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N O W E  P O G L Ą D Y  N A  M A T E R Y Ę .

U R Z E C Z Y W IS T N IE N IE  M A R Z E Ń  ')

Przez wiek blizko, ludzie, poświęcający się 
nauce, marzyli o atomach, cząsteczkach, cząst
kach ultraświatowych i snuli przypuszczenia 
co do początków materyi, dzisiaj zaś zaszli 
w swych spekulacyach tak daleko, że przyj
mują możliwość rozkładu pierwiastków che
micznych na prostsze formy materyi albo 
nawet rozdrobnienia ich wszystkich na drga
nia eteru lub energię elektryczną.

Te marzenia były głównie udziałem angli
ków, a spekulacya nasza i wyobraźnia śmia
ło posuńmy się do rozmiarów, zadających 
niemal kłam naszemu charakterowi narodu 
czysto praktycznego. Odrzucono pojęcie ta
jemnic niezbadanych. Tajemnica jest pro
blematem do rozwiązania — „i tylko Człowiek 
jeden może zapanować nad Niemożliwemw. 
Pow iał świeży, tętniący życiem prąd w  kie
runku postępu. Nasi fizycy przekształcili 
swe poglądy na budowę materyi i nowe po
wzięli pojęcia w  kwestyi złożoności, jeżeli 
już nie istotnej rozkładałności pierwiastków

chemicznych. A by dowieść, jak daleko ubieg
liśmy na tej nowej, obcej drodze, jak olśnie
wające są dziwy, oczekujące badacza, może
my tylko wspomnieć: materyę w  stanie 
czwartym skupienia, genezę pierwiastków, 
istnienie ciał mniejszych od atomu, atomo
w y charakter elektryczności, pojęcie elektro
nu, nie mówiąc już o innych świtających 
cudownych zagadnieniach i dalekich od wy
tycznego kierunku dążeń naukowych, prze
jawiających się zazwyczaj w  chemii angiel
skiej .

Najwcześniejszą wzmiankę w  wieku ostat
nim, nasuwającą myśl o możliwości złożonej 
natury metali, spotykamy w odczycie Da- 
vyego ’ ) w  Royal Institution. W  tym to 
pamiętnym odczycie Davy czynił przypusz
czenia co do istnienia pewnej substancyi, 
wspólnej wszystkim metalom, i oświadczył, 
że „jeżeli takie uogólnienia zostaną stwier
dzone faktami, wyniknie stąd nowa, wielka 
filozofia. W  łączeniu się różnych ilości dwu 
lub trzech gatunków materyi ważkiej może
my upatrywać przyczynę, dla której istnieje 
cała różnorodność ciał materyalnych, będąca 
w związku z ich budową".

W  r. 1811 Davy 3) znowu wypowiedział 
myśl swoję w sposób następujący: „Byłoby 
bezcelowem spekulować nad następstwami

*) Odczyt, wygłoszony na Y  kongresie chemii 
stosowanej w Berlinie.

*) Dzieła H. Davyego, t. V I I I ,  str. 325.
2) Loc. cit. t. V I I I ,  str. 320.
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takiego postępu w  chemii, jak rozkładu i zło
żenia metali... Jest obowiązkiem chemika 
być śmiałym w  poszukiwaniach. Badacz 
nie powinien uważać problematów za niedo
stępne tylko dlatego, że jeszcze nikt ich nie 
rozwiązał; nie powinien również zapatrywać 
się na nie, jak na coś nierozumnego, ponie
waż nie zgadzają się z opinią ogółu. Należy 
mu uprzytomnić sobie, jak to nieraz wiedza 
sprzeciwia się temu, co wydaje się być kwe- 
styą doświadczenia. Dociekanie, czy metale 
mogą się dać rozłożyć i tworzyć na no
wo, oto wielkie zadanie prawdziwej filo- 
zo fii“ .

Dayy pierwszy użył około r. 1809 terminu 
„materya promieniująca11 („Radiant Mat- 
ter£<), lecz głównie w  związku z tem, co 
obecnie nazywamy promieniowaniem. Ba
dacz wspomniany zastosował powyższy w y
raz i w  innem znaczeniu i następujące zda
nie 1) zawiera przepowiednię dzisiejszego 
elektronu: „Gdyby cząstki gazów m ogły po
ruszać się w przestrzeni wolnej z szybkością 
prawie nieskończenie wielką, to znaczy stać 
się materyą promieniującą, w tedy w ytw a
rzałyby one różne gatunki promieni, nace
chowane właściwem sobie działaniem41.

W  swych wykładach „O ogólnych własno
ściach materyi44 w  r. 1816 w R oya l Institu- 
tion, Faraday, drugi chemik obdarzony umy
słem przenikliwym, użył podobnego terminu 
w zdaniu : „Jeżeli wyobrazimy sobie zmianę 
posuniętą do granic tak odległych od stanu 
gazowego, jak ten jest dalekim od stanu 
ciekłego i jeżeli również weźmiemy pod uwa
gę proporcyonalny wzrost zmodyfikowanych 
własności, w miarę posuwania się zmiany, 
wtedy, może, dotrzemy do granic niezbyt 
odległych od materyi promieniującej, jeżeli 
wogóle możemy stworzyć sobie o tem ja- 
kieśkolwiek pojęcie; i  podobnie jak  w  pierw- 
szem stadyum przemiany wiele cech zaginę
ło, tak i tutaj zniknie większa jeszcze ich 
ilość". Znowu w  jednym ze swych dawniej
szych odczytów, Faraday zaznacza myśl na
stępującą : „Obecnie poczynamy niecierpli
wić się i pragnąć nowego stanu pierwiast
ków chemicznych. Rozkładać metale, prze
kształcać je i urzeczywistnić, uważane nie
gdyś za absurd, pojęcie transmutacyi, oto są

l) Loc. cit. t. V I I I ,  str. 349.

problematy, dane obecnie chemikowi do roz
wiązania44.

Lecz Faraday odznaczał się zawsze śmia
łością i oryginalnością w  poglądach swych 
na teorye ogólnie uznane. W  r. 1844 badacz 
ten mówi: „Mniemanie, że chemia fizyczna 
musi koniecznie opierać się na atomach, jest 
obecnie bardzo powszechne; zatem najpierw 
wiele atomów pierwiastkowych, poczem ato
my złożone i skomplikowane. System w obrę
bie systemu, jak niebo gwiaździste, może 
być prawdziwym, lecz może być także naj
zupełniej błędnym1'.

W  rok później Faraday zadziwił świat 
pracą, której nadał tytuł „0  magnetyzowa- 
niu światła i o blasku magnetycznych linij 
siły44 („On the Magnetisation of L igh t and 
the Illumination of the Magnetic, Lines of 
Force44). Przez lat 50 tytuł ten był niezro
zumiały i policzony na karb entuzyazmu lub 
pogmatwania pojęć. Lecz dzisiaj zaczynamy 
spostrzegać całą doniosłość marzeń Fara
daya.

AV roku 1879 w odczycie, wygłoszonym 
w  Sheffield wobec British Association x) 
przypadło mi w udziale wskrzesić „materyę 

j  promieniującą14. Wystąpiłem wtedy z teo
ryą, że podczas zjawisk, zachodzących w rur
ce próżniowej o wielkiem rozrzedzeniu, cząst
ki, tworzące prąd katodalny, nie są ani sta
łe, ani ciekłe, ani też gazowe, nie składają 
się z atomów, przepędzanych przez rurę i po
wodujących efekty świetlne, mechaniczne 
lub elektryczne tam, gdzie uderzą, „lecz, że 
przedstawiają one coś daleko mniejszego od 

j  atomów —ułamki materyi, ciałeczka ultra- 
atomowe, cząstki drobniutkie, daleko mniej
sze, daleko lżejsze od atomów, objekty, któ
re zdają się być cegiełkami, z których atomy 
są zbudowane14 2).

Objaśniałem dalej, że własności fizyczne 
materyi promieniującej są wspólne całej ma
teryi w  stanie tak małej gęstości. „Czy gaz, 
poddany pierwotnie doświadczeniu, będzie 
wodorem, dwutlenkiem węgla lub powie
trzem atmosferycznem, zawsze zjawiska fos-

') „British Association Reports11, Shefield 
Meeting, 1879. Chemical News, t. X L , str. 91. 
Phil. Trans. Roy. Soc. 1879. Part I, str. 585. 
Proc. Roy. Soc.,‘ 1880, Jfi 205, str. 469.

2) Sir 01ivier Lodge. Naturę, tom L X V II, 
str. 451.
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forescencyi, zboczenia magnetycznego i t. d. 
są identyczne". A  oto słowa moje, pisane 
blizko przed ćwiercią wieku : „Dotknęliśmy 
w rzeczy samej granic, gdzie materya i siła 
zdają się zlewać obopólnie l), dotknęliśmy 
ciemnej krainy, leżącej między znanem 
a nieznanem. Śmiem sądzić, że największe 
problematy naukowe przyszłości znajdą swe 
rozwiązanie na tych kresach, a nawet poza 
niemi; tutaj, zdaje mi się, tkwią ostatecznie 
realności subtelne, daleko sięgające, pełne 
dziwów11.

Nie minął j  eszcze rok 1881, gdy J. J. Thom
son stworzył podwaliny teoryi elektro-dyna- 
micznej. W  artykule, wielce udatnym, w Phi- 
losophical Magazine, Thomson objaśniał fos- 
forescencyę szkła, pod wpływem prądu ka- 
todalnego, raptownemi zmianami w  polu 
magnetycznem, spowodowanemi przez na
głe zatrzymanie cząstek katodowych. P o 
wszechnie przyjęty obecnie pogląd, według 
którego pierwiastki chemiczne powstały z jed
nej substancyi pierwotnej, został wraz z teo- 
ryą genezy pierwiastków umotywowany 
przezemnie w  r. 1888 wówczas, gdy byłem 
prezesem Towarzystwa Chemicznego 2). Mó
wiłem wtedy o „nieskończonej liczbie nie
zmiernie, ostatecznie, a raczej najostatecz- 
niej... małych cząstek, wyrastających stop
niowo z m gły bezkształtnej i poruszających 
się z niepojętą szybkością we wszelkich kie
runkach

Rozważając niektóre własności pierwiast
ków rzadkich usiłowałem wykazać, że ato
my pierwiastków nie mogą być obecnie ta
kie same, jak wtedy, gdy dopiero co zostały 
wytworzone, że ruchy pierwotne, które sta
nowią o istnieniu atomu, mogą powoli ule
gać zmianie i że nawet ruchy wtórne, które 
wytwarzają wielkie efekty, dostrzegalne dla 
nas, jak świetlne, chemiczne, elektryczne 
i t. d., mogą zmieniać się w nieznacznym 
stopniu; wskazałem wówczas również praw
dopodobieństwo, że atomy pierwiastków 
chemicznych nie są wieczne w swym bycie, 
lecz dzielą z resztą tworów los zaniku 
i śmierci.

