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Z N A C Z E N IE  JĄDRA W  S P R A W IE  
O D D Y C H A N IA  K OM ÓREK.

W  początkach nauk i o komórce pro- 
toplazmę uważano za siedlisko w szyst
kich czynności życiowych. Jądro  znano 
w tedy  bardzo mało i nie przypisywano 
mu żadnego znaczenia w życiu komórki 
(Max Schulze, Dujardin). W  później
szych czasach, kiedy się przekonano, że 
jąd ro  ma wielkie znaczenie w podziale 
kom órek i zapłodnieniu, przypisano mu 
wpływ dom inujący i zasadniczy w  ko
mórce, zaniedbując zupełnie protoplazmę. 
Ta teorya  dominacyi ją d ra  zyskała duże 
uznanie  i wielu zwolenników. S trasbur- 
ger, Herbst, W eism ann, Hertwig, Boveri 
i inni uczeni, badając zjawiska zapłod
nienia i podziału ja j ,  doszli do wniosku, 
że ty lko jąd ro  pośredniczy w przenosze
niu właściwości dziedzicznych, a plazma 
nie ma w tem  żadnego udziału.

Zasadnicze doświadczenia w k ierunku 
znaczenia ją d ra  w życiu komórki p rze
prowadził N ussbaum  na wymoczkach, 
głównie na tak  zw. Gastrostyla vorax, 
wymoczku o ciele wydłużonem i orzęsio-

nem z kilkoma (4 —  6) jąd ram i i jąder-  
kami. Dzielił on te  zwierzęta zapomocą 
ostrego lancetu na odcinki jądrow e i bez- 
jądrow e i przekonał się, że ostatnie za
wsze po pewnym  czasie zamierają, nie 
w ykazując żadnych procesów regenera- 
cyjnych, gdy tym czasem  pierwsze zdol
ne są do dalszego życia i do odtworze
nia całego osobnika. Z doświadczeń tych  
Nussbaum  wyciągnął wniosek, że jądro  
je s t  niezbędne dla zachowania energii 
twórczej komórki. Nie uogólnia on j e 
dnak roli jąd ra  w komórce, zaznaczając, 
że „choć nie możemy jąd ru  odmówić d u 
żego znaczenia, jed n ak  nie możemy mu 
także przypisać wpływu na wszelkie 
czynności komórki". Doświadczenia Nuss- 
baum a potwierdził Gruber na innych 
wymoczkach, mianowicie na S tentor coe- 
ruleus, dużym wymoczku o jądrze  w po
staci wianka. Rozkrawał te wymoczki 
wzdłuż i poprzecznie i przekonał się, że 
każdy, z jakiejkolw iek okolicy ciała 
s ten tora  w'zięty, odcinek regeneru je , o ile 
zawiera część jądra , bezjądrowe zaś frag 
m enty zawsze giną nie zregenerowane. 
Na podstawie swoich, jak  i Nussbauma, 
doświadczeń Gruber twierdził, że „drogą 
czysto doświadczalną dochodzi się do
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niezbitego fak tu , że jądro  je s t  na jw aż
niejszym  sk ładnik iem  kom órki i że m o
żna mu przypisać najdonioślejsze znacze
nie w spraw ach zapładniania i dziedzi- 
czen ia“. Dla stw ierdzenia  „niezbitości££ 
wypowiedzianego przez Grubera  zdania, 
należałoby przeprowadzić doświadczenia 
w odwrotnym  kierunku, to je s t  zbadać 
zachowanie się wyosobnionego jąd ra .  
O ile jądro  tak ie  zachowałoby się przy 
życiu i byłoby zdolne odtworzyć nową 
protoplazmę, tw ierdzenie  Grubera  okaza
łoby się zupełnie słusznem. Badania  
Verworna nad izolowanemi jąd ram i Tha- 
lassicolla nuc lea ta  (p ierw otn iaka  z g ru 
py Radiolaria, Promienie) wykazały, że 
ją d ra  tak ie  po dłuższym  lub krótszym  
czasie zamierały, nie w ykazu jąc  żadnych 
procesów regeneracy jnych . W obec tego 
a rgum en ty  G rubera  t racą  sw ą siłę w zu
pełności.

Badania cytologiczne Boverego, H erb
sta  i innych uczonych wykazały, że jąd ro  
m a wielkie znaczenie w spraw ach prze
noszenia cech dziedzicznych. K w estya 
jed n a k  wyłącznego znaczenia ją d ra  w tym  
względzie j e s t  dopiero w obecnych cza
sach dyskutow ana.

Inni au torow ie są zdania, że jąd ro  
w komórce m a podobne znaczenie, j a k  
cen try  nerw ow e w organizmie zwierząt 
wyższych. Hofer, wychodząc ze swych 
doświadczeń nad pełzakiem Am oeba pro- 
teus, tw ierdzi, że jąd ro  je s t  organem, 
regu lu jącym  ruchy  komórek. Tw ierdze
nie to obaliła Sztolcówna, wykazując, że 
osobniki bezjądrow e przez cały czas sw e
go życia (trw ającego nieraz 20—30 dni) 
w ykonyw ają  zupełnie tak ie  same ruchy, 
j a k  am eby normalne, opatrzone jądrem .

F a k ty  przytoczone pozwalają n a  w y
snucie wniosku, że ją d ro  i protoplazma 
zna jdu ją  się w ścisłym związku ze sobą, 
są w równej mierze n iezbędne dla zja
wisk przem iany m ate ry i  w komórce, dla 
je j  życia. P ow sta je  pytan ie , na  które 
z tych procesów w yw iera  wpływ jądro , 
a na k tó re  protoplazma. A by się o tem 
przekonać, obserwowano czynności ży
ciowe w jąd row ych  i bezjądrowych f ra g 
m entach komórki, o trzym yw anych  przez 
podział m echaniczny organizmów jed n o 

komórkowych zapomocą ostrej igły. Ba
dania przeprowadzone w tym  kierunku 
nie dały jeszczk bezwzględnie pewnych 
wyników. Zdania rozm aitych badaczów 
są pod tym względem dość różne. S tw ier
dzenie z jednej strony  przez szereg 
doświadczeń konieczności tlenu dla z ja
wisk rozwoju i regeneracyi, dla których 
przebiegu niezbędne są procesy sy n te 
tyczne, związane z dopływem t lenu ,— 
z drugiej zaś s trony  obumieranie bezją
drowych fragm entów komórki i zupełna 
ich niezdolność do regeneracyi, pozwo
liły Loebowi wygłosić przypuszczenie, 
że obecność jąd ra  umożliwia utlenianie, 
oksydacyę w komórce.

J e s t  rzeczą pewną, że utlenienie w tk a n 
kach żywych je s t  zależne od obecności 
substancyj ka ta litycznych  (t. j. przez sa
rnę swoję obecność powodujących lub 
przyspieszających pewne reakcye che
miczne, chociaż same pozornie w nich 
nie uczestniczą), k tóre bądź czynią tlen 
atmosferyczny zdolnym do oddziaływa
nia  na  tkanki, bądź powodują w y tw a
rzanie się związków, energicznie tlen 
z atmosfery pobierających. Substancye 
te nazwano „przenośnikami t lenu“ (Trau- 
be). Udało się wydzielić je  z komó
rek i stwierdzić, że należą do grupy ciał 
białkowatych, tak  zw. nukleoproteidów, 
i że zawierają żelazo (Spitzer). Jak  wia
domo, sole żelaza w procesach utleniania  
działają jako  katalizatory . Ponieważ zaś 
jąd ro  zbudowane je s t  przeważnie z nu 
kleoproteidów, a w chromatynie w ykry to  
obecność żelaza, Loeb wnioskuje, że j ą 
dro je s t  organem oksydacyjnym  dla ży
wej m ateryi.

Dla poparcia swego twierdzenia  Loeb 
p rzytacza i tłum aczy zjawiska, w ystępu
jące  w obrębie bezjądrowych fragm en
tów komórek. W  komórkach normal
nych obserwowano rozpływanie się bło
ny  komórkowej po odcięciu dopływu tle
nu. Skoro tlen został znów dopuszczony, 
błona rozwijała się na nowo (Budgett, 
Ktlhne). Badając bezjądrowe odcinki ko
mórki, zauważyć można po upływie p e 
wnego czasu, że w ich w ypustkach  u k a 
zują się kropelki, zbierające się w w ięk
sze krople, k tóre za traca ją  łączność m ię
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dzy sobą. Wreszcie cały utwór p rzy j
muje postać okrągławą bez wypustek 
i je s t  otoczony mniejszą lub większą ilo
ścią kropelek plazmatycznych. Niektó
rzy badacze, np. Verworn, uważają k u r
czenie i wyciąganie się wypustek jako  
wynik zmiany napięcia powierzchniowe
go i w ysnuw ają  stąd  wniosek o stanie 
p łynnym  ni by nóżek. Loeb stanowczo tę 
teoryę odrzuca, uważając istnienie „płyn
nych cylindrów, walców", za jakie, we
dług tej teoryi, przyjąćby należało niby- 
nóżki, za fizyczne niepodobieństwo. W e
dług niego każda w ypustka  posiada j a 
kieś stałe rusztowanie lub błonę. O ile 
te  s tałe  składniki rozpływają się, niby- 
nóżka rozpada się na krople. Ponieważ 
zaś rozpłynięcie się błony, jak  wyżej 
było mówione, świadczy o braku tlenu, 
obumieranie bezjądrowych fragmentów 
daje się znów wytłumaczyć uduszeniem 
w sku tek  powstrzym ania  lub osłabienia 
procesów oksydacyjnych.

Za oksydacyjnem  znaczeniem jądra  
przem aw iają  także badania, przeprowa
dzane nad bezjądrowemi częściami ko
m órek roślinnych. Stwierdzono, że czę
ści te żyły znacznie dłużej od bezjądro
wych fragm entów  komórki zwierzęcej. 
W ytłum aczyć to zjawisko łatwo: w czę
ściach roślinnych odbywało się w ziarn
kach chlorofilu przyswajanie bezwodnika 
węglowego, wydzielający się wtedy tlen  
powodował dłuższy okres życia tych  frag
mentów roślinnych w porównaniu z bez- 
zieleniowemi zwierzęcemi.

