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6 do 8 w ieczorem  w lokalu  redakcy i.
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T E L E S K O P  Ś R ED NIO  Z A M O Ż N E 
GO M IŁOŚNIKA ASTRONOMII.

Dwa są typy teleskopów: refraktor 
i reflektor, w pierwszym otrzymujemy 
obraz przedmiotu przez załamanie się 
promieni w soczewce wypukłej, w dru
gim—przez odbicie od wklęsłej powierz
chni zwierciadła; powiększamy zaś tak 
otrzymany obraz i tu i tam zapomocą 
szkła ocznego jednakowo zbudowanego 
dla obu typów, złożonego z lupy lub mi
kroskopu J). Zależnie od średnicy objek- 
tywu nazywamy teleskopy trój, cztero, 
pięcio i t. d. calowemi. Im wymiar śred
nicy objektywu jest większy, tem cena 
teleskopu je s t  wyższa.

Średnio zamożny miłośnik astronomii 
naturalnie życzyłby sobie za względnie 
małą cenę nabyć teleskop możliwie du
ży, aby otrzymać wielkie powiększenia. 
Wiemy jednak, że pomimo olbrzymich 
rozmiarów7 teleskopu tak pod względem

i) F ra n c u z i u ż y w a ją  n azw y  te le sk o p u  ty lk o  
d la  re f le k to ra , r e f ra k to r  n azy w a ją  lu n e tą  a s tro 
nom iczną.

| średnicy objektywu, jako też odległości 
i ogniskowej, praktyczne zastosowanie wiel

kich powiększeń staje się niemożliwem: 
tak naprzykład 36-cio calowy refraktor 
Licka w Kalifornii teoretycznie dać mo
że najwyższe powiększenie dochodzące 
do kilku tysięcy razy, praktycznie zaś 
jasne obrazy można otrzymać dla Satur
na z powiększeniem najwyżej 520 razy, 
dla Jowisza i Marsa 350, dla Wenery 200 
razy, dla księżyca 350 i tylko bardzo 
rzadko do 600 razy, a dla gwiazd 1 000 
razy. Przyczyną tak małej możności wy
zyskania teleskopu jest szkodliwy wpływ 
atmosfery ziemskiej w chwili obserwa- 
cyi. Takie wyniki daje teleskop posta
wiony na wysokiej górze, gdzie te wpły
wy atmosferyczne są sprowadzone do 
minimum. W daleko gorszych warun
kach są teleskopy obserwatoryów wiel
kich miast: w Moskwie teleskop dający 
powiększenie więcej niż 1 000 razy, zwy
kle dać może tylko 240, rzadko 400 i pra
wie nigdy więcej ponad 540. Przyczyną 
tego jest atmosfera wielkich miast, prze
pełniona kurzem, dymem i parą; jeżeli 
jeszcze dodamy do tego falowanie po
wietrza wskutek różnicy temperatury 
różnych jego warstw, to otrzymamy



562 W SZECHSW IAT JMe 36

komplet wpływów ujemnych, zaćmiewa
jących jasność obrazów teleskopu. Gdy
byśmy mogli teleskopy z Paryża, Meu- 
don, Greenwich, Wiednia, Pułkowa prze
nieść na góry Algieru, Kaukazu, a n a 
wet na wyspy Maltę lub Luszyn, to mo
glibyśmy otrzymać powiększenia bardzo 
blizkie obliczonych teoretycznie.

Z drugiej zaś strony miłośnikowi astro
nomii wystarczają pewne umiarkowane 
powiększenia do obserwacyi różnych ciał 
niebieskich, jak  mgławice, gromady 
gwiazd, droga mleczna, które badamy 
w słabych powiększeniach od 15 do 60 
razy, księżyc i słońce w 100, Mars koło 
200 razy, Jowisz tylko, Saturn, Uran, 
Neptun wymagają powiększeń silniej 
szych: 200, 300, 400, 500 i więcej, jeżeli 
naturalnie na to ■ pozwoli spokój i czy
stość powietrza.

Gwiazdy podwójne i wielokrotne obser
wujemy w najsilniejszych powiększe
niach, chociaż bardzo znaczna ich liczba, 
mając dosyć wielką odległość wzajemną, 
nie wymaga tego.

Zwracając uwagę z jednej strony, że 
nawet wielkie teleskopy nie mogą ko
rzystać z wielkich powiększeń, z drugiej 
zaś strony, że wiele ciał niebieskich nie 
wymaga lub nie wytrzymuje silnych po
większeń, dochodzimy do wniosku, że 
w większości spostrzeżeń astronomicz
nych miłośnikowi wystarczy teleskop, da
jący powiększenie dochodzące do 500 ra 
zy. Gdyby to miał być teleskop o objek- 
tywie soczewkowym, to średnica objek
tywu musiałaby wynosić 250 mm, aby 
obraz 500 razy powiększony był dosta
tecznie jasny. Taki teleskop o soczewce 
achromatycznej kosztowałby kilka tysię
cy rubli, co dla średnio zamożnego mi
łośnika byłoby zadużym wydatkiem l). 
Inaczej się rzecz przedstawi, jeżeli wybór 
swój skierujemy do teleskopu lustrzane
go o dokładnie odszlifowanem i posre- 
brzonem zwierciedle parabolicznem, a to 
dla następujących powodów: l) reflekto
ry posiadają większą siłę świetlną, gdyż

P a trz : „T eleskop  n iezam o żn eg o  m iło śn ik a  
astronom ii* . W sz e c h św ia t M  8 z ro k u  1909.

przez refleksyę tracą zaledwie h% pro
mieni optycznych i cokolwiek tylko wię
cej promieni fotograficznych, soczewki 
zaś przez refleksyę i absorpcyę tracą zna
cznie więcej; pomimo stosunkowo krót
szej odległości ogniskowej możemy prze
to w reflektorze otrzymać większe po
większenie; przyrząd sam wtedy jako 
krótszy wygodniejszym się staje do usta
wienia i posługiwania się nim podczas 
obserwacyj. 2) Wobec tak rozpowszech
nionej dziś fotografii amatorskiej, nieje
den z miłośników astronomii zapragnie 
mieć swoje fotografie nic których ciał nie
bieskich. Ponieważ zaś promienie opty
czne i promienie chemiczne mają różne 
ogniska, nie możemy więc posiłkować 
się zwykłem i objektywami soczewkowe- 
mi. Objektyw soczewkowy służący do 
zdjęć fotograficznych musi być szlifowa
ny odpowiednio. Można, prawda, rozsu
nąć soczewki składające zwykły objek
tyw, można przed objektywem, lub po
między objektywem a okularem umie
ścić soczewkę pozwalającą zebrać dokład
nie promienie chemiczne na płycie foto
graficznej, ale rozsunąć soczewki objek
tywu bez ich uszkodzenia może tylko 
wprawna ręka; specyalny objektyw foto
graficzny lub dodatkowe soczewki ze 
względu na cenę mało będą dostępne dla 
średnio zamożnego miłośnika, gdy tym 
czasem reflektor wybornie się nadaje do 
fotografowania ciał niebieskich bez wszel
kich przygotowań. 3) Ze względu na zu
pełny brak aberacyi chromatycznej re
flektor je s t  jedynym przyrządem służą
cym do obserwacyi gwiazd barwnych.
4) Nakoniec cena zwierciadła parabolicz
nego ze względu na potrzebę szlifowania 
jednej tylko powierzchni je s t  znacznie 
mniejsza, niż cena objektywu soczewko
wego złożonego z kilku powierzchni szli
fowanych.

Wychodząc z założenia mieszczącego 
się w powyższych czterech punktach, 
zbudowałem reflektor, który przedstawia 
załączona fotografia, w sposób następu
jący: zwierciadło paraboliczne, pryzmat 
i okulary sprowadziłem od jednej ze zna
nych firm optycznych w Paryżu, tubus 
zaś i podstawę wykonano na miejscu.
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Zwierciadło ma 180 m m  (7 cali) średnicy 
i dwa metry odległości ogniskowej, po
większenie ziemskie 100 razy, astrono
miczne 200, 300, 400 i 500 razy. Roz
mieszczenie części optycznych podług 
Newtona. Tubus i podstawa z drzewa: 
tubus przedstawia ośmiokątny graniasto- 
słup, którego każdy bok składa się z pię
ciu części: na wierzchu fornier mahonio
wy o włóknach wzdłuż, następnie gruby 
fornier topolowy o włóknach wpoprzekj 
środek siedmiomilimetrowa deska lipowa, 
dalej fornier topolowy i fornier orzecho
wy zaprawiony na kolor czarny matowy. 
Boki połączone ze sobą sposobem zwa
nym u stolarzy „na feder“. Podstawa 
składa się z wideł obejmujących tubus 
i ślizgających się wraz z tubusem na kó
łeczkach po powierzchni nachylonej do 
poziomu o kąt równy dopełniającemu ką
towi do szerokości geograficznej—przed
stawia więc ustawienie teleskopu para- 
laktyczne. Koszt tak urządzonego tele
skopu wyniósł 225 rubli. Za taką cenę 
moglibyśmy dostać refraktor zaledwie 
dwu lub trój celowy jednak bez usta
wienia paralaktycznego. Teleskopy zwier
ciadlane, jako nie posiadające aberacyi 
chromatycznej, są najbardziej zbliżone 
do ideału przyrządu optycznego. Silna 
zaś aberacya sferyczna wymaga nadzwy
czaj dokładnego szlifowania dla jej usu-|

nięcia, w przeciwnym razie obrazy wy
chodzą nieostre, szczególniej daje się to 
zauważyć w razie dużych powiększeń. 
Nabywać więc trzeba zwierciadła tele
skopowe nie u firm bezimiennych, lecz 
u znanych z wyrobów doskonałych.

Jedną jedyną niedogodnością praktycz
ną jest względnie częsta konieczność od
nawiania powłoki srebrnej zwierciadła. 
Potrzeba ta zachodzi co cztery, pięć lat, 
ale w razie zachowania pewnych ostroż
ności i wprawy srebrzenie nie je s t  zbyt 
trudne do wykonania. Posrebrzyć lu
stro teleskopowe można samemu podług 
następujących przepisów: powierzchnię 
szlifowaną wyciera się kwasem azoto
wym, potem ługiem spirytusowym, ob
mywa się dokładnie wodą przekroploną 
i zwierciadło opuszcza się czystą powierz
chnią na dół, opierając na podstawkach, 
w jeden z podanych niżej płynów znaj
dujący się w naczyniu szklanem lub por- 
celanowem (półmisek).

