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Przedmiot naszego odczytu obejmuje wiel
kie obszary; będąc jednocześnie bardzo ogól
nym i bardzo szczegółowym, jest w  obecnej 
chwili nadzwyczaj ważnym dla fizyków. 
W  istocie, własności zasadnicze materyi są 
obecnie pi’zedmiotem zupełnie nowych pojęć.

Jakież to są te własności zasadnicze? 
Jedną z nich jest spójność, drugą stanowi 
ciążenie (grawitacya), nareszcie pozostała 
własność— to bezwładność. Co do wyja
śnienia ostatecznej przyczyny ciążenia, po
zostajemy wciąż jeszcze w mroku. Jest to 
fakt, ustalony przez doświadczenie, że każde 
ciało ma swój ciężar, że dwie masy mate- 
ryalne przyciągają się wzajemnie z siłą nie
zmiernie małą, gdy chodzi o małe masy, lecz 
bardzo wielką, gdy zwracamy uwagę na ma
sy astronomiczne takie, jak masy planet lub 
słońca; jednakowoż przyczyny ciążenia po
wszechnego, jak dotąd, nie znamy i mało 
jest prawdopodobieństwa, że ją  poznamy. 
K ilka lat temu i przyczyna spójności nie by
ła znana; zdaje się jednak, że obecnie jeste
śmy w  przededniu poznania jej tajemnicy. 
Co do najbardziej zasadniczej własności ma
teryi, bezwładności, zaczynamy ją  rozumieć.

Bezwładność jest to wyraz powszechnie zna
ny, lecz nie zawsze jasno pojmujemy, co on 
oznacza. Niech mi wolno będzie objaśnić 
jego znaczenie. Bezwładność daje się okre
ślić jako możność ciała przekroczenia same
mu położenia, jakie zajmuje, lub inaczej, 
możność poruszania się bez działania siły. 
Skutkiem to bezwładności kula przebiega 
swą drogę po wyjściu z broni palnej; w lufie 
broni kula ta podlega sile rozprężliwości ga
zu; w  powietrzu zaś, pomimo oporu w yw o
łanego przez tarcie, porusza się wskutek 
swej bezwładności, zwanej częstokroć mo
mentem (ilością ruchu). Z  powodu to bez
władności woda może się wznosić w górę, 
t. j. poruszać się nawet przeciw prądowi; 
częstokroć przeczą temu lecz niesłusznie. 
Ciepło zaś nie może się wznosić pod górę, 
przeciw prądowi; porusza się ono tylko od 
ciała cieplejszego do zimniejszego; nie może
my mu nadać impulsu, pod wpływem któ
rego pozostawione samemu sobie wznosiło
by się pod działaniem swego momentu: cie
pło nie posiada bowiem momentu. N ie jest 
przeto materyą; ono porusza się tylko pod 
działaniem zewnętrznem i zatrzymuje się 
z chwilą, gdy to działanie ustaje. Jest to 
właściwością tylko ciepła; nie przejawia się 
tedy ono pod postacią materyi, ani pod po
stacią jakiejkolwiek rzeczy, obdarzonej bez
władnością. Woda wytryska ze źródła z po
wodu prędkości początkowej, która została



je j udzielona; kula krokietowa pędzi pod 
działaniem uderzenia. Siła poruszająca 
przestała działać, lecz rucli trwa dalej. To 
samo zachodzi w  przypływach i odpływach 
morza; podczas trzech godzin woda się 
wznosi, przez następne trzy godziny opada. 
Grzbiet wody wTznoszącej się w ciągu trzech 
godzin jest wyższy od poziomu wody, pozo
stałej za nią; w ciągu trzech pierwszych go 
dzin przypływu woda otrzymuje pewną ilość 
ruchu (moment), w  ciągu następnych trzech 
godzin stopniowo utraca tę ilość ruchu aż 
do zupełnego wyczerpania się jej. Kołysa
nie się wahadła jest też innego rodzaju 
przykładem bezwładności.

(Prelegent objaśnia te przykłady, pokazując 
jak ciecz zawarta w rurce szklanej, zgiętej w  po
staci litery U, będąc wyprowadzoną z położenia 
równowagi wraca do tego położenia dopiero po 
pewnej liczbie kołysań się).

Takie też wahnienia przedstawiają się 
w elektryczności w chwili wyładowania bu
telki lejdejskiej; elektryczność nie przecho
dzi wprost z miejsca, gdzie ma wyższe na
pięcie, do miejsca, w  którem to napięcie jest 
mniejsze, by zatrzymać się w tem ostatniem 
miejscu, lecz idzie dalej; przekracza to m iej
sce i czyni dodatniem to, co było odjemnem, 
następnie powraca i znowu się cofa, zupeł
nie na podobieństwo tych wahnień, jakie 
woda odbywa w zgiętej rurce. Zdaje się te
dy, że elektryczność ma własność podobną 
do bezwładności.

Gdy ćwierć wieku temu miałem tu odczyt 
i mówiłem, że elektryczność ma własność 
podobną do bezwładności, zmuszony byłem 
uważać to za analogię mechaniczną, za po
zorną bezwładność, wywołującą istotną bez
władność działaniem siły elektro-wzbudzają- 
cej podczas indukcyi. Teraz mógłbym iść da
lej i powiedzieć, że według wszelkiego praw
dopodobieństwa niema bezwładności mate
ryi, lecz jest tylko bezwładność elektrycz
na; bezwładność materyi właśnie powinna 
być wyjaśniona przez elektryczność. Inne
mi słowy, stopniowo doszliśmy do teoryi 
elektrycznej materyi. Staramy się objaśnić 
własności materyi, posiłkując się tem, co 
wiemy o elektryczności.

Jakkolwiek może się to wydać dziwnem 
dla osób, nie poświęcających się naukom 
fizycznym, możemy powiedzieć, że w iem y

więcej o istocie elektryczności, aniżeli o isto
cie materyi. Tej ostatniej wcale nie rozu
miemy; znamy tylko sposób jej bytowania. 
Gdy ciało podlega działaniu istotnej (pozy
tywnej) siły, prędkość jego wzrasta stopnio
wo; gdy następnie zostanie poddane działaniu 
siły oporowej, w tedy niekoniecznie porusza 
się w kierunku działania tej siły, lecz pręd
kość jego ruchu zaczyna się zmniejszać tak, 
że ciało zatrzymuje się i nareszcie porusza 
się wstecz, gdy  siła ta nie przestaje działać. 
Liczne są bowiem siły, które są zdolne tylko 
wywołać tarcie, przeciwdziałające ruchowi 
ciała. W  kursach fizyk i podają, jako przy
kład ciała, podlegającego prawu bezwładno
ści, kamień, rzucony po lodzie lub po jak iej
kolwiek wygładzonej powierzchni. P rzy 
kład ten jest nieodpowiedni, gdyż tutaj ob
jaw ia się siła, która stawia bezustannie opór 
bezwładności. Najlepszym przykładem jest 
ten, w którym dwie siły równoważą się; jedna 
z nich, mianowicie siła poruszająca działa
0 tyle tylko, o ile potrzeba dla zrównoważe
nia tarcia: takiemi są, np. statek, ciągniony 
jednostajnie przez konia, pociąg, wprawio
ny w  ruch jednostajny przez lokomotywę
1 t. p. Gdy taki systemat zaczyna się poru
szać, siła poruszająca jest większa od opo
rów i prędkość wzrasta; gdy się zaś zatrzy
muje, to znaczy, że opór jest większy od siły 
poruszającej; lecz gdy się porusza z prędko
ścią niezmienną, jak to ma miejsce w  ciągu 
przeważnej części drogi, siła i opór równo
ważą się, wypadkowa tych sił jest równą ze
ru. To właśnie odpowiada prawu ruchu 
wskutek bezwładności. Statek i pociąg po
ruszają się wtedy jedynie wskutek własnej 
swej bezwładności. Wogóle, cała energia 
machiny wyczerpuje się na wytworzenie cie
pła i na zwalczenie oporów. Tam niema si
ły  pobudzającej do ruchu, gdy ruch machiny 
staje się jednostajnym, siła dodatnia równo
waży się z siłą odjemną, ciało znajduje się 
pod działaniom siły równej zeru i podlega 
prawu ruchu wskutek bezwładności.

Własność podobną do bezwładności po
siada także i elektryczność; własność ta na
zywa się samoindukcyą; prawa jej zawiera
ją  się w jednem prawie, znanem oddawna 
i nazwanem prawem Lentza, które krótko 
można wyrazić ta k : wszelka zmiana w  prą
dzie jest tego rodzaju, że przeciwdziała ru-
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cliowi. W  danym prądzie o jakiemkolwiek 
natężeniu wszelka przyczyna, która dąży do 
zmiany tego natężenia, wywołuje siłę oporo
wą, która przeciwdziała tej zmianie. Grdy 
prąd słabnie, samoindukcya dąży do utrzy
mania jego  natężenia pierwotnego. Jest to 
więc własność podobna do bezwładności. 
Otóż obecnie obciąłbym wam podsunąć 
myśl, że własność ta jest mianowicie bez
władnością. Myśl ta opiera się na własno
ści, która przedstawia się nam w postaci ma
tematycznej, gdy badamy przyśpieszenie ru
chu ciała naładowanego elektrycznością.

Dopóki kula naelektryzowana pozostaje 
w spoczynku, mamy zjawisko elektryczności 
statycznej; gdy zaś kula ta będzie w ruchu, 
mamy zjawisko prądu elektrycznego. Kula 
naelektryzowana, będąc w  ruchu, wytwarza 
prąd i należy przyjąć, że prócz tego prądu 
inny nie istnieje. Każdy prąd jest otoczony 
liniami sił magnetycznych i gdy kula lub 
innego kształtu ciało naelektryzowane poru
sza się, cały szereg linij sił magnetycznych 
w postaci kół współśrodkowych otacza drogę 
tego ciała, wytwarzając w ten sposób pole 
magnetyczne. Pole to może się wydać bar
dzo słabem, wszelakoż jest ono miarą prądu; 
w każdym razie, jakkolwiek słabem czy sil- 
nem jest to pole, przyjmujemy obecnie, że 
jest to jedyny rodzaj pola magnetycznego, 
jaki może istnieć.