Opierając się na przytoczonych fak 
tach, Loeb twierdzi, że jąd ro  je s t  is to t
nie organem, umożliwiającym zjawiska 
utlenienia  w komórce, bezjądrowe zaś 
części komórek dlatego nie są zdolne do 
życia, że posiadają bardzo nieznaczną 
zdolność utleniania. F ragm en ty  te za
m ierają  wskutek uduszenia. Przytem  
Loeb dodaje, że „oprócz czynności oksy
dacyjnych  jąd ro  może posiadać jeszcze 
inne właściwości; również nie można 
twierdzić, że bez jąd ra  us ta ją  w plazmie 
wszelkie zjawiska utlenienia, przeciwnie, 
nie zostają one zupełnie powstrzym ane, 
lecz są znacznie s łabsze“.

Twierdzeniu Loeba sprzeciwia się Ver- 
worn. który badał sprawę umiejscowie
nia procesów oddychania w komórce. 
Robił on w tym k ierunku doświadczenia 
nad wymoczkiem Spirostomum, umiesz
czając jego jądrowe i bezjądrowe frag
menty w atmosferze pozbawionej tlenu. 
Przebieg doświadczenia był następujący: 
badacz umieszczał kroplę wody z jądro- 
wemi i bezjądrowemi częściami Spirosto
mum oraz całemi osobnikami w tak zw. 
aparacie Engelmanna. Jest to  banieczka 
szklana z okrągłym  otworem, do którego 
przykleja się parafiną szkiełko nak ryw 
kowe z wiszącą kroplą wody z wymocz
kami; bańka  ta  połączona je s t  z gazo
metrem  i aparatem, absorbującym tlen. 
Po usunięciu tlenu przez strum ień wo
doru lub azotu, Verworn zauważył obja
wy obumierania, charakteryzujące się 
zwalnianiem i ustaw aniem  ruchu rzęsek, 
rozpływaniem i rozpadem obserwowanych 
fragmentów; zjawiska te przebiegały j e 
dnakowo zarówno w częściach jądrowych, 
ja k  i bezjądrowych. Po doprowadzeniu 
z powrotem  tlenu, przed ostatecznem 
obumarciem badanych osobników, dawał 
się zauważyć zupełny powrót do s tanu  
normalnego w obu rodzajach fragm en
tów. Brak różnicy w zachowaniu się 
tych części dowodzi, według Verworna, 
że spraw a pobierania i zużytkowania t le 
nu  odbywa się w protoplazmie, a udział 
ją d ra  w tych czynnościach je s t  bardzo 
nieznaczny i nie ma w tym  kierunku  ża
dnego wybitniejszego dla komórki zna
czenia.

Twierdzenie Verworna nie może jednak  
obalić teoryi Loeba. Przeprowadzając 
bowiem swe badania  w atmosferze bez
tlenowej, Verworn uniemożliwił przez to 
odbywanie się procesów utleniających 
i pobieranie przez komórkę tlenu. Zre
sztą Loeb nie odmawia plazmie zdolno
ści oksydacyjnej, tylko uważa ją  za zna
cznie słabszą w porównaniu ze zdolno
ścią utleniającą jądra .

Poparciem teoryi Loeba są doświad
czenia Lilliego. Badał on zdolności oksy
dacyjne różnych tkanek, przepajając  je  
płynami, które pod wpływem środków 
utleniających bądź zyskiwały zdolności
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barwiące, bądź je  zmieniały. Zauważył 
przytem  niejednakow ą in tensyw ność  w za
barw ien iu  rozm aitych tk an e k  i po jedyń
czych komórek. Z tkanek  najw yraźnie j 
barwiły się te, w k tórych  stwierdzono 
odbywanie się na js iln ie jszych  procesów 
utlen ia jących  (np. tk a n k a  gruczołowa), 
w kom órkach zaś najm ocniej barw iły  się 
jąd ra ,  a zwłaszcza ich powierzchnia. Na 
podstawie tych  badań, będących w zu
pełnej zgodzie z teo ryą  Loeba, Lillie w y
snuw a wnioski: 1) że wielkość j ą d ra  za
leży od natężenia  przem ian utleniających, 
odbywających się w danej tkance, 2) że 
położenie j ą d ra  decyduje  o czynności 
tkanki, gdyż z jaw iska  u tlen ian ia  są n a j
energiczniej sze w tych  miejscach, gdzie 
je s t  najwięcej ją d e r  i gdzie one n a jg ęś 
ciej leżą (np. w tk an k a c h  n iek tórych  
gruczołów, gdzie j ą d ra  leżą na dnie ko
mórek stożkow atych, tworząc ja k b y  w ar
stwę jądrzastą).

Badając w zrost i podział kom órek 
w atmosferze beztlenowej, Loeb, j a k  i in 
ni uczeni, s tw ierdził  zupełne pow strzy
manie tych  czynności. Stosunek, zacho
dzący pomiędzy pobieraniem  tlenu  a p ra 
cą podczas podziału i wzrostu  kom órek 
nie j e s t  wiadomy, nieznana j e s t  bowiem 
postać energii, w  ja k ą  energ ia  chem icz
na zostaje w ty ch  procesach zamieniona. 
Pew nem  j e s t  jednak , że podczas podzia
łu i w zros tu  kom órek zachodzi zw iększe
nie się m asy  substancy i żywej; koniecz
ne są przy tem  przem iany  synte tyczne , 
w k tó rych  tlen  ma ważny udział. Nie
zbędność t lenu  dla procesów syn te ty c z 
nych  w ykazali Bunge i Schm iedeberg , 
badając  tworzenie się kw asu  h ipu row e
go z k w asu  benzoesowego i glikokolu. 
To zjawisko syn tezy  odbywało się ty l 
ko w obecności tlenu.

W  os ta tn ich  czasach szczegółowe ba
dania  nad bezjądrow em i i jąd row em i 
częściami pełzaka, Am oeba proteus, p rze
prowadziła  Sztolcówna. Stw ierdziła  ona 
na szeregu  doświadczeń, że plazma bez- 
jąd row a  w ykonyw a tak ie  sam e c h a ra k te 
rystyczne  ruchy, j a k  p lazm a z jądrem; 
można w niej (t. j. w plazmie bezjądro- 
wej) również stw ierdzić s ta n  równowagi, 
kiedy  pełzak  przy lega  do podłoża i wy-

| syła płatowate  wypustki, i s tan  podraż
nienia, gdy ciało amoeby odstaje od pod
łoża i wydaje szereg promienisto uło- 

; żonych wypustek. Prócz tego Sztolcówna 
wykazała, że plazma bezjądrowa posiada 
zdolność pobierania i trawienia  pokar
mów, nie może jednak  budować z nich 
żywej m atery i  organicznej, gdyż tę zdol
ność ma tylko protoplazma, opatrzona 
jądrem . Osobniki bezjądrowe, hodowane 
przez nią, żyły kilka lub kilkanaście dni 
(10 do 30), a potem wszystkie bez w y
ją tk u  ginęły.

Doświadczenia te mogą też służyć za 
poparcie teoryi Loeba. Niezdolność osob
ników bezjądrowych do przysw ajan ia  po
branych  pokarmów, do budowania z nich 
żywej m atery i można w ytłum aczyć b ra 
kiem dostatecznej ilości tlenu, w a ru n k u 
jącego przem iany syntetyczne.

Z wyżej przytoczonych faktów może- 
my wyprowadzić nas tępu jący  wniosek: 
jakkolw iek sprawa umiejscowienia pro
cesów oddychania w komórce nie je s t  
jeszcze zupełnie rozstrzygnięta , jednak  
według wszelkiego prawdopodobieństwa, 
organem, umożliwiającym dostateczną dla 
u trzym ania  życia in tensywność tych pro
cesów, je s t  jądro.

Nie należy jednak  zapominać, że ani 
jądro samo, ani sam a plazm a nie s tano 
wią głównej podstawy życia komórki, 
lecz że współrzędnie, jako  niezbędne 
czynniki w ew nętrzne, w arunkują  pow sta
wanie wszelkich zjawisk życiowych.

Wanda Markowska.
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O R O Z T W O R A C H  K O L O ID A L 
N Y CH .

(Odczyt miany na posiedzeniu Polskiego Towa
rzystw a imienia Kopernika we Lwowie dnia 17 

kwietnia 1910 roku).

(Dokończenie).

W  organizmach roślinnych oraz zwie
rzęcych przebiega bardzo szybko w niz- 
kich tem pera tu rach  całe mnóstwo prze
różnych procesów chemicznych, które na- 
zewnątrz owych organizmów, np. w w a
runkach  laboratoryjnych, albo całkiem 
iść nie chcą, lub też zachodzą z widocz
ną szybkością dopiero w tem pera turach  
nieporównanie wyższych. Dawniej pró
bowano tłumaczyć tę osobliwość chemi- 
zmu organizmów żywych przejawami tak  
zw. siły życiowej; dziś przypisują j ą  ka
talitycznem u działaniu przeróżnych fer
mentów, enzymów', związków organicz
nych zawiłej budowy chemicznej.

Nas tu  interesuje  przedewszystkiem 
fakt, że owe przeróżne enzymy posiadają 
s tru k tu rę  koloidalną i że ta  s tru k tu ra  
koloidalna warunkuje  w znacznej mierze 
ich zdolność zmieniania tempa przebie
gu spraw chemicznych. Znakomity od
k ryw ca  ozonu, Schonbein, stwierdził już 
w pierwszej połowie ubiegłego stulecia, 
fak t znamienny, że najróżnorodniejsze 
substancye koloidalne, tak  uorganizowa- 
ne, j a k  organiczne i mineralne, przyśpie
szają albo opóźniają tempo przebiegu 
tychże samych reakcyj chemicznych.

