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W historyi badania przyrodniczego 
ziem polskich zdarzył się wypadek, k tó 
rego nie waham  się nazwać doniosłym: 
Wyszedł nowy tom Pam ię tn ika  Fizyogra- 
ficznego. W yszedł w nowych w arun
kach, pod nową redakcyą, jako  organ 
niedawno utworzonej w łonie Tow arzy
stw a Krajoznawczego Sekcyi Fizyogra- 
ficznej. Dość już przytoczonych okolicz
ności, żeby czytelnik zrozumiał, że ten 
dwudziesty pierwszy tom Pam ię tn ika  Fi- 
zyograficznego to słup graniczny, to sy
gnał nowej ery w badaniach nad p rzy
rodą krajową.

Ze wspomnień osobistych a w m nie j
szym stopniu ze skąpych wzmianek w li
teraturze wiemy, że poszukiwania przy
rodnicze na wszystkich  ziemiach dawnej 
Polski aż do czasów najnowszych były 
całkowicie pozostawione na łasce losu. 
Przed powstaniem Komisyi Fizyograficz- 
nej n iegdyś Tow arzystw a Naukowego 
krakowskiego, następnie  adoptowanej 
przez Akademię Umiejętności, s tan  rzeczy

w Polsce był taki, że o ile pewien przy
rodnik zainteresował się jakim ś szczegó
łem albo jakim ś działem ze swego za
kresu, a jednocześnie miał dość zapału, 
wytrzymałości, zdrowia i pieniędzy, to 
mógł sobie prowadzić swoje badania. Mo
że niezawsze i niewszędzie spotykał się 
z samemi przeszkodami, a naw et zdarzało 
się, że wrodzona dobroduszność i gościn
ność Polaków skłaniała niektórych do 
pobłażliwego trak tow ania  takiego dziwa
ka łapiącego muchy albo zbierającego 
badyle i chwasty. Bywały zdarzenia, że 
„naturalista", z racyi swego stanowiska, 
np. nauczycielskiego, powtarzał wyciecz
ki badawcze przez lat szereg i tym  spo
sobem utrwala! poniekąd swe nazwisko 
i swoje rysy  w pamięci mieszkańców 
kraju. Wtedy powstawał pewien rodzaj 
popularności, może sławy, o tyle rzeko
mej, że sławiący nie umieliby oprzeć 
swego uznania na żadnym argumencie 
naukowym.

Inne też były zwyczaje badaczów przy
rody w połowie albo przed połową wieku 
ubiegłego. To, co znaleźli, zbadali, za
uważyli, było ich własnością wyłączną, 
zapewne bardzo miłą dla nich osobiście, 
ale dzielić się tem  z kimkolwiek rzadko
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kiedy mieli ochotę, a dodać trzeba — 
i sposobność. Przez długie lata jedynym  
zbiornikiem, w k tó rym  można było um ie
ścić rozprawę naukową, była Biblioteka 
W arszaw ska  i tam  też ogłaszali wyniki 
swych usiłowań ci z pomiędzy przyrod
ników, k tórzy drukować chcieli, a. na  w y
danie książki nie mieli dość m ateryału  
albo środków pieniężnych.

Każdy, komu nieobce są dzieje naszych 
usiłowań z przed kilku dziesiątków lat, 
rozumie, że w słowach powyższych mam 
na  myśli takich przyrodników, ja k  np. 
Wojciech Jastrzębow ski. W  istocie, nie- 
tylko u nas, ale bodaj nigdzie nie było 
przyrodnika, k tó ryby  z tak  ognistym  za
pałem i przez czas tak  długi w kładał n ie 
podzielnie wszystkie  siły w badanie k r a 
ju .  I zapewne nie było nikogo, ktoby 
znał polską przyrodę tak  doskonale jak  
on właśnie. Ale w l itera turze  naukowej 
bezpośrednia działalność Jastrzębow skie
go zaznaczyła się głównie dziełami treści 
filozoficznej w prost chybionemi zupełnie. 
To, co on uczynił dla fizyografii, to do
piero późniejsi z zielników i no tat w y
dobyli z na jw iększym  mozołem i ocalili 
od zagłady. I inni uczeni nasi z owej 
epoki w świetle  swej produkcyi l i te rac 
kiej przedstawiają drobną zaledwie czą
s tkę  swej rzeczywistej wartości. Zasługi 
ich około fizyografii Polski z nimi razem 
przeważnie położyły się w grobie.

Takie bardzo wielkie i bardzo doniosłe 
zadanie narodowe, j a k  poznanie przyrody 
ojczystej, nie może być, z na tu ry  swojej, 
dokonane pojedyńczemi silami. Nie mó
wię zaś w tej chwili o pojedyńczych si
łach badaczów, bo wszakże wiadomo, że 
olbrzym ia różnostronność zadania w ym a
ga wielkiej liczby pracowników. Ale 
znaczna część badań fizyograficznych po
lega na czynnościach prostych i łatwych, 
dostępnych dla każdego, kto ich zechce 
się podjąć, z warunkiem  jednak , że będą 
dokonywane bardzo często. Takiego ro 
dzaju dostrzeżenia zazwyczaj muszą być 
zbierane w jaknajw iększej liczbie m iej
scowości, w ym agają  przeto zorganizow a
nia stałej i ciągle działającej sieci stacyj. 
Tutaj więc, krótkiem i wyrażając się sło
wami, fizyografia musi mieć możność

liczenia na współpracownictwo całego 
społeczeństwa.