') „Materya jest tylko rodzajem ruchu (Proc. 
fioy. Soc., 205, str. 472).

2) „Pres. Address to Chem. Soc.“ , 28 marca 
1888 r.

Tę samę myśl rzuciłem w  odczycie, w y
głoszonym wobec Royal Institution w  ro
ku 1887, w którym utrzymywałem, że cię
żary atomowe nie przedstawiają ilości nie
zmiennych. Mogę tu przytoczyć Herberta 
Spencera, Beniamina Brodiego, prof. Graha
ma, Grzegorza Stockesa, W illiama Thomso
na (obecnie lorda Kelvina), Normana Loc- 
kyera, Gladstona i wielu innych uczonych 
angielskich, na dowód, że pojęcie, nieko
niecznie rozkładalności, lecz w jakimkolwiek 
stopniu złożonej natury naszych rzekomych 
pierwiastków, było oddawna „w  powietrzu1' 
wiedzy, czekając, by wstąpić w ściślej okre
śloną formę rozwoju. Nasze umysły stop
niowo przyzwyczaiły się do pojęcia genezy 
pierwiastków i wielu z nas w natężeniu 
oczekuje pierwszego przebłysku rozkładu 
atomu chemicznego. Jesteśmy żądni wstą
pienia na próg tajemniczej dziedziny, zbyt 
skwapliwie nazwanej „Nieznaną i Niepozna
walną" .

Inna faza „marzeń“ wymaga teraz naszej 
uwagi. Przystępuję do pierwszych przeja
wów elektrycznej teoryi materyi. Pom ija
jąc nieokreślone spekulacye Faradaya i bar
dziej pozytywne Wiliama Thomsona, znaj
dujemy najpierwsze wyraźne zarysy tej teo
ryi w czasopiśmie Fortnightly Review  
z czerwca 1875 r. w  artykule Clifforda, czło
wieka, który wespół z innymi pionierami 
wiedzy podzielił „najwznioślejsze nieszczę
ście urodzenia się przed swoim czasem11. 
„Jest wiele słusznych powodów— rzekł Clif- 
fo rd—by mniemać, że każdy atom materyi 
nosi na sobie pewną dozę prądu elektrycz- 
nego, jeżeli tylko nie składa się całkowicie 
z tego prądu“ .

W  r. 1886, gdy byłem przewodniczącym 
sekcyi chemicznej w  British Association, na
kreśliłem obraz stopniowego tworzenia się 
pierwiastków chemicznych przez oddziały
wanie trzech form  energii — elektryczności, 
chemizmu i temperatury— na „m głę bez
kształtną11 (protyłową 1), w której cała ma-

Potrzeba nam tutaj wyrazu analogicznego 
ze słowem protoplazma, by wyrazić pojęcie po
czątkowej, pierwotnej materyi, istniejącej przed 
ewolucyą pierwiastków chemicznych. Wyraz, któ
rego użyłem, składa się z irpó (dawniejszy od— ) 
5Ay] (substancya, z której rzeczy są wytworzone).—  
Odczyt wspomniany był umieszczony w przekła
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terya znajdowała się w  stanie przed atomo
wym, potencyalnym raczej niż aktualnym. 
W  tym schemacie pierwiastki chemiczne za
wdzięczają swą trwałość tej okoliczności, że 
są one wynikiem walki o byt,— rozwoju, 
w duchu Darwina, przez ewolucyę che
miczną,—prawa do życia tworów najsilniej
szych. Pierwiastki o najmniejszym ciężarze 
atomowym powstały najpierw, później— ob
darzone średnim ciężarem, a wreszcie pier
wiastki o ciężarach atomowych największych, 
jak tor lub uran. Mówiłem o „punkcie dyso- 
cyacyi11 pierwiastków. „Co nastąpi po ura
nie?"— zapytałem; i dałem wtedy odpowiedź: 
„W ynikiem  najbliższego stadyum będzie . . . 
tworzenie się związków, których dysocyacya 
nie leży poza obrębem sił, zawartych w  na
szych ziemskich źródłach ciepła“ . Marzenia 
z przed lat niespełna dwudziestu, lecz ma
rzenia, które z dnia na dzień zbliżają się ku 
zupełnemu urzeczywistnieniu. Udowodnię 
wkrótce, że rad, pierwiastek następujący za
raz po uranie, dysocyuje się istotnie i samo
dzielnie.

Idea jednostek lub atomów, elektryczności, 
idea, która dotychczas unosiła się niedości
gła, podobnie jak  hel w słońcu, może być 
obecnie sprowadzona na grunt stały i pod
dana próbie doświadczenia. Faraday *),

dzie H. Silbersteina w tomie V I  Wszechświata, 
str. 82 i nast.

') „Równoważne ciężary ciał przedstawiają 
poprostu ich ilości, które zawierają równe ilości 
elektryczności: właśnie elektryczność rozstrzyga 
o liczbie równoważnej, gdyż ona to rozstrzyga 
o sile wiązania. Albo, jeżeli przyjmiemy teoryę 
atomową, wówczas atomy ciał ważące się ze sobą 
w swem zwykłem działaniu chemicznem, posiada
ją, związane z niemi w sposób naturalny, równe 
ilości elektryczności14.— Faraday. „Poszukiwania 
doświadczalne nad elektrycznością11 str. 869, sty
czeń 1834.

„T ę  określoną ilość elektryczności nazwiemy 
ładunkiem cząsteczkowym. Gdyby ten ładunek 
był znany, stanowiłby on najbardziej naturalną 
jednostkę elektryczności44.— Clerk Maxwell. Tra
ktat o elektryczności i magnetyzmie („Treatise 
on Electricity and Magnetism44). W yd. I, tom 1, 
1873; str. 311.

„Natura obdarza nas prostą, określoną ilością 
elektryczności.. . Na każde wiązanie chemiczne, 
które zostało rozerwane w elektrolicie, wypada 
pewna ilość elektryczności, przebiegająca elektro
lit, która jest we wszystkich przypadkach tą sa
mą14.— G. Johnstone Stoney. O jednostkach fizycz-

W. Weber, Laurentz, Gauss, Zollner, Hertz, 
Helmholtz, Johnston Stoney, 01iver Lodge, 
wszyscy oni przyczynili się do rozwoju tej 
idei, przynależnej pierwotnie Weberowi; przy
brała ona formę konkretną, gdy Stoney w y
kazał, że prawo elektrolizy Faradaya pocią
ga za sobą istnienie pewnego określonego 
ładunku elektryczności, związanego z jona
mi materyi. Ten określony ładunek Stoney 
nazwał elektronem. W  niedługim czasie po 
nadaniu powyższej nazwy znaleziono, że 
elektrony mogą istnieć oddzielnie od ma
teryi.

W  r. 1891, w  mojej mowie inauguracyj- 
nej, którą wypowiedziałem w charakterze 
przewodniczącego Instytucyi inżynierów- 
elektrotechników (Institution of Ełectricał 
Engineers) ’ ), wykazałem, że prąd promieni 
katodalnych w pobliżu bieguna odjemnego 
jest stale odjemnie naelektryzowany, gdy 
reszta zawartości w rurze odznacza się elek
trycznością dodatnią i objaśniłem, że „po
dział cząsteczki na grupy atomów elektrodo- 
datnich i elektroodjemnych jest niezbędny 
dla ścisłego wytłumaczenia genezy pierwiast
ków 44. W  rurze próżniowej biegun odjemny 
jest dla elektronów punktem wejścia, gdy 
biegun dodatni stanowi dla nich punkt w yj
ścia. Trafiając na jakie ciało fosforyzujące, 
np. ziemię ytrową, zbiór cząsteczkowych re
zonatorów Hertza, elektrony wytwarzają 
drgnienia, w  liczbie około 550 bilionów na 
sekundę, wywołujące fale eteru o przybliżo
nej długości 5,75 dziesięciomilionowych m i
limetra i sprawiającej w  oku wrażenie świa
tła barwy cytrynowej. Jeżeli jednak elek
trony uderzają o jaki metal ciężki lub inne

nych przyrody. („On the Physical Units of Natu
rę44). Zjazd tow. „British Association44. 1874.

„Ta sama określona ilość dodatniej lub odjem- 
nej elektryczności posuwa się zawsze z każdym 
jonem jedno wartościowym lub z każdą jednostką 
powinowactwa j onu wielo wartościowego11.— Helm- 
holtz. W ykłady o Faradayu. 1881.

„Każdy atom-monada jest związany z pewną 
określoną ilością elektryczności; każda dyada po
siada dwa razy tak wielką ilość elektryczności, 
każda tryada—trzy razy i tak dalej14.— 0. Lodge. 
0  elektrolizie. („On Electrolysis44. British Asso
ciation Report. 1885).

*) „Electricity in Transitu: from Plenum to 
Vacuum“ . (Journ. Inst. Electr. Eng. tom X X , 
str. 10, 1891).
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ciało, nie posiadające zdolności fosforescen- 
cyi, wtedy wywołują one fale eteru daleko 
częstsze niż świetlne i nie stanowią drgnień 
ciągłych, lecz, według Grzegorza Stockesa, 
pojedyńcze uderzenia lub oderwane pchnię
cia, które odpowiadają raczej tonom nie
zgodnym niż harmonijnym dźwiękom mu
zycznym.

W  trakcie tej przemowy wykonałem do
świadczenie, które miało wykazać dysocya- 
cyę srebra na elektrony i atomy dodatnie. 
Biegun był zrobiony ze srebra, a w blizkości, 
nawprost niego, umieściłem płytkę z miki, 
posiadającą otwór w  środku. W  rurze w y
tworzyłem bardzo silne rozrzedzenie. Po 
połączeniu biegunów z cewką elektrony po
częły odrywać się we wszelkich kierunkach 
od srebra, które było odjemnem, i przecho
dząc przez otwór w ekranie mikowym, two
rzyły świecącą, fosforyzującą plamę na prze
ciwległym końcu rury. Działanie prądu 
przedłużono na kilka godzin w celu ulotnie
nia pcw nej części srebra. Można było w i
dzieć, że srebro osadziło się na ekranie z mi
ki, tylko w bezpośredniem sąsiedztwie bie
guna; dalszy natomiast koniec rury, który 
pod wpływem uderzania elektronów żarzył 
się w przeciągu kilku godzin, był wolny od 
osadu srebra. Zachodzą więc tutaj współ
rzędnie dwie sprawy. Elektrony, lub mate
rya promieniejąca, oderwane z bieguna od- 
jemnego, uderzając o szkło, powodowały je 
go świecenie światłem fosforescencyi. Rów 
nocześnie ciężkie, dodatnie jony srebra, 
uwolnione od elektronów odjemnych i ule
gające wpływowi siły elektrycznej, również 
odrywały się i osadzały w stanie metalicz
nym w blizkości bieguna. Tak osadzone jo 
ny metalu wykazywały we wszystkich ra
zach elektryczność dodatnią ').

