
homara w ostatnim okresie rozwoju jaj, by nie
zwłocznie i codziennie zbierać w znacznej ilości 
wykluwające się larwy. Znanym jest fakt, że 
właśnie wskutek tej łatwości otrzymania larw ho
marowych udało się, już kilkadziesiąt lat temu, 
sternikowi Guillou wyśledzić stopniowy ich roz
wój aż do wielkości 117 mm, trzymając je  w ba
kach pracowni zoologicznej w Concarneau (w Bre
tanii). Myślano dotąd, że wychodzenie larw 
z pod odwłoku matczynego odbywa się zupełnie 
samodzielnie, bez najmniejszego udziału matki. 
Zdawałoby się również, że gdy się raz wycho
dzenie rozpoczęło, trwa ono nieustannie aż do 
końca bez jakiejkolwiek zależności od pory dnia 
czy nocy. Otóż ostatnie badania pp. Fabre-Do- 
mergue i E. Bietrixa z tej samej pracowni 
w Concarneau, ogłoszone w jednym z czerwcowych 
numerów „Comptes Rendus“ Akademii pary
skiej, dają całkiem nowe fakty i prowadzą do zu
pełnie odmiennych wniosków.

Przedewszystkiem, zaraz na początku okazało 
się, że we dnie wychodzenie larw nigdy się nie 
odbywa. Odbywa się natomiast wieczorem wy
łącznie i to z taką regularnością, że jeszcze mię
dzy godziną szóstą a siódmą w akwaryum niema 
żadnej larwy, a w dwie już godziny później p ły
wają one setkami. I  jeżeli wówczas wyłowimy je 
wszystkie starannie, to aż do następnego wieczo
ra nie będzie żadnej. Następnych dni powtórzy 
się to samo, i t. d. aż do końca. Wychodzenie



M  30 ■WSZECHŚWIAT 463

więc larw na miejsce tylko między 8 a 9 wieczo
rem. Około siódmej daje się zauważyć u sami
cy jakieś niezwykłe rozdrażnienie. Postać i ru
chy przybierają jakiś niezwykły a nader charak
terystyczny wygląd. Nogi zostają wyciągnię
te, wyprostowane we wszystkich stawach, w y
prężone; wachlarz ogonowy rozpostarty, cały zaś 
odwłok, wyciągnięty poziomo, tworzy prawie 
prostą linię z resztą ciała. W  taki sposób spa
ceruje przez pewien czas jakby na szczudłach, 
„na koniuszkach nóga (jak mówią autorowie), 
najwidoczniej starając się trzymać jaknajdalej od 
dna akwaryum. Potem naraz opuszcza głowę 
i całą przednią część tułowia i podniósłszy na 45° 
wyprężony odwłok, zaczyna z błyskawiczną szyb
kością poruszać gwałtownie nóżkami odwłokowe- 
mi, wskutek czego cały obłok larw młodziutkich 
zostaje wyrzucony z pod odwłoka daleko ku ty
łowi i tam rozpryskuje się we wsze strony. Zja
wisko to trwa 15— 20 sekund, poczem zwolna sa
mica przybiera zwykłe swe ruchy i postać i wy
daje się normalną aż do następnego wieczora. 
Niekiedy zresztą, wytrząsanie, że tak powiem, 
larw odbywa się dwa razy w ciągu jednego wie
czora, z przerwą kilkunastu minut, zawsze atoli 
za drugim razem wychodzi nieporównanie mniej
sza ich ilość, boć i samica jest już zmęczona 
i wszystkie bardziej dojrzałe i łatwiej odrywają
ce się larwy wyszły poprzednio.

Zaznaczyć trzeba, że pierwsze linienie larw 
odbywa się zaraz po wykluciu, więc przed 
wyjściem z pod odwłoka matczynego i zapewne 
te właśnie ruchy larw pod odwłokiem są bezpo
średnio przyczyną podrażnienia samicy; przy
puszczalnie tu, tak samo jak u raka zw3'kłego, 
młódź po wykluciu się z jaj zostaje jeszcze przy
czepiona do nóżek matczynych zapomocą tełsona 
(wachlarzyka ogonowego), zaplątanego w skorup
kach jaja i w zleniałych powłoczkach, i trze
ba dopiero gwałtownych ruchów nóżek matczy
nych, by je ostatecznie uwolnić. R. Al.