Czy jed n a k  społeczeństwo je s t  obowią
zane nieść taką  pomoc przyrodnikom, 
k tórych  praca uchodzi za oderwaną od 
spraw  życia realnego? Jeżeli zwrócimy 
uwagę na cel osta teczny badań fizyogra
ficznych, odpowiedź wypadnie n iedw u
znaczna. Fizyografia bowiem dąży do 
poznania tych czynników i warunków, 
k tórych  zespół stanowi podwalinę życia 
ekonomicznego kraju. Bada ona bowiem 
właściwości klimatu, wód i gleby, poszu
kuje bogactw mineralnych, rozpoznaje 
skład i w arunk i życia flory i fauny, w re
szcie — cechy fizyczne i zależne od nich 
usposobienia i przyw yknienia  ludności. 
Znajomość tych rzeczy, jak  wiadomo, je s t  
podstawą, bez której gospodarstwo naro
dowe nie może rozwijać się prawidłowo 
ani naw et na właściwe wejść drogi. Tak 
więc badanie fizyograficzne kraju ojczy
stego, jeżeli z jednej strony opiera się 
na metodach czystej nauki, co daje mu 
prawo zaliczania się do czynności nauko
wych, z drugiej — za cel ostateczny ma 
takie szczegółowe poznanie przyrody k ra 
jowej, z k tórego ju ż  bezpośrednio wydo
być można wnioski i wskazówki p rak
tyczne kierowniczego znaczenia. Ogół 
więc narodu je s t  bezpośrednio w tem  ba
daniu zainteresowany, gdyż ono jego roz
wój m ateryalny, jego  postęp, jego bo
gactwo ma na celu, a zatem  wielkim 
i niezbitym obowiązkiem pa tryotycznym  
każdego rozumnego obywatela je s t  na j
gorliwszy w miarę możności udział w te 
go badania  poparciu.

Kraje  zachodnie pom agają swoim oby
watelom w spełnianiu zadań powyższych, 
tworząc odpowiednie insty tucye  państw o
wa, dostarczając  środków pieniężnych, 
u ła tw ia jąc  zakładanie s tow arzyszeń, s ta 
cyj, zbiorów fizyograficznych i t. d. Czy
nią to od bardzo daw nych czasów i dla
tego robota  je s t  tam  bardzo daleko po
sunięta . Nie je s t  jed n a k  ukończona i za 
pewne nigdy nie przyjdzie chwila, w k tó 
rej to ukończenie mogłoby nastąpić, gdyż 
horyzonty  nauki są nieskończone. Ale 
porównanie dzisiejszego st.anu znajomości 
przyrody tam tych  krajów ze znajomością
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naszej ojczyzny je s t  dla nas w prost bo- 
lesnem upokorzeniem.

I u nas jednak  wr różnych dzielnicach 
rzecz się przedstaw ia odmiennie. Bada
nia przyrodnicze w Galicyi, gdzie rząd 
krajowy, niewiele może, lecz choć w pe
wnej mierze popiera cele fizyograficzne, 
gdzie od lat kilkudziesięciu istnieje  oso
bna instytucya, Komisya fizyograficzna, 
tym  celom wyłącznie oddana, gdzie ist
nieje możność utworzenia stacyi badaw 
czej wr każdej szkole, od najniższych po
czynając, a tych szkól, w porównaniu 
ź Królestwem, dziś już  je s t  wiele i coraz 
więcej powstaje, w Galicyi, mówię, bada
nia przyrodnicze mają bezporównania sil
niejsze podstawy bytu  niż u nas. Niepo
dobna porównywać ich stanu  obecnego 
ze stanem  badań na Zachodzie, ale n ie
szczęśliwe nasze Królestwo w tym  wzglę
dzie stoi bardzo daleko za tam tą  dziel
nicą.

I oto na tle tego, co powyżej w skaza
ne, łatwo już  zrozumieć doniosłość w y
dania tomu X X I Pam ię tn ika  Fizyogra- 
ficznego. J e s t  to pierwszy tom, wycho
dzący pod opieką Komisyi fizyograficz- 
nej Tow arzystw a krajoznawczego polskie
go. Poprzednich tomów dwadzieścia to 
był zbiór dorywczo i na  ochotnika wyko
nanych badań i spostrzeżeń, których au
torami byli przeważnie ludzie nawzajem 
nic o sobie niewiedzący. W yją tek  jedy 
ny prawrie stanowiły dostrzeżenia meteo
rologiczne, jako  owoc pracy zorganizo
wanej. Dzisiaj otwiera się możność or- 
ganizacyi wszystkich  innych działów ba
dania, bo Towarzystwa krajoznawcze ma 
członków w całym kraju  i wpływ jego 
może sięgać do wszystkich zakątków. 
Dzisiaj więc rozpocząć się powinna praca 
fizyograficzna w normalnej swojej posta
ci. Powinna się rozpocząć bezzwłocznie 
i z możliwie największem natężeniem, bo 
dopędzać nam trzeba najspieszniej inne 
społeczeństwa. Komisya fizyograficzna 
warszaw ska w tym  jed y n y m  celu została 
założona, tak  niezachwianie wierzy po
przedni wydawca Pam iętn ika  fizyogra- 
ficznego i z tein przekonaniem w je j  rę 
ce złożył swoje wydawnictwo.

B r. Znatowicz.

O R O Z M N A Ż A N IU  SIĘ  
P R O T E U S Z A .

Proteusz (Proteus anguineus) je s t  je
dnym z najbardziej interesujących płazów 
ogoniastych, zamieszkujących Europę; 
mieszka w podziemnych wodach Krainy 
i D alm acji, w wodach zaś, znajdujących 
się na powierzchni ziemi, nigdzie i nigdy 
nie przebywa. Rozmnażanie się tego 
osobliwego pod wieloma względami zwie
rzęcia stanowiło od dawien dawna nie
zmiernie ciekawe zagadnienie, nad które
go rozwiązaniem pracowało wielu przy
rodników; to też z kwestyą tą  związany 
je s t  cały szereg nazwisk, między innemi: 
Schreibers, Rusconi, Hyrtl, Pitzinger, 
Schulze, Marya Chauvin, Zeller, Nusbaum, 
Kammerer i inni.