Należy sobie wyobrazić, że są trzy sze
regi zjawisk : ciało naelektryzowane, ciało 
naelektryzowane znajdujące się w ruchu 
jednostajnym i nareszcie ciało naelektryzo
wane i ożywione ruchem przyśpieszonym. 
Piei’wszy szereg zjawisk stanowi elektrosta- 
tykę, drugi— magnetyzm, trzeci zaś stanowi 
przedewszystkiem bezwładność i następnie 
promieniowanie. Bezwładność i promienio
wanie nie stanowią wprawdzie jednej i tej sa
mej rzeczy,lecz obie są objawami ruchu przy
śpieszonego. Bezwładność istnieje bez wąt
pienia w  każdym czasie. Zamiast wyrazu: pro
mieniowanie, użyjemy tu wyrazu powszech
niej znanego „św iatło14, gdyż światło jest for
mą promieniowania, którą najlepiej znamy. 
Usunę stąd bezwładność z tego powodu, że, 
jakkolwiek objawia się ona wtedy, gdy jest 
promieniowanie, wszelakoż istnieje zawsze 
w  każdej okoliczności. N ie zależy ona od 
prędkości; jest stałą i można przyjąć, że ist

nieje także i wtedy, gdy ciało jest w  spo
czynku, Chciałbym, abyście uprzytomnili 
sobie, że niema innego pola elektrycznego, 
jak tylko pole wytworzone przez ciało nae
lektryzowane i pozostające w  spoczynku, że 
niema innego prądu lub magnetyzmu jak 
tylko prąd i magnetyzm, wzbudzone przez 
ciało naelektryzowane i będące w  ruchu jed
nostajnym i nareszcie niema innego pro
mieniowania, jak tylko promieniowanie, w y
wołane przez ciało naelektryzowane i będące 
w ruchu przyśpieszonym. Chciałbym także 
żebyście uprzytomnili sobie, że naelektryzo- 
wanie ciała jest rodzajem bezwładności i że 
prawdopodobnie, lecz to nie jest jeszcze jak 
dotąd pewnem, niema innej bezwładności, 
prócz bezwładności elektrycznej.

W  ciągu tego czasu, który pozostaje nam 
do rozporządzenia, niemożliwem jest prze- 
biedz wszystkie etapy, które doprowadziły 
nas do tego wniosku; mogę tylko streścić re
zultaty. Myśl, że bezwładność elektryczna 
jest istnością wywołaną przez ładunek elek
tryczny, znajdujący się w ruchu, pierwszy 
raz ukazała się w znakomitej pracy prof. 
J. J. Thomsona z Cambridge, umieszczonej 
w Philosophical Magazine w 1881 r.; jest to 
jedno z najznakomitszych dzieł współczesnej 
fizyki matematycznej. W  pracy tej autor 
badał własności kuli naelektryzowanej, bę
dącej w ruchu i okazał, że ciało na
elektryzowane posiada bezwładność dlate
go jedynie, że jest naelektryzowanem. Waż- 
nem jest, aby sobie tu uprzytomnić, że gdy 
ciało jest naładowane elektrycznością, po
siada prócz swej zwykłej masy jeszcze masę 
dodatkową, proporcyonalną do kwadratu 
naładowania i odwrotnie proporcyonalną do 
promieni kuli, na której powierzchni to na
ładowanie ma miejsce, albo, innemi słowa
mi : proporcyonalną do ilości ładunku i po- 
tencyału. Zrazu nie przywiązywano wielkiej 
wagi do tego wywodu z przyczyny trudno
ści, jaka zachodziła w  wymierzaniu przyro
stu bezwładności, wynikłego z naładowania 
elektrycznością na przypadek kuli o wym ia
rach, mogących być wyznaczonemi. Odyby 
nawet kula ta była sprowadzona do wym ia
rów atomu i naładowana do takiego stopnia, 
do jakiego atom może być naładowany, 
te i wtedy bezwładność, pochodząca z nała
dowania, byłaby tylko nieznaczną cząstką
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całkowitej bezwładności, mniejszą niż jedna 
100 000-na część tejże. To znaczy, że gdy 
byśmy mieli atom materyi, naładowany elek
trycznością do najwyższego stopnia, to jest 
do takiego, jaki jest m ożliwy w elektrolizie 
i gdyby bezwładność samego atomu wyra
ziła się przez 100 000 jednostek, to po nała
dowaniu bezwładność jego  wzrosłaby do 
100 001 takich jednostek; różnica więc jest : 
zbyt mała, aby ją, można było w ykryć zapo
mocą doświadczenia.

Jednakowoż to powiększenie bezwładności ; 
zależy od wymiarów ciała; im mniejszy jest 
promień jego, tem większa jest bezwładność, 
spowodowana jego naelektryzowaniem. Przez 
długi czas nikt nie pomyślał sobie nawet 
o czemś mniej szem od atomu, który uważa
no za granicę rozdrobnienia materyi; zda
wało się tedy, że bezwładność elektryczna 
może być tylko przedmiotem ciekawych do
ciekań matematycznych. Jednakowoż około 
1879 roku W . Crookes ogłosił swoje długo
letnie prace doświadczalne i zwrócił uwagę 
na zjawiska, zachodzące w rurkach, w  któ
rych zrobiono próżnię: zauważył wtedy, że 
promienie katodalne tworzą czwarty stan 
skupienia ciał, który nie jest ani stałym, ani 
ciekłym, ani gazowym '). Wszelakoż nie 
wierzono Crookesowi; raczej wydrwiwano je 
go czwarty stan materyi. Jednakowoż przed
miot ten poddano wielolicznym  i wszech
stronnym badaniom w A n g lii i w N iem 
czech, badaniom, którym poświęcili się M. 
Schuster i wielu innych, a szczególniej 
J. J. Thomson, a w yn iki tych badań wyka
zały, że Crookes miał zupełną słuszność; ma- 
terya, która się wydziela pod postacią pro
mieni katodalnych, nie jest ani stałą, ani 
ciekłą, ani gazową. Składa się ona, nie, jak 
poprzednio sądzono, z atomów, wyrzucanych 
przez katodę, przebiegających przez rurkę 
i wywołujących fosforescencyę albo promie
nie X  w  tem miejscu, w którem uderza
ją  o szkło; lecz materya ta składa się z czą
steczek mniejszych od atomu, cząsteczek 
materyi, ciałek poza atonii cz nyoh, ciałek naj
drobniejszych, które są znacznie lżejsze niż 
atomy; ciałka te są jakby jąderkami, wcho-

*) Streszczenie tej pracy Crookesa podałem 
w r. 1880 w czasopiśmie „Przyroda i przemysł14.

(Przyp. tłumacza).

dzącemi w  skład atomu. Thomson wym ie
rzy ł masę tych ciałek i znalazł, że jest ona 
mniejsza niż masa atomu wodoru, który jest 
najlżejszym atomem ze wszystkich znanych. 
Te ciałka zawierają w sobie zaledwie ty 
siączną część masy atomu wodoru. Prócz 
tego zrobił nadzwyczaj ważne spostrzeżenie, 
że, czy to mamy do czynienia z wodorem, 
czy z tlenem, z dwutlenkiem węgla, czy też 
nareszcie z jakimbądź innym gazem, znaj
dującym się w  rurce, cząsteczki, na jakie te 
materye zdają się rozpraszać pod działa
niem elektryczności, są zawsze te same i nie
zależne od natury gazu. Ciałka, wyrzucane 
przez katodę, nie zależą od tego, jaki był 
gaz w  rurce; przedstawiają się one jako 
cząstki atomów, które to cząstki są zawsze 
jednakowe, z jakiegobądź gazu pochodzą. 
To wszystko podsuwa nam hypotezę, która, 
jak dotychczas, nie mogła być w zupełności 
sprawdzona, a m ianowicie: że wszystkie 
atomy składają się z jednakowych ciałek 
czyli elektronów, jak je  nazwał Johnstone 
Stoney. Stoney zwykle staje na czele ru
chu naukowego i nadaje nazwiska rzeczom, 
które jeszcze nie zostały odkrytemi; w  ten 
też sposób te ciałka nazwał elektronami ńa 
długo przedtem, zanim uznano je  jako ist
niejące oddzielnie. Nazwisko odnosiło się 
pierwotnie do ładunku elektrycznego jona 
w  elektrolizie, ładunku, w ścisłem zespoleniu 
z materyą; lecz w rurce Crookesa ładunki te 
są oddzielone od atomu. Jest to fakt po
przednio bezprzykładny. W  cieczy ładunek 
elektryczny i atom przenoszą się z miejsca 
na miejsce razem, w sposób nierozerwany 
związane; w elektrodzie lub w innym prze
wodniku stałym elektron czyli ładunek jest 
udzielony metalowi i przenosi się wzdłuż 
drutu lub jakiegobądź przewodnika, lecz 
podczas swego przebiegu jest on połączony 
z atomami, jakkolwiek przechodzi od jedne
go do drugiego. W  gazie rzecz zachodzi 
inaczej: możnaby powiedzieć, że naładowa
nia elektryczne jakby się rozdrabniały, od
dzielały od materyi i stawały się ładunkami 
bez ciał, widziadłami elektrycznemi, przebie
gającemu rurkę z nadzwyczajną prędkością. 
W ym ierzono nietylko masy tych cząsteczek, 
lecz i prędkość ich, która się okazała jedną 
trzydziestą, a nawet jedną dziesiątą częścią 
prędkości światła. Wszystko, co się poru
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sza z tak ogromną prędkością, wynoszącą po 
kilka tysięcy kilometrów na sekundę, posia
da wielką ilość energii i, spotykając prze
szkodę, wywołuje znaczne skutki.

Promieniowanie wszelkiego rodzaju otrzy
muje się wtedy, gdy jest przyśpieszenie. Im  
większem jest to przyśpieszenie, tem silniej- 
szem jest też i promieniowanie. Gdy chce
my otrzymać silne promieniowanie należy 
ciało naelektryzowane i poruszające się 
z wielką prędkością nagle zatrzymać,— to 
właśnie zachodzi podczas tworzenia się pro
mieni X  i to też w  pewnym stopniu zacho
dzi, gdy wystawiamy różne minerały na 
działanie promieni katodalnych. Ciałka, 
składające te promienie, mają masę nadzwy
czaj małą, przeto ich bezwładność jest też 
bardzo mała, lecz ciało, poruszające się 
z prędkością światła, jakkolwiek małą by
łaby jego  masa, posiada ogromną energię. 
I  tak, energia jednego grama masy, porusza
jącej się z prędkością światła, byłaby do
stateczną, aby podnieść całą marynarkę an
gielską na szczyt góry Ben Nevis. Prędkość 
wszystkich naszych pocisków broni palnej 
jest spoczynkiem w porównaniu z prędko
ścią tych ciałek.

(Prelegent pokazuje rurkę Crookesa, zawiera
jącą elektrony w ruchu).

A by  dowieść, że te ciałka są cząsteczkami 
naelektryzowanemi, będącemi w  ruchu, do
syć jest okazać, że posiadają własność prądu 
elektrycznego, t. j. że podlegają działaniu 
magnetyzmu (takiego, jaki jest np. w igle 
magnesowej); to więc, co przebiega rurkę, 
jest jaknajbardziej zbliżone do elektryczno
ści. W  rurce Crookesa elektryczność jest 
odosobniona i rozdrobniona do najwyższego 
stopnia, jak i sobie tylko możemy wyobrazić.