W  latach 1893, 1894 i 1895 nagłym bodź
cem do doświadczeń elektrycznych w próż
ni stały się, ogłoszone w Niemczech, w y
datne rezultaty, otrzymane przez Lenar- 
da i Rontgena, którzy wykazali, że zjaw i
ska, zachodzące zewnątrz rury przewyższa
ją, pod względem doniosłości, procesy, ob
serwowane wewnątrz. N ie będzie to prze
sadą, gdy powiem, że od tej chwili to, co

') Proc. Poy. Soc., t. L X IX , str. 421.

przedstawiało dotychczas hypotezę nauko
wą, stało się trzeźwą rzeczywistością.

W  r. 1862 Faraday długo i skwapliwie 
szukał śladów dostrzegalnego związku mię- 

I dzy magnetyzmem a światłem, związku, 
którego istnienie przewidywał w r. 1845. 
Lecz środki doświadczalne Faradaya były 
zbyt słabe i dopiero w r. 1896 Zeeman do
wiódł, że pole magnetyczne może oddziały
wać na linię widma. Linia widmowa jest 
wynikiem ruchu elektronu, działającego na 
eter, który może się poruszać lub być wpra
wiony w  ruch nie inaczej, jak tylko pod 
wpływem elektronu. Pole magnetyczne roz
kłada ten ruch na inne ruchy składowe, nie
które wolniejsze inne znów szybsze, i spra
wia w ten sposób, że pojedyńcza linia w id
mowa rozszczepia się na kilka linij o więk
szej lub mniejszej łamliwości, niż linia ma
cierzysta.

Doniosły postęp wiedzy teoretycznej jest 
dziełem Dewara, następcy Faradaya w kla
sycznych pracowniach Royal Institution. 
Wkrótce po odkryciach Rontgena Dewar 
znalazł, że właściwa nieprzezroczystość (nie- 
przepuszczalność) ciał dla promieni Rontge
na jest proporcyonalna do ich ciężarów ato
mowych. Badacz wspomniany był pierw
szym, który zastosował to prawo do w y
świetlenia pewnej roztrząsanej kwestyi, od
noszącej się do argonu. A rgon  stosunkowo 
trudniej przepuszcza promienie Rontgena, 
niż tlen, azot lub sód. Stąd Dewar w y
wnioskował, że ciężar atomowy argonu 
przedstawia podwójną wartość jego gęstości 
odniesionej do wodoru. Wobec badań dzi
siejszych nad budową atomów, nie sposób 
nie ocenić należycie doniosłości powyższego 
odkrycia.

W  r. 1896 Becquerel, prowadząc dalej mi
strzowską pracę w zakresie fosforescencyi, 
rozpoczętą przez swego własnego ojca, w y
kazał, że sole uranu wysyłają stale emana- 
cye (wypływy), które mają zdolność przeni
kania substancyj nieprzezroczystych, oddzia
ływania na płytkę fotograficzną w zupełnej 
ciemności i wyładowywania elektrometru. 
Emanacye te, znane pod nazwą promieni 
Becąuerela, zachowują się pod pewnym 
względem jak promienie światła, lecz jedno
cześnie są podobne także do promieni Ront
gena. Ich charakter realny został dopiero
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niedawno ugruntowany, a nawet i teraz wie
le jeszcze jest ciemnego i dorywczego w spo
sobie tłumaczenia ich. budowy i działania.

W  ścisłem następstwie po pracy Becque- 
rela przyszły świetne poszukiwania małżon
ków Curie nad radioczynnością ciał, towa
rzyszących uranowi.

(D N )

Tłum. St. Górski.

W P Ł Y W  G ŁO D U  

N A  SPR A W N O ŚĆ  PS YC H IC ZN Ą .

K tóż z nas nie odczuwał tego swoistego 
stanu fizyologicznego zwanego głodem, lecz 
kto usiłował zanalizować szczegółowo pod
ówczas swój stan psychiczny? Mówimy, że 
jesteśmy w stanie głodu rozdrażnieni, osła
bieni, wyczerpani, lecz zwykle nie zdajemy 
sobie wcale sprawy z wpływu głodu na po
szczególne strony naszego życia psychiczne
go. Przedmiot ten wziął za temat bardzo 
interesujących badań dr. W eygandt '), do
rzucając nową cegiełkę pod budowę wciąż 
rosnącego gmachu psychologii doświad
czalnej.

Pisarze i poeci wszystkich czasów usiło
wali mniej lub bardziej ndatnie opisywać stan 
psychiczny osób głodnych, tak np. Homer 
w Odysei, Owidyusz w Metamorfozach, Dan
te w Boskiej Kom edy i, a z nowszych pisarzy 
Flaubert, Zola, Hamsun i w ielu innych. 
Z tych ostatni, jak wiadomo, podał w  swym 
„G łodzie11 interesującą samoanalizę psy
chiczną, gdyż głód i nędza, jaką cierpiał, 
dostarczyły mu dużo materyału do tego te
matu. Autor ten opisuje niepokój, osłabie
nie mięśniowe, zawroty głowy, skłonność do 
nudności i wymiotów, zmienność usposobie
nia, niezdecydowanie; kojarzenie wyobrażeń 
w myśleniu przyjmowało u niego kierunek 
niezwykły i pamięć uległa osłabieniu, przy
tem jednak zdolność ujmowania wrażeń 
zmysłowych nie ucierpiała wcale.

Opisy głodn gromadnego w niektórych 
miejscowościach również nie dostarczają ma-

*) Dr. Weygandt. Ueber die Beinflussung 
geistiger Leistungen durch Hungern. Psychologi- 
sche Arbeiten, wydawane przez Kraepelina, t. IV, 
zesz. 1. Lipsk 1901.

teryału naukowego. Z różnorodnych opisów 
podobnych widać tylko, że naogół ludność 
mniej była skłonna do czynów gwałtownych 
i przeważała w masach ponura* beznadziej
na apatya. Dalej spotykamy wzmianki o g ło
dzeniu się różnych pustelników, świętych, 
lecz opisy te, jak również opisy różnych 
przypadków głodzenia się, spotykane u pi
sarzy wieków średnich, tchną raczej legen
dą i podaniem. W  ostatnich dziesiątkach 
lat jako sztukmistrze-głodomorzy produko
wali się Tanner, Succi, Merlatti i Cetti. 
Succi, jak się okazało, nie był zupełnie nor
malnym człowiekiem, gdyż co pewien czas 
dostawał obłędu. O Tannerze, k tó iy  w  jed- 
nem z amerykańskich kolegiów poddawał 
się głodzeniu przez dni 40 (tylko pił wodę) 
pod ścisłą kontrolą, piszą, że wogóle czuł się 
dobrze; jedynie przy końcu tej próby był 
bardzo rozdrażniony, choć nigdy na humo
rze mu nie zbywało. Cetti w r. 1877 poddał 
się dziesięciodniowemu głodzeniu w  Berlinie 
pod ścisłą kontrolą wybitnych lekarzy i kli
nicystów. Jak twierdził, nie czuł on wcale 
głodu i tylko pomiędzy 4-ym a 7-ym dniem 
doznawał bólów w dołku sercowym i sypiał 
niespokojnie. W idzim y stąd, że były to ra
czej obserwacye nad głodomorami, lecz nie 
odpowiednie badania psychologiczne.

Roczniki psychiatryczne w każdym zakła
dzie opisują chorych, którzy wstrzymują się 
od jedzenia. Najczęściej chodzi tu o osob
niki, dotknięte zadumą (melancholia), wobec 
czego materyału tego zużytkować nie można.

Również nie mają dla naszego tematu 
wartości interesujące opisy stanu osób, któ
re na rozbitych statkach i okrętach głodową 
śmiercią umierały. Z  wielu podobnych opi
sów wybieramy jeden, dotyczący rozbitków 
z okrętu „Meduza11, który zatonął w  r. 1816. 
Ze 150 osób ocalało po 13 dniach 15, a mię
dzy innemi lekarz okrętowy, dr. Savigny, 
który później ogłosił w Paryżu rozprawę na 
ten temat. Pisze on, że w  pierwszych dniach 
odczuwano silnie głód, przedewszystkiem 
jednak opanowała wszystkich beznadziejna 
rozpacz wobec okropnego położenia. W ie
lu z rozbitków miewało ciągle przemówienia 
bez związku i treści; niektórzy wciąż twier
dzili, że widzą ląd i statek; kilku popełniło 
samobójstwo; charakter prawie wszystkich 
rozbitków uległ zmianie; zapanowało niedo
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wierzanie, gburowatość; wielu dostało obłę
du; dokonywano czynów wprost okropnych 
i wstrętnych, nawet morderstw; pożerano 
trupy i wypróżnienia. Umierano bez mę
czarni. Dr. Savigny jeszcze kilka tygodni 
po ocaleniu znajdował się w  stanie podnie
cenia, a pamięć miał wyraźnie osłabioną. 
Obawa więc śmierci głodowej mąci od same
go początku wpływ  na psychikę samego 
uczucia głodu.

Ze stanowiska fizyologicznego sprawą tą 
zajmowali się tacy uczeni, jak Pettenkofer, 
Yoit. Szukali oni przeważnie zmian w pro
duktach przemiany materyi u zwierząt g ło 
dzonych i badali stratę na wadze, jaką po
noszą poszczególne narządy. Z tych pomia
rów okazało się, że mózg zwierzęcia zagło
dzonego traci na wadze najmniej ze wszyst
kich narządów, bo tylko ogólnej straty, 
a stosownie do swej wagi pierwotnej ty l
ko 2,6$. Dowiedziono również, że zwierzęta 
głodzone są mało odporne na zarazki chorób 
zakaźnych.

W  ostatnich latach badano zmiany w ukła
dzie nerwowym, powstałe u zwierząt pod 
wpływem głodzenia. Znajdowano zmiany 
wyraźne w  komórkach przednich rogów sza
rej substancyi rdzenia, poważne zmiany j  

w komórkach Purkinjego w móżdżku i w ko- j  

morkach kory mózgowej (tworzenie się wa- 
kuol, rozpad chromatyny, zmiany w jądrze). 
W ielu  badaczów (Monti, Lugaro i Ohiozzi) 
uderzał fakt, że zmiany te przypominają 
wielce te obrazy mikroskopowe w  substan
cyi nerwowej, jakie widzimy po przewle
kłem otruciu metalami (ołowiem, arszeni- 
kiem). Być może, w  przypadkach głodzenia 
mamy do czynienia z samozatruciem orga
nizmu, mającem punkt wyjścia w przewo
dzie pokarmowym, lub z innemi podobnemi 
zaburzeniami w przemianie materyi.

Na mocy 14-tu przypadków klinicznych, 
w których za życia spostrzegano wybitne 
objawy uczucia głodu i pragnienia, a pod
czas sekcyi znaleziono ogniskowe cierpienia 
mózgu, Paget chce, zdaje się bezzasadnie, 
przyjmować ośrodki dla uczucia głodu i pra
gnienia. Również przedwczesną jest hypo
teza Rouxa, że uczucie głodu powstaje we 
wszystkich komórkach naszego ciała; stan 
tych komórek ma drażnić zakończenia ner
wowe, wywoływać odruchy odżywcze, któ

re w  korze mózgowej sumują się i dają po
czucie głodu.