Pierwszym z pośród badaczów, zajm u
jących  się kw estyą  rozmnażania się pro- 
teusza, był Schreibers. Bada! 011 wszel
kie wogóle przejawy życia proteusza, j e 
go budowę anatomiczną, rozmieszczenie 
geograficzne i tem at ten wszechstronnie 
opracował. Mimo to wszakże, że w cią
gu dwu la t nieprzerwanie sprowadzał 
okazy proteusza i badał je  anatomicznie, 
uwzględniając szczególnie organy płcio
we, nigdy jednak  nie udało mu się zna
leźć ani jaj, ani embryonów w poddanych 
badaniu samicach. Dalsze próby, zasa
dzające się na dłuższem trzym aniu  u sie
bie i obserwowaniu żywych okazów pro
teusza, nie dały również pomyślnych re
zultatów, tak, iż Schreibers, wskazawszy 
drogę ciekawych dociekań, sam jednak  
nie doszedł do żadnych określonych w y
ników. Badania jego przypadają na pier
wsze dziesiątki XIX stulecia.

Z kolei gruntow nem  badaniem życia 
proteusza zajął się inny badacz, Mauro 
Rusconi; i on także w badaniach swych 
uwzględniał szczególnie organy płciówe 
oraz sprawę rozmnażania się zwierzęcia. 
Ale i w tym razie, mimo, że badania 
Rusconiogo, przeprowadzone po części 
wspólnie z Configliachim, dostarczyły 
wiele materyału do opracowania g run to
wnej monografii proteusza, jednakże w sto



420 W SZECHSW IAT Ko 27

sunku  do kw esty i  rozmnażania się tego 
zwierzęcia żadnych konkretnych  nie dały 
wyników. Pytan ie  zasadnicze, m ianowi
cie to, czy proteusz składa ja ja , czy też 
rodzi żywe potomstwo, pozostawało w dal
szym ciągu nierozstrzygniętem .

Cała ta  kw estyą  przybrała nagle obrót 
niespodziewany, gdy  w roku 1825 pro
teusz, złapany przez pewnego w ieśn iaka 
i umieszczony przezeń w butelce, w ydał 
na świat t rzy  młode żywe zwierzątka, 
mające po lV2 cala długości. F a k t  ten, 
u trw alony przez protokuł sędziego gm in
nego Gecka, potwierdzał w zupełności to, 
co u trzym yw ali dawniej i dotychczas 
u trzym ują  przewodnicy miejscowi, m ia
nowicie, że proteusze w ydają  na świat 
potomstwo żywe.

W dalszym ciągu kw estyą rozmnażania 
się proteusza, w ym agającą  bądź co bądź 
bliższego i głębszego zbadania, zajął się 
zoolog Fitzinger, k tó ry  w pracy swojej 
trzym ał się ściśle sys tem u  Schreibersa, 
uznając go za jedyn ie  słuszny i celowy. 
Jeden okaz proteusza oddał do zbadania 
anatomowi Hyrtlowi, k tó ry  doszedł do 
ciekawych na tem polu wyników. Oto 
na końcu jajow odu dostarczonej samicy 
proteusza znalazł on gruczoł, spo tykany  
do owego czasu (połowa X IX  stulecia) 
wyłącznie u płazów, sk ładających jaja , 
i u n iektórych ryb. Na tej zasadzie H yrtl 
wnioskował, że w edług  wszelkiego p raw 
dopodobieństwa proteusz nie j e s t  zwie
rzęciem żyworodnem, lecz jajorodnem .

Od czasu odkrycia  owego pełnego zna
czenia gruczołu hypoteza żyworodności 
proteusza upadła całkowicie i zwierzę to 
zostało zaliczone w sposób zupełnie s ta 
nowczy do rzędu zwierząt jajorodnych. 
W  podręcznikach zoologii proteusz od te 
go czasu zaczął już  f igurować stale, jako  
zwierzę, składające ja ja . Zachodzi tu  j e 
dnak wątpliwość, czy na zasadzie czysto 
anatomicznych danych  mamy wogóle p ra 
wo wysnuwać ostateczne wnioski na tu ry  
fizyologicznej; w każdym razie wnioski 
takie musiałyby być jeszcze potwierdzo
ne przez obserwacye, dotyczące z a jm u ją 
cej nas spraw y fizyolngicznej.

Za jajorodnością proteusza przem aw ia
ły też obserw acye Schulzego, k tó ry  w r.

1875 o trzym ał dwa okazy tego zwierzę
cia wraz z 56 złożonemi świeżo jajami. 
W sk u te k  jednak  niepomyślnych w arun
ków, z obserwacyi tych  ja j  nie można 
było w ysnuć żadnych dalszych wnios
ków, i Schulze stwierdził to tylko, że 
ja ja  proteusza w ykazują  wiele podobień
s tw a  do jaj  aksolotla, ale są pozbawione 
barw nika.