P ły n y  do s reb rzen ia  lu s te r  te leskopow ych :
INa I . 1) A zo tan u  sre- 3) W o d o ro tle n k u  po- 

b ra  8,0 g
W o d y  d e s ty 

low anej 200,0
2) A zo tan u  am o

no w eg o  11,7
W o d y  d e s ty lo 

w an ej 200,0

ta so w eg o  19,1 g 
W o d y  d est. 200,0 „ 

^  4) C uk ru  zw y- Bk łeg o  9,6
K w asu  w in n e

go  1,1
W o d y  d est. 100,0 

P ły n  c z w a rty  g o tu je  się 10 m in u t i  dodaje  
20,0 g a lkoho lu  90°. P rzed  użyc iem  m iesza  się 
ró w n e  objętości A  -f- B.
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Na I I .  Sposób p ro s ts z y  i  p ew n ie jszy :
1) A zo tan u  sreb ra  6,0 g 3) K w a su  w in n eg o  1,0 g 
A zo tanu  an ionu  9,0 „ C uk ru  z w y k łeg o  10,0 „ 
W ody  d e s ty lo w a- W o d y  d e s ty lo -

nej 150,0 „ w an e j 100,0 „
2) W o d o ro tlen k u  O sta tn i te n  p ły n  (3) go-

p o tasu  15,0 „ tu je  się 10 m in u t i
C uk ru  zw y k łeg o  6,0 „ doda je  10,0 g a lko-
W o d y  d e s ty lo w a- h o lu  90° i  90,0 g w o-

nej 150,0 ,, d y  d e s ty l.
P rzed  użyc iem  m iesza  się p ły n y  1, 2 razem

i dodaje  się p ły n u  trz ec ieg o  135,0 g. 
v v

Na I I I .  P ro f . S a fa rik  rad z i n a s tęp u jący  p rz e 
pis: D o 3°|0 ro z tw o ru  a z o ta n u  sreb ra  d o d a je  się
am oniak  k rop lam i, dopók i tw o rz ą c y  się osad  n ie  
p rzes tan ie  zn ikać , zu p e łn ie  je d n a k  ja s n y m  p ły n  
być  nie pow in ien , lecz p o w in ien  z aw ie rać  p e 
w n ą  ilość  osadu. D o ta k  p rz y g o to w a n e g o  p ły 
nu  d o d a jem y  ró w n ą  ob ję to ść  3°|0 so li S e ig n e t te a  
(w in ian  sodow opotaso  w y). P ły n  m ożna  na lać  
na lu s tro . S reb rzy m y  p o d w ó jn ie , to  j e s t  je d e n  
p ły n  z lew am y  a n a lew am y  św ie ż y . T e m p e ra 
tu r a  p ły n u  i lu s tra  p o w in n a  b y ć  20° C., c ie p le j
sza n ie  szkodzi. S reb rzen ie  ukończone, k ie d y  
p o w ie rzch n ia  p ły n u  zaczy n a  b ły szczeć  i p o k ry . 
w a  się p ły w a ją c ą  p o w ło k ą .

Po zupełnem wyschnięciu lustra  pole
rujemy ostrożnie tamponem posypanym 
bardzo miałką kredą lub t. zw. rouge 
d’Angleterre.

Wszystkie te manipulacye z pewną do
zą cierpliwości i starania można samemu 
doskonale wykonać bez znacznych kosz 
tów. Długi czas pośród niektórych astro
nomów panowało przekonanie, że n a j
mniejszy refraktor lepszy je s t  od naj
większego reflektora. Przekonanie to 
zmieniło się, kiedy technika szlifowania 
zwierciadeł parabolicznych uczyniła tak  
znaczne postępy, że dzisiejsze lustra zna
cznie ostrzejsze dają obrazy, niż dawne 
olbrzymy Herschela, lorda Rossea lub 
Commona. Coraz też częściej obserwa- 
torya zaopatrują się w reflektory: nieda
wno ustawiono olbrzymi teleskop zwier
ciadlany w obserwatoryum Lowella we 
Flagstafie (stan Arizona). Lustro ma 
średnicy l metr, odległości ogniskowej 
5 metrów 6 0  cm, waży 14 0  kg, a grubość 
jego wynosi 175  mm.

Reflektory są najbardziej rozpowszech
nione w praktycznej Anglii, sądzę prze
to, że rozpowszechnienie ich u nas wśród 
miłośników astronomii mogłoby przyspo
rzyć nauce niejednej wieści z poza g ra 
nic globu naszego.

Dr. Feliks Przypkowski.

LU D W IK  BIERK O W SK I I JE G O  
MUZEUM ANATOM II  P A T O L O G I 
C Z N E J  PRZY  UNIW. J A G IE L L O Ń 

SKIM.

Ludwik Bierkowski należy do postaci 
zupełnie niemal dziś zapomnianych. Kto 
był Bierkowski, jakie są jego zasługi?— 
o tem nikt prawie nie wie. I niejeden 
czytelnik, biorąc do ręki świeżo wydaną 
monografię o nim x), zdziwi się, że mo
żna tyle napisać o człowieku, którego 
nazwisko nawet wielu lekarzom polskim 
je s t  całkiem nieznane. Tak mówi sam 
autor w swojej monografii, kładąc po
wyższe słowa na czele niezmiernie cie
kawego stud.yum o rzeczywiście wielkim 
uczonym i działaczu, zapomnianym Lu
dwiku Bierkowskim. Prócz kilku dru
kowanych notatek o tym człowieku, nie 
posiadaliśmy do dzisiaj ani jednej rze
czy, któraby przynajmniej zwięźle ujmo
wała życie i działalność jego. Dlatego 
też wielka wdzięczność należy się p. Ad. 
Wrzoskowi, który nie drobnym jakimś 
artykułem odświeżył pamięć o wielkim 
kiedyś w narodzie mężu, lecz odrazu po
stawił go na piedestale monumentalnego 
pomnika. Monografia bowiem jego, to 
rzecz zapewne najzupełniej wyczerpująca 
temat. Wartość jej jeszcze bardziej pod
nosi okoliczność, że oparta została na 
studyach archiwalnych i rękopiśmien
nych źródeł, przechowanych w Muzeum 
historyi medycyny w Polsce. Do mono
grafii dodany jest pięknie wykonany por
tre t Bierkowskiego, odbity z miniatury 
kredkowej z 18 3 3  roku, roboty malarza 
J. Sonntaga.

Dzieło — bo na miano takie zasługuje 
w zupełności rozprawa p. Wrzoska, je s t  
nadzwyczaj cennym nabytkiem naszej 
literatury biograficznej, niezbyt bogatej 
w rzeczywiście wartościowe prace nauko-

x) Ad. W rzosek . L u d w ik  B ierkow sk i. R ocz
n ik  lek a rsk i, w yd . p rzez  W y d zia ł le k a rsk i u n iw . 
J a g ie ll . i T ow . lek a rsk ie  k rak o w sk ie . K rak ó w , 
1911. T om  I I .  Zesz. I I .  S tr . 141—313 z p o rtr .
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we i zewszechmiar zasługuje na zwróce
nie uwagi nań tak dla osoby samego 
Bierkowskiego, jak  i dla jej opracowania. 
Niewdając się w obszerniejsze referowa
nie, w nadziei, że każdy interesowany 
sam zechce bliżej zaznajomić się z pię
kną tą pracą, dająca się czytać jak  po
wieść jaka lekka, zwrócimy uwagę zwła
szcza na jeden, niezmiernie dziś aktual
ny i ciekawy rozdział. Poprzednio j e 
dnak, dla krótkiej informacyi, poznajmy 
się z życiem człowieka, którego wartkim 
prądem biegnący wciąż strumień życia 
codziennego, pogrążył na tak długo w fa
lach zapomnienia, czyniąc pierwszego 
kiedyś wśród współczesnych, prawdzi
wym homo ignotus.

Był czas, kiedy Bierkowski cieszył się 
sławą nie tylko w Krakowie, w którym 
najczynniejsze lata życia swego spędził, 
lecz i daleko poza granicami Krakowa 
i Polski całej. W ciągu lat trzydziestu 
bez przerwy służył uniw. Jagiellońskie
mu, dzielił złe i dobre jego koleje, nie 
mało mu dodał blasku i świetności, a z za
sług swych uwił dla siebie wieniec, któ
ry skronie jego po wszystkie czasy zdo
bić będzie. Imię Bierkowskiego zaszczyt
ne zajmie miejsce w dziejach chirurgii 
w Polsce.

Urodził się w Poznaniu 1801 roku, 
gdzie też pobierał nauki początkowe 
w szkole elementarnej i średnie w gi- 
mnazyum poznańskiem. Ukończywszy 
szkołę tę w 1818 r., trzy następne lata 
spędził na wsi, poświęcając się z woli ro
dziców gospodarstwu wiejskiemu. Przez 
rok jeden uczęszczał nawet do Akad. rol
niczej w Mogilnie, niedaleko Berlina i tu 
nabrał wielkiego zamiłowania do nauk 
przyrodniczych. Porzucił jednak agro
nomię i udał się z końcem 1821 roku 
do Berlina, aby tam poświęcić się stu- 
dyom lekarskim. Wyjazd na studya do 
stolicy umożliwiło mu stypendyum, któ
re otrzymał od Tytusa Działyńskiego lub 
za jego pośrednictwem. W czasie po
bytu w uniwersytecie okazywał stale 
szczególne zamiłowanie do anatomii. Już 
w drugim roku studyów przystępuje do 
prac przygotowawczych nad atlasem ana
tomicznym, który zamierzał wydać dla

rozpoczynających naukę anatomii. Mając 
niemałe zdolności rysunkowe, sam zaj
muje się przygotowaniem rysunków do 
przyszłego swego atlasu. Po trzech la
tach pracy, doprowadza do skutku swój 
zamiar, wydając nakładem księgarni Ma
urera w Berlinie, atłas p. t. „Abbildun- 
gen der Puls—Blut—und Saugadern des 
menschlichen Korpers in XX Steindruck- 
tafeln“. Atlas rzeczony składa się z dwu 
dużych potrójnych tablic, przedstawiają
cych naczynia krwionośne na dwu figu
rach ciała ludzkiego naturalnej wielko
ści, oraz z 14 tablic in folio, przedsta
wiających tętnice, żyły i naczynia lim- 
fatyczne w rozmaitych częściach ciała 
ludzkiego. Objaśnienia tablic wydał w od
dzielnej książce p. t. „Explicatio imagi- 
num arteriarum, venarum et vasorum 
lymphaticorum corporis humani in XX 
tabulis łitograflcis exhibitarum a Ludovi- 
co Josepho de Bierkowski, Berolini 1825. 
Sumptibus librariae Maurerianae“.