Zainteresowanie się poruszonym tematem 
autor objaśnia tem, że w  ostatnich czasach 
psychiatrzy kładą duży nacisk na wyczerpy
wanie się organizmu, które jest pewnym 
stopniem głodzenia. Stworzono nawet spe- 
cyalny termin „Inanitionepsychosen“ , a i in
ne cierpienia, jak paraliż postępowy, a na
wet niewinną neurastenię chcą uważać za 
objaw przepracowania systemu nerwowego 
wogóle, a kory mózgowej w  szczególności.

Uciążliwym badaniom, przeprowadzonym 
przez autora, poddało się 6 młodych ludzi, 
lekarzy. Głodzenie trwało zrzędu od 24 do 
72 godzin kilkakrotnie. W  dwu przypad
kach powstrzymano się od wszelkich cieczy. 
Przez czas badań osoby badane oddawały 
się zwykłym zajęciom. W  celu skontrolo
wania normalnej sprawności psychicznej 
tych osób, badano je  przez 2— 3 dni przed 
głodzeniem się i tyleż dni po głodzeniu się. 
W  okresie badania osoby badane powstrzy
mywały się od napojów wyskokowych, od 
wszelkich nadmiernych wysiłków, tak cie
lesnych, jako i duchowych.

Plan i metodyka badań była następująca:
1) Zapomocą dotykania ostremi końcami 

nóżek cyrkla starano się określić najmniej
szą odległość, wobec której dwa dotknięcia 
zlewają się w jedno czucie dotykowe. Jako 
odległość ustalona brana była ta, którą po
dawała osoba badana przynajmniej 10 razy 
z rzędu. Badahia dokonywano, jak zwykle, 
dwa razy dziennie, rano i wieczorem.

2) Starano się określić zdolność ujmowa
nia wrażeń zapomocą następującej metody: 
osoba badana patrzała przez szczelinę o okre
ślonej długości i szerokości na obracający 
się z pewną szybkością bęben, na którym 
wypisane były setki wyrazów i sylab z.tre
ścią lub bez treści. Zadanie polegało na 
tem, ażeby te wyrazy i sylaby odczytywać 
poprawnie. Każde opuszczenie wyrazu, każ
de przestawienie sylab lub liter było ściśle 
notowane. W  niektórych razach starano się 
umyślnie odwrócić uwagę osoby badanej, 
ażeby jej zadanie utrudnić. Jako odmianę 
tego badania polecano czytać tekst w języ
ku nieznanym, najczęściej węgierskim, przez 
czas pewien i notowano liczbę przeczyta
nych wierszy.
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3) Usiłowano określić w pływ  głodu na 
zdolność kojarzenia wyobrażeń w ten spo
sób, że osobie badanej poddawano jako pod
nietę jakiś wyraz, na który taż osoba powin
na była natychmiast odpowiedzieć pierw
szym wyrazem, jak i skojarzył się w jej umy
śle z wyrazem słyszanym. Takich wyrazów 
do skojarzeń poddawano kolejno 50. A na
lizowano rodzaje skojarzeń i czas reakcyi 
skojarzenia. Co do rodzajów skojarzeń od
różniano: stosunek wyrazu słyszanego do 
wymówionego w odpowiedzi jako współ
rzędnego do podrzędnego, podmiotu do orze
czenia, skojarzenia wewnętrzne, współistnie
nie czasowe i przestrzenne, skojarzenia ze
wnętrzne, skojarzenia na mocy podobień
stwa dźwięku wyrazów i t. d. Jednocześnie 
zapomocą chronoskopu Hippa określano czas 
ti’wania reakcyi asocyacyjnej. W  innych 
przypadkach polecano osobom badanym nie 
odpowiadać jednym wyrazem na poddany 
lecz kojarzyć bez przerwy w ciągu 5 minut. 
P rzy  końcu również obliczano rodzaje sko
jarzeń.

Jako czynność do pewnego stopnia po
krewną kojarzeniu badano zdolność dodawa
nia liczb w ciągU"Określóne‘gó cżasu i noto
wano błędy.

4) Badano wpływ  głodu na zdolność pa
mięciową, polecając w  ciągu określonego 
czasu nauczenie się na pamięć liczb o dwu
nastu znakach i różnych grup sylabowych. 
Metoda ta przedstawia czuły odczynnik na 
zdolność zapamiętywania, uwłaszcza gdy  po 
pewnym czasie po nabyciu wprawy pierwot
ne wahania pomiędzy słuchową a wzrokową 
metodą uczenia się zanikają.

5) Wreszcie po zbadaniu zdolności ujmo
wania, myślenia asocyacyjnego i pamięci 
badano stronę woli przez t. zw. reakcyę w y 
boru, a mianowicie osoba badana miała po
lecone reagować na jeden z dwu podanych 
bodźców. Chodziło o określenie długości 
czasu wyboru.

W yn ik i tych interesujących, a tak kłopo
tliwych badań, zestawionych na 72 tabli
cach, były następujące:

1) Stan psychiczny podczas głodzenia się 
podlega wyraźnym zmianom, choć różnice 
indywidualne w  stopniu i w  sposobie oddzia
ływania występują niekiedy wyraźnie.

2) Działanie głodu na sprawność psychicz

ną jest ściśle określone, przyczem jedne stro
ny życia psychicznego ulegają większym 
zboczeniom, inne mniejszym.

3) Czucie dotykowe wyraźnym zmianom 
nie podlega. Tylko w  bardzo nieznacznej 
odsetce badań stwierdzono osłabienie pobud
liwości na dotyk.

4) Zdolność ujmowania wrażeń również 
pod wpływem głodu nie zmienia się.

5) Związek pojęciowy podczas myślenia 
asocyacyjnego ulega rozluźnieniu; liczba 
skojarzeń wewnętrznych się zmniejsza, nato
miast zwiększa się liczba skojarzeń, opar
tych na zwykłem używaniu ich w mowie; 
występują skojarzenia, oparte jedynie na po
dobieństwie dźwięków. Przebieg skojarzeń 
w  czasie nie ulega zmianie.

6) Zdolność dodawania ulega nieznaczne
mu osłabieniu (w jednym przypadku po 24 
godzinach głodzenia się liczba błędów zw ię
kszyła się o 30%).

7) Pamięć wyraźnie i stopniowo się osłabia.
8) Reakcya wyboru nieznacznie się opóź

nia, niekiedy nie następuje wcale (powolne 
decydowanie się osób głodnych).

9) W p ływ  ćwiczenia podczas stanu głodu 
nie podlega wyraźnemu upośledzeniu.

10) Nużenie się psychiczne podczas gło
dzenia się nie wykazuje żadnej zasadni
czej różnicy w porównaniu ze stanem nor
malnym.

11) Łatwość odwracania uwagi i pobudli
wość charakteru podczas głodu zwiększa się 
w stopniu nieznacznym (wpadanie w  gniew 
osób głodnych i t. p.).

12) Równoczesne powstrzymanie się od 
jedzenia i picia zdaje się bardziej rozluźniać 
związek pojęciowy skojarzeń, aniżeli po
wstrzymanie się tylko od jedzenia; innych 
różnic pod wpływem obu stanów nie można 
było zauważyć.

13) Zmiany psychiczne, powstałe pod w pły
wem głodu wyrównywają się nie natychmia
stowo, t. j. nie z chwilą rozpoczęcia przyjmo
wania pokarmów; obecności tych zmian, 
zwłaszcza osłabienia zdolności pamięciowej, 
po dwudniowem głodzeniu się można jeszcze 
dowieść po upływie 24 godzin, choć osoby 
badane bardzo szybko odzyskiwały pierwot
ną wagę ciała.

14) Głód, pod względem swego działania 
na stan psychiczny przypomina pewne sub-
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stancye chemiczne; wogóle stan psychiczny 
człowieka głodnego przypomina nieco zabu
rzenia umysłowe osób, dotkniętych jakiemi 
zboczeniami w przemianie materyi; najbar
dziej przypomina on zmiany psychiczne, po
wstałe po znacznych wysiłkach fizycznych,

15) Nocne czuwanie zdaje się posiadać 
objawy cielesnego i duchowego znużenia, 
podobne do tych, jakie powstają pod w pły
wem głodu.

Dodać jeszcze w końcu należy, że właści
we uczucie głodu u osób badanych było nie
znaczne, występowało tylko od czasu do 
czasu. W  przebiegu okresu głodzenia uczu
cie to prędzej słabło, niż się wzmagało. Na
strój przeważał wesoły, co między innemi 
znajdowało swój wyraz w pojawianiu się sko
jarzeń, opartych na podobieństwie dźwięków 
wyrazów. Podobne stany, jak wiadomo, 
spostrzegamy po zatruciu wyskokiem i po 
uciążliwej pracy fizycznej. Lecz w tych ra
zach łatwość wykonywania postępków się 
zwiększa, tymczasem u osób badanych w y
stępowało niezdecydowanie i opóźnienie 
t. zw. reakcyi wyboru. Prawie wszystkie 
osoby badane doznawały żywych sennych 
marzeń, najczęściej dotyczących zaspakaja
nia w ten lub w inny sposób uczucia głodu. 
Prawdopodobnie zmieniony w okresie g ło 
dzenia stan fizyologiczny organizmu wyzwa
lał wciąż podniety, które nawet w  mózgu 
uśpionym w yw oływ ały odpowiednie w yo
brażenia.

D r. St. Kopczyński.

M A S Z Y N Y  L A T A J Ą C E .

Człowiek jest istotą fizycznie bardzo sła
bą i upośledzoną. Jego sprawność mięśnio
wa nie może się równać nawet w małej czę
ści z pierwszym lepszym kręgowcem lub 
owadem. Poruszamy się ociężale i niedo- j  

łężnie w  porównaniu z lotnością biegu ko- j  

nia, jelenia, psa, kota i t. p., a prócz tego 
siłą ciężkości przywiązani jesteśmy do ziemi 
bardzo mocno. Glebae adscripti! Nietylko 
każdy ptak i owad, ale nawet kot i wiewiór
ka, chyżo uciekająca przed nami na szczyt 
wysokiego drzewa przejmują nas zazdro- j  

ścią i dowodnie Avykazuje nam naszę ocięża- j

| łość i niezaradność. Lecz o ile przyroda 
poskąpiła nam zdolności mięśniowych, o ty 
le sowicie uposażyła w inteligencyę i wyna
lazczość. W ysiłkam i nieustannemi człowiek 
wypracował sobie znakomite środki lokomo- 
cyi, naginając odpowiednio do swej woli si
ły  natury martwej, i nieustannie je  ulepsza. 
Z wiatrem w zawody pędzimy dziś koleją 
parową, elektryczną lub automobilem. Przy
rządy te lotne, chyże i nienużące się, gdyż 
nieżywe, pozwalają nam przebywać w krót
kim czasie olbrzymie przestrzenie i przeno
sić ogromne ciężary. Na wodzie, choć się 
to wolniej odbywa, również parowce współ
czesne znakomite osiągnęły rezultaty.

