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FIZYOLOGIA SNU.

Już w bardzo odległych czasach zostana- 
wiano się nad istotą snu. Mgliste państwo 
snu umysłowi ludzkiem wydawało się nie 
wiele mniej tajemnem niż ciemna kraina 
śmierci. Nie było jeszcze nikogo, ktoby po
wrócił z tej ostatniej i mógł podnieść za
słonę jej tajemniczości, również i kraina 
pierwszego otoczona była zapomnieniem 
i z tysięcy tych, którzy codzień wracają, 
stamtąd do szczęścia i nieszczęścia życia 
ziemskiego, n ikt nie był w stanie wyjaśnić 
jego przebiegu; tylko w postaci minionego 
marzenia sennego, pozostawał znak przypo
mnienia, tak  że istota obcego państwa wy
dawała się jeszcze bardziej tajemniczą.

Nauka starała się oświetlić tę ciemną krai
nę swem światłem i wytwarzała różne poję
cia teoretyczne, które istotę i przyczynę snu 
próbowały wyjaśnić ząpomocą badań.

Bardzo ważnym rysem charakteryzującym 
';en jest u tra ta  świadomości; nie znaczy to 
jednak, że wszystkie przypadki, połączone 
z utratą świadomości m ają być utożsamiane 
ze snem; bywają bowiem przypadki u traty

świadomości nie mające między sobą nic 
wspólnego, lub też bardzo niewiele. Kiedy 
więc starano się wyjaśnić nadejście snu, ba- 

■ dano przyczyny u tra ty  świadomości. Nie- 
| którzy np. objaśniali przyczyny zasypiania 

psychologicznie jako skutek aktu woli, lub 
też sprowadzali u tra tę  świadomości do auto- 
suggestyi, która się powtarza każdego wie
czoru.

Inni znowu byli niezadowoleni z takich 
wyjaśnień i wyłożyli teoryę snu z punktu wi- 

j dzenia fizyologii. Już  w starożytności powsta- 
j ła teorya, która widziała przyczyny u tra ty  

świadomości w zmianach krążenia krwi 
w mózgu. Z całą pewnością bowiem tw ier
dzono, że podczas snu mózg staje się w krew 

I uboższym. Durham np. badał mózg zwie- 
| rząt, którym  trepanowano czaszkę i wstawio- 
I no małe okienko szklane; badanie swe prze

prowadzał i w czasie czuwania i w czasie snu 
i zdawało mu się, że zauważył zwężenie na
czyń krwionośnych podczas snu. Ponieważ 
w razie znacznej u tra ty  krwi przez organizm, 
albo pod wpływem innych przeszkód do
starczania normalnej ilości krw i do mózgu, 
rzeczywiście następuje utrata  świadomości, 
więc teorya taka wydawała się bardzo praw
dopodobną. Niektórzy jednak obserwatoro
wie nie mogli się przekonać o zwężeniu na-
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czy i krwionośnych, a nawet kilku badaczów 
stwierdziło przekrwienie mózgu w czasie 
snu.

Paru innych fizyologów szukało znowu 
przyczyn zasypiania w sprawach chemicz
nych, rozgrywających się w mózgu. Pow sta
ła więc teorya Pfłiigera, k tóra bodaj do dnia 
dzisiejszego dała najbardziej zajmującą ana
lizę przebiegu snu. Pfłiiger przedstaw ia so
bie cały organizm żyjący, a w  szczególności 
system nerwowy, jako wielką ilość łączących 
się włókien, które składają się z powiąza
nych ze sobą jakby w łańcuchu cząsteczek 
składu chemicznego bardzo nietrwałego. Te 
cząsteczki rozkładają się ciągle wybuchowo, 
wytwarzając bezwodnik węglowy, wobec 
czego wstrząśnienia wywoływane przez w y
twarzanie się tego produktu, pobudzają na
tychm iast do wybuchu następną cząstecz
kę, tak  że przez ciągłe wytwarzanie się dwu
tlenku węgla podtrzymywane jes t podniece
nie systemu nerwowego, co odpowiada tem u 
co nazywamy stanem czuwania. Zewnę
trzne podniety zmysłowe działają podtrzy
muj ąco, ponieważ one również pomagają 
do tworzenia bezwodnika węglowego i wsku
tek tego podniecenie wzrasta lub się wstrzy
muje. To pobudzenie jest połączone z wiel- 
kiem zapotrzebowaniem chemicznego napię
cia, którem u rekom pensata nie może dotrzy
mać kroku. W skutek tego coraz większa 
ilość rozpadających się cząsteczek zużywa | 
się, a co za’tem  idzie, dochodzi do zmniejsze
nia się ilości tworzonego dwutlenku węgla 
które to zmniejszenie pociąga za sobą zmniej
szenie się podniecenia; w końcu następuje 
określony nizki stopień obojętności, k tóry 
odpowiada snowi. Podczas snu chemiczne 
napięcie znowu się zwiększa i po niejakim 
czasie znowu powraca stan czuwania. Pfluger 
więc sprowadza czuwanie i sen do ogólnych 
zmian substancyi żywej.

Preyer zbudował własną teoryę snu (która 
również zdobyła uznanie), zwróciwszy uwa
gę na jednę specyalnie stronę opisanych 
zmian. On spożytkowuje bardzo ciekawe 
wyjaśnienia Rankego, że mięsień pracujący 
osłabia się sam przez nagromadzenie się 
produktów przemiany materyi, które powsta
ją  wskutek jego działalności. Zwraca szcze
gólną uwagę na tworzenie się przez działal
ność mięśnia kwasu mlecznego (co zauważyli

poprzednio Du Bois Reymond i Rankę) i ta
kie same dane znajduje dla mózgu. Miano 
cie przypuszcza on, że podczas działalności 
mózgu, w czasie czuwania tworzy się kwas 
mleczny i inne „substancye zmęczenia11 dzia
łające osłabiająco; materye te wciąż sie zbie
rają i w końcu zmęczenie dochodzi do tego 
stopnia, że zaczyna się już zasypianie. 
W  czasie odpoczynku, podczas snu, sub?tan- 
cye zmęczenia zostaj wypłókiwane z mózgu 
przez krew i spoczynek ciągnie się aż do 
przebudzenia. Jak  więc widzimy, wstrzyma
nie działalności świadomości polega na osła-’ 
bieniu mózgu przez substancye zmęczenia.

O teoryi histologicznej snu Macieja Duvala, 
który objaśnia sobie u tra tę  świadomości 
przez reakcyę dendrytów komórek zwojo- 
nych; oraz o teoryi Ram ona y Cajala, który 
wyjaśnia ją  znowu przez rozszerzanie się wy
pustek komórek neuroglii, wspominam tyl
ko jako o dziwolągach, które powstały wsku
tek jednostronnie przesadzonego i bezwzglę
dnie mylnego poglądu o neuronach, a które 
z powodu bardzo powierzchownego wyjaśnie- 
niś doprowadzone były do absurdu.

W  większości tych teoryj jest jeden waż
ny błąd, mianowicie wszystkie one starają 
się wyjaśnić ogólne zjawiska snu działaniem 
jednego tylko czynnika. Powinno być wprost 
przeciwnie; w rzeczywistości bowiem wcho
dzą tu  w grę różne czynniki. Bogactwo do
świadczeń nad snem, które stopniowo zbie
rało się w literaturze przyrodniczej, jest dzi
siaj dość znaczne, ale już oddawna nasze 
badania i doświadczenia nad osobnemi czyn
nikami nie przyniosły nic godnego wzmianki- 
Tymczasem rozszerzyły się nasze pojęcia 
o ogólnych sprawach istoty żyjącej i w szcze
gólności o tem, co się rozgrywa w naszym 
systemie nerwowym podczas czuwania. Ja 
sam z moimi uczniami badałem te sprawy 
przez cały szereg lat i uważam,że powinno się 
wejrzeć głębiej w mechanizm snu, bacząc na 
nasze dzisiejsze wiadomości i zapatrywania. 
Nasamprzód powstaje pytanie: gdzie w or
ganizmie znajduje się miejsce, z którego po
chodzą wszystkie sprawy występujące pod- 
czas snu? Zwykła odpowiedź na to pytanie 
brzmi wprost: w komórkach zwojowych bło
ny mózgowej. Ale skąd my to wiemy. 
sprawa nie jest tak  zupełnie jasna.

Czyż nie śpi cały organizm? Wszystka
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mięśnie ciała, które są czynne we dnie, pod
paś snu również przecież odpoczywają. 
Rzeczywiście mięśnie zachowują się zupełnie 
tak samo jak organ świadomości. I  te i tam 
ten są czynne we dnie, odpoczywają w nocy;, 
ale różnica jest ta, że mięśnie są ślepemi 
niewolnikami systemu nerwowego, nie m ają ; 
własnej woli; pracują na dany im rozkaz 
i odpoczywają także z rozkazu. Mięśnie są 
najzupełniej nie samodzielne części organiz
mu i ślepo naśladują system nerwowy, one 
śpią tylko wtórnie. Natomiast system ner
wowy śpi pierwotnie ale również nie cały: 
rdzeń przedłużony np. nie śpi, czego dowodzą 
nicliy oddechowe, których ośrodki w nim 
się znajdują Jakie właściwie części sy
stemu nerwowego śpią? ma się rozumieć te, 
które pośredniczą w charakterystycznych 
kombinacyach przejawów, będących zasadni
czym warunkiem do powstawania uczuć 
i ruchów, ponieważ pogwałcenie tych prze
jawów jest to, co sen charakteryzuje.

Tą częścią jest mózg (cerebrum). Ale po
nieważ nawet taki Pfłiiger dowodził, że rów
nież odcinki niższe centralnego systemu ner
wowego a nawet mlecz pacierzowy posiadają 
czynności czuciowe, musimy wobec tego za
stanowić się, czy mamy dowody tego, że 
tylko mózg jest związany z przejawami 
świadomości.

Obecnie ta  kwestya jest już najzupełniej 
wyjaśniona. Przedewszystkiem kliniczne ba
dania razem z danemi z sekcyi trupów do
starczyły materyałów stanowczych. Rów
nież i fizyologia dała doświadczalne dowody 
na ludziach. Mosso zrobił doświadczenie, 
przez które udowodnił, że po przerwie 
w dostarczaniu krwi do mózgu, w przeciągu 

i sekund następuje u tra ta  przytomności. 
Nadzwyczaj ważne doświadczenie! Mosso za
tkał obiedwie tętnice szyjowe dostarczaj ą- 

'A górnej części mózgu krw i u człowieka, 
Który miał znaczny brak kości czaszki tak, 
ż-e można było widzieć pulsacyę mózgu,
1 znalazł, że człowiek ten tracił przytomność 
regularnie w. 7 sekund po chwili przerwania 

JPtywu krwi do górnej części mózgu.
ytem w niższych częściach centralego 

.' 'ternu nerwowego obieg krwi pozostawał
z zmiany. Bez wątpienia więc mózg jest 

•z,^yWiście miejscem, w którem przede

wszystkiem występują zjawiska, wywołujące 
u tratę świadomości.