W roku 1877 Marya Chauvin, znana 
ze sw ych badań, dotyczących aksolotla, 
zajęła się kw estyą  rozmnażania się pro
teusza. Mimo to jednak , że samica pro
teusza, k tó rą  umieściła w oddzielnem ak- 
waryum , złożyła tam  ja ja ,  przecież dal
szych obserwacyj nie udało się przepro
wadzić, podczas bowiem przyczepiania 
przez samicę jaj  do sta lak ty tów , zostały 
uszkodzone, i woda, dostawszy się do 
w nętrza, udarem niła  ich rozwój osta tecz
ny. Wszelako pani Chauvin na zasadzie 
obserwacyj, poczynionych na trzymanej 
w akw aryum  parze proteuszów, doszła 
do ostatecznego przekonania, że proteusz 
należy do płazów, składających ja ja . 
W szystko  zdawało się za tem przem a
wiać: i to, że samica proteusza, sk łada
jąc  jaja, wykazała  dbałość o to, by um ie
ścić je  w miejscu bezpiecznem, i to, że 
w ja jach  odbyły się pierwsze s tadya roz
woju embryonów, że więc j a j a  osiągnęły 
widocznie zupełną dojrzałość przedtem, 
zanim zostały złożone.

Zellerowi, k tóry  się zajmował tą kw e
styą  w latach 1888 i 1889, szczęście bar
dziej sprzyjało, udało mu się bowiem za
obserwować całkow ity  rozwój jaja . Miał 
pod obserw acyą cztery  pary  proteuszów, 
trzym ane w odpowiednio do tego celu 
urzfjdzonem akwaryum. W połowie kw ie t
nia 1888 roku Zeller znalazł pierwsze j a 
ja ;  w ciągu dwu nas tępnych  dni liczba 
jaj doszła do 76. Z tych jednakże  dwa 
ty  i ko przeszły przez wszystkie  s tadya 
rozwojowe; cały cykl rozwojowy odbył 
się w przeciągu dni 90. Kijanki miały 
długości 22 mm, ich ogon—5 mm; rąbek 
płetwow y na grzbiecie i ogonie był bar
dzo wyraźny; przednie kończyny miały 
po trzy  palce; trzy  pary  skrzeli w ykazy
w ały  stosunkow o znaczniejszą długość, 
niż u zwierząt dorosłych; oczy widać by
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ło wyraźnie jako okrągłe, czarne punkci
ki. W  drugim tygodniu po wyjściu ki
jan ek  z jaj ukazały się dwa palce na ich 
ty lnych kończynach. Zeller na zasadzie 
wszystkich swych obserwacyj doszedł do 
wniosku, że je s t  rzeczą zupełnie pewną, 
iż proteusze rozmnażają się zapomocą 
składania jaj. Wobec tego jednak, że 
istnieje protokuł z roku  1825, o którego 
wiarogodności wątpić niepodobna, przeto, 
zdaniem Zellera, przyjąć należy, że zda
rza się także, iż proteusze wydają  na 
św iat potomstwo żywe, lecz taki sposób 
ich rozmnażania się stanowi wyjątek.

W ostatn ich  czasach, mianowicie we 
wrześniu roku 1903, Nusbaum sprowadził 
do Lwowa pięć okazów proteusza w ce
lach anatomiczno-histologicznych. Trzy
mane w zwyczajnem akwaryum  szkla- 
nem, miały one raz lub dwa razy tygo
dniowo zmienianą wodę (wodociągową), 
do jedzenia  zaś nic absolutnie nie o trzy
mywały. Po dwu miesiącach dwa pro
teusze poddano sekcyi, k tóra  wykazała, 
że jeden  z nich był samcem. Z pozosta
łych trzech dwa znacznie schudły, gdy 
tymczasem trzeci s taw ał się coraz g ru b 
szy i bardziej ociężały; wreszcie w nocy 
z l l-g o  na 12 ty  października roku 1904 
wydał na świat żywego potomka bardzo 
wychudzonego, lecz uderzająco dużego, 
liczył on bowiem 12,6 cm długości. Nus
baum uważał fak t  urodzenia żywego pro
teusza za zupełnie w yjątkow y i przypi
sywał go działaniu rozm aitych anorm al
nych wpływów, płynących ze zmienio
nych warunków życia trzym anych  w n ie 
woli zwierząt. Działanie intensywnego 
światła, brak jakichkolw iek odpowied
nich zagłębień na dnie akw aryum , zupeł
ny  brak pożywienia, a być może także 
i anormalne stosunki pod względem te m 
pera tu ry—oto, zdaniem Nusbauma, praw 
dopodobne przyczyny, które sprawiły, że 
samica proteusza ja jek  na zewnątrz  nie 
wydzieliła. Jedno tylko z pośród jaj 
uformowanych we w nętrzu ciała samicy, 
uległo rozwojowi, wszystkie  zaś pozostałe 
służyły przypuszczalnie za pożywienie 
dla rozwijającej się kijanki.