—  Odmładzanie się wymoczków wskutek 
zmiany środowiska. Badania Maupasa wyka
zały, że po pewnej ilości podziałów kolejnych 
(150- 170 pokoleń u Paramaecium, 230 u Sty- 
lonychia) następuje osłabienie starcze u wymocz
ków, które nie mogą już dalej rozmnażać się dro
gą podziału i giną wkrótce, o ile proces konjuga- 
cyi (zlewania się dwu osobników) nie wzmoże ich 
sprawności życiowej i nie pozwoli na rozpoczęcie 
nowego cyklu podziałów. Obecnie Całkins w pra
cy swej, ogłoszonej w „Biological Bulletin (t. I I I  
z r. 1902, str. 192), podaje, że konjugacya nie 
jest konieczna do odmłodzenia wymoczków, że 
można to samo osięgnąć także w inny sposób, 
że jemu udało .się już otrzymać bez konjugacyi 
665 kolejnych pokoleń u Paramaecium caudatum, 
a wymoczki nie osięgnęły jeszcze kresu życia. 
Odmładzał on badane wymoczki zapomocą zmia
ny środowiska odżywczego. Skoro dawało się 
zauważyć osłabienie działalności życiowej i roz

mnażania u wymoczków, znajdujących się w zwy
kłej nalewce z siana, Calkins rozdzielał je na 
2 partye, z których jednę pozostawiał w tej sa
mej nalewce, a drugą przenosił na 48 godzin do 
innego środowiska, mianowicie do bulionu woło
wego; poczem umieszczał je znów w nalewce 
z siana. U wymoczków z pierwszej partyi moż
na było zauważyć dalsze wzmaganie się zwyrod
nienia i ostatecznie wszystkie one ginęły zgodnie 
ze spostrzeżeniem Maupasa, podczas gdjr druga 
partya przez pobyt w bulionie odmładzała się 
i zaczynała znów rozmnażać się energicznie. Po 
3-ch miesiącach Calkins zauważył znów osłabie
nie działalności życiowej wymoczków. Pobyt 
w bulionie okazał się już niewystarczającym, wy
moczki ginęły w dalszym ciągu tak, że ostatecz
nie pozostało tylko 6 okazów z 620 — 80 pokole
nia. Ale te 6 okazów odzyskało siłę życiową 
i zaczęło się dalej dzielić na nowo po umieszcze
niu ich w wyciągu z mózgu baraniego. W  ten 
sposób Calkins przedłużył icłi istnienie do 665 
pokoleń (do chwili ogłoszenia swej pracy), przy
czem do tego czasu wymoczki nie straciły jeszcze 
dzielności życiowej i dzielą się dalej. Calkins przy
puszcza, że wskutek dłuższego szeregu podziałów 
w ciele wymoczków zachodzą zmiany natury che
micznej, wywołujące zestarzenie się i śmierć. Dla 
odmłodzenia należy im dostarczyć napowrót stra- 
conj^ch substancyj, a to może nastąpić albo przez 
konjugacyę z okazem z innego środowiska, mają
cym je j podostatkiem, albo też przez umieszcze
nie samych wymoczków, które się zestarzały, 
w nowem, bardziej odżywczem środowisku.

B. D.

—  Układ unerwienia na skrzydłach Libel
lulidae nie może nadal uchodzić za najważniejsze 
kryteryum w klasyfikowaniu tych owadów, jak 
to dotychczas przyjęte było zwłaszcza w paleon
tologii, gdyż, jak dowodzą badania p. I.G . Need- 
hama, układ ten nie jest wyłącznie charaktery
stycznym dla rodzaju Libellula, lecz może być 
przez odpowiednie zmiany warunków życia wy
wołany i u innych. P. Needham wykazuje roz
maite błędy, jakich się dopuścili paleontologo
wie, wyłącznie się na tych cechach opierający; 
błędy niekiedy bardzo poważne, jak np. gdy ja
kaś Aeschnida jest uważaną za Libellulium 
agrias i t. p. przypadki, których bliższe zbadanie 
dowiodło, że te rzekome Libellulae wcale do tej 
grupy nie należą.

(R. Sc.). R. M.

RO ZM AITO ŚC I.