D̂N)

Przełożył Aleksander Thieme.

K IL K A  U W A G  O H Y P N O T Y Z M IE .

(Dokończenie).

Poglądy szkoły nantejskiej na hypnozę 
różnią się zasadniczo w  wielu punktach od 
poglądów szkoły paryskiej. Zarówno Lie- 
beault, jak Bernheim i Beaunis uważają sen 
hypnotyczny za zjawisko normalne, dające 
się wywołać nietylko u histeryków, lecz

i u ludzi zdrowych, u tych ostatnich nawet 
częściej, niż u pierwszych. „N ie należy są
dzić—-mówi Bernheim— aby osoby wrażliwe 
na hypnozę musiały być koniecznie neuropa- 
tami lub histerykami, przeciwnie umysłowo 
chorzy, melancholicy, hipochondrycy często 
nie dają się wcale uśpić. Doświadczenie 
uczy, że znaczna większość ludzi może po
paść w  hypnozę11 '). Co dotyczę faz stanu 
hypnotycznego, Bernheim przeczy stanow
czo istnieniu trzech typowych stanów Char
cota, jako też stałemu ich występowaniu 
pod wpływem stosowania jednych i tych 
samych ściśle określonych środków fizycz
nych. Występowanie ich w Salpetriere ob
jaśnia on zapomocą nieświadomej autosug- 
gestyi usypianych. Słysząc, że zastosowa
nie pewnego środka wywołuje pewne obja
wy, chorzy histerycy pod wpływem auto- 
suggestyi naśladują je  nieświadomie. Sam 
on nie zauważył nigdy takiej prawidłowości 
w  objawach hypnozy, jaką opisuje Charcot, 
Raz tylko spostrzegł typową kolejność sta
nów kataleptycznego, letargicznego i som
nambulicznego, lecz pochodziło to, jak się 
przekonał, stąd, że chora leczyła się po
przednio hypnotyzmem w Salpetriere. Co do 
głębokości snu, to, podług Bernheima, ist
nieje je j wiele stopni.

„Niektórzy doświadczają tylko pewnego 
odurzenia, ciężkości powiek i senności: jest 
to pierwszy stopień hypnozy. Na drugim 
stopniu osobnik ma zamknięte oczy. Człon
ki jego ciała znajdują się w  stanie zwolnie
nia; słyszy wszystko, co dokoła niego mó
wią, lecz znajdują się pod wpływem woli 
hypnotyzera“ . Stopień ten zaznacza się w y
stąpieniem katalepsyi suggestyjnej. Jeżeli 
podniesiemy rękę lub nogę osobnika zahyp- 
notyzowanego, to pozostaje ona w  powie
trzu. Katalepsya jest, podług Bernheima, 
zjawiskiem zależnein od suggestyi. Im  głęb
szym jest sen, a więc i automatyzm osobni
ka, tem występuje ona wyraźniej. „Z  po
czątku stan ten zaledwie się zaznacza; część 
ciała podniesiona w  górę pozostaje kilka 
sekund w powietrzu, lecz wkrótce opada ru
chami drgawkowemi. Innym opada ręka, 
jeżeli podniesiemy ją  nagle i puścimy od ra
zu, natomiast pozostaje w  powietrzu, jeżeli

*) Bernheim. De la suggestion etc. str. 5 i nast.
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potrzymamy ją  w  górze przez kilka sekund 
i w ten sposób utrwalimy w  ich mózgu w y
obrażenie tej stałości1'. U  niektórych wreszcie 
osób można otrzymać katalepsyę tylko zapo
mocą suggestyi słownej, zapewniwszy j e, że nie 
są w stanie opuścić podniesionej kończyny.

Na trzecim stopniu odurzenie wyraźniej 
się akcentuje; czucie na dotyk jest osłabio
ne lub zniesione; mogą być wywołane t. zw. 
ruchy automatyczne bez możności ich po
wstrzymania; wreszcie może powstać przy
kurczenie suggestyjne.

Charakterystyczną cechę czwartego stop
nia, oprócz zjawisk poprzednio wym ienio
nych, stanowi niemożność komunikowania 
się ze światem zewnętrznym bez pośredni
ctwa hypnotyzera. Osoba zahypnotyzowa- 
na słyszy i w idzi tylko to, co jej ekspery
mentator widzieć i słyszeć pozwoli.

Wreszcie piąty stopień, t. zw. somnambu
lizm różni się od poprzednich tem, że po 
przebudzeniu nie pozostaje w  pamięci żad
nego śladu wspomnień o tem, co działo się 
w czasie snu; wspomnienia te jednak mogą 
być wywołane sztucznie w  stanie powtórnej 
hypnozy. W szystkie wyżej wymienione fa
zy snu hypnotycznego nie odgraniczają się 
ściśle od siebie, nie istnieją również żadne 
specyalne sposoby otrzymania każdej z nich. 
Wystąpienie głębszej lub powierzchowniej - 
szej hypnozy zależy po części od wrażliwo
ści danego osobnika na suggestyę, po części 
zaś od częstości usypiania. Co do stosunku 
procentowego osób dających się hypnoty- 
zować, to najlepiej uwidoczni go następ u- 
gąca tablica podana przez Beaunisa ’ ) :
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Do 7-go roku . 26,5 4,3 13,0 52,1 4,3
Od 7 do 14 lat 55,3 7,6 23,0 13,8 ---

14 „ 21 „ 25,2 5,7 44,8 5,7 8,0 10,3
21 „ 28 „ 13,2 5,1 36,7 18,3 17,3 9,1
28 „ 35 „ 22,6 5,9 34,5 17,8 13,0 5,9
35 „ 42 „ 10,5 11,7 35,2 28,2 5,8 8,2
42 „ 49 „ 21,6 4,7 29,2 22,6 9,4 12,2
49 „ 56 „ 7,3 14,7 35,2 27,9 10,2 4,4

56 v 63 n 7,2 8,6 37,6 18,8 13,0 14,4
powyżej 63. . . 11,8 8,4 38,9 20,3 6,7 13,5

Z tablicy powyższej Beaunis wyprowadza 
następujące w n iosk i: 1) Dzieci do lat 14-tu 
wszystkie bez wyjątku są wrażliwe na dzia
łanie hypnotyzmu, nadto przedstawiają one 
największą odsetkę somnambulików; naj
mniej ulegają suggestyi starcy, choć i wśród 
nich liczba nie poddających się wcale wpły
wowi hypnozy jest stosunkowo bardzo nie
znaczna.

Widzieliśmy powyżej, że wszystkie zja
wiska, spostrzegane w  stanach hypno
tycznych, Liebault i jego następcy obja
śniają zapomocą suggestyi. Z konieczności 
przeto nasuwa się pytanie, co to jest sugge
stya i na czem polega jej działanie. Podług 
Bernheima suggestya jest aktem, zapomocą 
którego pewne pojęcie lub uczucie zostaje 
wprowadzone do mózgu i przyjęte przezeń, 
bez względu na to, czy zostało poddane 
przez człowieka, czy przez jakiekolwiek wra
żenie zewnętrzne. Każdy człowiek jest wraż
liw y na suggestyę: dziecko, które słucha 
swych rodziców, student, który uczy się 
z książki, lub chodzi na wykłady profesora, 
chory leczący się homeopatyą— wszyscy oni 
ulegają w pływ ow i suggestyi. Tak pojęta 
suggestya stanowi część codziennego życia 
naszego. Ona to jest źródłem znacznej czę
ści naszych myśli, uczuć i czynów. Dlacze
góż jednak poddawane myśli lub czyny nie 
urzeczywistniają się u wszystkich ludzi z jed
nakową łatwością? Podobnie jak w medy
cynie dla powstania choroby, oprócz czynni
ka wywołującego, niezbędne jest pewne 
usposobienie organizmu, stanowiące grunt, 
na którym rozwijać się mogą zmiany pato
logiczne; tak samo w psychologii musi ist
nieć odpowiedni grunt, ażeby suggestya mo
gła  się przyjąć. Grrunt ten nazywa się sug- 
gestyjnością. Większa lub mniejsza sugge- 
styjność danego osobnika zależy, podług 
Crocqa, od dwu czynników : wrażliwości na 
suggestyę i oporności. „Człowiek normal- 
ny *) -powiada on—który przedstawia oczy
wiście tylko ideał zarówno z punktu widze
nia fizyologicznego, jak i psychologicznego, 
będzie posiadał zawsze oporność większą od 
wrażliwości. Inteligencya jego, panując nad 
zmysłami, pozwoli mu przyjąć poddaną myśl

') Beaunis. Le somnambulisme provoque, 1886, *) Crocą. L ’hypnotisme scientifiąue, 1900 r.,
str. 17. str. 208.
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tylko wówczas, jeżeli okaże się ona zgodną 
z wymogami rozsądku. Jeżeli przez W  
oznaczymy wrażliwość takiego osobnika, 
a przez R  jego oporność, to w  przybliżeniu 
jego suggestyjność wyrazi się przez nastę
pujące ró wnani e :

W  : R  =  2 : 4.

Lecz taki idealny osobnik stanowi zjawisko 
bardzo rzadkie. Częściej spotykamy ludzi, 
u których formuła ta będzie przedstawiała 
się inaczej, n p .:

W  : R  =  2 : 3 lub W  : R  =  2 : 2.

W  tych dwu przypadkach oporność będzie 
jeszcze wystarczała, aby nie dopuścić przy
jęcia suggestyj, mogących pociągnąć za so
bą niepożądane ważne skutki; natomiast 
suggestye obojętne lub mało ważne mogą już 
być spełniane.' Tak samo do względnie nor
malnych przypadków musimy zaliczyć rów
nież i te, w  których siła oporności wcale się 
nie zmienia, a wrażliwość wzrasta wpraw
dzie, lecz nieznacznie. Formuły ich będą :

W  : R  =  3 : 4 i W : R  =  4 : 4 .

Lecz wyżej przytoczone formuły, przed
stawiające oczywiście stosunki przybliżone, 
nie wystarczają do scharakteryzowania roz
maitych typów suggestyjności, spotykanych 
codziennie. Znaczna część osób posiada sug
gestyj ność bardziej wyraźną. Są to już ty 
py, wkraczające w dziedzinę patologii. Do 
takich typów  należy np. Gabryela Fenay- 
rou, młoda kobieta łagodna i dobra, która 
za namową męża bez wahania naznacza 
spotkanie swemu kochankowi, wiedząc, że 
prowadzi go na śmierć. Po drodze wstępu
je pomodlić się do kościoła, później zaś naj
spokojniej w świecie idzie z kochankiem na 
umówione miejsce, gdzie ginie on z rąk jej 
męża“ .