Pierwsze to dzieło zostało dobrze przy
jęte zarówno w Polsce, jak  i zagranicą. 
Dla młodego studenta medycyny było 
ono pierwszym szczeblem do sławy, wy
rabiając mu imię w piśmiennictwie ana- 
tomicznem. W roku 1825 Bierkowski 
ukończył czteroletni kurs nauk lekar
skich, w czasie którego po anatomii, za
jął się szczególnie chirurgią. Zachęcony 
dobrem przyjęciem, jakie spotkało jego 
atlas anatomiczny, zabiera się do opra
cowania atlasu anatomiczno - chirurgicz
nego wraz z opisaniem operacyj chirur
gicznych. Przed oddaniem rzeczy tej do 
druku, daje ją  do przeczytania znawcom, 
między innymi Rustowi, Graefemu i Wie- 
blowi. Ci uznają dzieło za pożytec-zne 
i zwracają nań uwagę rządu. Minister 
oświaty przedstawia królowi pruskiemu 
pożytek, jaki z dzieła Bierkowskiego mo
gą mieć zarówno kraj, jak  i lekarze woj
skowi. Wskutek tego przedstawienia 
król pruski udziela autorowi 600 talarów 
na pokrycie pierwszych kosztów, a ry
chło znalazł się i nakładca: nabywszy 
dzieło za 2 400 talarów, niebawem wydał 
je kosztem 60 000 złotych polskich. Wy
szło ono również w Berlinie w r. 1826 
z datą 1827 roku p. t.. „ Anatomisch-chi-
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rurgische Abbildungen nebst Darstellung 
und Beschreibung der chirurgischen Ope- 
rationen nach den Methoden von Graefe, 
Kluge und Rust von Ludwig Joseph von 
Bierkowski. Mit einer Vorrede von dr. 
Johann Nep. Rust. Berlin, 1827. Verlag 
von Friedr. Aug. Herbig“.

Dzieło to składa się z atlasu i dwu du
żych tomów, zawierających opisy wszel
kich operacyj chirurgicznych. W bardzo 
pochlebnej dla autora przedmowie sła
wny Rust pisze, że dotąd nie było po
dobnego dzieła, tak dobrze odpowiadają
cego swemu celowi, jak dzieło Bierkow
skiego, które „wyróżnia się z pośród in
nych tego rodzaju obfitością materyału 
i nauczającern przedstawieniem rzeczy". 
Najważniejszą zaletą atlasu Bierkowskie
go je s t  przedstawianie oddzielnie roz
maitych momentów poszczególnych ope
racyj.

Po odbyciu kursu lekarskiego, Bier
kowski pozostaje jeszcze przez dwa lata 
w stolicy i tu pracuje w najsławniej
szych naówczas klinikach. W końcu 
1827 roku wybrał się w podróż nauko
wą, najpierw do Haile, później do Lipska 
i Jeny, gdzie po złożeniu egzaminów ści
słych i napisaniu rozprawy p. t. „Plan- 
tae ab animalibus discerni non possunt“, 
otrzymał stopień doktora filozofii; tytuł 
doktora medycyny otrzymał w Lipsku 
1830 roku, chociaż w tym czasie prze
bywał w Warszawie, skąd udaje się do 
Wilna, gdzie w końcu maja 1830 roku 
po złożeniu trzech egzaminów ścisłych, 
otrzymuje potwierdzenie stopnia lekar
skiego, zagranicą uzyskanego. P rak ty 
kę z niezwykłem powodzeniem zaczyna 
w Warszawie, skąd mianowany zostaje 
profesorem uniw. Jagiellońskiego. Po 
objęciu katedry niedługo zabawił w Kra
kowie, albowiem już 25 lutego 1831 r. 
otrzymał sześciotygodniowy urlop na 
wyjazd do Warszawy „w interesie fami
lijnym". Powód wyjazdu był jednak zgo
ła inny. Bierkowski wyjeżdżając z W ar
szawy w czasie powstania, obiecał tam 
powrócić, aby wstąpić jako lekarz do 
wojska polskiego, w którem rodzony brat 
jego pełnił służbę pod bronią. Owóż, 
w czasie krótkiego pobytu w Krakowie,

otrzymuje z Warszawy od komisyi Rzą
dowej Wojny nominacyę, podpisaną przez 
ministra wojny, w której powiedziano, 
że stosownie do życzenia, mianowany 
jest lekarzem sztabowym „z przeznacze
niem do pełnienia służby przy ambulansie 
sztabu głównego1'. Zabrawszy ze sobą 
garstkę uczniów medycyny, pośpieszył 
z nimi do Warszawy, dokąd przed nim 
wyjechał poprzednik jego na katedrze 
chirurgii, prof. Lewkowicz.

Za trudy poniesione w Warszawie 
w szpitalu wojskowym zaszczycony zo
stał złotym krzyżem zasługi wojskowej 
(virtuti militari), o czem dowiedział się, 
będąc już z powrotem w Krakowie. Od
tąd stale już przebywał tu, zajmując ka
tedrę chirurgii i anatomii. Staraniem je 
go założono przy uniwersytecie ambula
toryjną klinikę chirurgiczną, którą opie
kował się przez cały szereg lat, kształ
cąc w niej wielu wybitnych potem leka
rzy. Najciekawsze są jednak dla nas tru 
dy, jakie Bierkowski położył około zało
żenia pierwszego, a odrazu znakomitego 
Muzeum anatomiczno - patologicznego 
w Polsce.

Bierkowski, zostawszy profesorem, nie 
tylko bardzo energicznie zajął się pod
niesieniem kliniki chirurgicznej i położ
niczej do poziomu takiego, na jakim znaj
dowały się dobrze urządzone kliniki 
w innych krajach, lecz nadto zapragnął 
utworzyć zbiór preparatów anatomiczno- 
patologicznych nawzór podobnych zbio
rów, które wówczas zaczęto zakładać przy 
uniwersytetach zagranicznych. W tym 
celu zaczął zbierać, począwszy od paź
dziernika 1831 roku, rozmaite preparaty 
anatomiczno-patologiczne. Pojmując wa
żne znaczenie anatomii patologicznej dla 
rozwoju zarówno teoretycznych jak  i prak
tycznych gałęzi medycyny, pragnął oprzeć 
zakładane przez siebie muzeum na jak- 
najszerszych podstawach. Postanowił prze
to gromadzić zbiór okazów ze wszyst
kich dziedzin anatomii patologicznej czło
wieka, tudzież z zakresu anatomii pato
logicznej porównawczej. Podnieść nale
ży z wielkim naciskiem to zrozumienie 
wartości nauki, która jeszcze nie wywal
czyła sobie była należącego jej stano
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wiska nawet w bardzo słynnych ówczes
nych uniwersytetach.

Muzeum Bierkowskiego zaraz w pier
wszych latach po założeniu bardzo szyb
ko się rozwijało. Przyczyniły się do te
go dwie okoliczności: popierwsze przy
łączenie do niego okazów anat. - patolo
gicznych, zgromadzonych w Krakowie 
w klinice lekarskiej tudzież w zakładzie 
anatomii opisowej; podrugie podziwienia 
godna energia Bierkowskiego. Należał 
do typu zapalonych, a zarazem rozsąd
nych zbieraczów. Zbierał nie dla samej 
przyjemności zbierania, lecz dla tego 
wielkiego pożytku, jaki przynoszą za
sobne i dobrze uporządkowane zbiory. 
To zamiłowanie do gromadzenia zbiorów, 
znajdowało duże pole pracy w założeniu 
i uzupełnianiu muzeum anat.-patologicz- 
nego oraz w zbieraniu książek, osobliwie 
dawnych lekarskich polskich. W biblio
tece jego były herbarze Stef. Palimierza, 
Szymona z Łowicza, Piotra Crescentyna, 
Hieronima Spiczyńskiego, Marcina Sien
nika, Marcina z Urzędowa, Szymona Sy- 
reńskiego i wiele inn. podobnych bia
łych kruków.

Nie szczędził ani zabiegów, ani pienię
dzy, gdy chodziło o nabycie lub uzupeł
nienie jakiejś dawnej księgi lekarskiej 
polskiej. Za najcenniejszy w swoim zbio
rze uważał Zielnik Syreniusza, pięknie 
iluminowany, który nabył w 1830 roku 
w Wilnie od profesora chirurgii Porcyan- 
ki, coprawda w stanie nienajlepszym, bo 
bez wielu kart. Postanowiwszy piękny 
ten egzemplarz doprowadzić, o ile mo
żności, do dawnej świetności, nabył kil
ka podobnych egzemplarzy Zielnika Sy
reniusza, oczywiście również niezupeł
nych i kartkami z nich uzupełnił braku
jące w egzemplarzu w Wilnie nabytym. 
Potem oczyścił cały egzemplarz z brudu, 
plam i moli, odświeżył drzeworyty ilumi
nowane, czarne zaś na dobranych kar
tach wyiluminował; wreszcie oprawił tak 
uzupełniony, oczyszczony i wyilumino- 
wany egzemplarz w stosowną okładkę, 
pochodzącą z innego, znacznie gorszego 
egzemplarza Zielnika. W ten sposób 
uzupełniony w ciągu dziewięciu lat eg
zemplarz kosztował Bierkowskiego 800

złp. Przepiękny ten zabytek przechowuje 
się obecnie wr Bibliotece Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu, któremu 
ofiarowała go rodzina Bierkowskiego.