Natomiast na pytanie, która z dwu głó
wnych części systemu nerwowego, czy ko
mórki zwojowe, czy też włókna nerw ow e1), 
jest w mózgu pośrednikiem w sprawach świa
domości, do najnowszych czasów odpowia
dano rozmaicie. Dotychczas ogólnie i bez
względnie panowało pojęcie, że komórki zwo
jowe są miejscem przyjmowania, oddawania 
i przeobrażania podniet nerwowych, a także 
są widownią pobudzań i hamowań, i nie było 
człowieka, któryby wpadł na myśl, że może 
być inaczej. A pathy a po nim Bethe w osta
tnich latach energicznie to zdanie zbijali. Mu
simy się zastanowić, czy możemy nasze do
tychczasowe wiadomości wyrzucić z nauki, po
nieważ nie są w zupełnym porządku; tu  nie 
miejsce na przytaczanie całej polemiki w tej 
kwestyi, prowadzonej szczególnie z namiętno
ścią przez Bethego. Możemy tylko rozważyć, 
czy mamy jakiś znaczny argum ent na popar
cie tego lub tamtego poglądu. Otóż zdaje mi 
się, że przez niektórych autorów był przeoczo
ny zbiór faktów, dowodzących bezsprzecznie, 
że komórki zwojowe reprezentują właściwe 
miejsce specyficznej działalności systemu ner
wowego, mianowicie takich faktów, jak  zmę
czenie, wycieńczenie oraz odpoczynek.

Podług poglądów Apathego oraz Bethe
go na elementy systemu nerwowego, a do 
których (z niektóremi zmianami) również 
przyłączył się i Nissl, specyficzne procesy 
nerwowe rozgrywają się tylko w łączących 
się włóknach nerwowych. Na zasadzie więc 
takiego pojęcia trzebaby było spodziewać 
się, że wobec wzmożonej działalności systemu 
nerwowego części obwodowe, które prowa
dzą do rąk, do nóg i do innych organów i które 
posiadają tylko włókna, daleko prędzej się 
zmęczą, niż części centralne, mózg i mlecz 
pacierzowy, w których włókna bezpośrednio 
łączą się z komórkami zwojowemi. Dzieje 
się zaś wprost przeciwnie, jak  to się można 
przekonać doświadczeniami na żabie: wobec 
wzmożonej działalności ośrodka rozwija się 
szybko osłabienie ruchów dowolnych, nieco

x) Komórki zwojowe są komórkami systemu 
nerwowego, z których wychodzą nitkowate włó
kna nerwowe (fabrolli), tworzące drogi prze
wodnie. Patrz ,,Umschau“ , 1904, Nr. 40.
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później odruchów; osłabienie rozwija się z po
wodu dwu różnych przyczyn, ze zmęczenia 
ośrodka przez nagromadzenie produktów 
przemiany m ateryi oraz z wyczerpania jego 
przez zużycie tlenu. W  włóknach nerwo
wych obwodowych nie można wywołać ża
dnego zmęczenia, nawet w razie najbardziej 
natężonej działalności, a naw et zupełnego 
zatrzymania dopływu krwi, tak, że przypu
szczano nawet, że wogóle nerwy obwodowe 
zmęczeniu nie podlegają. Czegóż to dowo
dzi? Zdaje mi się, że rzecz jest najzupełniej 
wyjaśniona: w obwodowych gałęziach ner
wowych mamy tylko włókna, w  centralnych 
zaś częściach oprócz włókien posiadamy 
i komórki zwojowe; włókna nie męczą się; je 
żeli więc męczy się organ centralny, zatem 
zmęczenie może mieć miejsce tylko w ko
mórkach zwojowych. Temu też odpowiada 
ten fakt, że w razie silnego zmęczenia albo 
też zupełnego wyczerpania mikroskopo
wo widoczne są charakterystyczne zmiany 
w komórkach zwojowych. Żeby wykluczyć 
w swych badaniach nad zmianami w cen
tralnym  systemie nerwowym podczas zmę
czenia możliwość autosuggestyi, posłałem 
pewną ilość preparatów mlecza pacierzowe
go po zmęczeniu prof. Edingerowi, który 
był łaskaw pozwolić dr. Hothusowi zbadać 
je  w swojej pracowni. Komórki zwojowe 
wykazywały takie typowe zjawiska zmęcze
nia, jakie już kilkakrotnie opisywano. Bez 
wątpienia więc przebieg procesów nerwo
wych jest ściśle związany z komórkami zwo- 
jowemi. Z tego nie można, ma się rozumieć, 
wnioskować, że włókna m ają jakąkolwiek 
inną czynność, jak tylko przenoszenia po
drażnień.

Wobec tego mogę powiedzieć, że dotych
czasowy pogląd, który widzi miejsce pow
stawania spraw, z któremi łączą się zjawi
ska świadomości, w komórkach zwojowych 
kory mózgowej, zdaje mi się, je s t zbudowa
nym trwalej niż kiedykolwiek. A  teraz pow
staje pytanie, jakiego rodzaju są te sprawy? 
J a  przeprowadzam wnioski na zasadzie ba
dań, które były robione w mojej pracowni 
od paru lat. Doświadczenia nad sprawami 
w systemie nerwowym robiliśmy wychodząc 
z tych samych pojęć, które nowożytna fizyo- 
logia przyjmuje dla objaśnienia ogólnych zja
wisk substancyi życiowej. W  składnikach sy

stemu nerwowego musi się przecież odbywać 
to samo zjawisko, w postaci specyalnej, jakie 
wogóle jest właściwością każdej żyjącej ko
mórki, t. j. ich substancya żywotna musi sie 
ciągle rozpadać a później na nowo się tworzyć. 
W  tak  zwanym stanie spokoju obadwa pro
cesy znajdują się w równowadze; jeżeli zaś 
zaczną działać podniety, w tedy zostaje ona 
naruszona. Jeżeli znowu podniety przestaną 
działać, wtedy powraca znowu pierwotna ró
wnowaga wskutek wewnętrznego aktu sa- 
mosterowania przemiany m ateryi albo też 
energii w substancyi życiowej. Jeżeli zaś 
bodziec, podniecający dysymilacyjnie1), dzia
ła albo bardzo długo albo z wielką siłą, wte
dy rozwija się w skutek powstającego roz
kładu, którem u asymilacya nie może do
trzym ać kroku, zmęczenie i wycieńczenie, 
a w warunkach zbytniego naprężenia może 
nastąpić nawet śmierć. Dzisiaj wszystkie te 
sprawy znane są jako fakty i nasze badania 
nad systemem nerwowym potwierdziły naj
zupełniej wyniki ogólne i dla tej poszczegól
nej części.

Przytoczone doświadczenia nad zmęcze
niem i wycieńczeniem już dowodzą, że dzia
łalność komórek zwojowych przedewszyst- 
kiem związanal jest ze zużyciem tlenu, 
a także z odpowiedniem powstawaniem pro
duktów rozpadowych, które stopniowo wy
wierają osłabiający skutek. Obecnie okazało 
się, że każda komórka zwojowa posiada za
pas pewnej ilości tlenu, który  jednakże nie 
znajduje się bezpośrednio w  cząsteczkach, 
wykonywaj ących robotę na zapotrzebowa
nie komórki zwojowej; po każdem bowiem 
wyładowaniu komórki zwojowej musi on na- 
nowo w tę cząsteczkę wstąpić, żeby komor- 
ka zwojowa była zdolna do świeżego wyła
dowania. Jeżelibyśmy więc urządzili tak. 
żeby komórka zwojowa pracowała z n a tę ż e 

niem i żeby świeży tlen do niej nie mógł by° 
wprowadzony, wtedy zapas zużyłby się szyb
ko i stopniowo wystąpiłoby wycieńczenie, 
które nakoniec połączone jest z najzupełniej
szą u tra tą  pobudliwości. Równocześnie ze zu-

1j, Dysymilacya, dysymilacyjny—przeciwstaw- 
ność asymilacyi. Asymilacya jest to nowotwo- 
rzenie się, przekształcanie martwych substancyj 
pokarmowych na żywotne. Dysymilacya—roz
kład substancyi na życiowej martwe produkty roz
padowe.
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życiem tlenu wśród natężonej działalności ko- [ 
mórki zwojowej tworzą się produkty rozpa
dowe, t. zw. produkty zmęczenia; jeśli one 
w tej samej ilości, w jakiej się tworzą, nie 
wypłókują się przez strum ień krwi i limfy, 
wtedy również wywołują zupełne osłabienie. 
Oba czynniki, wycieńczenie i zmęczenie, dzia
łają osłabiająco na komórki zwojowe. Każda 
więc podnieta, powodująca działalność ko
mórki zwojowej, wywołuje w niej dysymila
cyjne pobudzenie i opisane wyżej sprawy 
za każdem zapotrzebowaniem są mniej lub 
więcej widoczne względnie do czasu trw ania 
i natężenia działalności. Ma się rozumieć, 
że po przerwaniu pobudzania, wobec nienaru
szonego krwiobiegu, powraca znowu stan 
pierwotny dzięki wewnętrznemu samowy- 
równywaniu, co nam wskazuje przywrócenie j  

pierwotnej pobudliwości.

Ale w naszym systemie nerwowym zda- i 
rząją się podniety nie tylko pobudzające, ale 
również osłabiające albo też hamujące. 
Działalność komórki zwojowej może być 
przez podnietę najzupełniej przytłumiona, 
jak to się zdarza podczas zmęczenia. Zupełnie 
w ten sam sposób działają narkotyki. Można 
np. z pewnością twierdzić, że alkohol, eter, 
chloroform, dwutlenek węgla i t. d. doprowa
dzają do stanu mniejszego lub większego 
spokoju, stosownie do stopnia ich działania, 
nie tylko dysymilacyę ale i wzrost ilości tle
nu. Zjawiska hamowania, wśród których 
pewne pobudzenie dysymilacyjne jest w y
wołane przez podnietę albo też nadejście po
budzenia zostaje przerwane, m ają ważny 
wpływ w codziennem życiu naszego systemu 
nerwowego. W eźmy dla objaśnienia tego 
taki przykład: jedno uczucie gasi inne; my 
me możemy jednocześnie z rozumieniem słu
chać muzyki i czytać z uwagą książki, jak 
również w polu świadomości nie m ogą jedno
cześnie znajdować się dwie myśli, każda no
wa bowiem niszczy poprzednią. W  krótkości 
więc można powiedzieć, że w komórkach zwo
jowych kory naszego mózgu odbywa się pod
czas czuwania ciągła gra podnieceń i hamo- 
vvaii- Spolszczył J. H.

(DN)

W ALKA O BYT 
W  PRZYRODZIE I  SPOŁECZEŃSTW IE.

(Odczyt publiczny).