Począwszy od grudn ia  roku  1903 pro
teusze były też i w Wiedniu poddane

gruntow nej obserwacyi; w tym  celu 40 
specyalnie dobranych, okazałych egzem 
plarzy pomieszczono w podziemnej cy
sternie insty tu tu  biologicznego. W  paź
dzierniku roku 1907 Kammerer, p racu ją 
cy tam  nad tą  kwestyą, mógł poraź 
pierwszy zanotować decydującą obserwa- 
cyę, dotyczącą zajmującej nas kw estyi 
rozmnażania się proteusza. Oto samica, 
oddzielona dla pewniejszej kontroli od 
reszty proteuszów, wydała dwoje żywych 
młodych. To naoczne stwierdzenie żywo- 
rodności proteusza w zestawieniu z in- 
nemi obserwacyami, stwierdzającem i fakt 
ich jajorodności, nasunęło Kammererowi 
zestawienie danego zdarzenia z innem, 
dotyczącem gatunków Salam andra ma- 
culosa i Lacerta  vivipara. Co do tych 
zwierząt zostało stwierdzone, że w w a
runkach  normalnych wydają żywe po
tomstwo, gdy zaś przebyw ają w tem pe
raturze wyższej, niż normalna, wtedy 
składają ja ja . Kam merer po bliższem 
zbadaniu kwestyi doszedł do wniosku, że 
u proteuszów panują  stosunki identycz
ne, że mianowicie w w arunkach norm al
nych proteusz je s t  zwierzęciem, wydają- 
cem żywe potomstwo; w w arunkach  zaś 
innych, specyalnie wtedy, gdy żyje w tem 
peraturze wyższej od tej, ja k a  panuje 
w wodach podziemnych, potomstwa ży
wego nie wydaje, lecz składa ja ja . Pod
czas dalszych badań, dotyczących sposo
bu rozmnażania się proteusza, Kam m erer 
miał sposobność zanotowania dw unastu  
przypadków wydania żywego potomstwa, 
przyćzem samice proteusza rodziły jedno
razowo po dwoje młodych. Kammerer 
przekonał się doświadczalnie, że ta  sama 
samica, k tó ra  w akwaryum, pomieszczo- 
nem w ogrzewanym pokoju, składała j a 
ja, przeniesiona do cysterny, wydawała 
potomstwo żywe.

Tego rodzaju doświadczenia u trw aliły  
ostatecznie przekonanie Kammerera, że 
sposób rozmnażania się proteusza nie 
j e s t  zależny od żadnych czynników we
wnętrznych, nie j e s t  więc zależny od 
rozmiarów zwierzęcia, od jego wieku, od 
tego, czy się ono dobrze czy źle odży
wia, lecz zależy jedyn ie  od tem pera tu ry , 
w której zwierzę przebywa. W szystkie
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przeprowadzane doświadczenia wykazały, 
że o ile tem pera tu ra  środowiska, w któ- 
rem  proteusz żyje, przewyższa 15°C, w te 
dy składa on ja ja , i przeciwnie, jeżeli 
tem pera tu ra  nie dochodzi do 15°C, w tedy 
bez względu na  wszelkie inne warunki 
proteusz rodzi potomstwo żywe. Wobec 
tego, że w wodach podziemnych panuje 
tem pera tu ra  nizka, taka  właśnie, w jakiej 
proteusz wydaje potomstwo żywe, przeto 
ten rodzaj ich rozm nażania się należy 
uważać za normalny, składanie zaś jaj , 
zaobserwowane w akw aryach , musimy 
uważać za odchylenie od normy, w yw o
łane przez sztucznie stworzone warunki-

J. B .
(W edług d-ra K nauera).

YITO YOLTERRA.

H E N R Y K  P O IN C A R E .  J E G O  
M A T E M A T Y K A .

Z pośród wielu sposobów pojmowania 
przywiązania do życia, j e s t  jeden , k tó re 
go Mieczników, być może, nie ro zp a try 
wał jeszcze. J e s t  to przyw iązanie  do 
życia, mające olbrzymie uzasadnienie, 
uzasadnienie bardzo odm ienne od z w y 
kłego, dla k tórego obawiam y się śmierci-

Um ysł uczonego zrodził pojęcia: W idzi’ 
że są  płodne i pożyteczne, lecz m a u c z u  
cie, że są jeszcze dosyć n ieokreślone’ 
i że potrzebuje długiej pracy  ana li tycz
nej do ich rozwinięcia, zanim ogół b ę 
dzie mógł je  zrozumieć i należycie oce
nić. Jeżeli w tedy  pomyśli, że śm ierć  mo
że nagle oddać nicości cały ten św iat 
wzniosłych myśli, i że może up łyną  w ie
ki zanim je  inny geniusz odkry je ,  rozu
miemy, że odczuwa nagle gw ałtow ne 
przywiązanie do życia i że z radością j e 
go pracy łączy się odtąd obawa p rzerw a
nia jej  nazawsze.

Pojm ujem y s traszny  niepokój Abla, 
k tó ry  czuł zbliżanie się śmierci, k iedy  
jeszcze n ik t  z jego  otoczenia nie zrozu
miał pojęć, k tóre pragną ł szerzyć i co do

k tó rych  żywił obawę, że będą nazawsze 
stracone. Można sobie wyobrazić, j a k  
okropne chwile przeżywać musiał Galois 
zanim poszedł się bić, jeżeli się pomyśli, 
że na parę  godzin przed udaniem się na 
pole walki, z którego nie miał już  po
wrócić, nie napisał jeszcze ani jednego 
wiersza o swoich wielkich wynalazkach.

Poincare  umarł w najświetniejszej 
chwili swej działalności, w całej swej mo
cy. U m ysł j e g o  był młody, myśli orygi
nalne i śmiałe tryskały  z jego mózgu. Czy 
przewidział, że św ia t  napełniający jego 
um ysł runie w jednej chwili, tak jak  
wspaniały zamek W alhalli ogarnięty  przez 
nagły  ogień? Dziś n ik t  tego powiedzieć 
nie może. P ragnąłbym  dla spokoju o s ta t 
nich godzin jego życia, aby nie był widział 
zbliżającej się śmierci, chociaż kartk i 
ostatniej jego  pracy są zaćmione smut- 
nemi przeczuciami.