Zbiór książek lekarskich Bierkowskie
go doszedł do pokaźnej liczby przeszło 
1200 dzieł i atlasów. W księgozbiorze 
tym, którego katalog znajduje się w kra- 
kowskiem Muzeum historyi medycyny, 
były dzieła dawnych pisarzów medycz
nych, osobliwie polskich, a prócz nich 
także bardzo wiele współczesnych dzieł 
medycznych. Z bogatego księgozbioru 
tego korzystał nie sam tylko właściciel, 
ale przystęp doń mieli również ucznio
wie jego, a nawet obcy uczeni. Niestety 
cenna ta biblioteka sprzedana została na 
licytacyi po śmierci Bierkowskiego.

Bierkowski, porządkując po objęciu 
katedry narzędzia chirurgiczne, znajdu
jące się w klinice pieczy jego powierzo
nej, znalazł w jednej szafie z narzędzia
mi trzy preparaty anat.-patologiczne. J e 
den był rakiem piersi lewej, operowanej 
w' 1829 r., drugi czaszką trepanowaną 
w 1826 r., trzeci wreszcie „skirem“ pier
si operowanej „zawierającym w sobie zna
cznej wielkości jądro Wapienne, egzem
plarz tak ważny i rzadki, że każdy ga
binet patologiczny złotemby go okupił". 
Te trzy okazy stały się zawiązkiem mu
zeum, które w r. 1834 zawierało już 234 
preparatów. Przeważna część ich wzbo
gaciła muzeum w roku 1834, w tym bo
wiem roku zostały doń przeniesione pre
paraty anatomiczne z kliniki lekarskiej 
i z prosektoryum anatomicznego. Do ro
ku 1833 muzeum nie mogło zresztą szyb
ko wzrastać, gdyż nie było miejsca na 
jego umieszczenie. Dopiero po usunię
ciu w r. 1833 kliniki położniczej z gma
chu klinicznego, przeznaczono na mu
zeum jeden pokój, przez klinikę tę opu
szczony.

Od roku 1834 muzeum rozwijało się 
nadspodziewanie szybko. Bierkowski gro
madził w niem „wszystkie ważniejsze 
utwory chorobowe, operowane w zakła
dzie klinicznym, jako też przy sekcyach 
anatomicznych, klinicznych, szpitalnych 
lub sądowych znalezione*. Jeżeli zaś 
nie mógł dostać jakiegoś preparatu, to
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go kupował. Prócz preparatów suchych 
i przechowywanych w spirytusie, gro
madził także obrazy olejne, przedstawia
jące rozmaite okazy patologiczne.

Rząd Rzeczypospolitej krakowskiej po
parł usiłowania Bierkowskiego, zmierza
jące do utworzenia wielkiego zbioru, na
kazując wszystkim urzędnikom zdrowia 
tak w mieście jak  i w okręgu, aby wszel
kie ważniejsze okazy patologiczne, z wła
snej praktyki pochodzące, odsyłali W y
działowi Lekarskiemu. Bierkowski nie 
poprzestał jednak na dotychczasowym 
sposobie gromadzenia okazów, o którym 
powiadał, że niezupełnie odpowiada swe
mu celowi, gdyż preparaty, zarówno su
che jak  i spirytusowe, prawie zawsze 
tracą swą barwę naturalną, a nawet 
kształt i objętość pierwotną. Z tego po
wodu w niektórych wielkich miastach 
zagranicznych, a szczególnie w Paryżu, 
zaczęto rozmaite okazy patologiczne za
stępować wyrobami z wosku. „Ale te,— 
pisze Bierkowski—które na własne oczy 
widziałem, nie były z należytą dokład
nością oddane, niezgodne z przyrodą, 
w większej liczbie daleko piękniejsze od 
napotykanych w przyrodzie, a niektóre 
nawet zmyślone, li tylko przez fantazyę 
artysty utworzone11. Wady te stąd na j
częściej pochodziły, że artyści nie byli 
lekarzami, nie znali się przeto na oka
zach, które usiłowali naśladować; leka
rze zaś, którzy im udzielali rad, nie mieli 
należytego wyobrażenia o technice tego 
rodzaju roboty i dlatego bardzo często 
osądzali preparat woskowy za dobrze 
wykonany, aczkolwiek posiadał on duże 
braki, które można było dokładniejszem 
obrobieniem usunąć. „Żeby więc—pisał 
Bierkowski w r. 1845—nasz zbiór ochro
nić na przyszłość od wrad wyżej wzmian
kowanych i nadać mu pewną wyższość 
nad innemi tego rodzaju zakładami za
granicą wzrastającemi, postanowiłem n a 
uczyć się sam sztuki wyrabiania i na
śladowania z wosku utworów chorobo
wych, a jak  daleko w technice tejże 
sztuki w ciągu lat dziewięciu doprowa
dziłem, każdy znawca łatwo się naocznie 
na wykończonych iuż wyrobach przeko
nać może. Niektóre bowiem z nich tak

się udały, że z pewną trudnością przy
chodzi sztukę od natury odróżnić. Szko
da tylko, że wszystkie wyroby, przed
stawiające głowy, odrobione są z zam- 
kniętemi powiekami, a to dla uniknięcia 
kosztów na sztuczne oczy szklane11. Pó
źniej atoli i ta drobna wada usunięta 
została. Ileż to szlachetnego zapału ży
wić musiał dzielny uczony, zabierając się 
do owładnięcia wcale niełatwej sztuki 
modelowania!

W 1843 roku muzeum Bierkowskiego 
otrzymało nowe pomieszczenie w obszer
nej sali kliniki chirurgicznej. Po prze
niesieniu zbiorów do nowej sali wszyst
kie okazy zostały przejrzane, odczysz
czone, systematycznie uporządkowane 
i nowemi napisami opatrzone. Tak upo
rządkowany zbiór obejmował w 1845 r. 
440 rozmaitych okazów, nie licząc w to 
kilkudziesięciu preparatów woskowych, 
które nie mogły jeszcze być ustawione 
w Muzeum z powodu braku podstawek, 
osad, osłon i nakrywek. W takim sta
nie znajdowało się Muzeum dnia 7 listo
pada 1845 r. w którym Bierkowski ofia
rował je  Wydz. lekarskiemu w uniwer
sytecie Jagiellońskim.

Po rozstaniu się z ukochanym zbio
rem, tak pracowicie od lat kilkunastu 
kompletowanym, Bierkowski nie przestał 
się nim opiekować. Owszem, mając te 
raz uzasadnioną nadzieję, że dzieło jego 
będzie miało troskliwego opiekuna, z tem 
większą energią pracował dla jego roz
woju. W ostatnim dziesiątku lat, kiedy 
już niemal zupełnie przestał zajmować 
się działalnością naukowo-pisarską, coraz 
więcej pracował nad powiększaniem zbio
ru preparatów. Praca dla Muzeum stała 
się namiętnością jego. Nie poprzestając 
na zbieraniu ich w Krakowie, wyprawił 
się na wycieczkę chirurgiczno - patologi
czną naprzód do Galicyi wschodniej, 
a później do Tatr i Pienin.

O wzroście Muzeum po 1852 roku nie 
posiadamy wiadomości dokładniejszych. 
Ostatnie bowiem sprawozdanie urzędowe 
Bierkowskiego o stanie Muzeum nosi da
tę 20 sierpnia 1852 roku. Od następne
go roku szkolnego, w którym autonomia 
uniwersytecka została zawieszona, akty
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Wydz. lek. znajdują się w wielkim nie
ładzie, a w nich albo wcale niema rocz
nych raportów profesorów, albo są bar
dzo pobieżne. Ponieważ jednak wiemy 
skądinąd, że Bierkowski i w ostatnich 
latach życia swego gorliwie zajmował 
się powiększaniem zbiorów, przeto Mu
zeum w r. 1860, w którym Bierkowski 
umarł, powinno było być bardzo zasob
ne. W każdym razie było w niem wów
czas niemniej niż 717 preperatów, taką 
bowiem liczbę inwentarza Bierkowskiego 
nosił jeden preparat, z jego Muzeum po
chodzący, a obecnie znajdujący się w Mu
zeum krak. zakładu anatomii patolo
gicznej.

Dopóki Bierkowski żył, Muzeum świet
nie się rozwijało, lecz po śmierci jego 
smutny los je  spotkał. Z początku po
zostawało nadal w obrębie kliniki chi
rurgicznej pod zarządem profesora chi
rurgii. Do roku 1874 wymieniane było 
w oficyalnych drukowanych spisach wy
kładów jako gabinet anat. - chirurgiczny. 
Był to ostatni rok istnienia tegoż Mu
zeum, ■ poczynając bowiem od półrocza 
zimowego 1874/5 roku szkolnego we 
wspomnianych opisach urzędowych nie
ma już o niem najmniejszej wzmianki.

Zbiory Bierkowskiego dostały się po 
jego śmierci w największej części do 
krak. zakładu anatomii patologicznej, 
mianowicie 376 okazów, jak  świadczy 
o tem znajdująca się po dziś dzień w tym 
zakładzie duża oprawna księga in folio, 
zatytułowana: „Katalog zbioru (muzeum) 
patołogiczno-anatomicznego od r. 1851 — , 
1868, t. j. prof. Bierkowskiego, Treitza 
Heschla i Teichmanna". Z obrazów ma
lowanych nie pozostał ani jeden, więcej 
ocalało odlewów gipsowych i nieco wo
skowych.

Tak trudy, łożone całe niemal życie 
przez dzielnego uczonego, poszły na mar
ne i z tego też powodu większa jest za- 
sługa^prof. Wrzoska, który wyrwał za
pomnieniu życie człowieka rzeczywiście 
wielkiego i z należną dlań czcią przeka
zał je  potomności.

D. Janusz.

F IZ Y O L O G 1 A  S N U .

(D okończenie).