W związku z emigracyą występuje jeszcze 
jeden czynnik kierujący walką o byt, a zara
zem tworzący nowe formy, mianowicie krzy
żowanie ras. Stwierdzono, że mieszanie oso
bników najbliższych prowadzi do degenera- 
cyi, powodując bezdzietność lub chorobliwy 
ustrój potomstwa. Od dawna uznawali to 
moraliści i prawo, zabraniając małżeństw 

j  wśród najbliższego rodzeństwa. Tak samo 
! hodowcy dobrze wiedzą, że skrzyżowanie ras 

odleglejszych daje potomstwo zdrowe, sil
niejsze, wyposażone wielką liczbą przymio
tów, które bądź w walce o byt korzyść przy
noszą, bądź odpowiadają dążeniom hodowcy. 
W ie o tem i natura, ale nie mając praw pi
sanych ani żadnych zakonów, w inny sposób 
przeprowadza swój zakaz. Tak np. liczne 
kwiaty mają stosowne urządzenia, które za
pobiegają temu, by pyłek pręcików padał na 
znamię słupka tego samego kwiatu, a zmu
szają słupek do zapylania pyłkiem obcym. 
Najprostszą drogą do tego celu wiodącą jest 

! rozdział słupków i pręcików na osobne kwia
ty  lub osobne nawet rośliny. Do tego służy 
nierównoczesne dojrzewanie pylników i słup
ka, tak, że gdy np. słupek dojrzał, pyłkiem 
własnego kwiatu zapylony być nie może, bo 
ten dawno już się rozwinął, wysypał i prze
niesiony został na inne kwiaty. Dalszym 
środkiem ochronnym, uniemożliwiającym al
bo przynajmniej utrudniającym  samozapyle- 
nie jest t. zw. dwupostaciowość (Dimor- 
phismus) wyraźnie występująca np. u pier
wiosnka (Primula). U  jednych osobników 
mianowicie szyjki słupków są dłuższe a prę
ciki nizko osadzone, u  drugich odwrotnie. 
Otóż zapylenie jest najkorzystniejsze, jeżeli 
następuje między pyłkiem a znamieniem tej 
samej wysokości. I  rzeczywiście jest ono 
najczęstsze i najłatwiejsze, bo owady, szuka
jąc nektaru, przenoszą pyłek na swem ciele 
i zapylają słupki kwiatu innego, znajdujące 
się na tej samej wysokości. Inne kwiaty 
owadopylne wykazują znów odmienne, na- 

! der urozmaicone, przystosowania w tym kie- 
j runku, które wprost podziw wzbudzać mogą 

j  swą kunsztownością. Ale przytoczone przy-
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kłady wystarczą nam a teraz przypatrzm y 
się, czy i w społeczeństwach ludzkich zmie
szanie typów odległych wydaje formy tęż
sze. Że tak  jest w istocie dość przyjrzeć się 
potężnej rasie anglosaksońskiej, która pow
stała z najrozmaitszych plemion i szczepów 
i przewyższyła też inne ludy, a nawet w je 
dnym narodzie, np. wśród Germanów, P ru 
sy najpotężniejsze trzym ają hegemonię w kra
jach niemieckich, ale też m ają pół krwi sło
wiańskiej w sobie. A staropolskie powie
dzenie że na kresach dzielni ludzie się 
rodzą nie jest pozbawione podstaw real
nych: wszak tu  mieszanie ras w najw ięk
szym stopniu mogło się odbywać,

Podobieństw i analogij między obudwiema 
grupami zjawisk możnaby znacznie więcej 
przytoczyć, a wyjaśnienie tego leży w tem, 
że w całej rzeszy tworów żyjących te same są 
przyczyny ich postępu, te same sprężyny po
ruszają je  we wzajemnej walce, więc też 
oczywiście takie same muszą wywoływać 
skutki, a objawy tej walki będą też nieraz 
podobne. Tak np. przekonano się, że najza
ciętsza walka wre między gatunkam i naj
bardziej spowinowaconemi, między formami 
najbliższemi. W  niektórych okolicach Szko- 
cyi, np. zwiększyła się nagle ilość paszkotów 
(Turdus viscivorus), a równocześnie zmalała 
ilość drozdów (T. muśicus). Przywieziona 
do Australii nasza pszczoła wyparła w kró t
kim czasie miejscowy gatunek bez żądła.

Podobnie u nas szczur rudy czyli pac przy
bywszy w 18 w. do Europy, wyparł dawniej
szego pobratym ca szczura śniadego z pań
skich jego siedzib, tak, że obecnie dawny 
potentat, co królom miał nawet zagrażać, co
fnął się w zakątki i ledwo gdzieniegdzie po 
wsiach się trafia. Podobna nienawiść panuje 
wśród dwu gatunków karalucha, czarny du
ży t. zw. karakuł (Periplaneta orientalis) ja 
ko silniejszy wypiera w zupełności mniej
szego żółtego prusaka (Blatta germanica), 
zajmując jego miejsca. Ale to przekleństwo 
Kaima wisi i nad ludzkim rodzajem, przy
kładów chyba nie potrzebuję przytaczać, 
dość wspomnieć na szowinistyczne hasło „Za 
San‘£, dość przenieść się myślą za kordony, 
by w całej pełni przekonać się o słuszności 
tego twierdzenia.

Ale są i pewne różnice, które pogłębiają 
się w miarę rozworu kultury wskutek wza

jemnej zawisłości i komplikacyi stosunków 
W prawdzie i w przyrodzie podobne zawikła- 
ne stosunki nie są rzadkością i nieraz mogą 
węzły, łączące najrozmaitsze formy, rozsze
rzać nadzwyczajnie szeroko, wiązać najod
leglejsze organizmy. Oto np. kot zjada wró
ble, te owada baryłkarza (Microgaster), któ
ry znów niszczy gąsienice motyli bielinków, 
żywiących się kapustą. A  zatem zgon każ
dego kota, mówi żartobliwie Coutance, okry
wa żałobą ród kapuściany. Inny przykład: 
Koniczynę czerwoną (Trifolium pratense) za
pylają wyłącznie trzm iele—doświadczalnie 
Darwin się przekonał, że 100 okazów w nor
malnych w arunkach wydało 2700 nasion, 
gdy taka sama ilość ochroniona przed trzmie
lem nie wydała ani jednego; podobnież rzecz 
się przedstawia z koniczyną białą (T. repens). 
Można zatem przyjąć, że gdyby w jakiejś 
okolicy wyginęły trzmiele, musiałaby znisz
czeć i koniczyna, co oczywiście wpłynęłoby 
na rozwój gospodarstwa wiejskiego. Ale 
ilość trzmieli zależy od ilości myszy polnych, 
które niszczą ich gniazda i młode. Otóż 
pułkownik Newman znalazł największą ilość 
gniazd trzmieli w pobliżu osad ludzkich, 
miast i wsi, co należy przypisać żyjącym po 
domach kotom tym odwiecznym wrogowi 
myszy. Zatem pośrednio urodzaj koniczyny 
i kapusty zawisł od ilości kotów. Inni sta
wiają jeszcze jedno ogniwo w tym szeregu, 
stwierdziwszy, że znaczna ilość kotów-fawo- 
rytów jest utrzym ywana przez stare panny, 
wnioskują z ilości tych ostatnich o urodzaju 
koniczyny i obfitości główek kapuścianych. 
A le niekiedy człowiek, zwłaszcza pierwotny, 
faktycznie wchodzi w skład tego łańcucha 
zależności i odwrotnie—zależy w zupełności 
od szeregu zjawisk natury. Tak na niektó
rych wyspach oceanicznych jedynego pokar
mu dostarczają mieszkańcom palmy. I0*1 
kw iaty bywają zapylane wyłącznie przez 
owady, które znów stają się łupem ptaków 
owadożernych. T e znów, zwykle drobne i ma
łe, stanowią pokarm silnych drapieżco^ • 
prześladowanych często przez pasorzytne pa
jęczaki. W śród tych pasorzytów spustoszeni;! 
epidemiczne szerzą chorobotwórcze bakte- 
rye, od ich rozplenienia się i rozwoju zawisł 
urodzaj palm, a tem samem dobrobyt ludzi. 
Przykłady te wymownie dowodzą, że w na
turze nie brak skomplikowanych stosunkom •
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Ale zarzucono Malthusowi, że w swych ro
zumowaniach nie uwzględnia dwu czynni
ków, występujących tylko w społeczeństwie 
ludzkiem, a stawiających je w wyjątkowych i 
warunkach, mianowicie pracy i kapitału. 
Zarzut ten jednak nie ze wszystkiem jest j 
słuszny. Oba te bowiem czynniki nie są w y
łączną własnością człowieka, owszem wystę
pują one u wszystkich istot, tak  jak  on uspo
sobionych. Biorąc nawet pracę w znaczeniu 
ściśle tylko ekonomicznem, t. j. uważając ją  
jako stosowanie zdolności do wytwarzania 
rzeczy niebyłych, znajdujemy jej zaczątki 
w społeczeństwach zwierzęcych. "Wytworem 
pracy w tem znaczeniu są mrowiska, zbiory 
pszczół, gniazda ptasie, budowle bobrów. 
Kapitał znów przedstawia zbiory i zasoby 
owych koloni j, będzie nim miód pszczół, za
pasy wiewiórki lub chomika. Nawet rośliny 
nie obywają się bez kapitału. Każde drzewo 
jest społeczeństwem, kolonią osobników, t. j. 
mnóstwa pączków, żyjących na wspólnym 
pniu i ciągnących z niego napój i część po
karmu.

W liściach—mówi prof. Rostafiński—pą
czki wyrabiają przez lato  kapitał skrobi czyli 
t. zw. krochmalu. Co rok też na zimę kapi
tał ten zostaje wycofany z obiegu, z liści 
i wciągnięty do głębi tkanek pnia. M e za
wsze jest nim skrobia, czasem bywa cukier 
lub tłuszcz. Mniejsza o jego naturę: złoto, 
srebro, czy miedź — skrobia, cukier czy 
tłuszcz—zawsze to kapitał zapasowy. Na 
wiosnę część tego kapitału zapasowego staje 
się obrotowym, przeznaczona bywa na no
we przedsiębiorstwa, wytwór nowych liści. 
Przedsiębiorstwo to, jak  każde inne, jest 
rzeczą ryzykowną. Jeden silny mróz, na
przód nie dający się obliczyć, może zwarzyć 
wszystkie młode liście i wartość tych akcyj 
obniżyć do zera. W tedy reszta kapitału  za
pasowego zostaje znów rozłożona na liczne 
udziały nowo powstać mających pączków. 
Jeżeli okoliczności teraz sprzyjają, to pow
stałe nowe liście pracują, i z powietrza i wo
dy przy ognisku słonecznem wytwarzają no- 
We zapasy skrobi, cukru lub tłuszczu. Pro
cent od wyłożonego kapitału przerasta go 
zwykle kilkakrotnie w ciągu lata. Z końcem 

jesieni kam pania jest skończona; kapitał 
Wraz z procentem zostaje wycofany z obiegu, 
Wyciągnięty z liści i przeniesiony do łodygi.