Mózg jego  obecnie pozostaje w spo
czynku i być może chwila obecna je s t  
pierwszą godziną wytchnienia. Kiedy się 
zważy działalność, k tórą  rozwinął, ilość 
różnorodnych zagadnień, którem i się zaj
mował, nowe pojęcia wiedzy, które tak  
prędko przeniknął, wszystkie oryginalne 
myśli, k tóre  rozpowszechniał, je s t  się pe
wnym, że nie mógł przez całe życie ani 
chwili odpocząć. Poincare szedł zawsze 
na  czele, j a k  dobry żołnierz, aż do śm ier
ci. Nie było przez ostatnie trzydzieści 
lat  nowego zagadnienia, związanego ba r
dziej lub mniej bezpośrednio z m atem a
tyką, k tóregoby on nie poddał swojej 
głębokiej i subtelnej analizie i k tó rego
by nie wzbogacił jak iem  odkryciem lub 
płodną uwagą.

W yda je  mi się, że żaden inny uczony 
nie był tak  ja k  on w ciqgłym i ścisłym 
związku z otaczającym  go światem  nau 
kowym. Otrzymywał pojęcia i podawał 
je  dzięki zamianie prędkiej i in tensywnej, 
k tó ra  przerw ała  się dopiero w chwili, 
gdy serce jego  bić przestało. To też, 
gdyby  trzeba było oznaczyć osta tn i okres 
dziejów m atem atyk i jak iem ś imieniem, 
wszyscy wymówiliby nazwisko Poincaró- 
go, gdyż był on bez wątpienia na jba r
dziej znanym  i sławnym z pomiędzy m a
tem atyków  la t  ostatnich. Zwolna s tw o
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rzył typ uczonego i filozofa. Chociaż nikt 
na to nie zwrócił uwagi, w sku tek  u k ry 
tych sympatyj i więzów, większość ma
tem atyków  jego  epoki s tara ła  się zbliżyć 
do tego typu.

Ruch naukowy, s tosunek wiedzy do 
życia, stosunki szerokiego ogółu z uczo
nymi zmieniły się zasadniczo w tych 
ostatnich czasach. Przyczyny tego łatwo 
pojąć, następstw a są uderzające. Olśnie
wające odkrycia zapanowały nad wszyst- 
kiemi objawami życiowemi. Dlatego to 
wiedza ogólna stała  się popularną; zwła
szcza od nauk m atem atycznych i fizycz
nych oczekujemy coraz nowszych i coraz 
pożyteczniejszych wyników. Być może, 
że ufność w nie przewyższa ich możność. 
Uczony, k tóry  przed niewielu la ty  u k ry 
wał się w swym gabinecie lub w labo- 
ratoryum, zmieszał się dziś z innymi 
uczonymi i z ogółem. Słyszy zapytania, 
które mu czynią zewsząd, musi na nie 
odpowiadać, a czasem niestety, każą mu 
odpowiadać zanim myśl jego dojrzeje.

Mnożą się kongresy i zebrania  nauko
we, nas tępu ją  jedne  po drugich odczyty 
popularne i uczone wykłady, na k tórych 
chcemy poznać ostatni wyraz wiedzy. 
Nie mamy już czasu na  czekanie. Życie 
współczesne, przyspieszone i burzliwe, 
zagarnęło ciche mieszkanie uczonych. 
Przed wiekami drukowano grube tomy; 
były one syntezą z całego życia jednego 
człowieka. Nie było to w ystarczające 
dla ruchu  naukowego, coraz bardziej się 
rozwijającego. Dzienniki naukowe wy- 
m a gają już dziś notatek , w k tó rych  po
dawane są prace w miarę ich rozwoju. 
Nastały sprawozdania akadem ij, krótkie 
i pobieżne streszczenia. W yraża się w kil
ku słowach każde odkrycie, j a k  tylko się 
ukazuje. Czas nagli; zachodzi obawa, 
aby w chwilę później odkrycie nie było 
stracone. Sprawozdania ze zjazdów, k tó
rych nawet nie było czasu zredagować, 
są jeszcze pobieżniejsze od sprawozdań 
z akademij i z towarzystw naukowych. 
Chcemy wiedzieć to, czego jeszcze nie 
zrobiono. Mówimy o tem, co dopiero m a
my nadzieję odkryć. P rzedstaw iam y u s t 
nie to, czego nigdy nie będziemy mieli 
odwagi drukować. Ten ruch stworzył

szczególny stan  duszy uczonych i prze
mienił ich życie, ich sposób pracy, a n a 
wet myślenia.

Współczesne życie naukowe, takie j a k  
je  wyżej podałem, ma strony  wielce do
datnie. P raca  stała  się niemal zbiorową. 
Energie uczonych sum ują  się, mnożą się 
odkrycia, współzawodnictwo podnieca p r a 
cowników. Liczba ich wzrasta z dnia na 
dzień. Lecz ile niedogodności przeciw
stawić można tym korzyściom? Ileż szcze
gółów w pracy straconych! Być może, że 
cierpliwość, która dla Buffona była w ła
śnie geniuszem, stała  się niemożebną we 
wrzawie dzisiejszej.

Poincare był uczonym współczesnym 
w całem tego słowa znaczeniu. Nie było 
ani kongresu, ani zebrania naukowego, 
na którem by nie zabierał głosu. W ięk
szość pism naukowych otrzym ywała roz
prawy, opisujące jego badania. U niw er
sy te ty  Europy i Ameryki s łuchały jego 
wykładów i odczytów.

Tak natężona i pochłaniająca praca wy
wołuje łatwo w organizmie słabym i cho
rowitym niebezpieczne przepracowanie. 
Czy to ono właśnie doprowadziło Poin- 
carćgo do grobu?