Osobliwszą tę  właściwość koloidów 
możemy z łatwością okazać na przyk ła
dzie katalitycznego rozkładu dwutlenku 
wodoru. W  tym  celu wlewamy do tych 
oto pięciu kolbek erlenmeyerowskich j e 
dnakowe objętości roztworu dw utlenku 
wodoru tegoż samego stężenia. N astęp
nie do drugiej z kolei kolbki dodajemy 
kilka centym etrów  sześciennych koloidal

(Fig. 3).

nego roztworu platyny, do trzeciej nieco 
rozcieńczonej zawiesiny zwykłych droż
dży piwnych w wodzie, do czwartej znów 
roztworu platyny oraz kilka kropel b a r 
dzo rozcieńczonego roztworu kwasu pru
skiego, wreszcie do piątej drożdży p iw 
nych oraz kwasu pruskiego. Napełniw
szy w ten sposób wszystkie kolbki, za
m ykam y je  szybko korkami gumowemi, 
a końce rurek, przechodzących przez owe 
korki, podstawiamy pod rurk i eudyome- 
tryczne, wypełnione wodą i umieszczone 
w wanience szklanej, również napełnio
nej wodą. Po dokonaniu tych w szyst
kich manipulacyj zauważymy niebawem, 
że drugi i trzeci z eudyometrów poczy
na się szybko napełniać tlenem, pow sta
łym sku tk iem  katalitycznego rozkładu 
dwutlenku wodoru, wywołanego w p ierw 
szej kolbie obecnością p latyny koloidal
nej, w drugiej zaś kolbie obecnością en
zymu zawartego w drożdżach. Ale w eu- 
dyometrach pierwszym, czwartym  i p ią 
tym pęcherzyki tlenu pojawiają się b a r 
dzo powoli i w małej ilości. W  przypad
ku eudyometru pierwszego tłumaczy się 
to tem, że zaw arty  w kolbce czysty roz
twór dw utlenku  wodoru rozkłada się s a 
morzutnie na tlen  i wodę, lecz bardzo 
powoli. Co zaś dotyczę eudyometrów 
czwartego i piątego, to aczkolwiek połą
czone z niemi kolbki zawierają ]edna pla
tynę  koloidalną, d ruga  zaś drożdże, zna 
komicie przyśpieszające rozkład perhy- 
drolu, to jednak, sku tk iem  dodatku ś la 
dów kwasu pruskiego, owe katalizatory 
zostały „za tru te1*. Po upływie nieco 
dłuższego przeciągu czasu ślady kw asu
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pruskiego zostaną  utlen ione tlenem per- j 
hydrolu, a wówczas zarówno p la tyna  k o 
loidalna ja k  i enzym y drożdży odzyszczą 
uprzednią swą zdolność katalicznego p rzy 
śpieszania rozkładu dwutlenku.

Z doświadczeń tych  widzimy, że ko
loidalna p latyna, podobnie ja k  koloidalne 
enzymy drożdży, przyśpiesza ka ta l i tycz 
nie sam orzutny  rozkład dwutlenku wo
doru, a nadto, podobnie j a k  drożdże, da
je  się za truć  śladam i kw asu  pruskiego, 
tej tak  zabójczej truc izny  dla wszelkich 
organizmów żywych.

Analogia pomiędzy zachowaniem  się 
p latyny a drożdży j e s t  zupełna,—do tego 
stopnia łudząca, że skłoniła swego czasu 
Schónbeina do uznan ia  katalitycznego 
rozkładu dw utlenku  wodoru za „pierwo
wzór lerm entacy i" , a później Brediga do 
ochrzczenia koloidalnych roztworów m e
tali m ianem  „ferm entów metalicz- 
n y c h u x).

Powyższe p rzykłady  bynajm niej nie 
w yczerpu ją  całego bogactw a osobliw
szych cech koloidów, zależnych bezpo
średnio od ich niepomiernie rozwiniętej 
powierzchni ga tunkow ej. Już na w s tę 
pie wspomnieliśmy, że do najbardziej 
znamiennych własności koloidów należy 
ich zdolność ścinania  się pod wpływem  
różnych czynników n a tu ry  ta k  fizycznej 
j a k  i chemicznej. W iadomo, że prócz 
koloidów analogiczne zachowanie w y k a
zują również zawiesiny makro- i m ikro
skopowe substancyj s ta łych  w cieczach; 
wiadomo, że np. tak a  zawaesina zwykłej 
gliny w wodzie zsiada się oraz sklaro- 
wuje nieporównanie szybciej, jeś li  doda
my do niej roztw oru  jak ie jko lw iek  soli, 
lub wogóle roztw oru  jak iegobądź elek
trolitu. Pod wpływem  ty c h  elektrolitów 
drobniutkie cząstki gliny łączą się ze so
bą na większe ziarna, k tó re  też szybciej 
opadają. Podobnież rzecz się ma i z roz
tworam i koloidalnemi. Zmiany ich s ta 
nów, znane pod nazw ą z jaw isk  galare- 
cenia i śc inania się, polegają  na zm niej

1) Pa trz  Bredig, Anorganisohe Ferm ente, 
Lipsk, 1901.

szaniu się stopnia dyspersyi cząstek za
wieszonych, na zbijaniu się owych czą
stek  ultramikroskopowych na skupienia 
większe, ja k  to niedawno wykazał Zsig- 
mondy drogą bezpośrednich obserwacyj 
ultramikroskopowych.

Różne wszakże substaneye koloidalne 
zachowują się względem jednych  i tych  
samych czynników fizycznych i chemicz
nych w sposób całkiem odmienny. Na- 
przykład jedne roztwory koloidalne ści
nają się z łatwością już  sku tk iem  nie 
znacznych podwyższeń ich tem peratury , 
inne natom iast znoszą ogrzanie naw et 
do względnie wysokich tem pera tu r.  J e 
dne koloidy ścinają się pod wpływem 
m inimalnych ilości elektrolitów, inne ty l
ko galarecieją, a jeszcze inne nie zmie
niają się nawet pod wpływem  znacznych 
dawek soli. W szystk ich  tych  różnic za
chowania się roztworów koloidalnych nie 
t łum aczy teorya dyspersyjna. Nie t łu 
maczy jednak  tylko z tego względu, że 
narazie pominęliśmy milczeniem kw estyę 
s tanu  skupienia cząstek koloidu rozsia
nych w ciekłej masie rozpuszczalnika.

W ypełnijm y jednak  tę  lukę naszych 
wywodów teoretycznych.

Z góry przewidzieć można, że cząstki 
koloidu, czyli fazy dyspersyjnej, mogą 
być albo gazowe, albo też ciekłe lub s ta 
łe. Ze swej s trony  i środowisko, w któ- 
rem owe cząstki są zawieszone, czyli 
ogólnie mówiąc, środowisko dyspersyjne, 
można sobie przedstawić również gazo- 
wem, ciekłem lub stałem. Z tych  sze
ściu możliwości daje się utworzyć 9 kom- 
binacyj dwójkowych, z k tó rych  przede
w szystk iem  trzy  bliżej nas obchodzą, 
a mianowicie:

faza dyspers. środowisko dyspers. utw ór kol. 
gazowa ciekle piana
ciekła ciekłe emulsoidy
stała ciekłe suspensoidy

Zatem, nie uwzględniając piany, roz
twory koloidalne możemy podzielić prze
dewszystkiem  na dwie grupy: na suspen
soidy oraz na emulsoidy.

Typowemi przedstawicielami p ierw 
szych są demonstrowane poprzednio roz
tw ory  koloidalne złota, s rebra  i platyny,
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przedstawicielami zaś drugich, znane 
każdemu roztwory białka lub żelatyny.

Suspensoidy w ykazują  w ogóle wielkie 
podobieństwo do g rubych  zawiesin ciał 
s ta łych  w cieczach, czyli do tak  z w. 
suspensyj, na co zresztą zwrócił uwagę 
Benjamin Richter, już  w początkach XIX 
stulecia. Podobnie ja k  zwykłe suspensye 
dają  się one rozdzielać zapomocą centry- 
fugowania, przyczem faza dyspersyjna 
wydziela się w postaci stałych proszków. 
Pod względem optycznym suspensoidy 
prawie stale okazują słabsze lub silniej
sze zmętnienie, niekiedy zjawiska opa- 
lescencyi, a obserwowane pod ultrami- 
kroskopem w ykazują  obecność oddziel
nych ziarnek. Owe ziarnka są zwykle 
słabo naładowane elektrycznością, już  to 
odjemną, już  też dodatnią,—to też w po
lu elektrycznem  suspensoidy wędrują 
albo w k ierunku anody, lub też w k ie 
runku  katody. W parze z obecnością 
tych ładunków elektrycznych idzie wraż
liwość suspensoidów na minimalne n a 
wet dawki elektrolitów, k tóre zobojęt
n iają owe ich ładunki elektryczne i w y
wołują przez to koagulacyę koloidu. Raz 
s trącone z roztworów, suspensoidy nie 
rozpuszczają się ponownie, zatem ich 
procesy koagulacyi są nieodwracalne.

Wreszcie suspensoidy nie wyw ierają  
widocznego wpływu ani na napięcie po
wierzchniowe, ani też na tarcie wew nę
trzne rozpuszczalnika czyli środowiska 
dyspersyjnego.

Emulsoidy, odwrotnie, już  w minimal
nych  koncentracyach  gwałtownie zwięk
szają tarcie  wewnętrzne środowiska 
dyspersyjnego, a jego napięcie powierz
chniowe silnie obniżają, sku tk iem  czego 
wszystkie  niemal emulsoidy pienią się 
tak  łatwo, jeśli skłócimy je z powietrzem 
lub innym  gazem obojętnym. Pod wzglę
dem optycznym  emulsoidy przedstawiają 
się przeważnie jako  ciecze całkiem prze
zroczyste, klarowne, wykazujące co naj
wyżej ślady opalescenc\i, czyli odmien
nego zabarwienia w świetle przechodzą- 
cem niż w świetle odbitem. Podobnież 
j a k  suspensoidy w ykazują  one w praw 
dzie znane zjawisko Tyndalla, lecz pod 
ultram ikroskopem  niepodobna rozróżnić

w nich poszczególnych kropelek. Ró
wnież nie mają one ładunków elektrycz
nych, to też nie w ędrują  w polu e lek
trycznem, a małe dawki elektrolitów nie 
ścinają ich, dawki zaś duże wywołują 
zjawiska galarecenia, czyli rozdziału su- 
spensoidu na dwie nie mieszające się ze 
sobą w arstw y,—na rozpuszczalnik wraz 
z elektrolitem, oraz galaretę, zawierającą 
w sobie cały zasób fazy dyspersyjnej. 
W zetknięciu z czystym  rozpuszczalni
kiem, ga larety  te przechodzą ponownie 
do roztworu;—zatem procesy galarecenia 
emulsoidów są odwracalne, w przeciw
stawieniu do nieodwracalnych procesów 
ścinania się suspensoidów.