Takie są mniej więcej zjawiska zebra
ne przez flzyologów na osobnikach śpią
cych. Na podstawie tego szeregu do
świadczeń można się zająć teoryami, ma- 
jącemi nam sen wyjaśnić.

Jaka jest przyczyna snu? Dlaczego 
śpimy? Odpowiedź nie jest łatwa, gdyż 
jeżeli będzie ścisła i zwięzła, prawdopo
dobnie nie będzie dokładna; jeżeli ją 
uogólnimy, nie będzie ani ścisła, ani 
zwięzła.

Sprzeczność zdań pomiędzy uczonymi 
jest bardzo zrozumiała, zwłaszcza, jeżeli 
zwrócimy uwagę na trudność obserwa
cyi.

Dawniej uczeni przypuszczali, że sen 
jest w związku z przypływem krwi do 
mózgu, wynikającym z pozycyi leżącej 
śpiącego. Dzisiaj po ścisłem badaniu te- 
orya ta jedynie zaciekawia, ale nie za
dawala, gdyż wiemy choćby to jedno, że 
można bardzo długo leżeć, nieśpiąc. Pó
źniej wypowiedziano zdanie, że sen wy
nika z anemii mózgowej. Zmniejszenie 
ilości krwi w mózgu w rozmaity sposób 
miałoby wywoływać sen. Mózg albo nie 
otrzymywałby dosyć posiłku, albo też 
wydzieliny komórek mózgowych nie by
łyby dosyć prędko usuwane; komórki 
mózgowe przestawałyby działać czy to 
wskutek anemii, czy wskutek zatrucia. 
Inni uczeni odrzucili te hypotezy. Iiichet 
między wielu innymi twierdzi, że zmia
ny ciśnienia wynikające ze snu i z czu
wania są daleko słabsze, aniżeli wynika
jące z położenia głowy i że gołębie, któ
rym wyjęto mózg, wr dalszym ciągu na- 
przemian śpią i czuwają.

Zmiany we krwi i w limfie również 
były uważane za przyczyny snu. Krew, 
stając się bardziej lepką, gęstszą, utrud
niałaby ogólne działanie mózgu, lub też 
pozbawiałaby wody komórki nerwowe, 
a ilość limfy wzrastałaby przez wciąga
nie w siebie wody z komórek. Devaux, 
który właśnie ogłosił to ostatnie twier
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dzenie, usprawiedliwia je, opierając się 
na tem, że powieki i skóra na twarzy są 
nabrzmiałe po długim i ciężkim śnie. 
Niestety, doświadczenie dowiodło, że nie
ma żadnego związku pomiędzy potrzebą 
snu a stanem krwi.

Poza tem inne teorye starają  się wy
tłumaczyć sen zjawiskami nerwowemi. 
Sen wynikałby zatem z przerwy łączno
ści pomiędzy mózgiem a resztą układu 
nerwowego, lub też z przerwy łączności 
między samemi komórkami nerwowemi. 
Teorye te jednak nie zostały potwierdzo
ne doświadczalnie.

Myśl wytłumaczenia snu przez w strzy
manie działalności ośrodków nerwowych 
pociągnęła kilku fizyologów. W swej 
najdokładniejszej postaci, ułożonej przez 
Porela i Oskara Vogta, myśl ta może się 
wyrażać w sposób następujący: sen jest 
przeszkodą, wytworzoną przez anemię 
mózgową, następującą po pobudzeniu 
przez pewne czynniki, jak  widok łóżka, 
noc i t. d. lub też przez uczucie wyczer
pania mózgu.

Wreszcie kilku uczonych przypisywało 
sen brakowi zewnętrznych podnieceń, 
opierając się na badaniu chorych, dotknię
tych ogólnem znieczuleniem, którzy za
sypiają, jak  tylko im się zamknie oczy 
i zatka uszy. Na nieszczęście są to cho
rzy histerycy i ich sen różni się od nor
malnego. Zresztą niezawsze cisza i cie
mność potrzebne są do snu; można nie
kiedy spać i pomimo światła i hałasu.

Słuszne są uwagi Claparedea, że po
wyższe hypotezy nie są oparte na fak
tach pewnych, wic le z pomiędzy nich 
nawet się z niemi nie zgadza; że dane 
zjawiska mogłyby w równym stopniu być 
skutkiem, jak  i przyczyną snu; że wre
szcie, gdyby nawet te zjawiska były przy
czyną snu, zasada ich mechanizmu po
zostaje nadal wątpliwą. Hypotezy te 
wcale się nie przyczyniły do rozwiązania 
zagadnienia.

Istnieją coprawda inne teorye snu, opie- , 
rające się na zjawiskach chemicznych. 
Podług tych teoryj sen wynika ze zmę
czenia, z tego, że układ nerwowy jest 
wyczerpany, że więc musimy odpocząć 
i nabrać nowych sił. Podczas snu ciało

nasze jest jak  „zegar, zatrzymany pod
czas naciągania w ag“, jak  „maszyna, 
w której ogień zgaszono, przez czas gdy 
robotnicy ją  naprawiają11 i t. d. Owe te 
orye zawierają dużo prawdy i przeważ
nie zasługują na uznanie. Kwestya tak 
się przedstawia: podobnie jak  maszyna 
staje z powodu braku materyału palne
go, lub z powodu nagromadzenia popio
łu, również i organizm zasypiałby, albo 
wskutek wyczerpania materyj potrzeb
nych do życia mózgu, albo też dlatego, 
że zebrałoby się zawiele wydzielin, prze
ważnie trujących.

Pomiędzy substancyami potrzebnemi 
do działania ośrodków nerwowych istnie
ją  dwie, bardzo ważne, a mianowicie tlen 
i substancya chromatofilowa. Ośrodki 
nerwowe spożytkowują, wtedy gdy są 
czynne, wielką ilość tlenu; można więc 
przypuszczać, że sen wynika ze zmniej
szenia ilości tlenu w mózgu i że pozwala 
zaopatrzyć się w nowy zapas tego gazu 
potrzebny po przebudzeniu. Takie było 
twierdzenie Sommera, następnie Pfliige- 
ra, oparte na badaniach Pettenkofera 
i Voita. Inną substancyą potrzebną do 
działania komórek nerwowych, groma
dzącą się w nich w czasie spoczynku 
i znikającą po dłuższem ich działaniu, 
jest substancya, którą Nissl odkrył we 
wszystkich prawie komórkach nerwo
wych i która z powodu łatwości zabar
wiania się, otrzymała nazwę chromotofl- 
lowej. Można również tłumaczyć sen zu
żywaniem tej substancyi; doszedł do te 
go wniosku Daddi, stwierdziwszy zupeł
ne jej zniknięcie podczas dłuższej bez
senności.

Lecz, jeżeli ośrodki nerwowe zawierają 
substancye niezbędne do ich działania, 
muszą również podczas tego działania 
wytwarzać pewne wydzieliny. Taką wy
dzieliną je s t  dobrze oddawma znany bez
wodnik węglowy, wydzielający się z płuc. 
Rafael Dubois uważa go za przyczynę 
snu. Coprawdn badał tylko sen zimowy 
świstaka. Również podług Duboisa sen 
nie odnawia organizmu: zasypiamy, dla
tego, że w krwi nagromadził się bezwod
nik węglowy, lecz podczas snu ciało to 
nagromadza się w dalszym ciągu, aż do
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póki nie zbierze się w dostatecznej ilo
ści, aby pobudzić ośrodki nerwowe.

Poza bezwodnikiem węglowym są jesz
cze inne wydzieliny, wynikające z czyn
ności nerwowej, lecz są znacznie mniej 
znane, przytem wpływ ich nie je s t  po
party, lub niedostatecznie poparty do- 
świadczeniami.

Wszystkie te teorye chemiczne wy
czerpania, lub zatrucia, są bezwarunko
wo więcej warte, aniżeli poprzednie; zga
dzają się z prostą obserwacyą, że zmę
czenie naogół wywołuje senność i że sen 
jest wzmacniający; tłumaczą następczość 
snu i czuwania. Są one też bardzo roz
powszechnione i ogólnie przyjęte.

Jednakże Claparćde ma słuszność, że 
nie są one wystarczające. Twierdzi on, 
że zmęczenie i sen nie są równoległe: 
można spać, nie będąc zmęczonym, a na
tomiast wielkie zmęczenie często nie po
zwala usnąć. Następnie zauważa, że po
dług teoryj chemicznych sen i czuwanie 
powinny przedstawiać charakter peryo- 
dyczności o krótkich fazach, tymczasem 
tego zauważyć nie można. Dalej, że po
jęcie zatruwania podczas snu sprzeciwia 
się zasadom flzyołogii, gdyż trudno zro
zumieć, w jak i sposób codzienne ośmio
godzinne zatruwanie nie przynosi szko
dy organizmowi. Wreszcie dodaje, że 
wszystkich faktów, które można zauwa
żyć podczas badania snu, mianowicie do
browolnego zasypiania, łub późniejszego 
dobrowolnego przebudzania się i t. d. nie 
można wytłumaczyć teoryą chemiczną. 
Badania przeprowadzane przez Yashidea 
i Vurpasa na pewnych bliźniętach zro
śniętych wykazują dostatecznie niedo
skonałość teoryj chemicznych snu. Rze
czywiście, bliźnięta, których naczynia 
krwionośne się łączyły, budziły się i za
sypiały niezależnie jedno od drugiego 
i jedno sypiało znakomicie, gdy drugie 
cierpiało na bezsenność.

Wogółe teorye flzyologiczne snu nie 
mogą go wytłumaczyć, gdyż żadna z nich 
nie może brać pod uwagę zjawisk psy
chologicznych, wchodzących tu w grę. 
Widzieliśmy, że można zasypiać i budzić 
się dowolnie, lub stosownie do przyzwy

czajenia, są to sprawy nienadające się 
do badań fizyologa.