Tak więc usiłowania lokomocyjne ogar
nęły zarówno ląd, jak wodę. Na lądzie jed
nak krępują nas nierówności, błota, rze
ki, na morzu rafy, mielizny i t. p. Oddaw- 
na więc umysł ludzki wysila się, aby jesz
cze zawładnąć w tym względzie atmosferą. 
Tarcie jaknajmniejsze i możliwość odbywa
nia wszelkiej jazdy w kierunku linii prostej, 
najkrótszej, to ideał środowiska lokomocyj- 
nego. Lecz niestety na przeszkodzie staje si
ła ciężkości. Balony, wypełnione gazem lżej
szym od atmosfery, pozwalają nam wznosić 
się w powietrze, lecz znów kierowanie niemi 
jest bardzo trudne. Technicy, pracujący 
nad przyrządami służącemi do latania po 
powietrzu, zasadniczo nawet różnią się po
między sobą w zdaniach co do wartości ba
lonów. Jedni cenią je nadzwyczaj i obiecu
ją sobie po nich jaknaj świetniejsze rezultaty 
w przyszłości, inni znów uważają je  nietyl
ko za zbyteczne, ale nawet za szkodliwe; sta
rają się oni zarzucić ich użycie zupełnie 
i mają nadzieję dojść do celu tylko na dro
dze czysto dynamicznej.

Z  pomiędzy najnowszych prób w tym kie
runku czynionych przedewszystkiem zasłu
guje na uwagę maszyna zbudowana prżez 
szkota, p. Davidsona. Oparłszy się na jak- 
najszczegółowszem badaniu lotu większych 
ptaków, Davidson zbudował model, w któ
rym stosunek pomiędzy ciężarem, a siłą 
wznoszącą przyrząd w górę, zachowany zo
stał ten sam co i u wzorów żywych. Apa- 
rat jego zupełnie podobny jest do potężnego 
ptaka z rozłożonemi skrzydłami. Korpus 
zawiera łódkę, w której znajduje się motor, 
poruszający skrzydła. Przyrząd cały znaj



6 3 4 W S Z E C H Ś W I A T M  41

duje się stale w  pozycyi skośnej i w takimż 
kierunku tylko się porusza, kierunek nadaje 
mu się przez odpowiednie nastawienie steru. 
Do automatycznego utrzymania równowagi 
służy ogon, złożony z trzech, podłużnych 
płaskich skrzydeł nachylonych odpowiednio 
i umieszczonych z tyłu.

Wynalazca pierwotnie zbudował przyrząd 
małej skali, ma on jednakże zamiar zbudo
wać wehikuł tak wielki, że byłby w stanie 
zabrać 50 osób i poruszać się z wielką szyb
kością. Lecz do urzeczywistnienia tego za
miaru brak mu przedewszystkiem odpowied
niego motoru. Nawet najlżejszy motor ben
zynowy jest obecnie jeszcze zbyt ciężki; siła 
jego nie wystarcza do zwalczenia jego w ła
snego ciężaru; sam wynalazca nie przypusz
cza, aby w  krótkim czasie doszedł do posia
dania motoru, odpowiadającego jego wyma
ganiom. A  więc okręt powietrzny David- 
sona, jak i wiele innych wynalazków podob
nych, tymczasowo pozostaje na papierze.

Również interesujące próby w tym  kie
runku poczynił Kress w Wiedniu i Hoffmann 
w Berlinie. Okręt do latania ich systemu, 
arcydzieło lekkości, zbudowany jest wpraw
dzie na zasadach w teoryi nie podlegających 
najmniejszemu zarzutowi, jednak niestety 
latać on nie może. To samo dotyczę rów 
nież maszyny Hoffmana, istniejącej dopiero 
w  postaci małego modelu. Najsłabszy wiatr 
wywraca te arcydzieła dowcipu ludzkiego.

Pomimo, że największe sławy tej w ie
dzy latawcowej, ludzie znakomicie w y 
kształceni i rozporządzający całym arsena
łem wiadomości z dziedziny fizyk i i mate
matyki, cierpią na tem polu dotkliwe zawo
dy i porażki, jednak nie odbiera to animu
szu i nadziei wielu wynalazcom, często na
wet nieprzygotowanym należycie do rozwią
zania tego trudnego problematu. M iędzy in
nymi w czasach ostatnich fabrykant maszyn 
Em il Nemety, węgier, zbudował przyrząd, 
opierający się na zasadzie osobistej sztuki la
tania, podobnie jak sztuka jeżdżenia na ro
werze lub łyżwach. Prócz tego pomysły te
go wynalazcy zasługują na uwagę z tego 
względu, że usiłuje on wypracować przy
rząd jaknajtańszy; mówi on, że maszyna ta
ka wtedy tylko będzie miała znaczenie, jeżeli 
koszt jej zredukowany zostanie przynaj
mniej do ceny automobilu.

Maszyna Nemetyego w  pełnym składzie 
waży tylko 50 kg. Motorek gazowy o sile 
2x/4 konia porusza śrubę aparatu; w ir po
wietrza, otrzymany przez obrót tej śruby 
ma podobno wystarczyć do utrzymania ma
szyny w  powietrzu. Siodło, na którem siedzi 
jeździec napowietrzny, nie jest umieszczone 
stale, lecz balansuje, zaopatrzone jest bo
wiem w  odpowiednią przeciwwagę. W yna
lazca utrzymuje, że stosownemi ruchami 
ciała można zmieniać środek ciężkości całe
go systemu i w ten sposób wznosić się, opa
dać i t. p. i instyktownie, podobnie jak pta
ki, zachować się odpowiednio w każdym 
przypadku.

N ow y ten aparat do latania wykazał jed
nak w swej konstrukcyi poważne braki, 
szczególnie dają się widzieć one w budowie 
powierzchni nośnej i śruby powietrznej. P o 
wierzchnia nośna aparatu, o którym mo
wa, ma kształt dachu, linia szczytowa jest 
prostopadła do kierunku lotu. Otóż wła
śnie znawcy tej sprawy zwracają uwagę na 
to, że wynalazca użył w danym przypadku 
płaszczyzny na powierzchnię nośną, kiedy 
doświadczenia najwybitniejszych żeglarzy 
napowietrznych i techników latawcowych 
wykazały, że najlepsze rezultaty dają po
wierzchnie słabo sklepione, w każdym razie 
daleko lepsze niż płaskie powierzchnie noś
ne. Drugim niemniej ważnym brakiem 
jest zastosowanie jedynej czworoskrzydłej 
stosunkowo niewielkiej śruby powietrznej, 
której działanie jest bardzo słabe. Chcąc 
wzmocnić działanie śruby powietrznej zwię
kszyć należy jaknajbardziej je j przekrój 
i powierzchnię skrzydeł. Jednakże pomimo 
wszystkich ulepszeń niema nadziei, aby ma
szyna ta uniosła się w powietrze, gdyż mo
tor o sile 21/i  konia nie jest w  stanie nadać 
śrubie dostatecznego pędu.

W ięcej obiecującą wydaje się być maszy
na Gustawa Whiteheada. Amerykanin ten, 
wystudyowawszy wszystko, co wiadomo 
o locie zwierząt latających i dokonawszy 
prócz tego samodzielnych w tym względzie 
obserwacyj, jako wzór maszyny latającej 
obrał sobie ostatecznie nietoperza. Szkielet 
machiny, zbudowany analogicznie ze szkie
letem tego zwierzęcia, składa się z licznych, 
a lekkich żeber drewnianych. Żebra obciąg
nięte są płótnem żaglowem, tak naprężonem,
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że nie wydyma się ono pod ciśnieniem po
wietrza. Na spodniej stronie kadłuba przy
twierdzona jest łódka z prętów bambuso
wych, obciągniętych jedwabiem. Kszałt 
kadłuba i łódki jest pośredni pomiędzy 
ciałem ptaka i nietoperza. Ster długi na 
3 m, odpowiadający ogonowi ptasiemu, znaj
duje się na tyle machiny. Żeglarz siedzący 
w łódce może ster ten składać i rozwijać, 
podnosić, opuszczać i t. p. W  łodzi umiesz
czony jest motor o sile 20 koni, poruszają
cy dwie śruby. Śruby te poruszają się w dwu 
kierunkach przeciwnych, przez co reguluje 
się wznoszenie się aparatu do góry lub spu
szczenie na dół. Skrzydła aparatu są nie
ruchome, odpowiadają one skrzydłom ptaka 
wiszącego w powietrzu. Ta ostatnia oko
liczność odróżnia maszynę Whiteheadea za
sadniczo od wszystkich innych, skrzydła jej 
są tylko spadochronem, a ruchy zależą w y
łącznie od poruszeń śrub i steru.

Próby dokonane z maszyną Whiteheadea 
wypadły bardzo zachęcająco. Tutaj jednak 
zaznaczyć należy, że o wielu wynalazkach 
tego rodzaju również na początku ogłoszono 
wiadomości bardzo zachęcające i obiecujące, 
potem dopiero okazywało się, że wynalazca 
nie zauważył jakiegoś błędu w  swym wehi
kule, co obracało w  niwecz całą jego pracę.

Słowem, rozwiązanie zadania, o którem 
mowa, napotyka na bardzo wielkie trudno
ści. W ynalazcy czasów ostatnich starają 
się pokonać trudności przez zbudowanie od
powiedniego motoru, któryby poruszając 
śrubę, skrzydła lub jedno i drugie, wzniósł 
ich maszyny w powietrze. Tu najważniej
szym szkopułem jest, że motor dostatecznie 
lekki jest zasłaby, zaś wystarczająco silny 
jest zaciężki. Stąd więc, jeżeli nawet przy
rządy, w których usiłują rozwiązać zadanie 
lotu na drodze czysto mechanicznej, wzlatu
ją  na chwilę, to jest to lot bardzo mizerny, 
nad wyraz wszelki nieudolny i krótkotrwały.

Pow agi w tej dziedzinie dochodzą do 
przekonania, że jeżeli w ogóle możliwe jest 
dynamiczne osiągnięcie celu zamierzanego 
w  tym względzie, to zdaje się, że da się to 
osięgnąć na drodze latania „ osobistego“ jak 
mówią, to jest zapomocą odpowiedniego 
aparatu pozwalającego człowiekowi wznosić 
się w powietrze tylko własnemi siłami, bez 
motoru. Są oni zdania, że im większą

zwrócą uwagę w tym kierunku ci, którzy 
pracują nad techniką latania, im prędzej po
rzucą myśl urzeczywistnienia swych zamia
rów przez budowanie olbrzymich machin 
poruszanych motorami, tem wcześniej na
stąpi dzień kiedy pierwszy człowiek pójdzie 
z ptakami w zawody.