Uwzględnienie przeto s tanu  skupienia 
faz zawieszonych pozwoliło teoryi dysper
syjnej roztworów koloidalnych w y tłum a
czyć zasadnicze różnice w zachowaniu 
się suspensoidów i emulsoidów. Pozwo
liło ono nadto przewidzieć i poglądowo 
objaśnić wiele innych cech i właściwo
ści bardziej subtelnych, wykazywanych 
przez różne kategorye  roztworów koloi
dalnych. N ieste ty— brak czasu nie po
zwala nam  rozszerzać jeszcze bardziej 
ram  niniejszego wykładu.

W  ciągu tych  kilku kw adransów  cza
su zdołaliśmy zaledwie zlekka tylko n a 
szkicować zrąb chemii koloidów, a i tak  
już przebraliśm y miarę cierpliwości s łu 
chaczów. Czy jednak  bezowocnie — to 
jeszcze pytanie.

Koloidy stanowią dziś bowiem niejako 
ośrodek badań fizyko-chemicznych, ba
dań budzących najżywsze zainteresowa
nie nie tylko pośród chemików teo re ty 
ków, lecz również w szerokich kołach 
biologów, mineralogów, geologów, techn i
ków, medyków, a nawet i rolników.

Ale bo też koloidy odegrały niepośled
nią rolę czynną w dziejach powstania 
i rozwoju życia organicznego na po
wierzchni gL>bu naszego—i rolę tę w dal
szym ci.jgu spełniają. Czyż bowiem na 
tem podłożu jałowem, wytworzonem przez 
krystaliczne substancye mineralne, wcho
dzące w skład skał i głazów naszej sko
rupy ziemskiej, powstałoby kiedykolwiek
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życie organiczne—gdyby  owa powłoka 
krysta liczna  nie pokryła się skutkiem  
w ietszenia  w arstw am i koloidalnych roz
tw orów  oraz galaret?  Czyż dziś jeszcze 
nie obserw ujem y, że owo życie organicz
ne tam  się na jbu jn ie j  rozwija, gdzie spo
tyka  najg rubsze  w a rs tw y  podłoża koloi
dalnego, że wre ono pod równikiem, 
a zam iera  u biegunów, praw ie pozbawio
nych  koloidów!

A i same organizmy, czy to roślinne 
czy zwierzęce, jednokom órkow e—czy n a j 
bardziej złożone—czyż nie  sk ładają  się 
przeważnie z substancy j koloidalnych? 
Czyż protoplazm a, ów ośrodek życia o r
ganicznego, nie j e s t  niemi poprostu  prze
pełniona!

To też nie bez racyi biolog oczekuje 
od badań  nad  koloidami rozwiązania w ie 
lu zagadnień  życia organicznego,—nie 
bez racy i rolnik oczekuje wskazówek, 
jak iem i sposobami podnieść in tensyw 
ność tego życia w glebie.

Jan ZaioidzJci.

R. S. WOODWORTH, 

prof. w Columbia U niversity w  Nowym Yorku.

O PSYCHICZNYCH RÓŻNICACH 
RASOWYCH,

(Ciąg dalszy).

Nie można w żadnym  razie dostrzedz 
jak ie jś  zależności pomiędzy wzrokiem 
a stopniem  prym ityw ności lub zacofania 
kulturalnego, ponieważ np. N egrytosi 
z Filipinów, bez porów nania  p ry m ity w 
niejsi niż Filipińczycy m alajsk iego  po
chodzenia, a naw e t  na jp rym ityw nie js i  
z pośród dotychczas badanych  grup , u s tę 
pują  pod względem bystrośc i wzroku F i
lipińczykom i, o ile wolno wnosić z n ie 
wielkiej liczby zbadanych  osobników, 
bynajm niej nie p rzew yższają  białych. Nie 
można też uznawrać na podstaw ie do
tychczasow ych w yników  ścisłej zależno
ści pom iędzy bystrośc ią  w zroku  a ciemną 
barw ą skóry, choć słusznem  je s t  zdanie,

że barw nik  ważny je s t  z wielu wzglę
dów dla oka i w skutek tego stopień pi- 
gm entacyi mógłby odgrywać pewną rolę 
w widzeniu, ja k  to przypuszczał Rivers. 
Zdaje się jednak , że bynajmniej nie n a j 
ciemniej zabarwione rasy  posiadają wzrok 
najlepszy. Możemy z powyższego w no
sić, że widzenie je s t  procesem, w ykazu
jącym  pewne różnice rasowe, choć ze 
znacznem pokryw aniem  się skal wahań. 
Nie u lega jednak  wątpliwości, że podane 
rezu lta ty  wym agają  pewnych modyfika- 
cyj. Z jednej strony, włączenie osobni
ków z myopią i innemi podobnemi wa
dami daleko bardziej obniżyłoby średnią  
dla Europejczyków, niż dla większości 
ras  innych; rzeczywisty  więc s tan  by
strości wzroku je s t  różniejszy niż w ska 
zują  o trzym ane rezulta ty . Z drugiej 
znów strony biędnem byłoby włączyć do 
badań  krótkowidzów, jeśli  chcemy zna
leść wrodzone różnice rasowe, ponieważ 
rozmaita częstość myopii napewno zale
ży od niejednakow ych sposobów używ a
nia oka. W łaśnie sposób używania może 
wyw ierać znaczny wpływ na osobniki, 
niezaliczone do krótkowidzów i w sku tek  
tego brane do porównania. Badając ost
rość wzroku, Rivers zrobił pewne spo
strzeżenie, mające być może bardzo du
żo znaczenia. Znalazł, że gdy użyta 
w badaniu  l itera  lub znak, k tórych  po
łożenie miało być poznawane z możliwie 
największej odległości, były  odsuwane 
poza granice wyraźnego widzenia, mógł 
jeszcze prawie zawsze dobrze odgadywać 
ich położenie, choć bez pewności. Przez 
tak ie  odgadywanie czyjeś m axim um  mo
że zostać znacznie zwiększonem; s ta ra n 
na obserwacya uczy dostrzegać małe 
i niewyraźne wskazówki, na  k tórych  się 
opiera odgadywanie. Bardzo być może, 
że zajęcia człowieka cywilizowanego w y
rab ia ją  w nim zwyczaj polegania na tem, 
co widzi wyraźnie, gdy u tych, co czę
sto są zmuszeni poznawać przedmioty 
z dużej odległości, w yrab ia  się zdolność 
obserwowania nieznacznych szczegółów, 
zwiększając ich szanse podczas badania 
bystrości wzroku. Jeśli uwzględnim y tę 
możliwość łącznie z osłabieniem wzroku 
wielu Europejczyków od przepracowania
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oraz łącznie z pokrywaniem  się skal w a
hań wszystkich grup badanych, to pra
wdopodobnym staje się wniosek, że w szy
stkie rasy  m ają zasadniczo równą siłę 
wzroku. Jeśli  naw et istnieją  nieznaczne 
różnice, je s t  jednak  prawie pewnem, że 
nadzwyczajna bystrość wzroku, przypi
syw ana dzikim, polega na wprawie w in 
terpretow aniu  nieznacznych wskazówek, 
dotyczących znanych im przedmiotów. 
Badając niektóre z wielu jednostek , s ły
nących ze znakomitego wzroku, zarówno 
Rivers j a k  Rankę znaleźli, że był on 
u nich bardzo dobry, lecz nie nadzw y
czajny. W ystarczy trochę się zapoznać 
z m arynarzam i, by  znikło złudzenie, że 
podobne zdolności przekraczają  granice, 
osiągane przez białych.

Słuch dzikich cieszy się podobną opi
nią podróżników, co i wzrok; przyczyna 
je s t  tu  niewątpliwie ta  sama. W rzeczy
wistości zaś dotychczasowe badania zda
j ą  się stwierdzać, że słuch białych lepiej 
j e s t  rozwinięty. Stwierdził to Meyers 
dla Papuasów oraz Bruner w badaniach 
nad licznemi grupam i na wystawie w St. 
Louis. Zaledwie 15% z pośród 137 ba
danych Filipińczyków miało słuch równie 
dobry, j a k  zwykły białych; inne grupy 
dały trochę lepsze rezultaty , wszystkie 
jed n ak  s ta ły  poniżej średniej białych. 
Pomimo wyników tych  doświadczeń m o
żna powątpiewać, by biali zasadniczo 
mieli lepszy słuch wrodzony. Życie cy
wilizowane osłania ucho od niek tórych  
szkodliwych czynników, związanych z pry- 
m itywniejszemi warunkami; należy też 
zwrócić uwagę i na stopień czystości ze
wnętrznego przewodu słuchowego. W ia
domo także, że ucho bardzo je s t  poda
tne do wyrobienia sobie wrażliwości 
w odczuwaniu poszczególnych dźwięków, 
a zdaje się, że właśnie tik  - tak  zegarka 
i podobne dźwięki, stosowane w bada
niach, zwracają na siebie n iejednakow ą 
uwagę różnych ras.

Praw ie  to samo powiedzieć można o po
wonieniu. W obec wysoce rozwiniętego 
węchu psów i innych niższych zwierząt, 
mogło się wydawać naturalnem , że zmysł 
ten  lepiej j e s t  rozwinięty u dzikich; w y
głaszano też takie zdania o powonieniu

ludów pierwotnych, j a k  o wzroku lub 
słuchu. Nie ulega jed n a k  wątpliwości, 
że specyalne potrzeby i wprawa i tu ta j 
są przyczynami, gdyż, o ile można wno
sić z niewielu dotychczasowych badań, 
powonienie Murzynów i Papuasów wcale 
nie je s t  lepsze, niż Europejczyków.