Tu zostaje złożony w głębi ochronnego bu
dynku, drewnianego pnia, żeby z przyszłą 
wiosną nowym i rozleglejszym przedsiębior
stwom utorować drogę. Wogóle zaczątki 
wielu urządzeń ludzkich znajdujemy już bar
dzo głęboko. Tak np. charakterystyczną dla 
społeczeństw ludzkich, związaną z kulturą 
właściwością jes t zdolność tworzenia narzę^- 
dzi. Oczywiście maszyny, fabryki i narzę
dzia, jakich używa obecny człowiek kultu
ralny do dobrych i złych celów, do zaspoko
jenia wspólnych potrzeb i grymasów, pod
nosząc handel i przemysł, wydzierając ta j
niki naturze i wprzęgając ją  w narzucone 
jarzmo, jako też mordując się wzajemnie 
i masowo, jak  najbardziej krwiożercze zwie
rzę, są bezsprzeczną własnością i cechą rodu 
ludzkiego, ale one też nie powstały nagle, 
one jak  wszystko rozwijały się z biegiem 
wieków, zaczątki ich trafiają się wśród zwie
rząt. Małpy np. używają do obrony lub 
ataku kamieni lub ułamanych gałęzi, a D ar
win widział w pewnym ogrodzie pawiana, 
który, mając zepsute zęby, używał kamienia 
do otwierania orzechów. Byłyby to najpry
mitywniejsze narzędzia, nie tak  bardzo różne 
od pierwotnych narzędzi człowieka z epoki 
kamienia łupanego. Co jednak ciekawsze to 
to, że m ałpa ta  po użyciu chowała swój ka
mień w słomie i nie pozwalała innym doty
kać go nawet. Tu więc mielibyśmy wyraźne 
pojęcie własności, ale to pojęcie ma też każ
dy pies wobec ogryzanej kości, a ptaki wzglę
dem swych gniazd. Jednakże, by z nieocio- 
sanego kamienia zrobić choćby najprostsze 
narzędzie, ta  myśl nie powstała nigdy 
w umyśle choćby najpojętniejszego zwie
rzęcia.

Bo ńie można twierdzić, by w społeczeń
stwie tylko t. zw. prawa przyrody rządziły. 
Jak  w biologii prócz praw fizyki i chemii m u
simy przyjąć osobne drogi dla zjawisk życia, 
nie mające poza światem organicznym za
stosowania, jak  dalej w świecie organicz
nym widzimy coraz wyższą strukturę, tak 
samo i w organizmie społecznym prócz praw 

j rządzących całą przyrodą ustrojową musimy 
uznać znaczenie i moc innych czynników 
mniej lub więcej zasadniczych, ale tylko je
mu właściwych i wyraźnie charakterystycz
nych. Z kulturą rozszerza się zakres dzia
łalności, występują nowe czynniki, nowe
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bodźce i hamulce, kierujące życiem ludzkości 
nieraz silniej, potężniej, niż owe powszechne 
zasady, stosujące się do całej natury .

Więc dziedziczność występuje tu  nie ty l
ko jako właściwość fizyczna, ona działa jako 
tradycya i doświadczenie i wiedza przeszło
ści. W alka o byt toczy się tu  i tam , ale prócz 
powszechnego dążenia do chleba i rozkoszy 
są tu inne bodźce, jak  opinia publiczna, żą
dza władzy i poklasku, wybory w najrozmai
tszych swych objawach.

Regulują i ham ują ją  również liczne nowe 
czynniki. W  naturze widzimy miłość macie
rzyńską, a niekiedy i poczucie solidarności 
rodzinnnej, kolonialnej i gatunkowej. Tak 
np. kapitan Stansbury obserwował nad je 
ziorem w Utah, jak  ślepego pelikana kar
miły inne. Jeżeli zaś zdarza się, że jakieś 
zwierzęta żyjące gromadnie porzucają sta
rych lub rannych towarzyszów na pastwę 
ścigających nieprzyjaciół lub nawet czasem 
same je dobijają, to czynią to ze względu na 
dobro całego społeczeństwa, które w ten spo
sób łatwiej ujść może pościgu i zguby. Zresz
tą  nie stoją one niżej od mieszkańców Ziemi 
Ognistej, którzy swych zniedołężniałych ro
dziców żywcem zakopują jako sprzęty bezu
żyteczne. Bo pojęcie dobra jest nader wzglę
dne i różne, i wśród ludzi ulega ono prze
mianom i zależy od rozwoju kultury  i in
nych względów: Mungo P ark  słyszał, jak  pe
wna murzynka uczyła swe dzieci zawsze mó
wić prawdę; no, ale zasada ta  nie stosuje się 
przecież do polityki narodów kulturalnych, 
gdzie, jak  wymownie świadczy historya dy- 
plomacyi, oszukanie przeciwnika, a jak  się 
uda i sprzymierzeńca, tylko za zasługę i w y
soki rozwój zmysłu politycznego jest uznane. 
W szak to wszystko ma tylko dobro współ
ziomków na celu, płynie z patryotyzm u. 
G-dyż patryotyzm , mniejsza o to w dobrem 
czy złem znaczeniu rozumiany, staje się tak 
że potężnym czynnikiem w życiu społe
czeństw, tem potężniejszym im bardziej 
jest naturalnym  wypływem ewolucyi spo
łeczeństw, poczucia jedności obywateli złą
czonych wspólnością zasad, tradycyi, dążeń 
i interesu. Nie dziw więc, że bywa używany 
i nadużywany, jako potężne hasło społecz
ne, że pod niego, jako zasadę wzniosłą, pod
suwa się i przemyca nieraz hasła niższe nie
nawiści plemiennej lub religijnej. Również

rozliczne inne zasady i przekonania, pewne 
wspólne interesy, wywierają wpływ na roz- 
woj społeczeństw, ich ukształtowanie, one 
także kierują walką o byt.

I  tu  zwycięży lepiej przystosowany do wa
runków. Jesteśmy ludźmi i urządzenia na
sze dalekie są od doskonałości. Więc nie 
raz giętka trzcina jest lepiej przystosowana 
do warunków niż dąb wyniosły, nieraz w bu
rzy walk padnie on strzaskany, gdy ona „na- 
gnie się“ do nowych warunków, „przysto
suje się“ i otrzyma w nagrodę zwycięstwa 
nie tylko prawo życia i rozwoju, ale inne da
ry właściwe ludzkości, zdobędzie może wła
dzę, sławę, ziemie i dostatki, poddanych i wa
salów... Mnożą się też i środki dla osiąg
nięcia zwycięstwa. Przedewszystkiem sama 
kultura. Działa ona i w świecie istot niż
szych. Stwierdzono, że rasy dzikie w zet
knięciu z hodowanymi, swojskimi pobratym
cami ustępują i marnieją, podobnież nierzad
ko chwasty zawdzięczające swój obecny u- 
strój i sposób życia urządzeniom kultury ludz
kiej, wykazują większą odporność w walce 
o byt z innemi roślinami. Ale przedewszyst
kiem kultura działa wśród ludzi. Jest fak
tem niezbitym, że staje się ona potężną bro
nią, k tóra zwycięża najgroźniejszych wro
gów. R unął Rzym pod ciosami barbarzyń
skich a silnych germanów, ale jego kultura 
podbiła zwycięzców, kraje romańskie pozo
stały romańskiemi. Mimo trudności uchwy
cenia związku przyczynowego między oświa
tą  a m ateryalną siłą społeczeństwa związek 
ten jes t niezbitym, stwierdzonym wprost 
doświadczalnie. Tak np. zdawałoby się, że 
historya, filozofia, krytyka literacka, socyo- 
logia nie mogą mieć wpływu na rozwój r«l- 
nictwa, który powinny potęgować chyba tyl
ko wiadomości fachowe. Tymczasem staty
styka wykazała, że po wprowadzeniu w Da
nii ogólnie kształcących wykładów uniwer
sytetów ludowych, olbrzymio wzrosła pr°" 
dukcya rolna. „Cywilizacya więc jest siłą 
materyalną. Naród nie ma do wyboru w wal
ce o by t—być ciemnym lub oświeconym- 
on musi ucywilizować się, jeżeli nie chce zgi
nąć “. Piekne słowa A. Świętochowskiego-

Lecz nie tylko oświatę niesie ze sobą cy
wilizacya, podaje ona i inną broń w rękę. 
Ludzie walczą fizycznie, lecz w miarę roz
woju ustępuje ten rodzaj walki na plan dru
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gi i -tylko w wyjątkowych wypadkach ma 
miejsce. Ale zato walczy się pieniędzmi 
i wpływami, piórem i mową w dobrym i złym ; 
kierunku. Szerząc tą  drogą oświatę i podno
sząc upadłych i nieszczęśliwych, walczymy 
z przesądami i ciemnotą, przyspieszamy zwy
cięstwo prawdy, wcielamy coraz liczniejsze J 
zastępy bojowników w nasze szeregi—ale [ 
też ta  sama broń służy i do niecnych celów, | 
osobistych, prywatnych. Ileż razy używa 
się obmowy czy potwarzy, a choćby tylko 
tych małomiej skich ploteczek, by usunąć nie
miłą nam osobistość, by samemu stanąć na I 
świeczniku, bez względu, czy się jest god
nym tego stanowiska. Zapomina się, że prze- j 
wodnią zasadą w działaniu winno być fila- j  

reckie hasło ,,w szczęściu wszystkiego wszy- I 
stkich cele“, zapomina się, że walka o byt 
stale się toczy i to między całemi szczepami, 
a z tych, jak  powiada Darwin, ten odniesie j  
zwycięstwo, który jednoczy w sobie wiele j  
osobników, owianych duchem patryotyzm u, ' 
gotowych nawzajem się wspierać i poświęcić 
siebie dla dobra ogółu. Bo dobór usuwa zło 
i rozkład, inaczej świat dążyłby do zniszcze
nia i upadku, gdy przeciwnie widzimy wła
śnie ciągły jego rozwój. I  walka o byt, choć 
nieraz groźna i bezwzględna, jest ważnym 
czynnikiem doskonalącym. W  tej myśli nie 
jest ona „kawałkiem brutalności ludzkości 
w oczy rzuconym, ani „odkryciem najw strę
tniejszego egoizmu", ale koniecznym warun
kiem postępu i wydoskonalenia.' Pam iętaj
my słowa poety, który wołał, by nie myśleć 

„...że z anioły
Tylko Boża myśl nadchodzi,
Czasem ją  Bóg we krwi rodzi,
Czasem rzuca przez Mongoły!“

Co więcej—społeczeństwom ludzkim obda
rzonym „wielką duszą“ jest dana możność 
kierowania tą  walką, złagodzenia jej drogą 
altruizmu i zasad etycznych. Działalność 
w tym  duchu nie jest czemś przeciwnem 
prawom natury. Społeczeństwa zwierzę
ce, jak  o tem świadczą wybitnie przykła
dy spółek życiowych czyli symbiozy, nie ty l
ko walką, ale i skupieniem sił uzyskują prze
wagę. Czy ludzkość dąży do tego, by niechęć 
zastąpić altruizmem, czy sfery decydujące 
m ają ten cel na myśli i uwadze, czy przeci
wnie, dzieje ludzkości przedstawiają właśnie 
ślady barbarzyństw i okrucieństw, jakich nie

widzimy zresztą w przyrodzie—nie chcę roz
strzygać, to tylko stwierdzić muszę, źe dla 
każdego przyrodnika, uznającego zasadę wal
ki o byt, siła przed sprawiedliwością, czy bę
dzie ona uosobiona w kształtach goryla, czy 
jakiegoś księcia żelaznego, czy też w zbioro- 
wem ciele rozszalałego motłochu ulicznego, 
pozostanie zawsze w strętną brutalnością, 
choć dla wielu może być ona wzniosłym 
ideałem, jak  świadczą liczne pomniki spiżo
we i akty historyczne, stawiane i spisywane 
na cześć najdzikszych zwierząt o ludzkiem 
tylko obliczu.