Bernheim i inni przytaczają mnóstwo ta
kich suggestyj na jawie. Osobnik' przed
stawia tu rodzaj automatu, który spełnia 
wszystko, czego od niego zażądają. To, co 
w stanie czuwania należy bądźcobądź do 
wyjątków, stanowi regułę w hypnozie. Kon
trolująca i hamująca działalność kory móz
gowej przez ześrodkowanie uwagi na pew- 
nem pojęciu lub uczuciu zostaje tu zawie
szona i człowiek przekształca się w automat,

zdany na łaskę i niełaskę eksperymentatora. 
Co do mechanizmu fizyologicznego, zapomo
cą którego odbywa się to zawieszenie czyn
ności kory mózgowej, to istnieje w tym 
względzie wiele mniej lub więcej prawdo
podobnych hypotez x); wszystkie jednak one 
opierają się*raczej na analogiach, niż na fak
tycznym materyale, którego dotychczas ze
brano zbyt mało do wyprowadzenia ścisłych 
wniosków. Z hypotez tych największem 
rozpowszechnieniem w nauce cieszy się teo
rya Brown-Sequarda, broniona szczególniej 
przez fizyologów (Heidenhaina, Cybulskiego 
i innych). Przyczyną powstawania hypno
zy jest, podług Brown-Sequarda, działanie 
ośrodków hamujących w mózgu. Podraż
nienie obwodowe zapomocą zmysłów, lub 
centralne pod wpływem pewnej idei albo 
uczucia wywołuje zmniejszenie lub wzmoże
nie energii nerwowej w  pewnych okolicach 
mózgu i rdzenia, która to energia, wyłado
wując się nazewnątrz drogą nerwów odśrod
kowych może powodować najrozmaitsze zja
wiska. „W  ten sposób hypnotyzm pi-zed- 
stawia tylko grupę pewnych aktów otamo- 
wania i dynamogenezy".

I I I .

Większość badaczów zajmujących się hyp
notyzmem, zadawała sobie pytanie, czy ist
nieje zasadnicza różnica pomiędzy snem 
zwykłym  a snem hypnotycznym; niektórzy 
nawet, jak Bernheim, uważali je za zjawiska 
najzupełniej analogiczne. W  rzeczy samej 
podobieństwo stanów psychicznych w  obu 
tych stanach rzuca się w oczy każdemu. Za
równo w pierwszym, jak w  drugim niema- 
ścisłej granicy pomiędzy wrażeniem a w y
obrażeniem. Wszystkie wyobrażenia posia
dają w  mniejszym lub większym stopniu 
charakter halucynacyjny, t. j. przybierają

1) Ciekawego czytelnika odsyłam do następu
jących d z ie ł: Brown-Sequard. Gazette hebdo- 
madaire, 1883, str. 137; August JPoreł. Hypno
tyzm, 1891, str. 75— 76 (przekł. polski); Cybul
ski. Spirytyzm i hypnotyzm, 1894, str. 33— 47; 
Danilewskij. Jedinst\yo łripnotizma u czełowieka 
i żywotnych, 1891, str. 28—38; Croq. L ’liypno- 
tisme scientifique, 1900, str. 88— 96 oraz 205 
do 219.
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postać rzeczywistych wrażeń. Halucyna- 
cyom tym  mogą towarzyszyć wzruszenia, 
które co do siły nie ustępują wzruszeniom, 
doświadczanym przez nas na jawie. K o ja 
rzenie wyobrażeń odbywa się wprawdzie 
według tych samych praw, co w czasie czu
wania, niemniej jednak bez kontroli inteli- 
gencyi, wskutek czego marzenia senne od
znaczają się często brakiem wszelkiego lo
gicznego związku. Wszystkie te cechy są 
wspólne dla obu wyżej wymienionych stanów, 
pomimo to jednak utożsamiać hypnozę ze 
snem zwykłym  jest to nie zwracać uwagi na 
wybitne różnice, jakie pomiędzy niemi ist
nieją. Grdybyśmy nawet pominęli takie 
charakterystyczne dla hypnozy fakty, jak 
znieczulenie, katalepsya, nadwrażliwość zmy
słów i t. p., pozostaną jeszcze zjawiska psy
chiczne, jak wrażliwość na suggestye, moż
ność wykonywania nieraz bardzo nawet zło
żonych czynności i wiele innych, których 
w  śnie zwykłym  nie spotykamy.

Powyżej rozpatrzyliśmy poglądy na isto
tę i przyczynę suggestyjności, obecnie zaj
miemy się zjawiskami, jakie zapomocą niej 
dają się wywołać w stanie hypnozy. Ja
ko narzędzie suggestyi może być użyty 
każdy ze zmysłów naszego organizmu. 
Zacznijmy od zmysłu mięśniowego. Je
żeli zahypnotyzowanemu osobnikowi na
damy postawę tragiczną, wyraz jego  twa
rzy staje się smutnym, jeżeli rękę jego  ści- 
śniemy, cały jego wygląd przybiera cechy 
gniewu, jeżeli zegniemy mu kolana, wzno
si on oczy ku niebu jak do modli
twy. W  podobny sposób możemy wywołać 
w n im : radość, strach, zdziwienie i tym po
dobne uczucia. Naodwrót, nadając twarzy 
wyraz odpowiadający pewnemu wzruszeniu, 
możemy otrzymać gesty odpowiadające da
nemu uczuciu. Tak samo rzecz się ma ze 
wzrokiem, słuchem i wogóle wszystkiemi 
zmysłami. Zahypnotyzowany powtarza ru
chy eksperymentatora: na dany znak wsta
je, siada, kładzie się; jeżeli mu zagramy wal
ca, zaczyna tańczyć i t. p. Najrozleglejsze 
jednak zastosowanie w hypnozie posiada 
suggestya słowna. Na pewnym stopniu 
stanu hypnotycznego można w ywołać zapo
mocą wmawiania iluzye i halucynacye 
wszystkich zmysłów. Halucynacye słowne 
są jednym z najbardziej znanych objawów

hypnotyzmu. Każdy ż autorów, zajmują
cych się badaniami nad hypnotyzmem, w i
dział i opisał ich mnóstwo, na tem przeto 
miejscu nie będę przytaczał ich przykładów, 
odsyłając ciekawego czytelnika do prac ory
ginalnych. Obecnie zastanowię się tylko 
nad pytaniem, czy halucynacye hypnotyczne 
pod względem swej wyrazistości dochodzą 
do tego stopnia, jaki posiadają wrażenia od
bierane na jawie. O ile mi wiadomo, jeden 
Beaunis przeprowadzał ściślejsze badania 
nad tą kwestyą, a mianowicie poddawał za
hypnotyzowanemu, że widzi on rysunek 
przedstawiający jakikolwiek przedmiot lub 
zwierzę zrobione na białym papierze i kazał 
mu oprowadzić ołówkiem kontury owego 
przedmiotu lub zwierzęcia. Posłuchajmy, 
co sam autor mówi o tych doświadczeniach. 
Oto jego  słowa ' ) :  „Środek ten wydawał mi 
się w teoryi znakomitym, w  praktyce jednak 
natknąłem się na nieprzewidziane trudności. 
Jeżeli osoba zahypnotyzowana nie umie 
wcale rysować, może ona być nawet zama- 
ło zręczną, aby skalkować rysunek; jeżeli 
przeciwnie umie dobrze rysować, to może 
w najzupełniej dobrej wierze zrobić poddany 
przedmiot nie takim, jakim  go widzi w da
nej chwili, lecz tak, jak go przywykła zaw
sze przedstawiać na papierze1'. Beaunis 
wykonał cztery doświadczenia. Wszystkie 
osoby użyte do doświadczeń nie umiały ry
sować : we wszystkich przypadkach otrzy
mane rysunki były niewyraźne i zaledwie 
przypominały przedmioty rzeczywiste. Z do
świadczeń autor wyprowadza wniosek, że 
halucynacye wzrokowe w stanie hypnotycz- 
nym nie posiadają wyrazistości i czystości 
konturów przedmiotów rzeczywistych. „Ha
lucynacye wzroku— mówi on— porównałbym 
do wrażenia, jakie otrzymujemy, kiedy m i
mochodem rzucamy wzrok na przechodzącą 
osobę; mamy wrażenie całości, lecz szczegó
ły  wymykają się z pod naszej uwagiu. Przez 
ćwiczenie i długotrwałe ześrodkowanie uwa
g i na przedmiocie halucynacyi, możliwem 
jest jednak nadanie jej większej wyrazisto
ści. Oto przykład przytoczony przez Beau- 
nisa.

„Podczas snu poddałem panu M. H., że po

*) Beaunis. Le somnumbulisme provoque, stro
na 169 i nast.
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obudzeniu zobaczy on w kącie pokoju bisku
pa. Ponieważ nie patrzał w oznaczone 
miejsce, kazałem mu przeto zwrócić wzrok 
w kierunku kąta. Po chwili wzrok jego 
przybrał wyraz, jaki pojawia się wówczas, 
kiedy widzimy coś, nie zdając sobie dokład
nie sprawy z tego, co widzimy.

— Co pan widzisz?
—  N ie mogę dobrze odróżnić: jakąś osobę.
— Kogo?
— Nie wiem— i patrzy w dalszym ciągu 

z pewnem zdziwieniem.
—  Jak jest ubrana ta osoba?
— Ma szaty złotem szyte.
— K tóż to jest?
— Ma infułę na głowie; a! to biskup“ .
Oo do halucynacyj słuchowych wywoła

nych zapomocą suggestyi słownej odzna
czają się one, podług Beaunisa, daleko więk
szą wyrazistością. Zahypnotyzowani sły
szą dokładnie poddane wyrazy i rozumiej% 
ich znaczenie. Podobnie rzecz się ma z roz- 
maitemi kategoryami czuć wewnętrznych. 
Hypnotyzer może według woli wywołać 
uczucie bólu, głodu, pragnienia, ciepła lub 
zimna. Poddane iluzye i halucynacye po 
przebudzeniu często nie znikają odrazu, lecz 
trwają przez pewien przeciąg czasu : kilku 
minut, godzin, a nawet i dłużej, później zaś 
znikają stopniowo, częściami. Oto przy
kład, zapożyczony od Beaunisa.