Zinysł dotyku mało był dotąd badany. 
Mc Dougall znalazł pośród Papuasów 
osobniki z nadzwyczaj wrażliwą skórą. 
Rozróżniali oni dwa punkty  od jednego 
nawet w razie bardzo bliskiego ich po
łożenia; średnio biorąc, Papuasi znacznie 
przewyższali Europejczyków pod tym 
względem. Z drugiej znów strony In- 
dyanie, Filipińczycy, niektóre ludy a fry 
kańskie  i Aj nowie nie okazywali znacz
niejszej różnicy od białych w przypadku 
takich sam ych badań.

In teresu jącym  je s t  zmysł ucisku („the 
pain sense“), ponieważ odeń zależą m ęs
two i wytrzymałość, okazywane przez 
n iektóre rasy  na cierpienia fizyczne. Być 
może, że zmysł ucisku jest, jak  to już 
przypuszczano, przytępiony u tych  ras 
podobnie ja k  u n iek tórych  osobników, 
k tóre się nie cofały przed spaleniem się 
i dawały inne oznaki męstwa. Zmysł 
ucisku bada się przez wywieranie coraz 
większego ciśnienia na pewne części skó
ry, przyczem badana osoba ma wskazać, 
kiedy ból zaczyna odczuwać. W yniki 
badań Mc Dougalla nad Papuasam i oraz 
Brunera i moich nad Indyanami, F ilip iń
czykami, ludam i afrykańskiem i i Ajna- 
mi faktycznie ściśle się ze sobą zgadza
ją. U w szystk ich  tych ras należy w y
wierać większe ciśnienie, niż u białych 
dla wywołania bólu. Taki je s t  średni 
rezultat, lecz szczególnie ważny w tych 
badaniach  je s t  rozkład poszczególnych 
wypadków. Jakkolw iek większość b ia
łych odczuwa ból już wobec nieznacz
nych ciśnień, dość znaczna mniejszość 
daje jednakże dopiero wtedy znak, gdy 
osiągnięte są daleko większe ciśnienia, 
tak, że odpowiada ona pod tym  wzglę
dem większości Indyan. Podobnież m nie j
szość Indyan  odczuwa ból już  wobec 
znacznie m niejszych ciśnień, niż więk
szość ich współbraci, znajdując się w g ra 
nicach skali wahań białych. W każdej



426 WSZECHSWIAT Na 27

grupie rozkład osobników je s t  bimod.nl- 
ny, t. j. g rupu ją  się one około dwu ośrod
ków zamiast koło jednego; biali g rupują  
się jed n a k  głównie dokoła niżej leżące
go, Indyanie zaś i inne rasy  koło wyżej 
leżącego ośrodka. In trospekcya  wyjaśnia 
nam  tę anomalię, w ykazując , że trudno 
dokładnie oznaczyć chwilę, kiedy ciśnie
nie s ta je  się bolesnem. Jeśli  ktoś po
przestaje  na małej niedogodności, to w y
starcza dlań um iarkow ane ciśnienie; p rze
ciwnie, jeśli  ma być w yw ołany ostry ból, 
ciśnienie musi się znacznie zwiększyć. 
Przew ażna liczba białych zadawala się 
w tych  badaniach czuciem małej niedo
godności, gdy badając Indyan, odniosłem 
wrażenie, że czekali oni aż ciśnienie s t a 
nie się rzeczy wiście uszkadząjącem . S tąd 
więc wynikałoby, że różnica rasowa po
lega raczej na n iejednakow em  pojmowa
niu bólu lub- nierozum ieniu  badania, 
a nie na zmyśle ucisku.

Naogół biorąc, zdaje się, że ostrość 
zmysłów je s t  prawie jednakow a u ró 
żnych ras  ludzkich. Są różnice pomię
dzy osobnikami tej samej rasy , mogą też 
prawdopodobnie istn ieć  różnice pomiędzy 
średniem i n iek tó rych  grup, zwłaszcza, 
jeśli  te g rupy  są  małe, izolowane od in 
nych i wytworzone przez dobór w ew nętrz 
ny. Rivers znalazł faktycznie , że takie 
niewielkie g rupy  znacznie się różniły od 
białych pod względem  zmysłu barwnego. 
W  jedne j z podobnych grup  nie było 
żadnego przypadku  ś lepoty  na barwy 
czerwoną i zieloną, będącej najczęstszą 
formą ślepoty  barw nej, gdy  tym czasem  
d ruga  g rupa  w ykazyw ała  nadzwyczaj 
duży procent do tkn ię tych  ślepotą b a rw 
ną. W dużych grupach  procen t takich 
jednostek  j e s t  zapewne stały , choć we
dług istn iejących danych odpowiedni s to 
sunek  dla Mongołów niższy jes t ,  niż dla 
Europejczyków. Należałoby je d n a k  z b a 
dać bardzo wielką ilość jednostek  dla 
znalezienia właściwego stosunku; nawet 
i dla białych stosunek  ten  nie j e s t  jesz 
cze osta tecznie  usta lony . Badania nad 
ślepotą barw ną u rozm aitych  ras  s tw ie r 
dzają stanowczo fak t następu jący : nie 
znaleziono ani jedne j  rasy, choćby n a j 
prym ityw niejszej, w której ś lepota na

barw y czerwoną i zieloną byłaby zjawis
kiem powszechnem i normalnem. Fakt 
ten nie je s t  bez znaczenia dla iizyologii 
widzenia, ponieważ daltonizm, o ile nie 
je s t  objawem patologicznym, przedstawia 
zapewne powrót do bardziej p rym ityw 
nego stadyum  widzenia barwnego. A więc 
żadna rasa  ludzka nie okazuje prym ityw 
nych stopni widzenia barwnego, którego 
rozwój do obecnego stadyum  musiał się 
już  odbyć u przodków człowieka.

Dotychczas panował zupełnie inny po
gląd na rozwój zmysłu barwnego. Glad- 
stone, entuzyastyczny miłośnik Homera, 
był pierwszym, którego uderzyło u b ós t
wo nazw barw w l itera tu rze  starożytnej 
i k tó ry  sądził, że Grecy z epoki Homera 
mieli bardzo jeszcze niedostatecznie roz
winięty zmysł barwny. Szczególnie go 
uderzyło stosowanie tej samej nazwy do 
barw y niebieskiej oraz do przedmiotów 
szarych i ciemnych. Geiger, również 
zwolennik podobnych dowodów filologicz
nych, rozszerzył ich zakres, wskazując 
brak  nazwy koloru niebieskiego i w in 
nych lite ra tu rach  starożytnych. Dziwnein 
j e s t  w samej rzeczy, że niebo, se tk i r a 
zy wymieniane w Yedach i S ta rym  Te
stamencie, nigdy nie je s t  nazywane błę- 
kitnem. Najstarsze p iśm iennictwa oka
zują  podobny brak  nazw również i dla 
koloru zielonego. Geiger znalazł, że n a 
zwy barw y czarnej, białej i czerwonej 
są najstarsze; później zjawiły się kolejno 
nazwy dla barwy żółtej, ziełonej i n ie 
bieskiej. W yciągnął on stąd  wniosek, 
że h istorya  języka pozwala wejrzeć w roz
wój zmysłu barw nego i że stosownie do 
tego nasam przód odczuwana była barw a 
czerwona, inne zaś szły za nią w tym 
porządku, w jak im  w ystępują  w widmie. 
Magnus stwierdził, że wiele języków znaj
duje się dziś jeszcze w tem  samem s ta 
dyum, co starożytne: grecki, hebra jsk i 
i sanskrycki. Bardzo wiele, może naw et 
większość, n iem a oddzielnej nazwy dla 
barw y niebieskiej, a znaczna część ró
wnież i dla zielonej. N iewielka liczba 
nie posiada nazwy dla żółtej, gdy tym 
czasem prawie wszystkie  mają nazwę 
dla czerwonej. Mogło się więc zdawać, 
że dzisiejsze rasy pierwotne zaledwie
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osiągnęły ten stopień rozwoju barwnego 
widzenia, k tó ry  został osiągnięty przez 
inne rasy  kilka tysięcy lat temu. Za
sługują na uwagę następujące dwie p rze
słanki, na  k tórych opierało się to mnie
manie: naprzód, że wszystkie wrażenia, 
odbierane przez pewien lud, muszą zna
leść pomieszczenie w jego słowniku; na
stępnie zaś uważanie niektórych ludów 
spółczesnych za rzeczywiście pierwotne. 
Magnus poddał, na  szczęście, tę teoryę 
świadectwu faktów, dając podróżnikom 
i kupcom skale barw, zapomocą których 
badali oni rozmaite ludy naprzód co do 
ich możności nazywania, a następnie po
znawania i rozróżniania barw. Badania 
te wykazały częsty brak  nazw dla barw 
niebieskiej i zielonej, jednak  każdy lud 
mógł odczuwać całą skalę barw, znanych 
Europejczykowi. Był to ciężki cios dla 
argum entów  filologicznych i zbyt pośpie
sznego wniosku, że wczesne stadya roz
wojowe znajdują się wśród spółczesnych 
kulturaln ie  zacofanych ludów. Uznając 
te fakty, Magnus sądził jednak , że musi 
być ja k a ś  fizyologiczna lub psychologicz
na przyczyna szczególnego braku nazw 
dla niektórych ba rw  w wielu językach; 
przyjął on też, że barw y niebieska i zie
lona mogą być przez wiele ludów mniej 
silnie odczuwane i, będąc ciemniejszemi 
dla nich, niż dla Europejczyków, nie we
szły do ich języków. Teorya ta  została 
jednak  zapomniana, aż dopiero w os ta t
nich czasach odnowił ją  Riyers jako re 
zu lta t swych badań nad kilkoma ciemno 
zabarwionemi ludami. Badał on rozróż
nianie bardzo słabych odcieni rozm aitych 
kolorów u kilku ludów i znalazł, że, 
w porównaniu z 40 również przez niego 
zbadanym i Anglikami, ludy te  trochę 
szwankowały w rozróżnianiu blisko po
krew nych  sobie odcieni koloru niebies
kiego i żółtego, bynajmniej zaś czerwo
nego. Jedna  g rupa  stała nawet faktycz
nie wyżej od Anglików pod względem 
pobudliwości na barw ę czerwoną. Re
zulta ty  te pozwalają wnosić, j a k  sądzi 
Rivers, że barwa niebieska zapewne w sa 
mej rzeczy mniej silnie rzuca się w oczy 
ciemno zabarwionym rasom, niż E uro
pejczykom; przyjął też on, że czynnikiem