Claparede, który sobie z tego znako
micie zdawał sprawę, podaje inne jesz
cze rozwiązanie zagadnienia, zarazem 
psychologiczne i flzyologiczne, a które 
on nazwał teoryą „biologiczną" snu. Po
dług niego sen nie je s t  poprostu stanem 
biernym, przerwą w działaniu organizmu, 
jest to działanie czynne, mające znacze
nie biologiczne. Zasypia się przed właści- 
wem, rzeczywistem wyczerpaniem i śpi 
się właśnie, aby do niego nie dopuścić. 
Sea jest czynnością obrony organizmu 
i odczuwa się pragnienie snu przed gwał
towną jego potrzebą, tak, jak się jest 
głodnym i spragnionym przed niezbędną 
koniecznością jedzenia i picia, tak, jak 
jaskółka ulatuje na południe przed na
dejściem zimy i ptak ściele gniazdo przed 
złożeniem w niem swoich jaj. W szyst
kie te instynktowne czyny, wszystkie te 
instynkty wypowiadają się zanim się s ta 
ną niezbędną koniecznością. Takie po
jęcie o śnie jako o instynkcie czynnym 
zmienia zupełnie zagadnienie; sen nie 
jest już wtedy koniecznością absolutną, 
lecz staje się aktem, mogącym uledz 
zmianie. Tak jak  wszystkiemi instynk
tami kieruje nim chwilowa potrzeba. 
Spiiny, jeżeli w danej chwili sprawa snu 
jest dla nas najważniejszą, lecz możemy 
nie spać, jeżeli inny instynkt jednocze
śnie występuje silniej i musi przede- 
wszystkiem być urzeczywistniony. Ta 
plastyczność instynktu ułatwia nam zro
zumienie zmian zachodzących we śnie, 
przyczyn zasypiania i budzenia się; uła
twia nam zrozumienie marzeń sennych. 
Teoryą Claparedea przewyższa inne, gdyż 
ona jedna stosuje się do wszystkich tak 
licznych postaci snu. Nie odrzuca też 
teoryj flzyologicznych, gdyż może je 
przyjąć za środki pobudzające instynktu 
snu.

Teoryą ta przechodzi jednak granice 
czystej flzyołogii i znów nas wprowadza 
w dziedzinę psychologii, choć w każdym 
razie pozostawia szerokie pole działania 
fizyologowi, który może się starać dopeł
nić i uzupełnić to, co w teoryi Claparó- 
dea nie jest dostatecznie wyjaśnione.
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Mówimy, że sen je s t  instynktem obron
nym, lecz przeciw czemu? Od czego 
chroni nas sen, co pobudza do snu?

Pióron i Legendre starali się rozwią
zać te zagadnienia i od sześciu lat nad 
tem pracują. Doszli dotychczas do n a 
stępujących wniosków;

Sen je s t  instynktem posłusznym pra
wu chwilowej potrzeby. Zjawiska fizyo- 
logiczne, towarzyszące mu, są, często nie
stale, nic nas nie uprawnia do uważania 
ich za przyczyny snu, a niejednokrotnie 
wydają się być skutkiem snu.

Od czego broni nas instynkt snu? 
Zniesienie snu, bezsenność wykażą nam 
może przyczynę tego instynktu i po
zwolą nam rozpoznać przyczyny flzyolo
giczne.

W tym celu, aby wreszcie wynaleść 
te przyczyny, Pieron i Legendre nie d a 
wali spać zwierzętom i badali, co się ze 
zwierzęciem wtedy dzieje. Przedewszyst- 
kiem trudno było wywoływać bezsen
ność bez zmęczenia badanego osobnika, 
a skutki zmęczenia wpływałyby na te, 
które stwierdzone być miały.

Długie i mozolne próby wykazały, że 
długa bezsenność je s t  zawsze szkodliwa 
i po jakich dziesięciu dniach zwierzę 
znieść jej nie mogło i zdychało. Przez 
cały ten czas potrzeba snu była coraz 
silniejsza i można było zauważyć pomię
dzy przypuszczalnemi czynnikami fizyo- 
logicznemi snu takie, które wzrastały 
i które zdawały się być związane z po
trzebą snu i niezmienne, nie mogące za
tem być uważane za przyczynę snu 
Temperatura ciała pozostaje normalna, 
ruchy oddechowe nie ulegają zmianie. 
Można odrzucić teoryę, jakoby krew s ta 
wała się uboższą w tlen, a bogatszą 
w dwutlenek węgla, Nie można też 
przyjąć teoryi, tłumaczącej sen pozba
wieniem wody krwi, lub mózgu. Około 
dziesiątego dnia zwierzę nie może już 
utrzymać otwartych oczów; łapy ciągle 
się uginają; traci coraz bardziej czucie 
i trzeba bardzo silnych podnieceń dla 
wywołania reakcyi. Jednocześnie w mó
zgu zachodzą zmiany w komórkach, wy
łącznie w części czołowej, których w in 
ny sposób wywołać nie można, a zatem

572

wydają się być cechą charakterystyczną 
bezsenności. Jeżeli się takiemp zwierzę
ciu pozwoli następnie zasnąć, wpada 
w głęboki sen, po którym wstaje zupeł
nie zdrowe i zmiany w jego mózgu zni
kają.

A zatem długa bezsenność wywołuje 
gwałtowną potrzebę snu i zmiany w ko
mórkach mózgowych, w części czołowej. 
Skąd pochodzą te zjawiska? z wyczerpa
nia, czy z zatrucia? Pytanie to każe po
wrócić do teoryj chemicznych i . spraw
dzić je  drogą doświadczalną.

Jeżeli potrzeba snu pochodzi z na
gromadzenia się w organizmie materyj 
trujących, powinnoby się, wstrzykując 
te substancye normalnemu zwierzęciu 
wywołać w nim również potrzebę snu. 
Pierwsze tego rodzaju próby okazały się 
bezowocne. Wstrzykując w żyłę nor
malnego psa krew, lub serum z psa, któ
remu się nie pozwala usnąć, Pióron i Le
gendre nie otrzymali jasnego wryniku, 
wywołali natomiast pewne zmiany w ko
mórkach części czołowej. Wstrzykiwa
nia tych samych substancyj wprost 
w mózg, nie były szczęśliwsze.

Czy z tego należało wywnioskować, 
że podczas bezsenności nie gromadzą się 
substaneye trujące, lecz zachodzi jed y 
nie wyczerpanie komórek nerwowych? 
Być może, ale było również możebne, że 
krew normalnego zwierzęcia niszczyła 
owe substancye w małych wstrzykiwane 
ilościach, lub że wogóle było ich zamało. 
Dla wszelkiej pewności przeprowadzono 
innego rodzaju doświadczenia. Istnieje 
wewnątrz i dokoła ośrodków nerwowych 
płyn, który je zupełnie pokrywa. Dostać 
się do tego płynu jest rzeczą trudną, ale 
z pewną wprawą dojść do tego można. 
Płyn taki ze zwierzęcia, któremu się nie 
pozwalało usnąć, wstrzyknięty zwierzęciu 
normalnemu, wywołuje u niego gwałto
wną potrzebę snu, mniej wuęcej w pół 
godziny po wstrzyknięciu; zwierzę dręt
wieje, mruży oczy, członki jego uginają 
się, powieki opuszczają, traci wrażliwość 
i oddziaływa na silne już tylko podnie
cenia. Mózg jego przedstawia zwykłe, 
charakterystyczne objawy bezsenności. 
Wstrzyknięcie, zrobione w tych samych
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warunkach płynów ze zwierząt normal
nych nic podobnego nie wywołuje. Na
leży więc wywnioskować z powyższych 
doświadczeń, że można przenieść gwał
towną potrzebę snu ze zwierzęcia cheą.- 
cego zasnąć na zwierzę normalne i że 
pewne płyny pierwszego zwierzęcia mają 
własność, lub też zawierają substancyę 
zdolną do wywołania snu.

Zagadnienie snu nie jest więc łatwe 
do rozwiązania, lecz jeżeli flzyologia nie 
może całkowicie go wyjaśnić, jej zada
nie nie je s t  mnifejsze, ani mniejszą jej 
zasługa, aniżeli innych nauk.

Streściła //. G.

----------

Kalendarzyk astronom iczny na wrzesień r. b.

Merkury jest niewidoczny w pierwszej 
i drugiej dekadzie. 25 go będzie w naj
większej elongaoyi zachodniej od słońca 
(17,°9) i może być podówczas dostrzeżony 
na wschodzie na krótko przed wzejściem 
słońca.

Wenus 15-go jest w dolnem połączeniu 
ze słońcem, i wskutek tego tego, naogół bę
dzie niewidoczna. W końcu miesiąca zacz
nie się wyłaniać z promieni zorzy, jako Ju
trzenka.

Marsa łatwo dostrzegać można, jako ja
sną, czerwonawą gwiazdę, świecącą późnym 
wieczorem niewysoko na wschodzie, pod 
Plejadami. Planeta szybko porusza się na 
wschód po bogatej w gwiazdy konstelacyi 
Byka, oddalając się wciąż od Saturna, koło 
którego tak blisko była w połowie sierpnia. 
Tarcza planety, ma rozmiary dość znaczne 
(11"— 14"), tak, że badania powierzchni pla
nety są już dostępne.

Jowisz tonie w blaskach zorzy wieczoro
wej.

Saturn wschodzi w środku miesiąca we 
2 |  godziny po zajściu słońca i świeci na 
pograniczu gwiazdozbiorów Barana i Byka. 
Porusza się powoli na zachód.

Pełnia księżyca 8-go o 5-ej wieczorem.
W innem miejscu piszemy o komecie 

Brooksa, widocznej gołem okiem.

T. B.

K o re sp o n d e n ta  W szechśw iata.

Kometa Brooksa.

Odkryta w Genewie (Amerykańskiej) przez 
wymienionego astronoma w dniu ‘21 lipca 
r. b. jako mgławica o blasku gwiazd 10 
wielkości, a więc teleskopowa kometa przej
dzie przez punkt przy słoneczny 27-go paź
dziernika, w odległości 72̂  milionów kilome
trów od Słońca. Kiedy 20-go sierpnia spoj
rzeliśmy na nią, pó powrocie z dłuższej wy
prawy geodezyjnej, okazała się już widocz
na gołem okiem, dokładnie 6-ej wielkości, 
z wyraźnem zgęszczeniem rnateryi świecącej 
w środku. Ta obserwacya skłania nas do 
zwrócenia uwagi czytelników na niepozorną 
jeszcze tymczasem plamkę mgławicową, przy
puszczać bowiem wolno (ale jest to tylko 
domniemanie nasze), że mamy w niej do czy
nienia z zarodkiem okazałej komety z war
koczem, interesującej szersze sfery i dobrze 
widzialnej w naszym kraju.