Ale choć dalekiem jest społeczeństwo ludz
kie od doskonałości, choć w miarę rozwoju 
otwierają się nowe niedoścignione zakresy, 
nie należy ustawać w pracy. Pomni słów, że 

„im większe ciernie, głogi,
Tem milsze jest zwycięstwo11, 

winniśmy śmiało dążyć naprzód. Nie należy 
zwyczajem strusia chować głowy pod skrzy
dło, owszem należy zdać sobie jasno sprawę 
z położenia i naszych zadań. Więc pozwolę 
sobie zakończyć słowami poety, a zarazem 
wielkiego obywatela (A. A snyka):

„Dziś hasłem walka i trudno już 
„milczeniem przeczyć jej skrycie.
„Dziś trzeba wstąpić w sam środek burz, 
„potrzeba walczyć o życie!

„A ten zwycięzcą, kto drugim  da 
„najwięcej światła od siebie“ .

Dr. Ludw ik Jaxa Bykowski.

D r . R i c h a r d  L u c a s .

ZA BARW IANIE SIĘ  SZKŁA POD 
W PŁYW EM  ŚW IATŁA.

Zauważono już niejednokrotnie, że zwy
kłe szyby z okien, znajdujące się w ciągu ca
łych miesięcy pod silnem działaniem pro
mieni słońca, podlegają pewnym zmianom, 
w yrażającym  się przeważnie przez słabo fio
letowe ich zabarwienie. Zabarwienie to mo
żna uwidocznić, usuwając litery znajdujące 
się zwykle na szybach wystaw sklepowych; 
występuje wtedy obraz usuniętej litery, gdyż 
szkło w miejscach zasłoniętych przez literę 
nie jest zabarwione. W illiam Crookes przed
stawił niedawno, w Royal Society w Londy-
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nie, dwa kawałki szkła zabarwione w zupeł
ności na fioletowo przez działanie promieni 
słońca. Otrzymał on je  v, miejscowości gór
skich od dwu przyjaciół: jednego z Cłiili, 
drugiego z Boliwii, mieszkających na wyso
kości około 4000 m nad poziomem morza. 
Dowiedziono naukowo, czego można się by
ło zresztą spodziewać, że działanie promieni 
słońca na wysokości 4000 m jest daleko sil
niejsze niż na poziomie morza. Otóż Schu
man zauważył, że światło ultrafioletowe zo
staje pochłaniane już przez stosunkowo nie
wielkie warstw y powietrza. W ynika z tego, 
że prawdopodobnie z wielkiej ilości różno
rodnych promieni wysyłanych przez słońce, 
promienie ultrafioletowe właśnie wywołują 
owo zabarwienie fioletowe. Bezpośredni do
świadczalny dowód tego dał niedawno Grehr- 
ke. Na ostatnim  zjeżdzie przyrodników we 
Wrocławiu podawano sobie z rąk do rąk  ka
wałki szkła, zabarwione wyraźnie na fioleto
wo przez naświetlanie ich rtęciową lampą 
łukową, wysyłającą same prawie promienie 
ultrafioletowe.

Promienie ultrafioletowe nie są jednakże 
jedynem i promieniami wywołującemi zmia
ny w szkle, własność tę okazują w szczegól
ności promienie katodalne, Rentgenowskie 
i wysyłane przez ciała promieniotwórcze pro
mienie Becąuerela. P. Lucas ' m iał sposob
ność robić doświadczenia z roztworem brom 
ku radu. Na wodę rad  działa podobnie jak  
prąd elektryczny: rozkłada ją  i składniki jej 
tlen i wodór uchodzą z płynu w przestrzeń 
nad nim się znajdującą. W przestrzeni tej 
ciało promieniotwórcze działało bardzo sil
nie — szkło ponad płynem  było zabarwione 
na ciemno fioletowo. W  dolnej zaś części na
czynia zabarwienie było tylko nieznaczne; 
tu taj rad działa przedewszystkiem na wodę 
i traci przez to równocześnie swą zdolność 
działania na szkło. Po opróżnieniu naczynia 
można było poznać dokładnie, do jakiej wy
sokości znajdował się w niem roztwór. Nale
ży zauważyć, że szkło nie jes t zabarwione 
tylko z powierzchni, lecz w całej swej masie.

Jeśli teraz zadam y sobie pytanie, dlaczego 
różnorodne promienie, jako to: katodalne, 
Rontgena, Becąuerela, ultrafioletowe i wre
szcie promienie słońca, wywierają tak i sam 
wpływ, tedy  dojdziemy do następujęcego:

Działanie promieni słonecznych można, jak 
widzieliśmy, przypisać działaniu promieni ul
trafioletowych. Co do tych ostatnich, to na
leży przypomnieć doświadczenie wykonane 
przez Henryka H ertza w 1887 r. Pomiędzy 
dwiema kulami metalowemi przeskakują 
iskry elektryczne. Jeżeli zwiększamy stop
niowo odległość pomiędzy kulami dotąd, aż 
iskry przestaną już przeskakiwać i następnie 
oświetlimy światłem ultrafioletowem, to iskry 
zaczynają znów przeskakiwać; jednakże dzia
łanie to rozciąga się tylko na katodę, jak  te
go dowiedli E. W iedeman i Ebert. Opór elek
tryczny powietrza zmniejszył się więc, po
wietrze stało się przewodnikiem, pod wpły
wem światła ultrafioletowego powstały pro
mienie katodalne. Od promieni katodalnych 
do promieni Rontgena jest tylko krok jeden. 
Ze wszystkich tych miejsc, na które padają 
promienie katodalne, wychodzą promienie 
nowe, mianowicie promienie Rontgena. Jo 
nizują one również powietrze, czynią je prze
wodnikiem elektryczności. Promienie wysy
łane przez preparaty radowe, promienie Be
cąuerela, przedstawiają mieszaninę, tak  na
zwanych promieni a, (3 i y. Dziś wiemy, że 
promienie a są to odkryte przez Goldsteina, 
promienie kanałowe, promienie [3 są to ka
todalne, a promieni y są promieniami R ont
gena. Niedawno dwaj uczeni włoscy, Pellini 
i Naccari, zbadali bliżej działanie promieni 
Becąuerela na szkło. Znaleźli oni, że zabar
wienie wywołują promienie j3 i y, a więc pro
mienie katodalne i Rontgenowskie. Cóż to 
są wreszcie owe promienie katodalne? Cha
raktery stycznem jest w nich to, że przenoszą 
pewien ładunek elektryczny; przedstawiają 

| one strum ień znajdujących się w szybkim 
ruchu odjemnie naelektryzowanych atomów 
elektrycznych, tak  zwanych elektronów.

W idzimy więc, że zjawisko nasze zależne 
jest od przyczyny ogólnej, elektrochemicznej 
natury; przez działania elektryczne powsta
ją  zmiany chemiczne.

Zwracając się teraz ku stronie chemicznej, 
w kraczam y. tem samem w dość jeszcze cie
mną dziedzinę, przedstawiającą obszerne po
le do badań. Faktem  jest przedewszystkiem,

; że zabarwienie szkła pochodzi od zawartości 
m anganu, dodawanego zwykle do szkła w po
staci dwutlenku, aby znieść żółte zabarwię-
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nie od żelaza1). Należy dodać, że, zależnie od 
szczególnego składu szkła, mogą występo
wać i iiine zabarwienia, np. bronzowe. Roz
patrywane tu ta j zabarwienie fioletowe jest 
z istoty rzeczy najzwyklejsze. Ważnem by
łoby w każdym razie wiedzieć, w jak i spo
sób zachodzi reakcya chemiczna, doprowa
dzająca m angan do takiej postaci, która 
objaśniałaby owo zabarwienie fioletowe. Wy
powiedziano w tej kwestyi rozmaite zapa
trywania. Ladenburg przypuszczał, że ozon, 
powstający w otoczeniu lampy wysyłającej 
światło ultrafioletowe, staje się przyczyną 
powstawania kwasu manganowego. Przeciw 
takiemu poglądowi można przytoczyć fakt, 
że zabarwienie występuje też i wewnątrz 
rurki Rontgena, a więc w naczyniu zawiera- 
jącem nadzwyczaj drobne ilości ozonu 
i wogóle tlenu. Można jednakże przypuszczać, 
że tlen potrzebny do utlenienia pochodzi 
z tlenku żelazowego2).

Prócz tego możnaby pomyśleć, że mamy 
tu do czynienia z kolorem ośrodków mętnych, 
wTskutek wydzielenia się dwutlenku m anga
nu. Teorya podobna sprawdzić się daje do
świadczalnie zapomocą ultramikroskopu, 
przyrządu, który pozwolił niedawno wyjaś
nić podobne zjawisko, mianowicie niebieskie 
zabarwienie kryształów soli kuchennej. El- 
ster i Geitel zbudowali teoryę, a Giesel do
wiódł jej doświadczalnie, przeprowadzając 
parę sodu nad solą kuchenną. Podobnie jak  
w szkle rubinowem zabarwienie czerwone 
wywołane jest przez rozdrobnione złoto, tak 
samo niebieskie zabarwienie soli kuchennej 
zależy od rozdrobnionego sodu. Rzeczywi
ście, zapomocą ultramikroskopu można roz
różnić rozdrobnione cząstki w soli kuchen
nej zabarwionej. Jakże przedstawiają się 
pod tym  względem szła zawierające mangan? 
Są one optycznie przezroczyste; za pomocą 
ultramikroskopu nie można w nich dostrzedz

*) Dodatek dwutlenku manganu ma podwójne 
znaczenie: utlenia zielone połączenie żelazawe na 
żelazowe, a równocześnie wytwarza zabarwienie 
purpurowe zobojętniające odcień żółto-zielony 
krzemianu żelazowego. (Przyp. tłum.)

2) Powstaje zwrotne ugrupowanie cząsteczek
tlenu; sól żelazowa przechodzi w żelazawą, a man-
ganawa w manganową. (Przyp. tłum.)

rozdrobnionych cząstek3). Mamy tu  wiec do 
czynienia z roztworem stałym.

Nie można też przemilczeć, że w sferach 
kompetentnych zaprzeczono wogóle działa
niu chemicznemu promieni katodalnych; A- 
begg jest zdania, że przyczyną zmiany soli ku
chennej i t. p. są modyfikacye fizyczne. Ba
dacz ten nie mógł wykazać w soli kuchennej 
wogóle żadnych zmian chemicznych i przez 
energiczne działanie promieni katodalnych 
usuwał prawie zupełnie jej niebieskie za
barwienie. Dwa te wręcz przeciwne zapatry
wania można jednakże pogodzić i daje się to 
zastosować nietylko do zabarwienia soli ku
chennej, ale też do zabarwienia szkieł zawie
rających mangan. Odjemnie naładowane 
cząstki elektryczne, elektrony, poruszają się 
z nadzwyczaj wielką szybkością — z szybko
ścią wynoszącą połowę szybkości światła.