wywołującym tę różnicę, może być ra 
czej stopień zabarwienia, niż niższość. 
W siatkówce zawsze się znajduje b a rw 
nik, pochłaniający promienie niebieskie; 
ilość barw nika  może więc być większa 
u ras ciemno zabarwionych. Pogląd ten  
wart je s t  dalszych badań; niemniej prze
to należy z ostrożnością przyjmować ró 
żnicę, o trzym aną przez Riversa dla po
budliwości na barwę niebieską, ponie
waż Europejczycy, użyci do porównania, 
byli nieliczni, wykształceni i wykazywali 
ogromne różnice indywidualne. Mieliśmy 
możność badania w St. Louis przedsta
wicieli różnych ras pod względem widze
nia barwnego, lecz w zupełnie odmienny 
sposób, tak, że nasze wyniki nie nadają  
się do skontrolowania danych Riversa; 
okazało się, że wszystkie inne rasy niżej 
stały  w ogólności od białych w rozróż
nianiu barw, nie było jed n a k  specyal- 
nych braków w stosunku do barwy n ie 
bieskiej. Nie znaleźliśmy również w tych 
badaniach żadnej korelacyi między błęd- 
nemi określeniami a stopniem zabarwie
nia. Naogół biorąc, zmysł barw ny jes t  b a r 
dzo prawdopodobnie jednakow y u w szy
stkich ludów.

Łatwo widzieć na przykładzie powo
nienia, że dowody lingwistyczne są n ie 
pewnym przewodnikiem do poznania ost
rości zmysłów jakiegoś ludu. N iewątpli
wie rozróżniamy bardzo wyraźnie wiele 
zapachów, nie m am y jednak  dla nich od
dzielnych nazw. Tylko psycholog może 
wymagać całkowitego słownika -wszyst
kich wrażeń, prak tyczne wym agania k ie 
ru ją  rozwojem języka w zupełnie inny 
sposób.

Skoro zwrócimy się od zmysłów do in 
nych czynności, informacye, udzielane 
nam przez psychologa, s ta ją  się jeszcze 
skąpsze.

Zasługują na uwagę badania szybko
ści p rostych umysłowych i motorycznych 
czynności, ponieważ można s tąd  wycią
gnąć pewne wskazówki co do szybkości 
pracy mózgu. Czas, po trzebny do w y 
wołania reakcyi, mierzono u przedstaw i
cieli rozm aitych ras, przyczem okazało 
się, że j e s t  on prawie jednakow y dla 
grup bardzo różnych. Zwykle stosowa
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ne badanie, polegające n a m ie rz e n iu  cza
su, w c iągu którego  mózg wyładowuje 
szereg impulsów do tego samego m ię
śnia, nie dało dla wielu grup  żadnych 
różnic wyraźnych. Różnice były cokol
wiek większo, gdy, pomijając szybkość 
ruchu, należało go w ykonyw ać s tarannie  
i celowo. Eskim ow ie przewyższali pod 
tym  względem  w szystk ie  inne ludy, gdy 
tym czasem  najniżej stali Patagończycy 
i Indyan ie  Cocopa, g rupy  te były j e 
dnakże reprezen tow ane zaledwie przez 
kilka jednostek . Dość licznie rep rezen 
tow ani F ilipińczycy zdają się n iew ątp li
wie przewyższać białych pod tym  wzglę
dem, choć, na tu ra ln ie , pokryw anie  się 
skal wahań  je s t  bardzo znaczne.

U trzym yw ano, że s tosunkow a ilość 
osobników, posługujących  się praw ą rę 
ką, j e s t  n ie jednakow a w różnych rasach; 
uprzywilejowanie jednej ręki uważano za 
sprzyjające specyalizacyi, a przez to i cy- 
wilizacyi. Jednakże  nie mogliśmy zna- 
leść żadnej wyraźnej różnicy w stopniu 
posługiwania  się p raw ą ręką, o ile daje 
się to badać przez porównywanie siły, 
zręczności i dokładności w używaniu obu 
rąk. Negrytosi, najniższa z pośród ras 
badanych, okazywali tak i  sam stopień 
posługiwania  się p raw ą ręką, j a k  F ili
pińczycy, Indyanie  i biali.

Z powyższych rezu lta tów  słusznym 
prawdopodobnie będzie wniosek, że pro
cesy zmysłowe i motoryczne, j a k  również 
proste czynności mózgowe są praw ie j e 
dnakowe u w szystk ich  ras, jakkolw iek 
istn ieją  różnice indywidualne.

Trudno przeprowadzić zupełnie pewne 
badania  spraw  czysto um ysłowych, po
nieważ wiele zależy tu od obeznania się 
z m ateryałem , uży tym  do badania. Do
tąd  niewielu badań tego rodzaju  próbo
wano na rozm aitych  rasach.

Istn ieje  pewna liczba złudzeń i sta łych 
błędów w sądzeniu, dobrze znanych p s y 
chologowi i zależnych, j a k  się zdaje, nie 
tyle od właściwości narządów  zm ysło
wych, ile od rozm aitych  kruczków  i prze
kręcali w procesie sądzenia. Niektóre 
z nich czyniono przedm io tem  badań  po
równawczych i okazało się, że ludy, s to 
jące  na bardzo różnych s topniach k u l 

tury, popełniają te same błędy i prawie 
w tym  samym stopniu. Podnosząc, np. 
w ręk u  przedmiot, wydający się cięż
szym, niż je s t  w istocie, otrzymujemy 
wrażenie, że je s t  on niety lko daleko 
lżejszy, niż na to wygląda, lecz nawet, 
niż w rzeczywistości. K ontrast pomię
dzy wagą przedmiotu, wnioskowaną z w y
glądu, a odczuwaną podczas podnosze
nia, nie odpowiada więc sądowi. Kobie
ty  łatwiej zwykle podlegają tem u złu
dzeniu, niż mężczyźni. Badano stopień 
tego złudzenia u  rozmaitych ras i zna
leziono, z jednym  czy dwoma w y ją tk a 
mi, u wszystkich  jednakow e rezultaty . 
Podobnież przekonano się o istnieniu 
u wszystkich ras  w prawie jednakow ym  
stopniu pewnych złudzeń wzrokowych, 
w k tórych  długość lub k ierunek  odcin
ka prostej wydaje się znacznie zmienio
ny w sku tek  sąsiedztwa innych odcinków.
0  ile można wnosić z powyższych w y
ników, proste  rodzaje sądów, podlegając 
jednakow ym  zakłócającym je czynnikom, 
przebiegają  w jednakow y sposób u roz
m aitych ludów; podobieństwo procesów 
psychicznych różnych ras bynajm niej się 
więc nie ogranicza tylko do czuć zmy
słowych.

Już sam lakt, że osobniki z niższych 
ras są objektami podatnem i do badań
1 doświadczeń psychologicznych, zasłu
guje na uwagę w razie oceniania ich 
umysłowości. Rivers i jego współpraco
wnicy zbliżali się do krajowców cieśni
ny Torresa  z pewną obawą, że nie po 
trafią oni w ytrw ać  w skupieniu przez 
czas dłuższy. Rzeczywiście, subtelnych 
introspekcyj nie można się było dobić 
od tych  ludzi, lecz przekonano się zato, 
że nadają  się doskonale do wszystkich 
doświadczeń, wym agających bacznego 
obserwowania. Jeśli prowadzimy bada
nia w taki sposób, by zainteresować nie
mi dzikiego, będzie 011 je  śledził z na tę 
żoną uwagą.

Można spotkać się czasem ze zidaniem, 
że jak iś  lud pozbawiony je s t  zdolności 
uwagi, ponieważ krajowcy skarżyli  się 
na ból głowy i uciekali, gdy zaczęto ich 
pytać o kw estye  na tu ry  lingwistycznej 
lub podobne. Te same spostrzeżenia ro 
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bią nauczyciele, mający do czynienia 
z krajowcami w szkołach.

Dobry sposób badania inteligencyi bar- 
dzoby się przydał psychologii porównaw
czej, ponieważ, pomijając równość takich 
zasadniczych rzeczy ja k  zmysły, ruchy 
ciała, uw aga  i proste ka tegorye sądów, 
bardzo prawdopodobnie mogą istnieć du
że różnice w zdolnościach umysłowych 
rozmaitych grup ludzkich. Być może, 
że nie uda się zastosować żadnej prostej 
metody do badania tak  złożonej cechy, 
j a k  inteligencya. Dwoma znamiennemi 
rysam i działania inteligentnego są: szyb
kość w znajdowaniu punk tu  wyjścia 
w nowej sy tuacyi oraz stanowczość 
w ograniczeniu działania do właściwego 
kierunku i otamowywaniu aktów, w wi
doczny sposób szkodliwych dla osiągnię
cia celu zamierzonego. Prostem  bada
niem, wymagająoem udziału tych  obu- 
dwu zdolności, j e s t  tak  zw. doświadcze
nie z formami. Dana je s t  pewna ilość 
klocków o rozm aitych formach i deska 
z otworami, odpowiadającemi tym  for
mom. Umieszcza się tę deskę i klocki 
przed osobą badaną i prosi ją, by w cią
gu możliwie najkrótszego czasu włożyła 
klocki do otworów. Punktem  wyjścia 
w danej sy tuacyi winno być porówny
wanie formy klocków i otworów; zada
niem inteligencyi je s t  ściśle się trzym ać 
tej oczywistej konieczności, by, np., nie 
tracić czasu na wciskanie klocka okrą
głego do otworu kwadratowego. Zape
wne, że w ym agany je s t  tu  dość niezna
czny udział inteligencyi; rezultat bada
nia byłby prawdopodobnie ten sam dla 
Newtona, co i dla nas; wystarcza jednak  
mieć do czynienia z umysłowo chorym, 
dzieckiem lub szympansem, by widzieć, 
że albo nie potrafią oni zupełnie wyko
nać zadania albo conajmniej s tracą  dużo 
czasu na przypadkowe ruchy i próżne 
wysiłki. Zastosowano to badanie wzglę
dem przedstawicieli k ilku ras  i o trzym a
no dość znaczne różnice. Różnice śred
nie pomiędzy białymi, Indyanami, Eski- 
mami, Aj nami, Filipińczykami i Synga- 
lezami były małe obok znacznego pokry
wania  się skal wahań. Zato różnice m ię
dzy tem i rasam i a Igorotami i Negryto-