Czy to nastąpi i kiedy to nastąpi?... od
powiedzieć niepodobna, lecz kwestya ta 
ciągle utrzymuje w napięciu energię i wyna
lazczość wielu ludzi. Pewne, choć drobne 
i mało znaczące powodzenia, osięgane na tej 
trudnej drodze, dają wynalazcom zapał 
i wytrwałość, a co dotyczę przepowiedni, 
to pamiętajmy, że nauka tyle już nam nie
spodzianek zgotowała! Czy mógł kto prze
widzieć, że dziś będziemy oglądali ruch ser
ca żywego człowieka i jego kości, że będzie
my na wielkie odległości rozmawiali bez żad
nego połączenia, że będziemy znali skład 
chemiczny słońc najodleglejszych?

Nie wiemy co przyniesie przyszłość. T e 
raźniejszość w kilku latach ostatnich dała 
parę wyżej opisanych prób „latawców14. 
Chociaż próby te dalekie są od ich ideału, 
jednakże na szacunek zasługują, jako usiło
wania niezmordowane ludzi, pragnących go
rąco aby ludzka „myśl skrzydlata11 i ciałom 
naszym też dać mogła upragnione skrzydła.

iT. W.

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

— Wielkość widzialnego w szechśw iata.
Jakkolwiek nauka nie może dać na kwestyę tę 
odpowiedzi stanowczej, jest wszakże pożytecz- 
nem powiązać wzajem zaobserwowane fakty 
i wyrobić sobie w ten sposób pojęcie jeżeli nie 
prawdopodobne to przynajmniej możliwe. Ostat
nią pracą, ogłoszoną w tej mierze, są docieka
nia lorda Kelvina. W  sierpniu r. 1901 rozpa
trzył on kwestyę ze strony dynamicznej w arty
kule p. t. „Eter i materya grawitująca wśród prze
strzeni nieskończonych41; a na przeszłorocznym 
zjeździe Brit. Assoc. dodał do swej pracy arty
kuł o „Wartości absolutnej materyi grawitującej 
w każdej wielkiej objętości przestrzeni między
gwiezdnej 44.

Dane, na których opiera się lord Kelvin, są 
następujące; widzialna dla nas część wszech
świata może być uważana, jako zawarta w kuli, 
której promień równy jest odległości gwiazdy 
o paralaksie wynoszącej jednę tysiączną sekundy
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łuku. Odległość ta równa jest około trzydziestu 
tysiącom milionów milionów kilometrów; odle
głość tak wielka, że światło potrzebowałoby trzy 
tysiące lat, by ją przebiedz. Lord Kelvin oce
nia ilość gwiazd świecących i nie świecących, za
wartych w tej kuli, na około tysiąc milionów, 
Zgadza się to dość dobrze z liczbami Newcombą 
i Younga, którzy obliczyli, że ilość gwiazd wi
dzialnych wynosi pięćdziesiąt do stu milionów, 
W  przypuszczeniu, że średnia masa tyrch gwiazd 
równa jest masie naszego słońca całość masy' 
we wszechświecie widzialnym równa jest około 
2 X 10 36 tonn metrycznych.

Otóż gdyby te tysiąc milionów słońc rozłożone 
były w sposób jednostajny w pomienionej kuli 
i wprawione zostały' w ruch przed dwudziestu 
pięciu milionami lat, tedy nabyłyby one wsku
tek prawa granitacyi, prędkości podobnych do 
tych, jakie posiadają obecnie gwiazdy; albo też 
gdyby' przed tysiącami milionów lat wprawione 
one zostały w ruch oddzielnie, na odległościach 
bardzo dużych w porównaniu do promienia zało
żonej kuli i tak rozłożone, że byłyby one czasor 
wo oddalone od siebie również w tej kuli, ich 
prędkości średnie bydyby takie same, jak zaob
serwowane przez nas obecnie; niejednostajny roz
kład słońc dałby prędkości gwiazd większe niż 
te, jakie daje obserwacya, i każde znaczniejsze 
zwiększenie założonej ilości słońc wymagałoby 
prędkości znacznie większych niż obserwowane. 
Lord Kelvin wnosi stąd, że całość masy' naszego 
wszechświata jest większa niż sto tysięcy razy 
wzięta masa naszego słońca, ale mniejsza, niż 
dwa miliony razy wzięta ta masa.

Rachunek lorda Kelvina dowodzi, że w po
mienionej kuli pomieścićby' się mogło tysiąc mi
lionów słońc. Tak, że gdyby słońca były umiesz
czone oddzielnie w centrze tyrsiąca milionów 
sześcianów, na które przypuszczalnie kulę tę 
można podzielić, tedy' każde słońce byłoby' od
ległe od każdego z sześciu swoich sąsiadów o mi
lion milionów kilometrów. Odległość ta jest 
nieco większa, niż odległość gwiazd stałych naj
bardziej zbliżonych do naszego układu słonecz
nego.

(Revue Scient.). m. li. li.

—  Kom eta 1903 a. Kometa ta, odkryta na 
początku r. b. (patrz Wszechśw. ,N« 6 z r. b.) 
w Nizzy przez Giacobiniego, który specyalnie 
zajmuje się poszukiwaniem komet nowych, przed
stawia wiele ciekawych właściwości. W  chwili 
odkrycia była ona tylko 10-ej wielkości, następ
nie blask je j rósł szybko; w końcu lutego wiel
kość jej zawarta byda między 7 a 8; w połowie 
marca bliskość komety do słońca nie pozwoliła na 
uważne jej obserwowanie pomimo dość silnego j  

jej blasku; obecnie musi ona być łatwo widzialna 
na półkuli południowej; d. 13 kwietnia blask jej 
był 36 razy silniejszy niż w chwili odkrycia, nie
co słabszy przecież niż w marcu; obecnie zmniej- ] 
sza on się powoli. Kometa nasza zbliżyła się |

[ bardzo do ziemi w maju, ale ponieważ przeszła 
j  poza swój węzeł zstępujący około połowy kwięt- 
[ nia, znajduje się ona obecnie pod orbitą ziemi 

i dlatego jest widzialna jedynie z południowej 
półkuli naszego globu.

m. li. h.

—  Kometę peryodyczną Brooksa (1889 V)
J  odnalazł znowu prof. Aitken w obserwatoryum 
[ Licka (Kalifornia) 18 sierpnia r. b. niedaleko od 

miejsca, wskazanego przez efemerydy P. Neuge- 
bauera, wyliczone na podstawie elementów Bau- 
schingera. O 12 g. 17,4 m. (czas śr. Licka) 
współrzędne jej były: AR  =  21 g. 2 m. 51,3 s., 
D — — 27"4,19"; różnica między temi zaobser- 
wowanemi współrzędnemi a podanemi przez 
efemerydy wyniosła dla AR  +  22,58 s., dla
D -f-1'41,2".

Lubo niewielkich rozmiarów, kometa ta z róż
nych względów jest ciekawa. Odkrytą w r. 1889 
przez Brooksa uważano za dobry przykład teoryi 
„ porywania“ komet: utożsamiano ją z kometą 
Lexella z r. 1770, którą porwał Jowisz. Mnie
maniem tem zachwiały wszelako późniejsze bada
nia dra Poorna w Baltymorze. W  r. 1889 Bar
nard obserwował tę kometę jako podwójną 
i stwierdził, że oba jądra powoli się od siebie od
dalają.

Peryod komety Brooksa wynosi 7,096 roku. 
Obserwowano ją w r. 1896, kiedy przejście jej 
przez punkt przysłoneczny przypadło na 4 listo
pada. W  r. b. oznaczono ją zwykłym prowizo
rycznym sy'mbolem 1903 d.

m. li. h.

—  Obrót Saturna, z  ruchu białych plam, któ
re świeżo zaobserwowano na powierzchni Satur
na, W . F. Denning wyprowadził dla odpowiednie
go pasa powierzchni planety czas obrotu wyno
szący 10 g. 39 m. 21,1 s. Pas ten leży na umiar
kowanej szerokości północnej; obrót na równiku 
według kilku dawniejszych oznaczeń odbywa się 
daleko prędzej, trwa mianowicie 10 g. 15 m. 
Podobna sprzeczność zachodzi i dla Jowisza, któ
rego obrót na równiku dokonywa się o 5J/2 min. 
prędzej niż bliżej biegunów. Źródłem tych sprzecz
ności jest najprawdopodobniej to, że obserwowa
nych utworów plamistych, z których zaobserwo
wanego ruchu wyprowadzono czas obrotu, nie 
można uważać za związane w sposób sztywny 
z masą planety'; raczej przyrpuszezać należy, że 
plamy te ożywione są prócz wspólnego ruchu 
obrotowego jeszcze ruchem własnym.

(Astr. Nachr.). m. h. h.

—  Obrót Wenery. Wiadomo, że poglądy 
astronomów na czas obrotu Wenus dokoła jej osi 
są podzielone: jedni przypisują jej ruch obrotowy 
o peryodzie blizkim 24 godzin, inni sądzą, że 
planeta ta dokonywa pełnego obrotu w ciągu te
go samego czasu co obiegu naokoło słońca, to jest
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w ciągu 225 dni. Lowell i Slipher podjęli roz
strzygnięcie tej kwestyi zapomocą pomiarów spek
troskopowych w warunkach osobliwie przyjaz
nych wskutek nadzwyczajnej czystości powietrza 
w Flagstaffie (Aryzona). Z dostrzeżeń ich w y
nika, że Wenus obraca się tak wolno, że stoso
wana przez nich metoda, lubo bardzo dokładna, 
nie była w stanie ujawnić ruchu obrotowego.

(Ciel et Terre). m. h. h.

—  C ałkow ite zaćmienie słońca w  r. 1905.
Już teraz astronomowie zaczynają się zajmować 
ważnem zaćmieniem całkowitem słońca, które 
przypada na 30 sierpnia 1905 r. i którego całko
witość trwać może do 3 m. 45 s. J. J. Lauderer 
obliczył na podstawie metody Hansena pas cał
kowitości, przechodzący przez Hiszpanię od po- 
łudnio-zachodu do północo-wschodu oraz przez 
Baleary; sporządził on spis najważniejszych miej
scowości, granice całkowitości, godziny zetknięć; 
następnie po zbadaniu warunków klimatycznych, 
któreby zapewniły wyprawom, wysłanym dla ob
serwowania zjawiska, największe szanse powodze
nia, dochodzi do następujących wniosków:

Wskutek swego oddalenia od wielkich masy
wów górskich Monte Colibri, t. j. główna wysep
ka małej grupy Islas Columbretes wysuwa się na 
plan pierwszy. Trudność wszakże polega tu na 
tem, że trzebaby się instalować ze wszystkiemi 
narzędziami na skale wśród pustyni. Na drugiem 
miejscu stoi miasto Alcala de Chisbert. leżące na 
linii kolejowej z Walencyi do Barcelony, gdzie 
wyprawy znalazłyby wszelkie udogodnienia w in- 
stalacyi przyrządów oraz miasteczko Alcosebre, 
położone na wybrzeżu o 5 km ku południo-wscho- 
dowi od Alcali.