I W skutek wielkiej ich energii cynetycznej 
wywołują one nietylko działania elektroche
miczne, ale też przedewszystkiem tam, gdzie 
uderzają i przenikają szkło — działania cie
plne. W ykryte przez Abegga znoszenie za
barwienia przez energiczne działanie pro
mieni katodalnych możnaby więc objaśnić 
w ten sposób, że zawarte w szkle produkty 
rozkładu zostają wskutek działań cieplnych 
ponownie połączone. Jeżeli ogrzejemy szkło 
zabarwione do tem peratury około 500°, to 
zabarwienie znika rzeczywiście, ponieważ 
rozdzielone składniki łączą się wydzielając 
światło.

Dziś, gdy znamy już na tyle fizykę elek
tronów, że możemy oznaczyć ich energię cy- 
netyczną i obliczyć ich wielką szybkość, sta
je  się zrozumiałem, że zmiany, jakie tutaj 
opisaliśmy, zachodzą wewnątrz ciała stałe
go, mamy więc nowy dowód tego, że kamie
nie nie są martwe, że m aterya żyje.

L . S.

KOMETA 1905 A.

Droga tej komety, o której bliższe szczegóły 
podaliśmy w Nr 21 „Wszechświata11, jest, jak 
się okazało, bardzo wydłużoną elipsą. Czas obie
gu naokoło Słońca wynosi, według mojego ra
chunku, 200 lat, według zaś innych wyliczeń 
około 250 lat. Tak duże różnice nie mogą dzi-

3) Zgodnie z doniesieniem dr. Siedentopfa 
! z Jeny.
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wić, gdy zważymy, że eliptyczność orbity kome
ty ujawniła się. jak pisaliśmy, w 40" odchyleniu 
od miejsca, które zajmowałaby, posuwając się po 
paraboli. Czas obiegu dookoła Słońca ciała nie
bieskiego, zakreślającego parabolę, jest, mówiąc 
matematycznie, nieskończenie wielki; skoro więc 
40" odchylenie zmienia czas obiegu z nieskończe
nie wielkiego na skończony, to nawet jednose- 
kundowy błąd w obserwacyi może, rozumie się, 
znacznie wpłynąć na rezultat rachunku.

W  ostatecznem wyznaczeniu drogi komety obli
czone będą, jak zwykle, granice, w których nie
wątpliwie zawierają się elementy orbity, a więc 
w szczególności czas obiegu naokoło Słońca, tym 
sposobem rezultaty pozbawione będą tej niepew
ności, która cechuje pierwsze, przybliżone ra
chunki; i teraz już wszakże utrzymywać można 
napewno, że w wieku bieżącym kometa nie będzie 
po raz drugi widziana, po jej ponownem przyby
ciu w okolice Słońca.

Tad. Bnnachiewicz.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Oznaczenie momentu zobojętniania me
todą pom iarów przew odnictw a elektrycznego.
Badania nad powyższą kwestyą przez pp. F. M. Kti- 
stera, M. Grtiters’a i W. Geibela znajdujemy 
w Zeitsch.f. anorg. Chemie (Bd. 52, ^\»225 — 235).

Już w roku zeszłym powyżsi badacze dowiedli, 
że oznaczenie momentu neutralizacyi dla mocnych 
kwasów i zasad daleko dokładniej daje się usku
tecznić metodą pomiarów przewodnictwa elek
trycznego, aniżeli przez używanie indykatorów, 
a to skutkiem tego, że rzeczywisty moment neu
tralizacyi leży zawsze poza momentem, wykazy
wanym przez indykatory. Zwłaszcza zaś poży
teczną okazuje się metoda elektryczna, jeśli mamy 
do oznaczenia płyny mętne albo o silnem zabar
wieniu, co—rzecz naturalna — przeszkadza użyciu 
indykatorów.

Jeśli mamy do czynienia z płynnemi kwasami 
i zasadami, to z łatwością możemy wykazać, że 
wraz z postępem neutralizacyi przewodnictwo 
elektryczne badanego płynu się zmienia. Weźmy, 
jako typowy przykład, neutralizowanie kwasu 
siarczanego przez sodę gryzącą: Jeśli graficznie
przedstawimy wyniki z pomiarów przewodnictwa 
elektrycznego w miarę postępującej neutralizacyi, 
to ujrzymy początkowo zmniejszające się prze
wodnictwo, w momencie całkowitego zobojętnie
nie—minimum przewodnictwa i następnie, jeśli 
będziemy dodawali w dalszym ciągu NaOH, prze
wodnictwo będzie wzrastało.

Zupełnie w ten sam sposób zachowują się wszy
stkie mocne kwasy i zasady. Metoda powyższa 
może być stosowana i do kwasów słabych, jak to 
wykazały badania nad kwasami: octowym, mlecz-

I nym, winnym, cytrynowym; należy ją tylko od
wrócić w ten sposób, żeby badać przewodnictwo 
zasady, do której kroplami dolewamy kwas.

Metoda, biorąc ogólnie, jest daleko subtelniejsza 
od metody indykatorów barwnych i w badaniach 
ścisłych może okazać wielkie usługi. H. R.

—  Rozpowszechnienie manganu w rośli
nach i jego w p ływ  na pleśniaki. Obecność 
manganu, jak wiadomo, jest bardzo rozpowsze
chniona w roślinach i często bardzo przewyższa 
on pod względem ilości znajdujące się żelazo. 
P. Gossl wykrył obecność manganu w bardzo 
wielkiej ilości roślin (u plechowców, rodniowców 
i roślin kwiatowych). Według jego badań w ro
ślinach błotnych i wodnych gromadzi się wogóle 
więcej manganu, niż w roślinach lądowych. Naj
częściej mangan zbiera się w korze i drewnie.

Badania Gossla wykazują następnie, że związ
ki manganu wpływają korzystnie na rozwój 
grzybni i owocowanie pleśniaków; nie zawsze 
jednak ma to miejsce, dodatnie bowiem działanie 
manganu zależy także od składu cieczy pożyw
nej. Koniecznie trzeba nadmienić, że według 
badań Moliscłia mangan nie stanowi niezbędnej 
części składowej- pożywienia grzybów i nie może 
zastąpić żelaza.

Pulst stwierdził, że Penicillium glaucum roz
wija się w niezwykle mocnych roztworach siarcza
nu manganawego. Góssl utrzymuje, że pleśniak 
rozwija się jeszcze wobec 20 —25% MnS04, lecz 
rozwój jest powolniejszy. Pulst oznaczył jako gra
nicę dla rozwoju pleśniaka 38% manganu.

(Naturw. Bund.) Cz. St.

—  Ferm enty metaliczne. Dr Bobin w „Be- 
yue generale de chimie pure et appliqueeu ogło
sił niedawno ciekawe wyniki swych badań nad 
tak zwanemi przez siebie fermentami metaliczne- 
mi. Wiadomo, od czasu badań Brediga i jego 
następców, że gdy przepuścimy prąd elektryczny 
między elektrodami metalowemi, zanurzonemi 
w wodzie destylowanej, otrzymamy roztwory za
wierające 0,09 —0,2 mg danych metali w 1 cm3. 
Bredig wykazał, że roztwory te dają pewne re- 
akcye, właściwe fermentom organicznym, które 
to reakcye magą być przyspieszone łub wstrzy
mane przez te same czynniki, które działają w po
dobny sposób na fermenty. Dr. Bobin przedsię
wziął szereg doświadczeń na ludziach. Jeżeli 
wstrzykniemy pod skórę roztwór, zawierający 
kilka dziesięciotysięcznych grama metalu, na- 
przykład palladu, platyny, złota, srebra, to nastę
pują znaczne zmiany chemiczne, analogiczne z te- 
mi, jakie obserwujemy w razie działania roztwo
rów, wydobytych z drożdży.

Zmiany są następujące:
1) Zwiększenie się ilości mocznika, które wy

nosić może przeszło 30% i dosięgnąć tego stopnia,
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że od dodania kwasu azotowego do moczu na dnie 
powstaje obfity osad azotanu mocznika. To zwię
kszenie odsetki mocznika jest zjawiskiem ogól- 
nem, wyjąwszy chorych w ostatniem stadyum raka 
i wogóle wycieńczonych;

2) Zwiększenie się współczynnika asymilacyi 
azotu;

3) Zwiększenie się ilości kwasu moczowego, 
która może się aż potroić;

4) Prawdziwe wyładowanie indoksylu moczo
wego;

5) Zmniejszenie się ilości zużytkowanego tle
nu, bez zmniejszenia się ilości dwutlenkn węgla, 
a przez to podniesienie się współczynnika odde

chowego ( normalnie =  =  0 ,9 ic ) ;
\ O 4,782 I

6) Chwilowe podniesienie się ciśnienia krwi;
7) Zmiany w częściach morfologicznych krwi; 

najwyraźniej się przedstawia rozkład białych 
ciałek wielokomórkowych neutrofilowych; czerwo
ne ciałka ulegają tylko niewielkim zmianom iloś
ciowym.

Na podstawie wspomnianych faktów Robin do
chodzi do wniosku, że metale w słabem rozcień- | 
czeniu wywierają takie same wpływy, jak roz
twory organizowane, to jest przyczyniają się do 
procesów chemicznych dezasymilacyi.

Te same wyniki otrzymał Trillat zapomocą 
roztworów miedzi i manganu, otrzymanych drogą 
strącania soli tych metalów, dodając zasad w obec
ności koloidów, jakoto białka, żelatyny, lub 
gumy.

Robin sądzi, że metale w doświadczeniach tych 
znajdują się w tym samym stanie, jak gazy 
w rurkach Crookesa, to jest w stanie dysocyacyi, 
która pozwala cząstkom metalu rozwijać maksj^- 
malny zasób energii. Przypuszcza dalej, że fer
menty te należy postawić w jednym rzędzie z te- 
mi pierwiastkami, których minimalne ślady zna
leźć można w organizmie ludzkim w stanie roz
proszonym lub w odzielnych narządach, np. 
z arsenem, wchodzącym w skład większości na
szych pokarmów, jodem, znajdującym się w gru
czole tarczowy7m, miedzią, właściwą wątrobie i t. d. 
Tym minimalnym ilościom metalów należy przy
pisać również lecznicze własności niektórych źró
deł, które dotychczas przypisywano jakimś siłom 
tajemniczym.

W  celu zbadania znaczenia leczniczego proce
sów, wywoływanych przez owe fermenty metali
czne, Robin wybrał wśród stanów patologicz
nych taki szereg przypadków, kiedy lekarz stara 
się właśnie o osiągnięcie wyżej wspomnianych 
zmian fizyologicznych. Najbardziej nadawało się 
ku temu zapalenie płuc. Podczas kryzysu w tej 
chorobie ^następują zjawiska chemiczne, które 
Robinowi udało się wywołać właśnie swemi fer
mentami metalicznemi. W  ten sposób fermenty 
te mogłyby spełniać zadania vis medicatrix, po

magać uzdrawiającej sile przyrody. Widać tu 
analogie z surowicami leczniczemi, które, być 
może, zawdzięczają swą siłę bakteryobójczą pew
nym zaczynom, działającym chemicznie, drogą 
hydratacyi i odtleniania. Dla medycyny teore
tycznej i praktycznej otwiera się nowy szereg 
zagadnień i ponętnych zadań. A. E.