sami z Filipinów oraz Pygm ejami z Kon
ga były duże, a pokrywanie się skal 
małe. Inne podobne badanie, zastosowa
ne do kilku z tych samych grup, usze
regowało je  w tenże sposób. Rezultaty  
tego badania ściśle odpowiadają ogólne
mu wrażeniu, jakie wywarło na bada
czach zbliżenie się do badanych ludów. 
W reszcie s tosunkowa wielkość czaszki, 
określana w przybliżeniu iloczynem z je j  
trzech zewnętrznych wymiarów, ściśle 
odpowiadała u tych  grup ich in te ligen
cyi i kolejności, wykazanej przez nich 
w doświadczeniu z formami. Jeżeli za
patryw ać się będziemy powierzchownie 
na otrzym ane wyniki, mogą one okazy
wać różnice w inteligencyi między ra sa 
mi, wyznaczając tak im  grupom  ja k  Py- 
gmeje lub Negrytosi niższe stanowisko 
w porównaniu z resztą ludzkości. Mo
żna jednak  zakwestyonować słuszność 
badania; mogło być ono bardziej obcem 
dla tych  dzikich myśliwców, niż dla ba r 
dziej osiadłych grup. Oto prawie w szyst
ko, co psychologia doświadczalna może 
powiedzieć o różnicach rasowych pod 
względem inteligencyi.

Tłum. St. Pon.
(Dok. nast.).

Kalendarzyk astronomiczny na lipiec r. b.

Merkury jest niewidzialny; 19-go w gór- 
nem połączeniu ze słońcem. Wenus świeci, 
jako Jutrzenka, wschodząc przed godz. 2-gą 
po półn., 27-go, wkrótce po godz. 4-ej ra 
no, Wenus zakryje gwiazdę 7] Bliźniąt, 3—4 
wielkości; obserwować to zjawisko będą mo
gli jednak tylko posiadacze większych lu 
net.

Mars tonie w blaskach zorzy wieczorowej 
i jest niewidzialny. Jowisz świeci wieczo
rami dość nisko na południo-zachodzie, jako 
świetna gwiazda; porusza się ruchem pro
stym w gwiazdozbiorze Panny.

Saturn ukazuje . się nisko na wschodzie 
na początku miesiąca przed godz. 1-ą w no
cy, w końcu zaś przed godz. 11-ą wieczo
rem; porusza się w gwiazdozbiorze Barana 
na wschód; 30-go będzie w kwadraturze ze 
słońcem.

T. B.
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Akademia Umiejętności.
III. W ydz ia ł  matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 6  czerwca ic>io r.

P rzew o d n iczą cy : D y r e k to r  E . Jan cze w sk i-

Czł. Marchlewski przedstawia rozprawę 
p. d-ra St. Kozłowskiego p. t.: „Spektroko- 
lorymetryczna m etoda oznaczania indykanu 
w moczu".

P. K, oznaczył współczynniki absorpcyi 
indygotyny i indyrubiny (posługując się 
aparatem Koniga i Martensa) w roztworze 
chloroformowym, z k tórych  pomocą, posłu
gując się prawem L am berta  a także Yie- 
rordta, można oznaczyd dokładnie zawartość 
wspomnianych barwników w moczu, po wy
dzieleniu ich jakąkolwiek ze znanych me
tod.

Czł. Marchlewski przedstawia badanie w y
konane wspólnie z p. dr. H. Malarskim pt.: 
„Ze studyów nad chemią chlorofilu'1.

Badacze ci dają dalsze dowody identycz
ności feofytyny z filogenem, a także chloro- 
filanem, opisują sposób wydzielania allochlo- 
rofilanu z liści klonu i wreszcie dają dowo
dy analityczne identyczności chlorofilopyr- 
rolu i hemopyrrolu.

Czł. Hugo Zapałowicz przesyła rozprawę 
własną p. t.: „K rytyczny  Przegląd roślinno
ści Galicy i. Część X V I“ .

Opisuje tu  resztę gatunków  podrodziny 
Alsineae, między niemi trzy  nowe gatunki 
górskie i jednego nowego mieszańca z Tatr.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę własną p. t.: „O podwójnem załamaniu
światła w polu elektrycznem lub magne- 
ty czn em “.

W rozprawie niniejszej p. N. rozważa 
i porównywa pomiędzy sobą rozmaite od
miany interpretacyi teoretycznej e lek trosta
tycznego zjawiska Kerra. Odróżnia trzy ty 
py możliwych teoryj. Pierwsza (np. poda
na przez Yoigta) teorya zasadza się na przy
puszczeniu bezpośredniego wpływu pola na 
sposób drgania elektronów polaryzacyjnych. 
Druga (Havelock) wychodzi z założenia, że 
od pola elektrycznego może zależed układ 
cząsteczek m ateryalnych w przestrzeni, a za
tem i wartość dodatkowej składowej siły 
elektrycznej, działającej na elektrony, tej 
mianowicie, k tó ra  pochodzi od polaryzacyi 
dielektryka. W trzeciej wreszcie teoryi s ta 
ramy się wytłumaczyć zjawisko Kerra, w y
obrażając sobie (jak np. pp. Cotton i Mou- j 
ton), że pole elektryczne wywiera działania j 
oryentujące na cząsteczki lub może na kom- j 
pleksy cząsteczek, z k tó rych  składa się die- |

lektryk. P. N. roztrząsa i po części roz
wija zwłaszcza dwie pierwsze teorye; udo
wadnia, że one prowadzą do jednakowej po
staci równania dyspersyi efektu Kerra, skąd 
wynika, że z przebiegu tej dyspersyi nie 
można wnosić o istocie mechanizmu spra
wiającego zjawisko; wreszcie dyskutuje zgod
ność tych  teoryj z innemi doświadczalnie 
znanemi właściwościami zjawiska (dwoistość 
znaku, proporcyonalnośó do kwadratu  natę
żenia pola). W drugiej części rozprawy p. N. 
roztrząsa w sposób analogiczny możliwość 
podwójnego załamania światła w polu ma- 
gnetycznem, wychodząc ze znanych założeń 
H. A. Lorentza i Yoigta, które jednakże 
uzupełnia dalszemi, teoretycznie konieczne- 
mi hypotezami. Zjawisko magnetycznego 
załamania podwój aego zostało istotnie od
kryte, jak  wiadomo, przez pp. Cottona 
i Moutona przed niedawnym czasem. Czy 
teorya Lorentza i Yoigta, którą p. N. tu taj 
rozwija, jest właściwem wytłumaczeniem 
efektu, odkrytego przez uczonych francus
kich, dziś jeszcze niepodobna stanowczo t e 
go powiedzieć.

Ozł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
p. T. Koźniewskiego p. t.: „Przyczynek do 
znajomości alkaloidów korzenia rośliny San- 
guinaria canadensis".

W  rozprawie tej p. K. podaje nową me
todę oczyszczania i rozdzielania alkaloidów 
chelerytryny, sangwinaryny i protopiny, po- 
legająoą na zastosowaniu trudno rozpusz
czalnych siarc/.anów kwaśnych powyższych 
zasad. Metoda ta, znacznie tańsza, łatwiej 
i pewniej prowadzi do celu, aniżeli stoso
wana przez szkołę E. Schmidta (z Marbur
ga), polegająca wyłącznie na krystalizaoyi 
wolnych zasad. Dalej p. K. otrzymał cha
rakterystyczne pochodne jodowe cheleryr- 
tryny i sangwinaryny oraz na zasadzie sze
regu analiz sangwinaryny wzór jej ustalił 
na C20H15NO4 -j- |C 2H5OH; poprzednio przy
puszczano, że sangwinaryna stosownie do 
okoliczności krystalizuje się z cząsteczką 
wody krystalizacją’nej lub połową cząsteczki 
alkoholu.

Czł. M. P. Rudzki przedstawia rozprawę 
p. Walerego Łozińskiego p. t.: „O morenach 
krańcowych i dyluwialnej hydrografii niżu 
nadbużańskiego“.

P. Ł. podaje pokrótce wyniki swych ba
dań w terenie, podjętych celem wyjaśnienia 
ważnej a spornej dotychczas kwestyi zasię
gu  północnych lodów dyluwialnych na niżu 
bużańskim. Na południe od Uhnowa zna
lazł fragment moreny krańcowej, wznoszący 
się w kształcie krótkiego, charak terystycz
nego wału o przebiegu W —E. W innych 
okolicach, mianowicie koło Nowosiółek Przed
nich i Kardynalskich, na południe od Wa- 
niowa (koło Bełza), koło Poździmierza i ko
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ło Hohołowa, zwietszała powierzchnia mar- 
glu kredowego jest cienko, ale gęsto posy
pana okruchami skał północnych. Wymie
nione miejsca, które odróżniają się od in
nych okolic nadzwyczajną obfitością okru
chów skał północnych, łączą się wraz z mo
reną krańcową koło Uhnowa w jeden długi 
pas, przebiegający ze znacznemi przerwami 
w kierunku W — E. Pas ten odpowiada 
brzegowi lodów dyluwialnych, k tóry tutaj 
zatrzymał się przez czas pewien, a zarazem 
wyznacza południową granicę lodów w cza
sie największego rozprzestrzenienia. We
wnątrz tego pasa mamy dwie kotliny pod
mokłe (koło Uhnowa i S od Głuchowa), któ
re powstały z dyluwialnych jezior zatamo
wanych. Po obu stronach wyznaczonego po
wyżej brzegu lodów północnych widzimy 
zupełnie prawidłowe rozmieszczenie u two
rów dyluwialnych. Ku północy rozpościera 
się obszar moreny gruntowej, ukrytej pod 
grubą pokrywą lessową wyżyny sokalskiej. 
Na południe zaś ciągnie się szeroki pas pias
ków, odpowiadający zupełnie sandrom Islan- 
dyi i niżu niemieckiego. Pas piasków wy
pełnia kotlinę w środku niżu, która zda
niem p. Ł. powstała wskutek predyluwial- 
nych ruchów tektonicznych. W poprzek 
obszaru piasków przebiega niewyraźny dział 
Bugu i S ty ru  (Pustej). W epoce dyluwial- 
nej, gdy lody zajęły północną część niżu, 
wody zatamowane spiętrzyły się w tej ko
tlinie i utworzyły połączenie Bugu ze S ty 
rem, a zatem zlewisk Bałtyku i Morza Czar
nego. Na południe od brzegu lodów zaczął 
się osadzać wspomniany pas piasków dylu
wialnych, który stopniowo rozszerzał się 
i ogarnął wreszcie całą kotlinę w środku 
niżu. W skutek tego ustało z czasem połą
czenie Bugu ze Styrem i utworzył się dzi
siejszy dział wód, w którym  różnice wyso
kości są tak  małe, że nie przekraczają 30 m. 
Osadzenie się pasa piasków wyparło wody 
spiętrzone i zasypało dno kotliny. W kilku 
jednak miejscach, dokąd już nie dochodziło 
osadzanie się piasków, utrzymały się jeziora 
przez czas dłuższy i dopiero w dobie pody- 
luwialnej stopniowo zarosły i zamieniły się 
w torfowiska („Błota" Ozanyskie, Dmy- 
trowskie, t. zw. Makowszczyzna koło Ohla- 
dowa). — Obszerniejsze opracowanie powyż
szych problemów p. Ł. podejmie w zamie
rzonej monografii utworów dyluwialnych 
w Polsce.