Podajemy współrzędne komety, służyć mo
gące do odnalezienia jej na niebie z pomo
cą mapki nieba i do śledzenia, zwłaszcza 
zapomocą lornetki, zmian, jakim ulegać bę
dzie blask jej i kształty.

3 września a l-9h' 37m 8—-j-54°42'
5 n i ' 18 54 55 48
7 r> 18 30 56 38
9 » 18 4 57 10

11 n 17 37 57 20
13 n 17 11 57 0

Z tej tabliczki widać, że kometa w naszych 
szerokościach nie zachodzi. Najokazalej przed
stawiać się będzie w październiku.

Kometę obserwowaliśmy jeszcze 22-go 
sierpnia, przyczem nie zauważaliśmy wzro
stu blasku od 20-go b. m. Zachmurzone na
stępnych dni niebo odmówiło nam jej wi
doku.

Kazań, 26 sierpnia 1911 r.
T. Banachiewicz.

W sprawie astronomów - amatorów.

W Jiś 33 Wszechświata, znajduje się list 
otwarty p. d-ra Przypkowskiego w sprawie 
astronomów-amatorów, który powinien zna- 
)eść oddźwięk pośród miłośników pięknej 
nauki astronomii. U nas astronomia jest 
dotąd uprawiana bardzo słabo, nadzwyczaj 
mało czynimy na tem polu wiedzy; nie wiele 
osób, rzeczywiście miłujących tę naukę, prar 
cuje w tym kierunku, a i ci, z braku ja
kiejkolwiek łączności ze sobą, muszą nieraz
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szukać pomocy gdzieindziej, co niewątpliwie 
szkodzi rozwojowi astronomii w kraju na
szym i osłabia działalność jej adeptów. N ie
którzy twierdzą, że przyczyną takiego sta 
nu rzeczy, jest brak środków materyaluych. 
Zapewne — ale to nie jest wyłączną przy- 
ozyną. Bardziej jeszcze brakuje nam wy- 
trwałośoi. Gdy wyrobimy w sobie wytrwa
łość, znajdą się i środki materyalne. Dla 
ułatwienia zadań astronomom - amatorom 
przez wzajemne współdziałanie proponuję 
utworzenie chooiaż małego kółka miłośni
ków astronomii, jeżeli się okaże dostateczna 
liczba zgłoszeń.

Maksymilian Białecki.

Maksymilian Białęcki, Warszawa, ulica 
Złota jYs 55 in. 49. Luneta ziemska o śred
nicy objektywu 4VS cm. Powiększenie do 
25 razy. Szkło do obserwacyi słońca wła
snego pomysłu. Systematyczne obserwacye 
plam i pochodni słonecznych; prowadzi się 
trzeci rok statystyka plam. Obserwacye 
zjawisk w układzie Jowisza, księżyca, n ie
których gwiazd podwójnych, gromad gwia
zdowych i mgławic. Badania gwiazd zmien
nych. Studya nad astronomią teoretyczną.

KRONIKA NAUKOWA.

Ciężar w łaściw y nitonu czyli emanacyi 
radowej. Wiadomo, że według teoryi roz
padania się atomów przemiana radu w ema- 
naoyę radową odbywa się w taki sposób, 
że określona liczba atomów radu w ciągu 
sekundy rozpada się z wyrzuceniem z każ
dego cząstki a. Atom radowy uszczuplony
0 cząstkę a staje się atomem emanacyi. Po
nieważ atom radu ma ciężar 226,4, a cząst
ka a. jako atom helu — 4, więc ciężar ato
mowy emanacyi radowej czyli nitonu powi
nien być =  222,4. Doświadczenia, przepro
wadzone w celu bezpośredniego oznaczenia 
oiężaru atomowego emanacyi radowej zapo- 
mocą szybkości dyfuzyi, dały wyniki bardzo 
niepomyślne. Pp. R. Whytlaw Gray i sir 
W. Ramsay w r. 1909 próbowali rozwiązać 
zadanie na innej drodze. Powiodło się im 
oznaczenie punktu krytycznego i punktu 
wrzenia emanacyi, do czego użyli mniej niż
1 mms gazu. Opierając się na ogólnie przy- 
jętem mniemaniu, że emanacya należy do 
rodziny gazów szlachetnych, wymienieni ba
dacze wykreślili krzywą ciężaru atomowego 
ksenonu, kryptonu i argonu jako funkcyę 
ich punktów krytycznych i punktów wrze

nia, a przez ekstrapolacyę obliczyli z tych  
samych danych ciężar atomowy #bmanaoyi 
radowej na mniej więcej 176. Ponieważ ta 
wartość—-jak zresztą wszelkie wyniki ekstra- 
polacyi — nie przedstawia cech wiarogodno- 
ści w stopniu dostateoznym, pp, Gray i Ram
say świeżo podjęli jeszcze raz bezpośrednie 
oznaozenie. W tym celu wzięli się do zwa
żenia emanacyi, wydzielonej w określonym 
czasie przez rad, który mieli do rozporzą
dzenia. Objętość otrzymanej objętości ema- 
naoyi wynosiła około 0,1 mm.3. Jeżeli C. at. 
jest 222, to objętość powyższa ważyłaby 
mniej niż 7 t 400 mg. Chcąc zważyć taką 
masę, należy mieć wagi, które wskazywać 
mogą jeszcze V100 „oo m9- Steele i Grant 
w roku 1909 zbudowali wagi, których czu
łość dosięga ’/250 ooo m9- Gray i Ramsay 
zbudowali do swoich doświadczeń wagi 
w zasadzie do tamtych podobno, lecz któ- 
ryoh czułość dochodziła do 3/ i 0ooooo m9- 
Metoda ważenia polegała na tem, że użyta 
ilość emanacyi była równoważona maleńkim 
balonikiem szklanym z powietrzem, którego 
ciężar zmieniano, zmieniając jego ciśnienie, 
co dawało się osiągnąć w taki sposób, że 
cały przyrząd znajdował się w naczyniu 
szklanem, połączonem z pompą, zmniejsza
jącą ciśnienie w miarę potrzeby. Po zwa
żeniu w taki sposób znanej objętości ema- 
naoyi, ważono na tym samym przyrządzie 
równą objętość powietrza. Rzeoz prosta, że 
w tym opisie pomijamy oałą olbrzymią ilość 
najsubtelniejszych ostrożności, zastosowa
nych z niezwykłą pomysłowośoią. Użyta 
przez badaczów objętość emanacyi wynosiła 
0,07347 mm3; po uwzględnieniu wszystkich 
możliwych poprawek, objętość tę przyjęto 
za =  0,073 mm,3. W 0° i pod ciśnieniem 
760 m m  użyta ilość emanacyi ważyła

710 ooo ooo 9- Litr zatem waży 9>727 9 . 
a ponieważ litr tlenu waży 1,429 g, zatem 
ciężar cząsteczkowy emanacyi wynosi 218. 
Wartość ta jest tak zbliżona do teoretycz
nie obliczonej, że doświadczenie Graya i Ram
saya może być uznane za stanowcze popar
cie teoryi rozpadania się atomów. Jak wia
domo, badacze, których doświadczenie opi
saliśmy, emanacyę radową nazwali nitonem, 
Nt, chcąc w końcówce nazwy zaznaozyć 
przynależność tego ciała do rodziny gazów 
szlachetnych. Nazwa emanacyi tak jednak 
już się utarła, że zapewne utrzyma się i na
dal obok nowo proponowanej.

M.
(P ro c . o f  th e  -Roy. Soc.).

Mikrob, rozkładający błonnik. (Bacillus 
cellulosae desagregans). W ciągu badań 
swych nad podagrą kur pan A. Distaso w y
odrębnił z pośród flory żołądka tych pta
ków bakteryę, która jest zdolna do rozkła
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dania błonnika. Dla otrzymania czystego 
błonnika p. D. używał papieru Berzeliusa, 
umieszczonego w środowisku nieorganicz- 
nem, lub w wodzie sterylizowanej. O istnie
niu drobnoustroju, działającego na błonnik 
wspominali rozmaici badacze, leczj^dotyoh- 
czas nikt go nie wyosobnił. (Les anśrobies, 
przez A. Distaso. Paryż, 1910). Rzeczony 
mikrob jest bacylem drobnym, prostym, 
niekiedy lekko skręconym. Końce jego są 
ścięte pod kątem prostym. Tworzy zarod
niki owalne. Rośnie w głębokiej żelatynie 
cukrowej jako anerobia warunkowa; nie w y
dziela gazu. Oddzielne jego kolonie są okrą
głe, o brzegach lśniących; dosięgają wielko
ści główki szpilki. W środowisku tem Ba- 
cillus cellulosae rzadko daje zarodniki. Wy
stępują one licznie w hodowli o żelozie po
chyłej. Kolonie j go na tem podłożu po
dobne są bardzo do streptokoków. W 22° 
nie rośnie; w żelatynie o 37°, w razie głę
bokiego zakłócia— rozrasta się dobrze, sta
jąc się miejscami płynnym. Nie działa na 
mleko. Na pożywkach peptonowych, jak 
również i na białku jajka rozwija się źle. 
W bulionie Martina rośnie słabo. Nie daje 
reakcyi indolowej — pożywki słodkie sprzy
jają mu słabo. Działanie jego na glukozę 
jest nikłe; nie rozkłada laktozy, maltozy 
i sacharozy. Przekształca szybko skrobię 
na dekstrynę. Gdy go hodujemy na podło 
żu mineralnem z papierem Berzeliusa — po 
kilku dniach papier staje się coraz cień
szym, rozkłada się i tworzy zwitki fibr. Na 
tem ogranicza się jego działanie. Rozkłada 
również ziemniaki, sałatę, groszek, dając cu
kry. Działanie jego na sałatę każe przy
puszczać, że atakuje on pektynę, przeista
czając ją w cukier, redukujący płyn Feh- 
linga.