—- Zachowanie się glonów w obec zmiany 
zaw arto śc i soli w  wodzie morskiej zbadał
ostatnio p. K. Techet. Jako objekt doświadczal
ny służyło mu kilka rodzajów, głównie jednak 
wodorost zielono Cladophora trichotoma Kutz, 
w wielkiej ilości występująca w zatoce tryesteń- 
skiej. Jednę część wodorostu hodowano w wo
dzie morskiej (3,7$), rozcieńczonej wodą destylo
waną, drugą zaś w środowisku zawierającem soli 
kuchennej znacznie więcej niż zwykła woda mor
ska. Główne wyniki dają się sprowadzić do tego, 
że rośliny te znoszą z jednej strony zmniejszenie 
zawartości soli do 1,8$ z drugiej zaś zwiększenie 
jej do 8,5$; wyższe stężenie roztworu np. do 13,2$ 
wywołuje zjawiska degeneracyi (pożółknięcie, 
zebranie się chromatooforów w jedno miejsce 
i t. d.) i sprowadza śmierć.

Doświadczenia te wyjaśniają nam procesy ży
ciowe zielenic i okrzemek w małych muldach 
nabrzeżnych, w których woda morska podczas su
szy tężeje, po deszczu zaś zawiera soli mniej, 
(procentowo) niż w otwartem morzu.

(Natur. Rund.) Ad. Cz.

—  0  znaczeniu soku mlecznego dla rośliny
nie wiele dotąd mogliśmy powiedzieć. Wyniki 
doświadczeń są w tym przedmiocie tak sprzeczne 
między sobą, że ani zdanie Faivra i Schullerusa, 
jakoby sok mleczny był zapasowym materyałem 
plastycznym, ani odwrotne Hansteina i Lebloisa 
nie mogą uchodzić za zupełnie pewne, na niewzru
szonych polegające podstawach.

Rozstrzygnięciem ciekawego tego pytania zajął 
się w ostatnich czasach p. H. Kniep, przyczem 
doświadczenia swoje prowadził w dwu kierun
kach; w pierwszej seryi starał się wyjaśnić fizyo- 
logiczne, w drugiej zaś biologiczne znaczenie so
ku mlecznego.

Doświadczenia pierwszego rodzaju dały wy
niki ujemne. Ani zapomocą zdjęcia pierścieni 
kory z gałęzi Ficus Carica, elastica i australis, 
ani hodując kiełki Euphorbii, Tragopogonu, 
Vincetoxicum i Chelidonium w ciemności lub 
w atmosferze niezawierającej C02 („głodzenie11) 
p. Kniepowi nie udało się stwierdzić słuszności 
wyżej wspomnianego zdania Faivra i Schullerusa, 
według których sok mleczny należy uważać za 
zapasowy materyał plastyczny. Przeciw temu 
twierdzeniu przemawiają zarówno i badania ana
tomiczne. P. Kniep wykazał bowiem, że zdanie 
de Barego o rzekomej korelacyi między rurkami 
mlecznemi a sitkowemi (u roślin z silnie rozwi- 
niętemi rurkami mlecznemi ilość średnia rurek
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sitkowych jest jakoby mniejsza) zupełnie nie mo
że być poparte faktami.

Dodatnie wyniki otrzymał autor zato, idąc 
w drugim kierunku. Wiele danych przemawia 
istotnie za biologicznem znaczeniem soku mlecz
nego; zdaje się mianowicie, że przedewszystkiem 
broni on roślinę przed trawożernemi. Tak 
p. Kniep stwierdził wielokrotnie, że liście wielu 
gatunków ze złożonych, makowatych i wilczomle- 
czowatych po wyciągnięciu z nich soku mlecznego 
były chciwie pożerane przez ślimaki, gdy świeżo 
zerwane pozostawały stale przez nie nietknięte. 
Jeżeli do tego dodamy jeszcze to, że sok mlecz
ny zawiera wiele substancyj (kauczuk, guma 
i t. p.), które prawdopodobnie mogą być użytecz
ne w sprawie gojenia ran — będziemy mogli 
chociaż w bardzo ogólnych zarysach przedstawić 
sobie znaczenie soku mlecznego w życiu rośliny.

(Bot. Zeit.). Ad. Cz.

— Z biologii tasiem ców . Według świeżo 
ogłoszonych badań pp. Jamesa i Mandoula waha
nia w sile działania bakteryobójczego przyrządzo
nych z tasiemców wyciągów nie są wyłącznie za
leżne od sposobu otrzymywania tych wyciągów, 
lecz należy przypuścić, że różnice w sile wywie
ranych przez nie na bakterye działań są powodo
wane również i przez zdolności bakteryobójcze 
w niejednakowej mierze właściwe różnym gatun
kom tasiemców; prócz tego, bakterye pasorzytu- 
jące w jelicie cienkiem nie jednakowo podlegają 
temu działaniu: najprędzej—Vibrio cholerae, naj- 
odporniejszemi zaś są— Bacillus subtilis i B. me- 
sentericus.

Zdolność ta nie jest wyłączną właściwością 
tasiemców; badania Delezenna i Nicolla wykaza
ły, że działanie bakteryobójcze w normalnem jeli
cie cienkiem ujawnia się również wskutek obecnoś
ci w niem soku trzustkowego i soku, pochodzą- 
cegoz tegoż jelita, a odporność bakteryj na działa
nie mieszaniny tych soków w zupełności odpo
wiada temu, co autor stwierdził dla tasiemców.

Według zdania autora, istnieje zupełna równo
ległość pomiędzy tasiemcami a jelitem cienkiem 
pod względem działania trującego na bakterye, 
mającego na celu zabezpieczenie organizmu od 
czynników szkodliwych. Podobieństwo to, za
znaczające się zresztą i w tem, że tasiemce, podo
bnie jak i części chłonne jelit, absorbują substan
cye odżywcze całą powierzchnią swego ciała, jest 
wynikiem przystosowania się ścisłego tasiemców 
do życia wewnątrz jelita, jak również zanik prze
wodu pokarmowego, powstanie otworów w oskór- 
ku i przeniesienie się czynności trawiennych do 
powierzchniowych części ciała; jako zaś skutek 
tych zjawisk, powstał środek obrony—czynność 
baktery obój cza, która zjawiła się prawdopodob
nie wskutek niedostateczności oskórka, jako utwo
ru ochronnego.

Na zasadzie wyników tych badań, działanie

pomyślne tasiemców na gospodarza objaśnia się 
tem, że robaki te przyczyniają się do wzmocnie
nia własnych środków obrony organizmu gospo
darza przeciwko wpływom szkodliwym, jakie mogą 
wywierać bakterye, pasorzytujące w jelicie cien
kiem; stąd też mogą wyniknąć w pewnych przy
padkach korzyści dla organizmu „gospodarza11.

(C. R.). K. B.

—- Wętfrówki m otyli. Znane są powszechnie 
wędrówki gromadne ptaków, bez porónania rza
dziej daje się słyszeć o wędrówkach motyli.

P. Goddi, dyrektor muzeum w Para w Brazylii 
podaje kilka szczegółów, dotyczących wędrówek 
motyli w dolinie rzeki Amazonki. Autor w 1870 r. 
był świadkiem podobnego przelotu motyli, który 
trwał prawie godzinę. Podobne zjawisko widział 

I on w Szwajcaryi, koło jeziora Neufchatel; były to 
! wędrówki niezliczonej ilości kapustników (Pieris 

brassicae). Motyle należące do tej samej rodziny 
(Pieridae) przedsiębiorą także wędrówki w doli
nie Amazonki. Pakty takie są oddawna znane 
i niejednokrotnie stwierdzane. Lecz autorowie, 
którzy wspominają o nich, nie zgadzają się co do 
kierunku, w jakim odbywa się wędrówka; jedni 
twierdzą, że motyle przelatają z północy na połu
dnie, inni, że z południa na północ. P. Goeldi, 
obserwując wędrówki motyli na Rio Capim, 
stwierdził kierunek południowo-północny i pół- 
nocno-południowy zależnie od pory dnia. Gro
mady wędrujących motyli składały się prawie 
wyłącznie z Catopsilia statica (99$), rzadziej mo
żna obserwować wędrówki Eurema albula. Groma
dne wycieczki motyli skierowane są zazwyczaj ku 
rosnącym na brzegach rzeki drzewom, które 
w Brazylii noszą nazwę Arapary, a w botanice 
znane są pod nazwą Yonapa acaciaefolia lub Ma- 
crolobium acaciaefolium. W okresie wędrówek 
motyli (lipiec —- sierpień) wspomniane drzewo 
kwitnie; kwiaty są mało widoczne zdaleka, lecz 
rozsiewają dokoła silny zapach. Nektar wydzie
lany przez miodniki tych kwiatów stanowi przy
nętę dla motyli. Lecz dlaczego ma miejsce takie 
gromadne odwiedzanie tych drzew, p. Goeldi nie 
wyjaśnia zupełnie. Spruce przypuszczał, że sta
da motjdi składają się przeważnie z samców, 
z drugiej zaś strony, według niego, instynkt wę
drowny samic można objaśnić koniecznością wy
szukania pewnych gatnnków mimozy w celu zło
żenia jaj.

(Rev. Scient.). Cz. St.

—  W chłanianie. Wyosobniając części jelita 
cienkiego przez przewiązanie go w dwu miejscach 
i wprowadzając powierzchnię wewnętrzną prze
wiązanej części jelita w zetknięcie z roztworami 
chlorku sodowego, pp. P. Carnot i P. Amet 
stwierdzili, że po upływie pewnego czasu roztwór 
NaCl zawsze dochodził do stopnia koncentracyi 
tejże soli w cieczach organicznych. W  celu prze
konania się. czy zjawisko to zachodzi wyłącznie 
wskutek osmozy, czy też ujawnia się głównie na
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tle procesów życiowych w jelicie, mających na 
celu obronę organizmu przez zachowanie izotonii, 
którą Quinton uważa za ważny objaw pierwotny 
w rozwoju świata zwierzęcego, autorowie wyko
nali szereg doświadczeń: w tym celu zbadali 
przedewszystkiem wpływ ciał, tamujących lub 
podniecających działalność życiową komórek. Je 
żeli powyższe zjawisko ma za podłoże sprawy 
życiowe komórek jelita, to w razie działania na 
komórki cieczy znieczulających (np. chloroformu, 
kokainy) należy spodziewać się zmniejszenia się 
stopnia wchłaniania przez jelito jak wody tak też 
i rozpuszczonej w niej soli kuchennej, jeżeli zaś 
zastosuje się jaki środek podniecający działalność 
komórkową, np. pilokarpinę, to powinno nastąpić 
zmniejszenie się wchłaniania wody, natomiast l 
znaczne zwiększenie się stopnia wchłaniania roz
puszczonej w wodzie soli. Autorowie do roztwo
rów NaCl dodawali kilka kropel chloroformu lub 
pilokarpiny, wprowadzali te ciecze następnie do 
izolowanej w powyższy sposób części jelita i po 
upływie od 1/2 do 3 god. poddawali je rozbiorowi 
chemicznemu.