„W  sobotę dnia 12 lipca Liebeault pod
dał pannie A. E., że po przebudzeniu zoba
czy ona siebie w  sukni niebieskiej, a swą 
przyjaciółkę w czerwonej (obiedwie były 
ubrane czarno); suggestya urzeczywistniła 
się i znikała w sposób następujący. Jej 
własna suknia wydawała jej, się niebieską do 
niedzieli wieczór; w poniedziałek rano w i
działa ona jeszcze swą przyjaciółkę w spód
nicy czerwonej, lecz stanik był już czarny; 
iluzya znikła całkowicie dopiero w ponie
działek po południu. “ Z  halucynacyj słow
nych na szczególną uwagę zasługują tak 
zwane halucynacye negatywne. U  osobni
ka zahypnotyzowanego można zapomocą 
suggestyi wywołać zniknięcie osoby lub rze
czy obecnej w danem miejscu: hypnotyk 
nie widzi jej, nie czuje dotknięcia, słowem 
nie istnieje ona dla niego. W iele przykła
dów podobnych halucynacyj czytelnik znaj
dzie u Bernheima, Crocqa, Beaunisa i in

nych. W  obecnym szkicu niepodobna dłu
żej nad niemi się zatrzymywać, zauważę ty l
ko, że obserwacye tych autorów były czy
nione w takich warunkach, ażeby udaremnić 
wszelkie udawanie. W idzieliśmy wyżej, że 
suggestye poddane przez hypnotyzera 
w czasie snu, mogą być wykonane nietylko 
w stanie hypnozy, lecz i na jawie w termi
nie z góry przez niego określonym. O sug- 
gestyach tych hypnotyk nie pamięta; pomi
mo to występują one u niego zawsze w ozna
czonym czasie. Że jednak suggestye te nie 
zacierają się całkowicie w pamięci hypnoty- 
ka w przerwie pomiędzy hypnozą a termi
nem ich wykonania, dowodem jest fakt, że 
mogą być one w  tym  czasie sztucznie wywo
łane w stanie powtórnej hypnozy. Ażeby 
zrozumieć dlaczego się tak dzieje, musimy 
się dłużej zastanowić nad przyrodą pamięci 
oraz zmianami, jakim  ona ulega podczas snu 
hypnotycznego. W  pamięci należy odróż
niać dwie odrębne sprawy: zachowywanie 
wrażeń i ich przypominanie. Pierwsza wła
ściwość pamięci jest to zdolność, skutkiem 
której pewien fakt utrwala się w mózgu 
i pozostaje w nim w  stanie utajonym; druga 
odpowiada sile, którą musimy zużyć, aby 
wywołać wspomnienie faktu, utrwalonego 
w organie naszego myślenia. Często sądzi
my, że zapomnieliśmy o pewnem zdarzeniu, 
podczas gdy wystarczy użyć pewnego wysił
ku myślowego, ażeby przypomnieć je  sobie 
ze wszystkiemi szczegółami. Któraż z tych 
dwu zdolności naszego umysłu ulega zmia
nie w  stanie hypnozy i na czem ta zmiana 
polega? Musimy tu odróżniać zmiany za
chodzące w pamięci, powstające wyłącznie 
pod wpływem samego snu hypnotycznego, 
bez zastosowania suggestyi, od zmian w y 
wołanych w hypnozie przez poddawanie. 
Co do pierwszych, to większość autorów 
przyjmuje egzaltacyę pamięci przypomina
nia, są jednak i tacy, jak Crocą i inni, któ
rzy uważają, że bez używania suggestyi 
pamięć hypnotyków nie różni się wcale od 
pamięci osób normalnych. Co do nas, to 
nie zajmując się dotychczas samodzielnemi 
badaniami nad hypnotyzmem u ludzi, nie 
możemy oczywiście wypowiadać w tej kwe- 
styi swego zdania. Niemniej jednak z do
świadczeń innych autorów, doszliśmy do 
następujących wniosków:
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1) Osoby zahypnotyzowane przypominają, 
sobie w czasie snu wszystko, czego dowie
działy się poprzednio w stanie czuwania.

2) Pewna część osób, które były  usypiane, 
nie przypomina sobie wcale tego, co zaszło 
w  stanie hypnozy.

3) Osoby zahypnotyzowane po raz drugi 
przypominają sobie wszystko, o czem do
w iedziały się w  czasie poprzedniego snu 
hypnotycznego tylko wówczas, jeżeli hypno
za ich nie była zbyt głęboka.

Zobaczmy teraz, jaki w pływ  na pamięć 
zahypnotyzowanego wywiera suggestya, za- 
zastosowana w  stanie hypnotycznym. W szy
scy bez wyjątku badacze jednozgodnie 
utrzymują, że przez zastosowanie suggestyi 
można wzmocnić funkcyonowanie zarówno 
pamięci zachowywania, jak i pamięci przy
pominania. A b y  spowodować wzmożenie 
pamięci zachowywania, dość jest zapewnić 
uśpionego, że pewne wspomnienie pozosta
nie w  nim w  stanie utajonym do pewnego 
terminu, w którym to terminie pojaw i się 
dopiero w jego świadomości. Podobnie na
leży postąpić, aby wzmocnić pamięć przypo
minania : w  tym celu wystarczy nakazać za- 
hypnotyzowanemu, aby natychmiast przy
pomniał sobie wszystko o danem zdarzeniu, 
które miało miejsce bądźto w  stanie poprzed
niej hypnozy, bądź w stanie czuwania. Co 
dotyczę możności częściowego osłabienia 
pamięci drogą poddawania lub całkowitej 
amnezyi pewnego faktu, to większość auto
rów skłania się ku odpowiedzi twierdzącej 
na to pytanie. N iektórzy jednak (np. Croq) 
sądzą, że amnezya w tym  razie jest tylko 
pozorną i że zawsze drogą suggestyi ubocz
nej można wydobyć z hypnotyka wyznanie. 
Pytanie to oczywiście ma doniosłe znaczenie 
z punktu widzenia prawno-lekarskiego, na 
tem miejscu jednak nie możemy wchodzić 
w  szczegółowy rozbiór tej kwestyi.

Na zakończenie muszę wspomnieć w k il
ku słowach o rozmaitych zjawiskach hyp- 
notyzmu. Mam tu na myśli tak zwaną sug
gestyę myślową, jasnowidzenie, spirytyzm 
i medyumizm, działanie lecznicze magne
sów, dostrzeganie przez zahypnotyzowanych 
fa l światła, wypływających z biegunów ma
gnesu i wiele innych.

Zjawiskami temi zajmowano się dość du
żo, lecz metody stosowane do ich zbadania

były zbyt nieścisłe, aby można było przy
znać choćby ich istnienie. W  każdym razie 
tłumaczenie ich zapomocą jakichś nadprzy
rodzonych nieznanych sił nie może dotych
czas niczem być umotywowane. W iele ich 
dałoby się policzyć na karb autosuggestyi 
nieświadomej, inne, jak suggestya myślowa, 
wynikają, być może, z wysubtelnienia na
szych zmysłów, które stanowi fakt charak
terystyczny dla hypnozy. Mimika naszej 
twarzy i drobne ruchy, jakie towarzyszą 
zawsze naszym myślom, które bądźto z po
wodu swej krótkotrwałości, bądź nieznacz
nej wyrazistości wymykają się zwykle z pod 
naszej obserwacyi, mogą tu stanowić nitkę 
prowadzącą do kłębka.

Kazimierz Okuszlco.

W Y D Z IE L IN Y  ZW IE R ZĘ C E .

Wiadomo, że wiele zwierząt wytwarza 
w  specyalnych gruczołach swego ciała w y
dzieliny rozmaite, mające własności nieprzy
jemne, lub przyjemne dla zmysłów naszych. 
W ydzieliny te są przeważnie rodzajem cie
czy smrodliwej, gryzącej i ostrej, która by
wa wytryskiwana na napastników w  celu 
obrony. W ydzielanie się cieczy takich, o wła
snościach przeróżnych, szczególniej często 
jest obserwowane u owadów.

Liszka motyla siwicy (Harpyia vinula) 
wytryskuje ze swego ogonka widłowatego 
ostry kwas mrówkowy. Liszka pazia kró
lowej (Papilio machaon) wydziele zapach ko
prowy z rożka swego, znajdującego się na 
stronie grzbietowej; rożek ten podnosi się 
w czasie niebezpieczeństwa. Liszkojad (Co- 
losoma sycophanta) wyziewa z siebie za
pach migdałów gorzkich, a różne rodzaje 
bombardyerów (Brachinus crepitans) wydzie
lają ciecz w  sposób wybuchowy, tak że nad 
zwierzęciem wytwarza się rodzaj obłoczka. 
Przypuszczano, że w  wydzielinie tej znajdu
je  się jod czysty, gdyż za dotknięciem za
barwia ona skórę palców na trwały kolor 
żółty. Takie niedające się zmyć ślady na 
ciele napastnika pozostawiają również w y
dzieliny i innych jeszcze owadów. Tak np. 
biedronka (Coccinella) wydziela ze swych 
stawów kolankowych ciecz żółta, maiaca



M  31 W SZECHŚW IAT 475

zapach opium i właściwość trwałego bar
wienia. Nadzwyczaj przykra jest woń po
zostająca na palcach naszych, gdy łapiemy 
krówkę (Geotrupes). Krętaczek (Gyrinus 
natator) wydziela z siebie również ciecz ko
loru mlecznego o zapachu przykrym.

Niezawsze jednak wydzieliny takie mają 
zapach nieprzyjemny. Niektóre owady w y
dzielają wonie, zbliżone do zapachu kwia
tów rozmaitych i wanilii. Tak np. samce 
pewnego gatunku motyla wyziewają zapa
chy bardzo przyjemne, co prawdopodobnie 
służy do przynęcania samic.