N. M.
(C. r. de la  soc. de B io log ie  J\a 22).

Z historyi rozwoju pijawki. Pijawki z ro
dziny Clepsinidae na dolnej stronie swego 
płaskiego ciała przytwierdzają jaja- z cza
sem, gdy młode się wylęgną, nie opuszczają 
matki, leoz zapomocą przyssawki przymoco
wują się do niej i pozostają w tym stanie, 
póki nie osiągną znacznej wielkości (około 
V3 wielkości dorosłego zwierzęcia). W lite
raturze znajduje się stosunkowo mało wska
zówek, dotyoząoych danej kwestyi (z wy
jątkiem dsvu europejskich gatunków: Cl. he- 
teroclita i Cl. bioculata). Świeżo na stacyi 
biologicznej nad jeziorem Seligerem L. Mol- 
tschanow x) znalazł, że nabłonek dorosłych 
pijawek (Cl. heteroclita) w miejscu przyssa- 
wania się młodych podlega znacznemu zró-

x) L . A. M o ltschanow . E in  B e itra g  zn r B io
lo g ie  d e r  C lepsinen  (H iru d in ea). Z oolog. A nzei- 
g er. Tom  X X X V III . M  5)6_ 1911<

żnicowaniu i składa się z wydłużonyoh ko
mórek. Komórki te rozmieszczone pojedyń- 
ozemi grupami przypominają wyglądem bro
dawki i wykazują pewne cechy rozkładu. 
Ssawka młodego okazu w środkowej częśoi 
przedstawia się stosunkowo równo, przy 
brzegach zaś tworzą się długie wyrostki, 
odpowiadające wyrostkom nabłonka matozy- 
nego. Powstaje w ten sposób bardzo silne 
połączenie młodego osobnika z matką. Tego 
rodzaju połączenie Moltschanow opisuje dla 
Clepsine heteroclita i Clepsine bioculata. 
Między nabłonkiem matki a przyssawką 
młodej pijawki często można obserwować 
dosyć duże bryłki ziarniste, które oczywi- 
śoie składają się z produktów rozpadu lub 
może z wydzieliny nabłonka matki. Również 
na skrawkach można zauważyć, że nabło
nek dorosłej pijawki jest porozdzierany i zna
czne jego kawałki zostają przy twierdzono do 
ssawki młodego okazu; stąd więc inożria 
wnieść, jak silnie oba indywidua są zrośnię
te. Młode Glossiphonia (Clepsine) sexoou- 
lata nie są tak mocno połączone z doro- 
słemi okazami, jednak, sądząc po budowie 
nabłonka ich brzusznej strony, gatunek ten 
jest bliski pozostałych Clepsin. Nabłonek 
okazu matczynego odznacza się obfitością 
małych okrągłych wakuoli w pobliżu wol
nych końców, mających wygląd pęcherzy
ków. Prawdopodobnie nabłonek macierzyń
ski dostarcza młodym pożywienia i zależnie 
od stopnia nasycenia matki może mieć roz
maity wygląd. Od ilości pożywienia, które 
matka może wydawać, zależy według mnie
mania p. M.—liczba młodych: u 61. bioou- 
lata i heteroclita liczba ta dochodzi 7— 12; 
u jednego zaś badanego egzemplarza Hemi- 
cłepsis marginata p. M. naliczył około 35 
młodych ciemno-zielonych okazów. Młode 
przytwierdzają się do matki nie przednim 
końcem, lecz zapomocą swej tylnej przy
ssawki. Po ostrożnem oderwaniu od matki, 
trzymanej w akwaryum, młode zaczynały 
się kręcić wokoło, póki nie natrafiły na in
ną pijawkę (nie należącą nawet do rodziny 
Clepsinidae), do której zwykle po stronię 
brzusznej się przytwierdzały. Bardzo cie
kawa jest kwostya, czy młode z gatunku 
Clepsine, trafiając po oderwaniu na inny 
gatunek, wyrośnie na zwierzę dojrzałe? Pró
by w danym kierunku przeprowadzane przez 
p. M. nie dały wyników pożądanych, mimo 
to badacz ten sądzi, że wyniki mogą być 
dodatnie, opierając się na spostrzeżeniu, że 
wśród młodych do jednej matki przyssanych 
okazów trafiają się jeden lub dwa egzem
plarze, wyróżniające się swą wielkością 
i wiekiem. Tutaj nasuwa się pytanie, czy 
te osobniki nie są właśnie przybyszami, któ
rzy, porzucając matkę, tutaj się osiedlili?

Dr. Wł. M.
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Wpływ dymu tytuniowego na rośliny.
Badania Oswalda Richtera wykazały, że po
wietrze zanieczyszczone przez gaz świetlny 
i jego produkty spalania się wywiera szko
dliwy wpływ na wzrost roślin. Obecnie Mo- 
lisch badał wpływ dymu tytuniowego na 
roślinki rozmaitych roślin. Otóż pokazało 
się, że hodowle fasoli, wystawione na dzia
łanie dymu tytuniowego, były mniejsze, lecz 
grubsze, niż hodowle w czystem powietrzu; 
dym tytuniowy sądząc z wyglądu roślinek 
wywiera taki sam wpływ, jak gaz świetlny. 
Prowadzone były również badania nad ro
ślinkami wyki (Vicia sativa), które w wa
runkach normalnych zazwyczaj wytwarzają 
antocyan; w dymie tytuniowym powstają 
tylko ślady tego barwnika, wobec czego 
liście pączków są blado żółte. Prócz tego 
napięcie tkanek dochodzi do tak wysokiego 
stopnia, że łodyga często pęka, i wskutek 
iniiltracyi przestrzeni międzykomórkowych 
wygląda, jak szklana. Następnie roślinki 
wyki zarówno jak i grochu wykazują w mniej
szym lub większym stopniu osłabienie geo- 
tropizmu odjemnego, które ujawnia się w tem, 
że łodygi rosną nie pionowo, lecz poziomo 
lub pochyło. Szkodliwy wpływ dymu ty 
tuniowego na rośliny hodowane w donicz
kach jest mniejszy, niż na hodowle wodne. 
Pakt ten można objaśnić tem, że ziemia 
pochłania szkodliwe części składowe dymu 
i stopniowo oczyszcza powietrze. Wspo
mniane zjawiska, jak stwierdził Molisch, 
sprowadza nie tylko dym tytuniowy, lecz 
i dym powstający przez palenie papieru, 
drzewa i słomy. Dla wywołania zjawisk nie
normalnego wzrostu wystarcza dym z ka
wałka papieru 10 — 20 cm'2, z heblowiny 
10 cni a lub słomy długości 10 cm. Spo
strzeżenia te świadczą, że nikotyna, zawar
ta w dymie tytuniowym, nie stanowi skład
nika, który wywołuje nienormalny wzrost 
roślin. Okoliczność ta została stwierdzona 
przez doświadczenia z czystą nikotyną. N ie
wiadomo atoli, czy nikotyna w dymie ty tu 
niowym występuje w stanie wolnym czy 
też w jakiemś połączeniu; być może, że ja
kiś związek nikotyny działa szkodliwie.
Z innych części składowych dymu tytunio
wego pirydyna, siarkowodór i tlenek węgla 
wywołują podobne zjawiska, jak sam dym 
tytuniowy. Szczególnie podobne jest dzia
łanie tlenku węgla, a  ponieważ zawiera się i

1 on i w innych rodzajach dymu, należy przy
puszczać, że on właśnie jest gtówną przy
czyną nienormalnego wzrostu. Drobnoustro
jom dym tytuniowy nie tylko szkodzi, lecz 
nawet zabija je w krótkim czasie. Niektóre 
ameby tracą życie już w pół godziny, a nie- 

; które bakterye w godzinę po rozpoczęciu 
działania dymu. Kwestya, czy dym ty tu 
niowy szkodzi roślinom w późniejszych okre
sach rozwoju, pozostaje nierozstrzygnięta. 
W kołach ogrodniczych panuje przekonanie, 
że rośliny dojrzałe wytrzymują działanie dy
mu bez żadnej szkody dla siebie; stosują go 
nawet, jak wiadomo, jako doskonały środek 
do wytępienia mszyc. Cz. St.

(N a tu rw . R u n d .).

Środki chemiczne, przyśpieszające doj
rzewanie OWOCÓW. Oddawna znane są w te
oryi i w praktyce sposoby, wywołujące 
przedwczesne kwitnięcie roślin; wystarczy 
wspomnieć tu o eteryzowaniu roślin przez 
Johansena i kąpielach ciepłych stosowanych 
przez Molischa. Obecnie znane są już od 
dłuższego czasu fakty wywoływania sztucz
nie wcześniejszego dojrzewania owoców, np. 
daktyli zapomocą owijania ich gałgankami, 
zwilżonemi w occie. Yinson zbadał obecnie 
odpowiednie działanie znacznej liczby sub- 
stancyj. Na podstawie doświadczeń doszedł 
do przekonania, że cała rzecz polega na tem, 
aby znieczulić protoplazmę, nie niszcząc 
działania powstającego przytem enzymu. 
Jeżeli daktyle zanurzymy w wodzie o tem
peraturze 60° i następnie powoli ogrzejemy 
do 95°, to w 75° ciemne zabarwienie docho
dzi do maximum. Powyżej 80° daktyle 
przybierają taką samę jasną barwę, jaką 

i mają owoce niedojrzałe. Działanie przyśpie
szające dojrzewanie występuje po kilku 
dniach; jest ono takie samo, jak w razie 
stosowania środków chemicznych. W tem
peraturze wyższej, niż 95° wpływ przyśpie
szający ustaje; prawdopodobnie w tych wa
runkach zostaje zniszczony enzym. W wy- 

; borze środków chemicznych, należy oczywi
ście zwracać uwagę, aby nie działały one 

: szkodliwie na smak i zapach owoców. Naj- 
; lepiej nadają się: para kwasu octowego, pro- 

pionowego, chloroformu, bromku etylowego 
| i t. d.; nie dają się stosować: benzyna, estry 
| kwasów organicznych, aceton, eter, olejki 
| lotne i t. p. Cz. St.

(N a tu rw . R und .).
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