Wyniki doświadczeń w zupełności potwierdzi- j 

ły przypuszczenia autorów, okazało się bowiem, | 
że środki znieczulające zmniejszają, a podniecające j 

zwiększają w znacznej mierze proces wchłaniania 
rozpuszczonego w wodzie chlorku sodowego; stąd 
też autorowie przypuszczają, że sprawa wchła
niania roztworów słonych jest wyrazem zachodzą
cych w jelicie procesów życiowych.

(R. Sc.) K. B.

—  T rąd  lom bardzki. Trądem lombardzkim 
czyli pellagrą (Lepra lombardica, L. mediolanen- 
sis, L. italica), nazywają szczególną chorobę, któ
ra pierwotnie była zauważona w Północnych 
Włoszech. Później choroba ta przeszła do połu
dniowej Francy i, Eumunii i wogóle do .tych miej
scowości, gdzie uprawiają kukurydzę. Niedawno 
trąd lombardzki ukazał się w Tyrolu włoskim. 
Rozpowszechniony jest on prawie wyłącznie po
śród biednej ludności wiejskiej, przyczem choro
bie podlegają tylko osobniki dojrzałe obu płci 
w wieku średnim, pracujące fizycznie pod palą- 
cerai promieniami słońca. Przyczyną choroby, 
prawdopodobnie, jest grzyb, pasorzytujący na 
kukurydzy; do warunków sprzyjających rozwojo
wi choroby należy zaliczyć niedostateczse odży
wianie się, szczególnie zaś długotrwałe spożywa
nie niedojrzałych i zepsutych ziarn kukurydzy. 
Wszelkiego rodzaju zaburzenia w procesie tra
wienia i rozstrój nerwowy, są to pewne oznski 
trądu lombardzkiego; wywołuje on przedwczesny 
upadek sił połączony ż ogólnem przygnębieniem, 
które przechodzi następnie w melancholię, pomie
szanie zmysłów, a czasem także w nieprzezwycię
żoną chęć samobójstwa. Choroba rozpoczyna się 
zwykle na wiosnę, ustaje zupełnie podczas nastę
pnej zimy, aby na wiosnę roku przyszłego po
wrócić z większą siłą; od wiosny trzeciego roku

choroba już nie opuszcza chorego, sprowadzając 
w siódmym roku śmierć.

(Prom.) Cz. Sł.

ROZMAITOŚCI.

—  P ro jekt monografii wulkanów podjęty 
został przez „Societe Belge d’Astronomie. de Me
teorologie et de Physiąue du Globe“ za inicya- 
tywą Reclusa. Ma to być atlas wulkanów, z ob
jaśniającym tekstem. Ogólne rozprzestrzenienie 
wulkanów będzie wskazane na mapie świata 
1 : 40 000 000, oraz na mapach dzielnicowych 
1 : 2 000 000; szczegóły zaś będą zawarte w spe- 
cyalnych mapach w tekście. W celu zebrania 
odpowiedniego materyału, towarzystwo postara

j  się o współpracowników na całym świecie; dzieło 
I w prenumeracie ma kosztować zaledwie 50 fres. 

Naturalnie, że nazwisko Reclusa jest dostateczną 
rękojmią wartości naukowej projektowanego wy
dawnictwa.

(Geogr. Journ., 1904). L . H.

—  Maelstrom . Mało komu chyba jest zna- 
nem, że nazwa tego głośnego wiru koło wysp Lo- 
fockich u zachodniego wybrzeża Norwegii nie 
jest bynajmniej miejscową: mieszkańcy sąsiedni 
nazywają go Moskenstrom albo Moskoestrom, od 
niewielkiej wyspy pobliskiej. Według H. Bra- 
dleya, jednego z wydawców „Nowego Słownika 
angielskiego", nazwa ta jest pochodzenia holen
derskiego, gdyż w XI-ym wieku równoważnikiem 
obecnego aa w języku holenderskim była sylaba 
ae. Nazwę tę spotykamy poraź pierwszy w Atla
sie Mercatora w roku 1595; natomiast w poprze
dnich mapach tegoż kartografa (np. w mapie 
Europy z roku 1554 lub znanej mapie świata 
z roku 1560) stale widzimy nazwę Muskostrom. 
Otóż pierwsza wyprawa holenderska na daleką 
północ odbyła się około roku 1565, druga wypra
wa, tym razem już właściwa arktyczna, w 1584. 
Nie ulega tedy prawie wątpliwości, że nazwa 
Maelstrom stała się Mercatorowi znaną skutkiem 
tych wypraw holenderskich; należy także się spo
dziewać, że staranne poszukiwania pozwolą zna
leźć tę nazwę i w literaturze przed 1589 r. Wra- 
szcie ciekawe, że nazwę Maelstrom spotykamy, 
po roku 1595, na wszystkich mapach i atlasa,ch 
holenderskich, np. na mapie, ilustrującej podróże 
Barentsa, opublikowanej przez Corneliusa Clae- 
ssona w r. 1599, a reprodukowanej w drugiem 
wydaniu dzieła tego podróżnika holenderskiego.

(Geogr. Journ.). L . H.

NOTATKI BIBLIOGRAFICZNE.

— Pfeffer W. dr. prof. Fizyologia roślin. 
Podręcznik nauki o przemianie materyi i energi
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w roślinie (Pflanzenphysiologie. Ein Handbuch 
der Lehre vom Stoffwechsel und Kraftwechsel) 
część II , zeszyt 2-gi, str. X I i 453—986, figur 
61. 8° wielkie, wyd. 2-gie na nowo opracowane. 
Lipsk 1904. W. Engelmann, cena 19 m.

— Jost Ludw ik , prof. dr. W ykłady fizyolo- 
gii roślin (Vorlesungen uber Pflanzenphysiologie), 
str. 665, 171 fig. w tekście. Jena 1904, G. Fi
scher, cena 15 m.

— Czapelc Fryderyk , dr. prof. Biochemia 
roślin (Biochemie der Pflanzen), tom I. Jena 
1905, G. Fischer, cena 14 m.

— Meyer A rtur , dr. prof. Practicum bota
niczne. II. Practicum bakteryologii botanicznej 
(Botanische Practica. II. Practicum der botani- 
schen Bakterienkunde). Jena 1905, G. Fischer, 
4 m. 50.

— Sorauer 7\, dr. prof. ze współpraco wni- 
ctwem d-ra G. Lindaua i d-ra L. Reha. Podręcz
nik patologii roślinnej (Handbuch der Pflanzen-

krankheiten), wyd. 3-cie nowo opracowane. 3 to
my (16—18 zesz.) t. 1 (Sorauer). Wstęp. Zmia
ny patologiczne wskutek wpływów atmosferv: 
t. I I  (Lindau). Choroby, wywołane przez rośli
ny pasorzytnicze; t. II I . (Reh). Choroby wywo
łane przez organizmy zwierzęce. Zeszyt 1 i 2 to
mu I-go. Berlin 1905. P. Parey, zeszyt po 3 m.

— Lafar F. prof. dr., ze współpracownic- 
twem 40 osób. Podręcznik mykologii technicznej 
(Handbuch der technischen Mykologie fur tech- 
nische Chemiker, Nahrungsmittelchemiker, Ga-

j  rungstechniker, Agriculturchemiker etc). 5 to
mów. Jena 1904— 1905. G. Fischer. Zesz. 1, 2 
i 3 tomu I-go i zesz. 1, 2 i 3 tomu Iii-go. Ze
szyt po 4 m.

— Haberlandt G. dr. prof. Organy zmysłów 
u roślin (Sinnesorgane der Pflanzen). Lipsk 
1904. I. Amb. Bardth.

— Francóe R . Zycie zmysłowe roślin (Das 
Sinnesleben der Pflanzen). Stuttgart 1905.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  

za czas od d. 21 do d. 31 maja 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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| Barometr red.
; do 0° i na cięż- 
j kość 700 mm -j-

Temperatura w st. Cels.
Kierunek 

i prędk. wiatru 
w i i i / sek.

Zachmurze
nie 

(0 -  10) Su
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a
op

ad
u

UWAGI

fi 7 r 1 P- 9 w. 7r. 1 P- 9 w. Najw. Najn. 7 r. ' lp . 9 w. 7 r. lp . 9 w. mm

21 n. 35,S '37,9 40,9 1 13,4 1 H ,6 10,4 14,4 10,4 SW3 N W , N W t 10 • 10 • 3 7,6 •  a .  m. i n.
22 p. 41,8 43,4 43,7 i 11,2 14,1 10,6 16,2 9,8 W, W 7 n w 2 10 0 9 10* 6,3 •  u.
23w. 44,2 45,3 46,5 8,6 11,2 9,3 13,0 7,9 N 3 s w n e 310* 10* 7 0,2 •  a. m.
24 ś. 46,3 47,2 48,8 6,2 8,8 8,6 10,6 6,0 n e 7 n 7 n 3 10 10 0 —
25 c. 51,4 52,4 52,5 8,5 12,0 12,0 13,5 6,0 NE, NE NE, 0 0 10 10 —
26 p. 54,6 54,6 54,9 9,6 14,6 14,4 15,9 9,4 N, NE, 10 10 10 —
27 s. 56,2 56,1 57,0 12,8 16,6 16,0 18,6 9,3 n 3 n 2 G3 © 5

©5
0 —

28 n. 59,4 59,3 58,9 13,2 19,4 18.0 21,0 11,0 NE, NE N, ©2 0° — 1

29p. 59,7 57,9 57,5 14,6 19,6 18,3 21,6 13,4 NE, n 5 N E2©3 © 2 0° -
30w. 58,3 56,8 55,4 16,0 21,6 21,4 23,6 13,5 N E, E« NE, ©3 5 1 —
31 ś. 54,8 53,4 52,3 20,0 25,0 23,5 27,3 16,4 n e 9 e 3 O © 2 ©5 5 —
•Śred

n ie 51,1 51,3 51,7 12,2 | 15,9 14,4 17,8 10,3 1 3,2 4,5 1,7 5,7 7,4 4,2 —
Stan średni barometru za dekadę: ‘/a (7 r - -j- 1 P- -j- 9 w-) =  751,4 mm
Temperatura średnia za dekadę: */* (7 r. 1 p. - f  2 X  9 w.) =  14°,2 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  14,1 mm

TREŚć. Fizyologia snu, spolszczył J . H . — Walka o byt w przyrodzie i społeczeństwie (odczyt 
publiczny), przez d-ra L. Jaxę Bykowskiego (dok.). — Dr. Richard Lucas. Zabarwianie się szkła 
pod wpływem światła. — Kometa 1905a, przez Tad. Bańachiewicza. — Kronika naukowa. — Roz

maitości. — Notatki bibliograficzne. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.
J ,03B0aeH0 U,eH3ypow. Bpm aBa 28 M aa 1905 r .  D ru t  R ub ieszew sk ieg o  i W ro tn o w sk ieg o , W ło d z im ie rsk a  3 .