Wśród stawonogów góruje ponad innemi 
gromada w ijów  (Myriapoda) właściwością 
wytwarzania wydzielin ogromnie różnorod
nych i trudnych do zbadania chemicznego. 
Z  wijów odznacza się pod tym  względem 
rząd dwuparców (Diplopoda). Stworzenia 
z rzędu tego, mające nieraz po kilkaset od
nóży, robią wrażenie bardzo niemiłe. Wo- 
góle wszakże są to stworzenia nieszkodliwe. 
Niektói’e z nich świecą w ciemności, inne 
mają być jadowite, lecz zdanie ostatnie nie 
może być podawane za pewnik. W  istocie 
jednak dwuparce są bardzo niemiłe w do
tknięciu i sprawiają świerzbienie. W ięk
szość tych dwuparców posiada z obu stron 
grzbietu szereg otworków, z których za do
tknięciem wysiąka ciecz oleista, silnie w o
niejąca. Ciecz ta służy prawdopodobnie do 
odstraszania napastników i z tego powodu 
otworki wydzielające ją  nazwano otworami 
odstraszaj ącemi (foramina repugnatoria). 
Gruczoły wytwarzające ciecą tę odpowiada
ją prawdopodobnie nerkom zmienionym (ne- 
phridia). Przypuszczenie to wypowiada 
prof. J. Nusbaum w  tomie I-ym  Zasad ana
tomii porównawczej. Słynny badacz ame
rykański E. D. Cope pisał, że znajdujące się 
w Ameryce gatunki Spirobolus i krocionóg 
(Julus) sączą ciecz żółtawą, która ma zapach 
wody królewskiej i w  smaku jest bardzo 
kwaśna. Spirostrephon lactarius z otwor- 
ków bocznych wypuszcza ciecz, mającą woń 
zbliżoną do kreozotu. Tarczownik (Poly- 
desmus virginiensis) dla obrony wydziela 
ciecz mającą zapach podobny do kwasu cya- 
nowodorowego (pruskiego) i uśmiercającą 
małe zwierzątka. Petaserpes rosalbus w y 
puszcza z siebie duże ilości substancyi mlecz
nej, która pachnie zupełnie jak kamfora.

| Gatunek ten spotykany bywa dość często na 
wyspach Ameryki północnej, naLong Island, 
w Nowym  Yorku i w Farmingtonie. 0. E. 
Cook z Waszyngtonu zbadał Petaserpes ros- 
ałbus i zauważył, że gatunek ten ma otwor
ki parzyste z obu stron grzbietu, poczynając 
od pierścienia czwartego, z których wysiąka 
ciecz mleczna, nabierająca wkrótce konsy- 
stencyi włóknistej i posiadająca zarówno za
pach specyalny, jak i palący smak kamfory. 
Dotychczas nie jest jeszcze zbadana tożsa
mość tej kamfory zwierzęcej z roślinną, któ
rą z drzew różnych otrzymujemy.

Małe dwuparce tasiemcowate z rodzaju 
Polyzonium i pokrewne im, wydzielają małą 
ilość cieczy obronnej, która prawdopodobnie 
działa odstraszająco głównie przez zapach. 
Przeciwnie zaś duże krocionogi walcowate 
z okolic równikowych, jak rodzaje Spirobo
lus i Spirostreptus, które dosięgają od 12 do 
16 om długości i posiadają przeszło 100 par 
nóg— wytryskują z otworków swych grzbie
towych na odległość kilku cali ciecz wonie
jącą silnie. Trzymając zwierzątko to nawet 
na odległość ramion wyciągniętych odczu
wamy palenie i szczypanie w  oczach i w no
sie. Wrażenie to zblizka musi być znacznie 
dotkliwszem i to jest prawdopodobnie przy
czyną mniemania, jakoby zwierzątka te, 
nieszkodliwe w istocie, były jadowitemi. 
Jeżeli palcami dotkniemy cieczy wypuszczo
nej przez nie, to na skórze powstaje plama 
żółto-zielona, która natychmiast przybiera 
barwę ciemno-czerwoną, a po dniach kilku 
z miejsc zafarbowanych skóra schodzi.

Alkohol, w  którym konserwowane są te 
duże dwuparce, zabarwia się również na
przód na kolor zielono-żółty, który następ
nie przybiera barwę ciemno-czerwoną. Za
pach takiego roztworu alkoholicznego przy
pomina bardzo woń zwierzęcia samego, lubo 
jest nieco odmienny. Prof. O. Lów  znajdu
je, że woń ta przypomina zapach pirydyny, 
ale nie jest to pewnem, bo spirytus nie
miecki, w którym zwierzątka te były prze
chowane, nie odznacza się czystością.

Spirostreptus, Spirobolus, Polyzonium i tar
czownik (Polydesmus) są to zwierzęta bez- 
wonne zupełnie w czasie spokoju, a nawet 
niektóre wypuszczają swą ciecz obronną do
piero po dłuższem drażnieniu. Używają 
środka tego tylko w ostateczności. Jeżeli
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wybuch cieczy tej nastąpi w naczyniu nie- 
wielkiem, zamkniętem, to z powodu jej lot
ności wybuch ten działa zabójczo i na sa
mych wytwórców. Tarczownik (Polydesmus) 
np., który wydziela kwas cyanowodorowy, 
umiera, jeżeli jest zmuszony oddychać w  prze
strzeni wypełnionej zapachem swej wydzie
liny. Natomiast stworzenia, które zjadają 
tarczownika, muszą być oporne na działanie 
kwasu cyanowodorowego.

Opowiadają, że w L iberyi obserwowano, 
jakoby pewna małpa wyszukiwała i z upo
dobaniem spożywała pospolite tam rodzaje 
Oxydesmus, pachnące gorzkiemi migdałami. 
Opowieść ta wymaga jednak stwierdzenia.

Właściwością osobliwą dwuparców, ży ją 
cych przeważnie w liściach opadłych, lub 
w ziemi spulchnionej, jest to, że nie znoszą 
promieni słonecznych, skierowanych wprost 
na nie. Większość z rodzajów tych ginie 
w  słońcu po 10 15 minutach. Giną z po
wodu tego nietylko rodzaje małe i delikatno, 
ale również i duże Spirobolus i Spirostrep- 
tus, których ciało jest przecież ochronione 
przez twarde pierścienie chitynowe. Cook 
przypuszcza, że wydzielina ochronna przeo
braża się pod wpływem  słońca i działa za
bójczo na posiadające ją  zwierzęta. W n io
sek ten Cook wyprowadza na tej podstawie, 
że zwierzęta zabite promieniami słoneczne- 
mi nie zabarwiają spirytusu, co znów zw y
kle się dzieje, jeżeli zwierzęta będą zabite 
w  sposób inny i następnie włożone do spi
rytusu.

W ydzieliny kamforowe nasuwają również 
kilka zagadnień. W oń  kam fory roślinnej 
musi być przykrzejszą dla zwierząt niż dla 
ludzi, gdyż kamforą zazwyczaj przesypuje
m y rzeczy wełniane i futra, by je  uchronić 
od moli. Opowiadają, że zwłoki książąt 
z Borneo obwijają w kamforę nader kosz
towną (z drzewa rośliny Dryobalanops aro- 
matica), otrzymywaną na tejże wyspie. Spo
sobem tym zwłoki są ochronione od roba- j  

ków i zachowują się w stanie mumii. Jed- I 
nakże na ciele dwuparców wielkich, wydzie
lających ciecz obronną, spostrzegamy obec- I 
ność moli i innych pasorzytów. Stworzenia 
te umieszczają się na pierścieniach głowy, 
gdzie niema otworów wytryskowych.

Dodać trzeba, że dwuparce posiadają znacz- j  

ną ilość oczek pojedyńczych, które dla tych j

mieszkańców ciemności zdają się być zupeł
nie zbyteczne. Tak np. Julus londinensis 
posiada z obu stron g łow y mniej więcej po 
pięćdziesiąt oczek, które są ułożone w cztery 
równoległe odcinki łukowe. Oczka te są od
dzielone od siebie przerwami dość szerokie- 
mi i nie stanowią razem oka złożonego, t. zw. 
oka mozaikowego, wydaje się więc niepraw- 
dopodobnem, by m ogły służyć do widzenia 
właściwego. Zapewne jednak wystarczają 
stworzeniom tym  do odróżniania miejsc jas
nych, których zwierzę to musi unikać, od 
miejsc ciemnych, naturze jego właściwych. 
Dość liczne rodzaje, wytwarzające kwas cya- 
nowodorowy, nie mają wcale oczek. Z fak
tem tym  zapewne łączy się mniejsza wrażli
wość ich cieczy obronnej na światło.

Niektóre rodzaje tych dwuparców bezo- 
kich posiadają wydzieliny świecące w nocy. 
Bezwątpienia światło to nie służy jako przy
nęta płciowa, jak np. światło robaczków 
świętojańskich, lecz jest również środkiem 
obronnym, który wrogów nocnych uprzedza, 
że mają do czynienia ze stworzeniami, opa- 
trzonemi w wydzieliny obronne.

Jednoparce (Chilopoda), mające tylko po 
jednej parze nóg u pierścienia każdego, po
siadają również liczne rodzaje wydzielin, 
które występują z otworków małych gru
czołów pojedyńczych, znajdujących się na 
stronie brzusznej. U  rodzaju Orphaeus 
phosphoreus, pospolitego bardzo w okolicy 
równika, ciecz wysiąkająca ma własności 
świecące, tak że stworzenie to na drodze 
swej pozstawia jasność fosforyczną.

Różne rodzaje zieminka (Geophilus), znaj
dujące w  Europie i Ameryce północnej, po
siadają również wydzieliny świecące. Stwo
rzenia te są przytem bezokie. Można więc 
o nich powiedzieć toż samo, co i o dwupar- 
cach świecących. Porównanie idzie jeszcze 
dalej, gdyż różne rodzaje jednoparców wy
dzielają również kwas cyanowodorowy. Np. 
Geophilus rubens, znajdujący się w części 
północnej Am eryki północnej, wydziela ten 
kwas i ciecz wydzielona wprędce gęstnieje.

Rzecz godna uwagi, że u dwuparców gru
czoły grzbietowe są chemicznie różnorodne, 
pomimo tego, że są to organy ściśle homo
logiczne. Tak np. spotykamy wydzieliny 
kamforowe, kreozotowe, z kwasem cyano- 
wodorowym, barwiące i świecące, Pratcliaw-
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ce ciskają na napastników swych wątkiem 
włóknistym. Spirostreptus tryska cieczą 
bardzo włóknistą na owada napastującego 
i zalepia nią owadowi głowę i macki. P. Ma- 
ryan Przesmycki opowiadał mi, że bąkała 
(Bombinator igneus) w  chwili, gdy go zabi
jają, t. j. oczywiście w chwili silnego po
drażnienia wydziela zapach arseniaku.

Żołnierze-nosacze (Nasuti) u niektórych 
termitów, jak np. u Ptyotermus liberie nsis, 
z głow y swej wytryskują strumienie cieczy 
świecącej i mającej woń gryzącą, podobną 
do zapachu niektórych izonitrylów.

Pożądanem byłoby bardzo, by te wydzie
liny rozmaite zostały zbadane dokładnie 
i pod względem chemicznym.

K. Stolyhwo.

S P R A W O Z D A N IE .

— Flora Kró lestw a Polskiego. Krótki pod
ręcznik do określania roślin naczyniowych. Opra
cował Feliks Wermiński. Wydawnictwo Towa
rzystwa Ogrodniczego warszawskiego. Warsza
wa 1903. Cena 1 rb. 75 kop. Str. X V I- )-119. 

.Rysunki w tekście.