Czł. K. Olszewski przedstawia rozprawę 
pp. L. Brunera i M. Królikowskiego p. t.: 
„O fotochemicznej zamianie kwasu maleino
wego na fumarowy".

Aby zbadać prawa zamiany kwasu ma
leinowego na fumarowy na świetle, w obec
ności drobnych ilości bromu, pp. B. i K. 
zmierzyli przedewszystkiem szybkość przy

łączania bromu w ciemności do obu tych 
kwasów i stwierdzili, że przebiega ona jako 
reakcya dwucząsteczkowa, zakłócana przez 
jony wodorowe. Ustalenie ich koncentracyi 
ustala przebieg reakcyi. Przemiana stereo
chemiczna kwasu maleinowego odbywa się 
w świetle tylko w obecności bromu i tylko 
dopóty, dopóki trwa insolacya. Czynna jest 
tu  niebieska i fioletowa część widma. W ra
zie dostatecznej ilości kwasu maleinowego 
ustala się pewna maksymalna wydajność 
przemiany, zależna wyłącznie od natężenia 
światła. W świetle słońca letniego jeden 
mol bromu zamienia np. najwyżej około 
800 molów kwasu; w świetle zimowem sto
sunek ten maleje do 300.

Czł. J .  Nusbaum przedstawia badanie 
własne wykonane wspólnie z p. Mieczysła
wem Osnerem p. t.: „O różnym rytmie re- 
generacyi w różnych okolicach ciała tego 
samego ustroju".

U wieloszozeta Amphiglene mediterranea, 
jak wykazał H. Driesch, szybkość regene
racyjna zmniejsza się w kierunku ku biegu
nowi odbytowemu (aboralnemu), tak  pod
czas nowotworzenia się głowy jak i ogona. 
Niektórzy uczeni wykazali też u pewnych 
skąposzczetów niejednakową w różnych oko
licach energię regeneracyjną. Według np. 
Konrada Mullera (1908) u  Lumbriculus va- 
riegatus w przedniej połowie ciała silniej 
jest rozwinięta zdolność regeneracyjna niż 
w tylnej. Wyniki te nie są jednak zgodne 
z rezultatami, do których doszedł Morgulis 
(1907); według mego u  Lumbriculus nie 
można zauważyć takiej różnicy. Żaden z po
między tych uczonych nie badał jednak 
kwestyi ze względu na samę topografię, na 
funkcyę położenia. W tym celu należy usu
nąć w doświadczeniu wpływ ewentualnej 
różnicy w budowie odpowiednich odcinków 
ciała oraz wpływ różnicy w ich rozmiarach. 
Albowiem w zależności od tego, czy budo
wa poszczególnych okolic ciała jest bardziej 
lub mniej złożona oraz od togo, czy rege- 
nerat ma więcej lub mniej odtworzyć, czyli 
od stosunku jego do całości, sama regene 
racya odbywać się może w różnem tempie 
i z różną energią. Dla usunięcia tych mo
mentów pp. N. i O. podzielili ciało wstęż- 
nicy Lineus ruber (odmiany wązkiej) poza 
jelitem przedniem na 1 0 — 12, a nawet 20 
odcinków, które przypadły wszystkie na je 
lito środkowe, miały jednakowe rozmiary 
i jednakową zupełnie budowę (tylko ostatni 
odcinek zawierał nadto jelito odbytowe). 
Badali stan resty tucyi tych  odcinków po 
pięciu, dziesięciu, piętnastu dniach i po jesz
cze dłuższym okresie czasu. Okazało się, 
że najszybciej i najenergiczniej regenerowały 
stale odcinki środkowe i to tak  głowową, 
jak i ogonową część ciała; coraz zaś wolniej
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i słabiej regeneracya przebiegała kolejno 
w odcinkach następujących ku przodowi 
i ku tyłowi. W każdych dwu odcinkach, 
przednim i tylnym, jednakowo odległych od 
środka ciała, proces regeneracyjny okazywał 
w tym  samym czasie stopień jednakowy. 
Gdy np. w 15-ym dniu regeneracyi w po- 
środkowym odcinku istniał już  nowy mózg, 
organ mózgowy, otwór ust, jelito przednie, 
to w odcinkach pochodzących z okolic naj
bliższych przodu lub ty łu  mózg dopiero 
tworzył się z nabłonka skóry, organy móz
gowe jeszcze nie były zróżnicowane, a jelito 
było na obu końcach ślepo zamknięte, nie 
okazując nadto zróżnicowania na poszczegól
ne oddziały. W niniejszym więc przypadku 
różnice w szybkości regeneracyi zależne by
ły wyłącznie od położenia danych odcinków 
na długiej osi ciała, były niejako funkcyą 
położenia. Jeżeli przyjmiemy pewną pola- 
ryzacyę ciała robaka ze względu na okolicę 
głowową i ogonową (każdy odcinek, aczkol
wiek wszędzie jednakową okazujący budo
wę, odtwarza zawsze głowę na końcu gło- 
wowym, a ogon na ogonowym w stosunku 
do pierwotnej całości), to pośrodku, gdzie 
polaryzacya ta  okazuje najmniejsze różnice 
napięcia na obu końcach, energia regenera
cyjna jes t  największa.

(Dok. nast.).

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

Wpływ światła pozafioletowego na two
rzenie Się ozonu. W roku 1900 Lenard 
wykazał poraź pierwszy, że pod wpływem 
promieni pozafioletowych w powietrzu tw o
rzy się ozon. Spostrzeżenie to zostało pó
źniej kilkakrotnie potwierdzone przez Gold
steina, Regenera, P . Fischera i F. Brahine- 
ra, wobec czego uchodziło za fakt dowie
dziony. Jednak  w roku 1908 ukazały się 
dwie rozprawy H. Bordiera i T. Nogiera, 
k tó rych  autorowie zaprzeczali tworzeniu się 
ozonu pod wpływem promieniowania poza
fioletowego, tłumacząc powstający wtedy 
zapach charak terystyczny , jako zjawisko

„Czysto subjektywne“. Świeżo E. van Au- 
bel zajął się rozstrzygnięciem tej kwestyi 
spornej. Wykonał on szereg doświadczeń 
następujących. Naczynie z oliwą zostało 
wystawione na bezpośrednie działanie świa
tła lampy rtęciowej. Po upływie 2 1/4 go
dziny oliwa odbarwiła się zupełnie. Próba 
zapomocą jodku potasowego i mączki wy
kazała obecność ozonu. W naczyniu, usta- 
wionem dla kontroli, oliwa, nie poddana 
działaniu promieni pozafioletowych, wcale 
nie działała na ten  sam odczynnik. _ Drugie 
doświadczenie analogiczne zostało \rykonane 
z naftą. Po pięciu godzinach ten sam od
czynnik wykazał obecność ozonu, gdy w na
czyniu kontrolującem ozonu nie znaleziono. 
Do doświadczenia następnego użyto wody 
destylowanej. J ak  wiadomo, pod działaniem 
ozonu woda utlenia się, tworząc nadtlenek 
wodoru. Po czternastu godzinach naświe
tlania lampą rtęciową badano wodę zapomo
cą płytki fotograficznej. J a k  wykazali bo
wiem P rech t i Otsuki w r. 1905, p ły tka  
fotograficzna jest nader czuła na działanie 
wody utlenionej. Dwa naczynia, jedno z wo
dą, poddaną działaniu lampy rtęciowej, d ru 
gie kontrolujące, przykryto  jedną p ły tką  fo
tograficzną. Tylko woda, poddana promie
niowaniu pozafioletowemu, podziałała na 
płytkę. Przypomnieć tu  należy, że Miro
sław Kernbaum w roku zeszłym również 
wykazał tworzenie się wody utlenionej pod 
wpływem światła pozafioletowego. Wreszcie 
w doświadczeniu czwartem na dnie naczy
nia porcelanowego położono kawałek papie
ru, napojonego roztworem jodku potasowe
go z mączką. Równolegle do papieru, w od
ległości 1,2 mm, ułożono płytę kwarcową 
4 mm  grubą; całe naczynie wstawiono do 
lampy rtęciowej. Promienie pozafioletowe 
przechodziły przez kwarc, ale zozonizowane 
powietrze nie mogło łatwo przedostać się do 
wązkiej szczeliny między kwarcem a papie
rem. Otóż już po dwu minutach naświe
tlania dostrzeżono, że w miejscach nieprzy- 
k ry tych  płytą  kwarcową papier silnie za
barwił się na niebiesko, pod płytą zaś żad
nych zmian nie można było dostrzedz,

S. Roz.

(Phys. Zeitschrift).
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