(Ciel et Terre). m. li. h.

—  Odchylenie w ahad ła  w Indyach. E. A.
Reeves podaje w Geographical Journal streszcze
nie bardzo ciekawych prac nad odchyleniami 
wahadła, dokonanemi w Indyach przez S. G. Bur- 
rarda.

Wiadomo, że wahadło, wskazujące kierunek 
pionowy w danem miejscu, podaje kierunek ten 
dokładnie jedynie w pewnych określonych wa
runkach. Rzeczywiście pionowem jest ono wów
czas, gdy działająca nań siła ciążenia przechodzi 
przez środek ziemi, zaś odchyla się od pionu 
skoro tydko skorupa ziemska niezupełnie jest 
jednorodna; natenczas ciąży ono ku częściom 
gęstszym, ku pokładom metalicznym, górom it. d., 
a zboczenie to wiele nastręcza niedogodności, 
gdy idzie o pomiar trygonometryczny miejscowo
ści. Zwracano już uwagę na poważne zakłóce
nia pionu wahadłowego np. w okolicach Moskwy 
i pożądanemby było, aby podobne badania prze
prowadzone zostały we wszystkich ważniejszych 
obszarach. Co do Indyj, to dawniej już stwier
dzono podobne nieprawidłowości, i sądzono, że 
wpływ Himalajów zupełnie wystarcza dla ich

; wytłumaczenia. Atoli nowsze prace dały wyniki, 
kwestyonujące ten pogląd i daleko trudniejsze do 
objaśnienia.

Wyniki te przedstawiają się, jak następuje. Je
żeli nakreślimy linię, idącą mniej więcej od Kalku
ty doDecca, przecinającą półwysep w kierunku od 
południo-wschodu do północo-zachodu, tedy linia 
ta stanowi środek atrakcyi dla stacyj, leżących 
zarówno na północ jak na południe. Na stacyach, 
położonych na północ wahadło odchyla się ku po- 
łhdniowi, na stacyach południowych zbacza ono 
ku północy. Zdawałoby się, że wzdłuż wskazanej 
linii istnieje bardzo gęsty łańcuch podziemny, 
przecinający Indye z wschodu na zachód na 
przestrzeni 16000 km i wywierający wpływ na 
wahadło od 16" do 30° szerokości północnej. 
Podziemny ten łańcuch biegnie równolegle do 
Himalajów. A le z czego on się składa? Czy są to 
gęste pokłady metaliczne, czy'-też poprostu skoru
pa ziemska gęstsza jest tu niż gdzieindziej? Oczy
wiście obserwacye wahadłowe żadnej na to nie 
mogą dać odpowiedzi: wskazały one prawdopo
dobne istnienie, długość i kierunek tego łańcu
cha, może inne badania dokonają reszty.

(Rev. gen. des Sc.) ni. h. h.

—  Naokoło św iata  w 9 minut. Jak wiado
mo, w r. b. dokończono robót koło ułożenia kablu 
telegraficznego poprzez ocean Spokojny. Depe
sze mogą tedy obiedz dokoła całą kulę ziemską 
prawie bez przerwy.

Redakcya dziennika „New  York Herald" wy
słała do siebie depeszę, która doszła go po okrą
żeniu kuli ziemskiej w 14 minut.

Następnie prezydent Roosevelt telegrafował do 
prezesa Kompanii telegraficznej, Mackaya. De
pesza, idąc ze wschodu na zachód, szła 12 minut.

Mackay odpowiedział natychmiast. Depesza 
jego skierowana w stronę przeciwną, z zachodu 
na wschód, wręczona została adresatowi w 9 mi
nut, po przejściu 19-tu stacyj telegraficznych.

Niespełna sto lat temu listy, które były ów- 
czesnemi depeszami, wysłane pocztą przebiegały 
w najbardziej sprzyjających warunkach ogrom
ną, jak wówczas mniemano odległość 6 lcm na 
godzinę.

m. li. li.

—  Motor słoneczny rło irvgacyi. Motor 
ten zainstalowany został w Pasadena w Kalifornii 
południowej przez W . H. Jacąuesa, który opi
sał go w komunikacie, przedstawionym ostatnie
mu kongresowi irygacyi w Kolorado. Składa 
się on ze zwierciadła o kształcie, zbliżonym do 
stożka ściętego, którego średnica większa wynosi 
10,66 /n, a mniejsza 5,20 m; całkowita powierzch
nia odbijająca wynosi blizko 100 m2, stanowią ją 
płytki szklane, posrebrzone po drugiej stronie. 
Wzdłuż osi stożka umocowany jest miedziany ko
cie! o rozmiarach 2,74 m na 0,30 m: na kocioł 
ten padają promienie odbite, wskutek czego Wyi
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twarza się w kotle para pod ciśnieniem 9,250 leg 
w ilości dostatecznej do wprawiania w ruch mo
toru o sile 10-u koni. Nachylenie zwierciadła 
można zmieniać peryodycznie, stosownie do poło
żenia słońca: nadto układ cały podlega ruchowi 
ciągłemu przez powiązanie z mechanizmem zega
rowym, podobnie jak teleskop. Maszyna paro
wa zasilana przez kocieł służy do podnoszenia 
wody.

(La Naturę). m. h. h.

— Zaszczepienie syfilisu  szym pansow i.
Z pośród licznych chorób zakaźnych, trapiących 
ludzkość, udało się człowiekowi niektóre opano
wać takim sposobem, że wyzyskał na swoje usłu
gi zwierzęta; te bowiem częstokroć mogą podle
gać tym samym chorobom, co człowiek. W  ten 
sposób przeciw ospie szczepi się krowdankę, dyf
teryt leczy się surowicą krwi koni, uodpornionych 
na odpowiednie toksyny, wściekliznę zwalcza się 
szczepieniem mózgu królika uodpornionego i t. d. 
Są jednak choroby, właściwe tylko niektórym 
gatunkom. W  tych razach, jeżeli chodzi o ko
rzyści chorego człowieka, eksperymentowanie jest 
trudne lub nawet zgoła niemożliwe. Do takich 
chorób należy syfilis, będący plagą tylko jednego 
gatunku, a tym gatunkiem jest człowiek. Na- 
próżno od wielu lat próbowano zaszczepić syfilis 
jakiemukolwiek zwierzęciu, by módz prowadzić 
dalsze badania. Wszystkie zwierzęta są najzu
pełniej na tę chorobę odporne, a nawet żadnemu 
gatunkowi małp nie udało się je j dotąd zaszczepić.

Znani uczeni paryscy Roux i Mieczników do
nieśli Akademii lekarskiej *), że udało im się za
szczepić syfilis szympansowi: objawy pierwotne 
wystąpiły w miejscu szczepienia. Na dalsze obja
wy trzeba jednak jeszcze czekać. Odkrycie to 
może odsłonić szerokie pole do badań bakteryolo- 
gicznych (zarazek syfilisu, jak wiadomo, nie jest 
jeszcze odkryty) i terapeutycznych.

Niestety, dalsze poszukiwania Rouxa i Miecz
nikowa mają na drodze ciężką przeszkodę; szym
pans bowiem należy do małp, znikających z ziemi, 
i jest nadzwyczaj trudny do ujęcia, skąd pocho
dzi wysoka jego cena. Ponieważ Instytut Pa
steura nie posiada odpowiedniego budżetu, Roux 
i Mieczników ofiarowali 2) na ten cel tegoroczne 
swoje nagrody, pierwszy 100 000 fr. (nagroda 
Oziris), drugi 5000 fr. (nagrodaInstytutu). Z tym 
funduszem mają być prowadzone dalsze badania.

W. Sz.

—  Jaszczurka jadow ita . Należy oddać spra
wiedliwość jaszczurkom, że są to zwierzęta nie
tylko ładne, lecz i pożyteczne, a przynajmniej nie
szkodliwe. Lecz, jak głosi przysłowie „niema 
reguły bez wyjątków1', więc i pomiędzy jaszczur-

') Academie de Medecine 28.V II .  1903.
2) Przegl. lek. 1903, J\e 34.
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kami znajdujemy taki wyjątek, który stanowi 
Heloderma. Pomijając jej zewnętrzny wygląd, 
który wzbudza odrazę, odznacza się jeszcze ona 
swemi szkodliwemi obyczajami i jadowitemi wła
snościami, cechującemi wężów.

Sumichrast, który miał sposobność obserwo
wać to zwierzę, powiada, że wzrost niektórych 
osobników sięga metra długości; zamieszkuje ona 
wyłącznie strefę ciepłą od pasma Kordyliero w aż 
do brzegów oceanu Spokojnego; wybiera zwykle 
miejsca suche i ciepłe. Obserwować jej obycza
je  jest bardzo trudno wskutek jej siedzącego ży
cia. Chód Helodermy odznacza się niezwykłą 
powolnością, co objaśnia się krótkością i grubo
ścią kończyn. U osobników bardzo starych 
i u samic przed znoszeniem jaj brzuch nadzwyczaj 
rozrasta się, tak, że wlecze go po ziemi, co je 
szcze bardziej przyczynia się do zwiększenia 
wstrętu, jaki wzbudza to szkaradne zwierzę. 
Najczęściej spotyka się ta jaszczurka w miejscach 
suchych, na brzegu lasów lub na starych koczo- 
wiskach, gdzie ziemia pokryta jest szczątkami 
roślin, gnijącemi pniami i trawami. Podczas 
okresu suszy od listopada do maja Heloderma 
kryje się, a dopiero z rozpoczęciem się pory 
dżdżystej ukazuje się częściej. Ciało jej wydaje 
silną i odi'ażającą woń. Gdy zwierzę jest roz
drażnione, z paszczy wycieka biaława, lepka pia
na, wydzielana przez niezwykle rozwinięte gru
czoły ślinowe. Uderzona w chwili gniewu, prze
wraca się na grzbiet. Temu szczególnemu ru
chowi, wykonywanemu każdorazowo, jak tylko 
Heloderma jest zagrożona, towarzyszy głośne sy
czenie.

Ukąszenie jej uważają za bardzo szkodliwe; 
nie zawsze jednak zgadza się to z rzeczywisto
ścią: bolesna zazwyczaj z początku rana goi się 
dość szybko. Sumichrast obserwował kurę uką
szoną pod skrzydłem przez młodą Helodermę. 
W  kilka minut po ukąszeniu miejsce zranione 
przybrało kolor fioletowy; pióra nastroszyły się, 
a całem ciałem wstzrąsały drgania konwulsyjne; 
wkrótce kura upadła; po upływie prawie półgo
dziny wyglądała ona, jak martwa, ze zranionego 
zaś boku sączyła się zakrwawiona ciecz. Żaden 
ruch nie zdradzał życia, za wyjątkiem lekkich 
wstrąśnień w tylniej części ciała. Po dwu go
dzinach, jak się zdawało, życie powróciło, kura 
usiadła na brzuchu z zamkniętemi oczyma. W  tej 
pozycyi pozostawała ona prawie 12 godzin, na
stępnie przewróciła się i zdechła.