Książka wymieniona w nagłówku weszła w spis 
dzieł, wybranych w dziale Botaniki „Poradnika 
dla samouków “ część I, r. 1901. To też ukaza
nie się oddawna zapowiedzianego podręcznika do l 
określania roślin jest rzeczą, nadzwyczaj pożąda
ną. Wówczas, gdy popularyzacya wiedzy przy
rodniczej dosięga wspaniałego rozwoju na Zacho
dzie, gdzie poza uniwersytetami i odczytami I 
istnieje mnóstwo wydawnictw popularnych, u nas 
zaznajamianie szerszego ogółu z naukami przy- 
rodniczemi znajduje się dopiero w zawiązku. Ma
my nader mało prac oryginalnych, prac dotyczą
cych naszego kraju. Powinniśmy więc książkę 
pana Wermińskiego powitać z radością. Jest 
ona pierwszym tego rodzaju podręcznikiem w na
szej literaturze botanicznej, gdyż klucz załączony 
w „Obrazie świata roślinnegoa Zaleskiej posiada 
wartość jedynie dla początkujących i ogranicza 
się tylko określaniem rodzin; takąż prawie war
tość dla posiadających już początki botaniki krótki 
ma klucz prof. Rostafińskiego, ponieważ zawiera 
spis pospolitszych rodzin i gatunków. Podręcz
nik więc p. Wermińskiego, zawierający opis 
wszystkich rodzin Królestwa Polskiego, nabiera 
tem większej wartości i może oddać znaczne usłu
gi nietylko samoukom i szerszemu ogółowi, lecz 
i studentom przyrody i medycyny, pragnącym 
zapoznać się z florą krajową i terminologią pol-

I ską. Szkoda, że autor nie wszędzie posługuje 
się terminologią naukową, jak sam zresztą zazna
cza to w krótkim wstępie do swojej pracy 

j i usprawiedliwia się niezupełnie słusznie tem, że 
książka jego przeznaczona ma być dla początku
jących. Może w tym też celu zawiera ona gatunki 
tylko najpospolitsze z uwzględnieniem flory oko
lic Warszawy. Pierwsza strona właściwego okre- 
ślacza roślin zawiera klucz ogólny, ułożony, jak 
zwykle w tego rodzaju podręcznikach, na pod
stawie obecności lub nieobecności kwiatu, jego 
budowy i rodzaju kwiatostanu oraz innych cech 
podobnych. Jest więc podział roślin na jawno- 
i skrytokwiatowe; dalej —  roślin jawnokwiato- 
wych na nagonasienne i okrytonasienne, ostat
nich na jednoliścienne i dwuliścienne, i t. d. Na
stępne X V  stron zawierają dalsze coraz to bar
dziej szczegółowe podziały włącznie do rodzin. 
Część druga książki (X ) podtytułem: „Tablice 
ilustrowane do określania rodzajów i gatunków" 
zawierai dalszy podział świata roślinnego — rodzin 
na rodzaje i gatunki. Ta część zawiera str. 1 do 

| 106. Na końcu umieszczony spis alfabetyczny 
[ nazw łacińskich, t. zw. skorowidz— str. 106— 119. 

Określając rodziny roślin jawnokwiatowych, autor 
nie zawsze trzyma się układu świata roślinnego 
podług A. Brauna i Eichlera, chociaż ogólnie 
podręcznik ułożony jest podług tych autorów. 
Tak np. wyłącza on podrodzinę migdałowatych 
(Amygdalaceae) z rodziny różowatych (Rosaceae) 
i uważa pierwszą za rodzinę samodzielną, i t. d. 
Oryentowanie się, czyli określanie roślin, skut
kiem ścisłego i dokładnego opisu, bardzo szyb- 

i kie i po kilku próbach dla wprawy określa się 
już z pewną łatwością. Szkoda tylko, że znaczna 
ilość rysunków obok opisywanych roślin, mają
cych niby ułatwiać rozpoznawanie podczas dia
gnostycznego określania rośliny i jakby kontrolo
wać pracę, jest prawie zbyteczna wskutek nie
zbyt starannego wykonania. Pomimo tych nie
znacznych usterek praca p. Wermińskiego zasłu
guje na wdzięczne przyjęcie jej przez uczącą 
się młodzież naszę i ogół miłośników przyrody. 
Z pewnością samouctwu naszemu odda ona znacz
ną usługę. Niestety, zbyt wygórowana cena 
książki stanąć może na przeszkodzie szerszemu 
jej rozpowszechnieniu.

,S. .)/.

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

—  Domniemane planety poza Neptunem.
W  ostatnich czasach ukazują się dość często 
mniej lub bardziej poważne prace, zmierzające 
do odkrycia drogą rachunkową planety lub pla
net poza Neptunem; niektórzy z autorów podają 
nawet dość dokładne dane liczbowe o położeniu 
domniemanej planety. W  n-rze 46 Wszechświa
ta z r. ub. podaliśmj' wyniki badań jednego



W SZECHŚW IAT JS6 31

z tych poszukiwaczów planety pozaneptunowej, 
a niedawno daliśmy notatkę o ostrej krytyce, ja
kiej poddał te rachunki znany astronom berliński 
Berberich.

Obecnie w ostatnim (lipcowym) zeszycie pa
ryskiego Bulletin Astronomiąue znajdujemy kom
petentną pracę Lana o kwestyi istnienia planet 
poza Neptunem. Opierając się na wszystkich 
obserwacyach Urana i Neptuna do r. 1895 (na 
których podstawie ułożył on nowe tablice ruchu 
tycli planet), Lan dochodzi do następujących 
wniosków :

1) Teorya Le Yerriera przedstawia w sposób 
zupełnie dokładny ruchy Urana i Neptuna.

2) Hypotezę istnienia jednej planety za Nep
tunem bezwarunkowo należj' odrzucić, albowiem 
znajduje się ona w sprzeczności z danemi obser- 
wacyi

3) Przypuszczenie obecności kilku planet per- 
turbujących nie jest potrzebne, by zdać sprawę 
z ruchów Urana i Neptuna.

4) Obecność ta wydaje się nadto mało praw
dopodobna wobec zupełnego braku perturbacyj 
w promieniu wodzącym Neptuna.

m. h. h.

—  Zmiany zimowe w  ubarwieniu zw ierzą t  
i ich pochodzenie. Kwestyę tę p. F. E. Bed- 
dard rozpatruje w artykule zamieszczonym nie
dawno w „The Field Naturalists Quarterlyu. 
Zmiana ubarwienia z nadejściem chłodów zimo
wych nie jest specyficzną właściwością zwierząt 
arktycznych, aczkolwiek odbywa się tam w  naj
silniejszym i najjaskrawszym stopniu. Jest to 
zjawisko bardzo powszechne, nieomal ogólne, tak 
w  stosunku do ssaków, jak i do ptaków. Zw y
kliśmy myśleć, że ubarwienie zimowe musi być 
koniecznie jaśniejsze, ponieważ nasłuchaliśmy się 
od lat najmłodszych o białych niedźwiedziach, 
zającach i kuropatwach arktycznych. Nie jest 
to wszelako zasadą ogólną. Wprawdzie najczę
ściej tak bywa, lecz znamy dobrze przykłady 
zmian w kierunku odwrotnym, w  kierunku ciem
niejszego ubarwienia w okresie zimowym. Tak 
więc, np., ptak Plectrophenax (czy Emberiza) ni- 
valis latem ma barwy czarne i białe; zimą zaś 
białe ustępują brunatnym, rudym i niekiedy 
czarnym.

Z  drugiej znowu strony zwykliśmy myśleć, że 
wszj^stkie zwierzęta arktyczne są białe przynaj
mniej w czasie chłodów. Otóż i tak nie jest. 
W iele z nich zachowuje przez cały rok swą 
odzież zwykłą, ciemną, nie znając wcale białej. 
Naturalnie, lis i zając ubierają się w biel, ale ro
somak i wół piżmowy pozostają ciemnemi. 
Wprawdzie, gronostaj także przywdziewa swe 
śliczne białe futerko, ale już łasiczka tego nie 
czyni. Jedne gatunki lemmingów bieleją na zi
mę, inne nie. Zresztą, nawet w  obrębie tego sa
mego gatunku spotykamy osobniki uchylające się 
z pod ogólnej zasady swych współbraci. W iele 
np. lisów szarych i modrych zostają szaremi lub

modremi przez rok cały, aczkolwiek większość ich 
gatunków bieleje. 1 jeszcze znamy przypadki, 
gdy zwierzęta przeniesione do innego, łagodniej
szego klimatu porzuciły dawniejszy swój zwyczaj 
i zaprzestały zmieniać ubarwienie. Zając po
larny w Irlandyi pozostaje na zimę brunatnym; 
gronostaj — we Francyi nie przywdziewa białego 
futerka.

Ciekawa rzecz, że niektóre wiecznie białe 
zwierzęta arktyczne na starość stają się coraz 
bardziej szare, zjawisko nieraz obserwowane na 
białych niedźwiedziach.

Zachodzi pytanie, w jaki sposób powstał ten 
zwyczaj zmieniania swego ubarwienia na zimę, ja
kie przyczyny go wywołały?

Rozmaite teorye były wypowiadane. Jako 
„curiosum“ przytoczę opinię starożytnych, że 
niedźwiedzie białe są dlatego, że jedzą śnieg. 
A le z takąż samą racyą możnaby spytać, czemu 
krowa, która je wyłącznie trawy, nie stała się 
dotąd zielona? Inna teorya mówi, że kolor bia
ły jest, jak wiadomo, kolorem starości, kolorem 
upadku sił, kolorem zużytego organizmu. W ięc 
barwa biała, zwłaszcza wśród ptaków, miałaby 
oznaczać, że gatunki te chylą się już ku upadko
wi, degenerują się. Trudno tu dać jakieś dowody 
za lub -przeciw. Z większem już prawdopodo
bieństwem możnaby twierdzić, że zwierzęta ark
tyczne są białe dlatego, że podlegają większej ilo
ści złych wpływów zewnętrznych, obniżających 
stan ich organizmu, znoszą więcej niewygód 
i niedostatku, i oczywista najbardziej białemi są 
wtedy gdjr te niewygody i te warunki szkodliwe 
dosięgają najwyższego stopnia, to znaczy— zimą.