—  Od czego zależy mniejsza lub większa  
dzikość lub bojaźliwość ptaków? Jedno 
z angielskich wydawnictw sportow3rc,h stwier
dza, że te same gatunki ptaków w rozmaitych 
miejscowościach zachowują się niejednakowo



względem zbliżających się ludzi. Gdy w pew
nych okolicach można fotografować gniazda a na
wet głaskać samice podczas wysiadywania jaj 
bez obawy zastraszenia i spędzenia ich z gniazda, 
w innych odwrotnie ptaki nie znoszą żadnego śle
dzenia ich życia, żadnego zajmowania się ich 
sprawami: za zbliżaniem się najniewinniejszego 
człowieka zrywają się i uciekają, a nieraz zupeł
nie porzucają gniazda. Skąd to pochodzi? Autor 
czyni to zależnem od mniejszej lub większej zna
jomości ludzkich grabieżczych i zbójeckich skłon
ności, a więc od niejednakowej gęstości zalud
nienia. Tam, gdzie ludności jest więcej, ptaki 
miały aż nadto sposobności poznać ludzi z tej nie
sympatycznej strony. Gdzie natomiast ludność 
jest rzadko rozsypana, mniej się może uprzykrzać 
każdemu ptakowi w szczególności i mniej go 
zrażać do ludzi wogóle.

Jest to zresztą wyjaśnienie, które Karol 
Darwin przed wielu laty zastosował do ufności 
i łatwowierności zwierząt dzikich krajów, nie
uczęszczanych przez człowieka.

(Rev. Scient.). l i .  M.

N E K R O LO G IA .

—  Ś. p. Feliks Urbanowicz. Dnia 16 b. m. 
zmarł w Warszawie, w wieku lat 40, Feliks Ur

banowicz, wychowaniec wydziału przyrodniczego 
Uniwersytetu warszawskiego. Zmarły należał do 
rzadkich u nas osobistości, obdarzonych rzetel- 
nem zamiłowaniem badań naukowych i odznaczył 
się kilkoma wybitnemi rozprawami w zakresie 
anatomii porównawczej i embryologii stawono
gów, wykonanych w pracowni zootomicznej uni
wersytetu w Warszawie oraz w pracowniach 
i stacyach zagranicznych. Przed laty zasilał też 
niekiedy i nasze pismo treściwemi a ścisłemi ar
tykułami. Niestety, wątłe zdrowie i trudne wa
runki materyalne zmusiły go do przedwczesnego 
porzucenia niwy naukowej i oddania się pracy 
zarobkowej na polu pedagogicznem. Krótkiem 
też było to życie, zawodów gorzkich pełne, życie 
idealisty, oderwanego od ukochanej pracy twór
czej a niezmiernie wrażliwie odczuwającego sza
rzyznę życia i ludzi powszednich. Zeszedł do 
grobu żegnany żalem serdecznym tych niewielu, 
co odczuć go i ocenić potrafili. Cześć jego pa
mięci!

Połkotycki zakończył 
lat 65. Przez

—  S. p. W ładysław
życie d. 18 b. m., przeżywszy 
długie lata nauczyciel fizyki w szkołach rządo
wych, znany był ogółowi jako pedagog zamiło
wany i czynny w swym zawodzie. Był szczerym 
przyjacielem a niekiedy i współpracownikiem na
szego pisma. Cześć jego pamięci!

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. 15 do d. 21 lipca 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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15 ś. 52,4 52,4 52,0 i4,2 19,0 15,6 21,7 10,8 59 W 3W2SW'
16 c. 49,5 51,1 51,2 16,7 19,0 18,0 22,1 15,0 67 SW 3N r’NE^

17 p. 49,8 47,1 44,1 18,2 26,2 23,6 27,8 15,6 70 s e 5s e 5s 4 2,0 •  U

18 s. 43,7 45,7 45.9 23,0 25,8 22,3 27,3 20,5 78 s w 9s w rs w ‘ —

19 N. 45,4 47,0 49.3 2t,2 25,2 22 4 27,4 20,0 63 w 3W5w 1 6,3 •  n.; 2  n. < •
2 0  p. 47.9 47,8 45,7 19,8 22,6 19,7 24,0 17,8 79 s e :!s e 5n w ' 1,7 9 850 i w nocy T
21 w. 48,0 47,9 46,6 18,4 19,8 18,0 20,5 18.0 84 w 3n 3n 5 15,7 0  w  nocy

Ś re d n ie 48,1 20,4 69 25,7

TREŚĆ. Kilka uwag o hypnotyzmie, przez K. Okuszkę. — Prof. dr. M. Raciborski. Roślinność 
kuli ziemskiej w wiekach minionych (dokończenie). —  Przyczynek do teoryi czynności nerwów, 
przez Z. S. (dokończenie).— Kronika naukowa. — Rozmaitości.— Nekrologia.— Buletyii meteorologiczny.
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,II,oaBo.ieHo U,eii3ypoio. Bapmasa 10 Iwjih 1903 r. Druk Rubieszewskicgo i Wrotnowskiego, Now j' Św iat 34.