Praca naukowa spokojna i pogodna 
jes t  często odpoczynkiem dla umysłu. 
Przyjemność otrzym ywania nowych w y
ników, k tóra się nagle odkrywa, służy 
jako wytchhienie po męczących bada
niach, podobnie jak  piękny krajobraz na 
zakręcie górzystej drogi. Trudność w zgłę
bieniu pewnego zagadnienia je s t  bardzo 
często sowicie wynagrodzona przez roz
wiązanie, zjawiające się wtedy, gdy się 
najmniej o niem myślało. P raca  taka, j a 
ką znali Euler, Lagrange, Gauss, bez po
śpiechu, bez domagań się ludzkich, może 
być porównana z podróżą dla przy jem no
ści w najpiękniejszym  z krajów. Lecz 
praca, jak ie j się domagają odczyty pu 
bliczne, wykłady, jak ą  mieć chcą dzien
niki na pewien dzień oznaczony, bardzo 
często męczy i drażni, tak  jak  podróż 
długa i pospieszna w kraju , w którym  
nie można ani użyć przyjemności ani do j
rzeć jego piękności.

Sądzę, że nawet umysł tak  bogato wy
posażony jak  Poincarćgo i k tó ry  posia
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dał wszystkie a rkana  uczonego i pisarza, 
musiał doznawać znużenia, a często p ra 
wdziwego zmęczenia, wobec ogromu p r a 
cy ciągle po sobie następu jącej,  bez p rze r 
wy, w przeciągu szeregu lat, a k tó ra  
z dnia na  dzień s taw ała  się pilniejsza 
i bardziej natężona. Domagało się jej 
życie współczesne, a człowiek sławny, 
tak i  j a k  Poincare, popularny wśród m a 
tem atyków , fizyków i filozofów, nie mógł 
się przed tem  ustrzedz.

Uważał może, iż obowiązkiem jego  
umysłu względem ludzkości było rozpo
wszechnianie swych myśli i n ieukryw a
nie żadnej z nich. Dawał w miarę od
krywania , hojnie, tak  j a k  m agnat, który, 
m ając olbrzymie dziedzictwo, pewien jest, 
że żaden w ydatek wyczerpać go nie mo
że. Nie zawahał się nigdy pomiędzy chę
cią podzielenia się swą myślą z szerszą 
publicznością i obawą przedstaw ienia  wy
ników niezupełnie dojrzałych. W y ją t 
kowe poczucie strzegło go przed błęda
mi. Ujawniał zawsze swoje pojęcia i n i
gdy  nie ukryw ał swych -metod, Owej 
sztuce subtelnej i dowcipnej, tak  miłej 
s ta roży tnym  i tak  zawsze nęcącej, w y k a 
zywania wyników, a uk ryw an ia  drogi do 
nich wiodącej, n igdy  nie hołdował. Nie 
zatrzym ał się dla ukończenia  i dopełnie
nia  swoich odkryć, dla nadania  im po
staci system atycznej i ostatecznej; a j e 
dnak  tak  j e s t  milo s tanąć  i obejrzeć ze 
w szystk ich  stron to, co się odkryło i co 
stanow i naszę niezaprzeczoną własność. 
T ak  je s t  przyjemnie odkryć nowe strony  
p rzedm iotu  i wydobyć z n ich  zastoso
wanie.

Lecz Poincare  oparł się tym  wszystkim  
pokusom. Poświęcił wysokim ideałom 
owe przyjemności uczonego. Szedł za 
wsze naprzód. Czekały go nowe zagad 
nienia. N igdy nie było czasu zająć się 
szczegółami spraw  sta rych . Sądzę n a 
wet, że zawsze bronił się system atycznie  
przed szczegółami i że nie chciał czasu 
poświęcać drobnym zagadnieniom . Nie 
było jego rzeczą poprawiać lub powracać 
do tego, co już było zrobione. Całość 
by ła  dla niego wszystkiem , szczegóły ni- 
czem.

Ten n ieugię ty  zapał nadał jego nerw o
w em u stylowi osobiste piętno i szczegól
ną cechę, odróżniające go od wszystkich.

Je s t  on wśród uczonych tem, czem im- 
presyon is ta  wśród artystów.

Dlatego też niem ożna zapewne poró
w nyw ać  Poincarego z innymi uczonymi, 
naw et z uczonymi ostatniej doby. J e s t  
zbyt nowoczesny, aby  jak iekolw iek  poró- 
wanie było możliwe.

Z pewnością teorya  taka  j a k  ciążenie 
powszechne lub elek trodynam ika nie w ią
że się z jego  imieniem, tak  j a k  z imio
nami Newtona, Ampćrea i Maxwella. 
Wśród m nóstw a metod, jakie odnajdował 
i wyzyskiwał codziennie, czyż są takie, 
k tóre  porównać można z metodami, k tó 
re wsławiły Archim edesa lub Lagrangea? 
Potrzeba będzie wiele czasu, aby rozpo
znać wszystko to, co je s t  w jego dzie
łach, aby módz powiedzieć, co się z tego 
urodzi, k tóre pojęcie będzie najpłodniej
sze.

Lecz, jeżeli zapyta  kto już dzisiaj, n a 
za ju trz  po jego  śmierci, na jak im  pozio
mie należy umieścić jego geniusza, m o
żna odpowiedzieć, że doszedł do wyso
kości, na k tórych  znajdują  się wielkie 
um ysły  ludzkości. Istnieje  analiza, fizy
ka  m atem atyczna i m echanika Poincare
go, której nauka nie zdoła zapomnieć.

Sława jego  za życia była wielka. N ie
wielu uczonych i mała liczba m atem aty 
ków miała rozgłos podobny. Fizyk zna
lazłby wyjaśn ien ie  tego w tem, co po
wyżej mówiłem, zwracając uwagę na  to, 
że jego um ysł i um ysł epoki drgały zgo
dnie i że był on zawsze w tej samej fa 
zie, co drganie  powszechne. Niektórzy, 
bardzo wielcy uczeni, pracowali, pchani 
wysiłkiem wew nętrznym , nietroszcząc się 
o otoczenie. Zostali niepoznani. Dźwięk 
ich głosu nie zgadzał się z dźwiękiem 
ich epoki, wydane tony znalazły odgłos 
w późniejszych dopiero epokach.