Najprawdopodobniej sam chłód jako czynnik 
bezpośredni ma tu wielką wagę, ponieważ wi
dzimy, że brak mrozów, brak zimy usuwa zmiany 
ubarwienia na bielsze. Przemawiają za tem te 
zwłaszcza przykłady, któreśmy już przytaczali 
wyżej (zając polarny w Irlandyi i gronostaj we 
Francyi), kiedy zwierzęta przeniesione do mniej su
rowego klimatu traciły zdolność bielenia na zimę. 
Naturalnie, chłód niejednakowo wpływać musi 
na rozmaite gatunki. Przytaczaliśmy takie, któ
re nie zmieniają wcale ubarwienia. Dodać tu 
mogę jeszcze jedno zestawienie, że podczas gdy 
niedźwiedź i sowa są zupełnie białe, kruk zawsze 
zostaje nieskazitelnie czarnym.. Tu wprawdzie 
możnaby powiedzieć, że kruk jest tylko przejścio
wo polarnym, gdy tamte stale. Naogół wszela
ko nie znajdujemy wyjaśnienia tych różnic gatun
kowych. Musimy wprost przyjąć, że one istnie
ją, tak jak istnieją przytoczone wyżej różnice 
indywidualne w obrębie jednego gatunku; rausi- 
my wprost przyjąć, że każdy czynnik zewnętrzny 
największej bodaj siły— na rozmaitych organiz
mach wywołuje skutek rozmaity, w zależności od 
ich odporności, ich ozwyczajenia się z tym czyn
nikiem i od tj^siąca innych warunków, których 
dziś określić nie jesteśmy w stanie.

Pozostała jeszcze teorya, która sprowadza zja
wisko zmian ubarwienia, jak i wszystkie inne
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zresztą, do stałej interwencyi doboru naturalne
go. Pożytecznem było przywdziewanie szat bia
łych dla zwierząt arktycznych, ponieważ to nmo- 
żebniało im łatwiejsze ukrycie się przed wzrokiem 
nieprzyjaciół wśród białych obszarów śnieżnych. 
A  więc dobór, zwykłą, swą drogą, w jrrobił w nich 
tę właściwość. Niektóre nawet wyjątki zdają 
się za tem przemawiać. W ół piżmowy np. nie 
miał tej potrzeby, nie miał bowiem poważniej
szych wrogów, a przed niedźwiedziem, groźnym 
dla niego, najlepiej się bronił zbierając się w sta
da, i w  tym celu, owszem, lepiej było zostać ciem
niejszym, gdyż to ułatwiało zbieranie się. Kruk 
zaś jest dostatecznie silnym i zresztą niema się 
czego tak bardzo obawiać drobnych mięsożer
nych, z któremi walki staczać musi.

Ale z innej strony, dlaczego łasiczka nie ma 
potrzeby ubierania się w biel, gdy ma ją grono
staj? dlaczego jedne lennningi mają ją, gdy inne 
nie mają? albo lepiej jeszcze dlaczego lisy tego 
samego gatunku jedne musiałyby z konieczności 
zmieniać barwę, inne zaś nie? I  dlaczego niektó
re zwierzęta stają się na zimę ciemniejszemi, cho
ciaż nie musi to być dla nich dogodniejsze? 
I  dlaczego niedźwiedzie na starość, kiedy wła
śnie powinnyby bardziej potrzebować białego ko
loru futra dla łatwiejszego podchodzenia zdoby
czy, gdy je już opuściła siła i zwinność dawniej
sza, dlaczego właśnie wtedy stają się coraz bar
dziej szaremi?

Na wszystkie te pytania teorya doboru nie da
je i nie może dać żadnej odpowiedzi.

(II. Sc.). R. .!/.

—  Jad ropuchy i krzyżaka. Fr. Proscher 
badał właściwości jadu nie ropuchy właściwej, 
lecz kumki (Bombinator igneus), mającej skórę 
tak samo brodawkowatą, jak i ropuchy. Otrzy
many przez niego wyciąg w wodzie słonej jadu 
z tych brodawek odznaczał się wybitną zdolno
ścią rozkładania krwi, chociaż nie jednakowo dla 
wszystkich zwierząt Na krew ropuchy i żaby 
jad ten nie działał wcale; najsilniejszemu zaś roz
kładowi ulegała krew owcy : 0,3 mg fynolizyny 
(substancya czynna, stanowiąca podstawę tego 
jadu) wystarczało do zupełnego zniszczenia ciałek 
krwi W jednym jej litrze. Według badań Pro- 
schera sama fynolizyna ulega szybkiemu rozkła
dowi pod wpływem ciepła (56°), światła, kwa
sów jak również i zasad, a także fermentów tra
wiennych .

Równie silnemi włą^nościami rozkładowemi od
znacza się aracbnolizyna, substancya czynna jadu 
krzyżaka (Epeira diadema), którą możemy rów
nież wyciągnąć zapomocą 10 $ roztworu soli ku
chennej. Pająk, ważący nieco więcej niż 1 9, 
dostarcza tyle tego jadu, że może on rozłożyć 
2,5 litra krwi królika. Krew człowieka, wołu 
1 gęsi ulega rozkładowi w znacznie mniejszym 
stopniu; na krew zaś świnki morskiej, konia, 
owcy i psa nie działa on wcale. W . Sachsowi, 
który zajmował się badaniem arachnolizyny, uda

ło się otrzymać surowicę, obdarzoną własnościa
mi antytoksycznemi względem niej.

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

—  Zależność płci roślin od okresu ich 
życia i od temperatury. P. Tomasz Meehan 
nadesłał niedawno Akademii nauk w Filadelfii 
ciekawą pracę o stosunku, jaki istnieje pomiędzy 
płcią rośliny a czasem, w jakim się ją obserwuje, 
również o wpływie temperatury na rozwój słupka 
i pręcików.

Badania były prowadzone nad gatunkiem klo
nu, Acer dasycarpus, o bardzo wczesnem kwitnię
ciu. Drzewo to nigdy nie posiada kwiatów obu- 
płciowych. Jednakże daje się nieraz zauważyć 
zmiana płci w ciągu jednego kwitnięcia w taki 
sposób, że pień, który poprzednio dźwigał wy
łącznie kwiatki żeńskie, potem posiada tylko mę
skie. Rzecz ciekawa, że odwrotna przemiana ni
gdy nie zachodzi.

Otóż obserwacye p. Meehana wykazały, że 
w okresie pierwotnego usilnego wzrostu klon ten, 
w myśl ogólnej zasady, nie kwitnie wcale. Po
tem, w drugim okresie wzrost się nagle zatrzy
muje, następuje kwitnięcie, lecz prawie wszystkie 
drzewa wydają kwiatki obojnacze, z nader nie- 
licznemi wyjątkami. Wreszcie trzeci okres, od
powiadający nowemu zatrzymaniu wzrostu, od
znacza się produkowaniem wyłącznie żeńskich 
kwiatków. Jeżeli zaś które z drzew w tym cza
sie posiada jedynie męskie kwiatki, to znaczy, 
że nie zakończyło ono jeszcze okresu drugiego.

Doświadczenia p. Meehana wykazują następnie, 
że kwiatki żeńskie (to jest słupki) oraz łodyż
ki, mające te kwiatki, wymagają do swego roz
woju znacznie większego ciepła, niż kwiaty i ło
dyżki męskie (to jest pręciki). Można to było 
doskonale obserwować wiosną na Acer dasycar
pus. Wobec zjawiska, że pręciki w tempera
turze niższej mogą się rozwijać, więc wcześniej 
od słupków, zapylanie pręcików musi się odbyć 
wcześniej, zanim słupki będą gotowe do przy
jęcia pyłku na znamię. Stąd wynikać ma częsta 
niepłodność drzew tych. Istotnie w Pensylwanii 
autor stwierdza niepłodność przeniesionych z Eu- 
ropjr orzechów włoskich i leszczyny, co potwier
dza wywody autora.

(Rev. Sc.). Al.

W IAD O M O ŚC I B IE ŻĄ C E .

—  Konkurs. Przy katedrze botaniki w Du- 
blanach, u prof. dr. Maryana Raciborskiego, jest 
natychmiast do obsadzenia posada asystenta. 
Wynagrodzenie roczne 1 200 koron i 192 koro
ny na mieszkanie. Podania należy wnosić do 
dyrekcja Akademii rolniczej w Dublanach pod 
Lwowem.
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RO ZM AITO ŚC I.

—  Połów żó łw i szy ldkretowych na Mada
gaskarze polega przedewszystkiem na dokładnej 
znajomości ich zwyczajów. Żółw szyldkretowy 
(Chelone imbricata) zjawia się na wybrzeżach 
z wielką punktualnością dla składania jajek. 
Najpierw zjawiają się żółwie w pojedynkę dla 
zbadania miejscowości. Wówczas trudno jest je  
złapać, ale doświadczeni poławiacze znalazłszy 
ich ślady na piasku nadbrzeżnym, wiedzą dobrze, 
że wrócą ono znów za 12— 15 dni dla złożenia 
jaj. Czatują więc na nie w określonym terminie, 
sam zaś połów, polegający na przewracaniu żółwi 
kijami, nie przedstawia już nic trudnego. Niema 
przytem potrzeby złapania wszystkich żółwi od
razu, wracają one bowiem zawsze jeszcze raz po 
17 dniach dla złożenia reszty jaj. Wówczas 
krajowcy, którzy równie dobrze wiedzą o termi
nie tego powrotu, uzupełniają pierwszy połów.

Po przewróceniu żółwia na grzbiet i zabiciu, 
patroszą go natychmiast, odrzucając mięso, które 
uchodzi za niezdrowe oraz bezwartościową tarczę 
brzuszną. Wypukłą tarczę grzbietową wystawia 
się na działanie słabego ognia, wskutek czego

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. 22 do d. 28 lipca 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacja meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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,a,'03B0;ieH0 Heraypoio. BapmaBa 17 Ikmh 1903 r . Drak RuMeszewskiego i  Wrotnowskiego, Nowy Świat 34.

składające ją płyty kostne, 20— 25 cm długie 
i 1 2 —15 cm szerokie, oddzielają się łatwiej jed
na od drugiej. Oddzielone płyty smarują tłusz
czem żółwim, żeby nie wyschły zbytnio, i na
stępnie zakopują w piasku, gdzie pozostają one 
aż do chwili sprzedaży. Żółw średniej wielkości, 
od 30 51 cm długi, dostarcza 1 --1,5 /.-<7 szyld-
kretu, którego cena za dobry gatunek dochodzi 
do 30, 40, a nawet 50 franków za 1 kg, za gor - 
szy wynosi 1 0 — 20 fr.

(Prometheus). B. U.

—  Wiek profesorów niemieckich, z arty
kułu, umieszczonego przez F. Eulenburga w Jahr- 
biicher fur Nationaloekonomie, wyjmujemy nastę
pujące dane o wieku profesorów uniwersytetów 
w r. 1901 :

W iek 30 35 40 45 50 55
Ilość 2 23 124 206 256 262

W iek 60 65 70 75 80 85
Ilość 197 194 108 36 18 3

Górne liczby podają ilość lat, dolne zaś ilość pro
fesorów, których wiek zawarty jest między dwie
ma liczbami szeregu górnego.

m. h. li.