Duży kot ukąszony w jednę z tylnych łap nie 
zdechł. Zaraz po ukąszeniu, jak opisuje Sumi
chrast, łapa spuchła, a kot w ciągu kilku godzin 
nie przestawał miauczyć, okazując dotkliwy 
ból; przytem nie mógł on trzymać się na nogach 
i przez cały dzień leżał w jednem miejscu, nie
czuły zupełnie na zewnętrzne podrażnienia.

Według Denburgha i W ighta ślina Heloder
my czasem bywa niezwykle trująca, niekiedy zaś 
jest zupełnie nieszkodliwa. Zastrzj^knięta pod 
skórę wywołuje ona rozmaite skutki : poty, obfi

W S Z E C H Ś W I A T
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te wydzielanie się .śliny, przyśpieszony oddech, 
następnie wymioty, wielkie pragnienie, wskutek 
czego zwierzę chciwie pije wodę, leżąc zupełnie 
bezwładne; wreszcie oddychanie i bicie serca 
ustaje i następuje śmierć. Układ nerwowy zo
staje również porażony : z początku objawia się 
niezmierna wrażliwość, a potem zupełne znieczu
lenie.

Heloderma więc niezaprzeczenie jest zwierzę
ciem jadowitem i pod tym względem jedynym ga
tunkiem pomiędzy jaszczurkami; kąsa tylko 
w chwilach gniewu.

(La Naturę). Cz. St.

—  Siedlisko roślinnych materyj pokarmo
wych W ciągu zim y. Podczas okresu wegeta
cyjnego roślin związki cukrowe, tłuszczowe i in
ne opuszczają komórki, w których wyrabianie 
pokarmu zostało zawieszone, i zbierają się, jako 
materyały zapasowe, w innych częściach rośliny, 
aby później mogły być użyte do rozwoju rośli- 
ny. Wyrabianie pokarmów trwa przez czas 
okresu wegetacyjnego; przeprowadzanie ich od
bywa się przy końcu jego, przed nastaniem zimy, 
użytkowanie zaś ich rozpoczyna się na wiosnę, 
z chwilą powrotu rośliny do życia czynnego. 
W . Russell w Revue generale de botaniąue poda
je  ciekawe spostrzeżenia nad wędrówką soków 
roślinnych, szczególnie alkaloidów i glukozydów, 
i rozmieszczeniem ich w czasie spoczynku zimo
wego. W yniki jego badań, dotyczących naj
bardziej rozpowszechnionych alkaloidów i glu
kozydów, dają się streścić w następujących sło
wach :

Populina, glukozyd topoli, mieści się w korze 
i miazdze korzeni, w pniu u nasady pączków, 
a przeważnie w miazdze i pasie kołordzeniowym.

Cytizyna, alkaloid szczodrzenicy. Mniej obfi
ty w korzeniach, nadzwyczaj rozpowszechniony 
w łodygach, szczególnie w międzywęźlach gałą-, 
zek, gdzie rozwiją się pączki kwiatowe; zresztą 
znajduje się we wszystkich tkankach, z przewa
gą w miazdze i rdzeniu. Nasiona niezwykle bo
gate w cytizynę.

Syryngina, glukozyd lilaku. Główne siedlisko 
w korzeniu, w łodydze spotyka się tylko w wę
złach.

Fraksyna, glukozyd jesionu, w węzłach gałęzi 
i we wszystkich tkankach miękiszowych korzeni.

Ligustryna, glukozyd ligustru, znajduje się 
w liściach aż do zimy, następnie zbiera się w w ę
złach łodygi i korzeniach w pobliżu pierścienia 
drewna, w miazdze, korze, a niekiedy i pasie ko
łordzeniowym.

Dulkamaryna, glukozyd słodkogorza. W  je
sieni opuszcza zwiędłe łodygi i zbiera się głównie 
w korzeniach.

Ononina, glukozyd wilżyny, w jesieni znika 
zupełnie w gałązkach, nagromadzając się u pod
stawy łodygi macierzystej, a głównie w ko
rzeniu.
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Konicyna, alkaloid cykuty, gromadzi się prawie 
wyłącznie w korzeniu i korze, a niekiedy i w li
ściach wyrastających z korzenia.

Saponina, glukozjrd mydlika, skoncentrowany 
w łodygach podziemnych, przeważnie w rdzeniu; 
rzadziej w miazdze i korze.

Konwolwulina, glukozyd powoju, zbiera się 
w łodydze podziemnej, miazdze i korze.

Akonityna, alkaloid tojadu, zgromadzony 
w tkance miękiszowej korzenia.

Reasumując wszystko, widzimy, że u roślin 
nietrwałych główne soki zbierają się zwykle 
w częściach trwałych, mianowicie w korzeniach. 
Co dotyczę roślin z trwałą łodygą nadziemną, 
to soki obierają sobie siedlisko w dwu miej
scach : w częściach podziemnych, aby odżywiać 
całą roślinę z chwilą rozpoczęcia się nowego 
okresu wegetacyjnego, i w pobliżu pączków dla 
ich odżywiania.

Cz. St.

— Zabezpieczanie się roślin od ślim aków .
Wiadomo, jak znaczne szkody wyrzadzają ślima
ki roślinom, zwłaszcza tym, których tkanki są 
młode i delikatne. Worsdell, chcąc wykryć 
środki, któremi posługują się rośliny dla zabez
pieczenia siebie od wspomnianych szkodników, 
robił doświadczenia, podane w Gardners Chro
nicie.

Tanina jest jednym ze związków najbardziej 
odstraszających ślimaki. Marchew np., jak wy
kazały doświadczenia Stahla, którą ślimaki szcze
gólniej uwzględniają dla jej słodyczy i nieobecno
ści taniny, staje się najzupełniej zabezpieczona od 
spustoszeń ślimaka (Limax agrestis) po skropie
niu 1 % roztworem taniny; aby odpędzić ślimaka, 
znajdującego się koło marchwi, dość jest spry
skać ją wodą, zawierającą nieznaczną nawet ilośd 
taniny (1 na 1000). Dowiedziono, że liście ro 
ślin zawierających taninę np. walisneryi, nie -są 
nigdy nawiedzane przez ślimaki.

Ten sam skutek wywierają kwaśne soki roślin : 
begonia, szczaw' polny (Riunex acetosella) nig-dy 
nie bywają narażone na niebezpieczeństwo ze 
strony ślimaków, ponieważ w tych rośl in ach 
znajduje się dość pokaźna ilość szczawianu pota
su. Można przekonać się naocznie do 'jakiego 
stopnia ślimaki (Limax agrestis, Arion hortensis) 
czują wstręt do tej soli, umieszczając przed niemi 
kawałek marchwi, umaczany w wodnym roztwo
rze wspomnianego związku: nawet po kilku
dniach postu ślimak unika takiego pokarmu. 
Włoski, wydzielające kwasy, jak np. u wiesiołka. 
(Oenothera), zarówno jak i olejki lotne chronią, 
także od napaści: ślimaki omijają jak najstaran
niej liście ruty, mięty pieprzowej i in.; jeżeli jed
nak olejek zostanie wyciągnięty z liścia, wówczas 
ślimak napewno nie omieszka skonsumować go. 
Co do liści, zawierających substancye gorzkie, 
np. u goryczki (Gentiata lutea) lub trojanu (Me- 
nyanthes trifoliata), to są one zabezpieczono 
tylko na wiosnę, dopóki są jeszcze młode.

W S Z E C H Ś W I A T
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Wszystkie te badania są nader ciekawe, po- j 
nieważ wykazują, jak liczny zasób środków 
ochronnych posiadają rośliny dla zabezpieczenia 
się od nieprzyjaciół ze świata zwierzęcego.

Cz. St.

R O ZM AITO ŚC I.

—  Produkcya glinu. W  r. 1855 na wysta
wie powszechnej w Paryżu oglądano, jako oso
bliwość, sztabę glinu, wytworzoną w fabryce J 
w Anfreville pod Rouen, związanej z laborato- 
ryum Sainte-Claire Devillea. W  r. 1834 po raz j 
pierwszy Wohler otrzymał metal ten w stanie 
czystym i w r. 1854 Sainte-Claire Deville przy- [ 
gotował go w dostatecznej ilości, by zbadać wła- j  

sności jego pod względem zastosowań przemysło
wych. W  r. 1856 Dumas przedstawił paryskiej 
Akademii Umiejętności pierwszy kilogram glinu, 
którego cena wynosiła wówczas około 3000 fr. 
W  r. 1859 spadła ona do 300 fr. Dziś wynosi 
około 3 fr., a produkcyę metalu tego mierzy się 
tonnami. W  ciągu dziesięciu lat, od r. 1890 do 
1900 produkcya całkowita glinu podniosła się 
od 200 do 7000 tonn

Poniżej podajemy tablicę produkcyi glinu we
dług danych, ogłoszonych przez Towarzystwo 
hutnicze w Frankfurcie nad Menem:

Produkcya Cena
całkowita w markach

w kg za kg

1 8 8 5  . . . . 1 3  2 9 2 1 0 0 ,—

1 8 8 6  . . . . 1 6  3 8 0 7 0 ,—

1 8 8 7  . . . . 2 6  1 3 2 7 0 , -

1 8 8 8  . . . . 3 9  2 9 5 4 7 ,5 0

1 8 8 9  . . . . 7 0  2 9 0 4 7 ,5 0  

| 2 7 ,6 0  

j 1 5 ,3 0  

1 1 2 , —

1 8 9 0  . . . . 1 7 5  3 8 8

1 8 9 1  . . . . 3 3 3  3 0 7
8 ’ ~  

1 5 -
1 8 9 2  . . . . 4 8 7  0 3 0 5 ,—
1 8 9 3  . . . . 7 1 5  8 1 2 5 -
1 8 9 4  . . . . 1 2 4 0  3 7 2 4 , —
1 8 9 5  . . . . 1 4 2 6  7 6 0 3 , —
1 8 9 6  . . . . 1 7 8 9  6 7 6 2 ,6 0

1 8 9 7  . . . . 3  3 9 4  4 0 0 2 ,5 0

1 8 9 8  . . . . 4  0 3 3  7 0 4 2 ,2 0

1 8 9 9  . . . . 6  0 4 8  3 8 1 2 ,2 0

1 9 0 0  . . . . 5  7 4 3  2 1 9 2 ,—

Glin zawierał początkowo do 8 na 100 przy
mieszek. obecnie na 1000 części jest 990 do 995 
czystego metalu.

Wiadomo, że zastąpienie chemicznych metod 
otrzymania glinu przez elektrolityczne wywołało 
obniżenie ceny tego metalu. Wyzyskiwanie 
spadków wody jako motoru do wytwarzania 
elektryczności pociągnie za sobą nowe obniżenie 
się tej ceny.

(Rev. Scient.). m. li. h.

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. 30 września do d. 6 października 1903 r.

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