Niema nic trudniejszego j a k  przew idy
wanie, ja k a  będzie sława uczonego. Hi- 
s to rya  zbyt często zadała kłam  zbyt ł a 
tw ym  przewidywaniom. Czy to, co p o 
dziw iam y dziś, nie będzie obojętne j u 
tro?
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Lecz pewne jest, że głosu Poincarego 
słuchać będą przyszłe stulecia i że sława 
jego przetrwa. Zajmował się tylu zagad
nieniami, że wielu poprowadzi dalej to, 
co on rozpoczął. Dzieła jego  badane bę 
dą gruntownie i wielu zgłębiać je  będzie. 
Będą nader cenną kopalnią dla przysz
łych uczonych. W tedy będzie można obli
czyć ich bogactwo.

Powyższe słowa wyjaśniają to, co mam 
zamiar powiedzieć. Niemożna strcścić 
w sposób właściwy i pewny całości dzieła 
Poincarego i dać całkowitego poglądu na 
jego umysł i jego zdumiewającą działal
ność. Lecz chcę wam mówić o nim i po
święcić m u ten odczyt. Głos jego miał 
rozbrzmiewać w tej uroczystej okolicz
ności i Rice Insti tu te  miał być otwarty 
pod znakiem jego słynnego imienia. Po
staram  się więc przypomnieć pewną, małą 
liczbę jego odkryć, kreśląc zasadnicze 
ich dążenia i wykazać ich miejsce w epo
ce ich powstania.

Proszę mi wybaczyć, jeśli  przypomnę 
fakty znane i jeżeli zajmę się kilku pro- 
stemi szczegółami. Lecz niemogąc być 
dokładnym, pragnę być jasnym  i pos ta 
ram  się nie przedstawiać rzeczy w zbyt 
trudny sposób.

Mam nadzieję, że zrozumiecie wybór 
prac, k tóry  uczyniłem. Spróbowałem je  
zaczerpnąć z różnych gałęzi m atematyki, 
aby iść za biegiem kilku wielkich myśli 
Poincarego.

Zacznę od tej pracy Poincarógo, k tóra  
poraź pierwszy zwróciła na niego oczy 
św iata  m atematycznego i odrazu w yka
zała cały jego talent analityka. Chcę mó
wić o teoryi równań liniowych i o funk- 
cyach Fuchsa.

Teorya funkcyj była  najpoważniejszą 
zdobyczą analizy w wieku przeszłym. Nie 
wahałem się w 1909 r. na kongresie m a
tem atycznym  w Paryżu  nazwać wiek 19 
wiekiem teoryi funkcyj. Pojęcie in tu icy j
ne, takie, j a k  pojęcie funkcyi, k tóre wszy
scy posiadają i k tóre się wiąże z prostem 
pojęciem ilości, zmieniających się według

praw stałycli, zwolna rozwinęło się i ogar
nęło całe pole matematyki. Geometrya 
analityczna i rachunek różniczkowy prze- 
dewszystkiem przyjęły to pojęcie. Alge
bra dała wielką podnietę do system a
tycznego badania go i Lagrange mógł 
poraź pierwszy napisać teoryę funkcyj 
analitycznych, rzecz sławną, zawierającą 
zawiązki późniejszych postępów. Jed y 
nie w skutek  rozszerzenia pola zmiennych, 
teorya ta ostatecznie się utrwaliła. T rze
ba było rozważyć wartości urojone i zło
żone ilości badanych, aby módz wyjaśnić 
najtajniejsze własności i najważniejsze 
funkcye. Badać pewną funkcyę bez roz
ważania je j  wartości urojonych i złożo
nych, byłoby to w wielu przypadkach 
chęcią poznania książki przez patrzenie 
na to, co je s t  wypisane na jej grzbiecie 
bez czytania kartek  wewnątrz tomu bę
dących.

Cauchy, Riemann i W eierstrass n a j 
bardziej się przyczynili do naszej umie
jętności czytania wewnątrz tej Tajem ni
czej księgi. Potrzeba było całego ich 
geniuszu, aby nam odkryć najciekawsze 
jej tajemnice. Lecz, jak  się często zda
rza, teorya ogólna może jedynie  powstać 
po głębokiem zbadaniu jakiegoś przypad
ku szczególnego. Potrzeba zawsze prze
wodnika, ażeby s ię .o ry e n k w a ć  w nowej 
i jeszcze niezbadanej dziedzinie. W te 
oryi funkcyj takim przewodnikiem było 
drobiazgowe badanie funkcyj eliptycz
nych. Mnóstwo zagadnień z algebry, 
z mechaniki, z geometryi i z fizyki do
prowadziło do rozwoju tej gałęzi analizy, 
k tóra była bardzo pokrewna funkcyom 
trygonom etrycznym : funkcyom elem en
tarnym , już  przez Eulera związanym z lo- 
gary tm am i i z funkcyami wykładniczemi.

Dzieje funkcyj eliptycznych są bardzo 
znane. Niejednokrotnie były już sp isy
wane, gdyż stanowią jednę  z na jc iekaw 
szych części m atematyki. Dochodziło się 
do coraz większego zdumienia, przecho
dząc od jednego etapu ich rozwoju do 
następnego, który zapewniał nowe od
krycia, to j e s t  nowe cudy. Stało się tak, 
że ogólna teorya funkcyj, zarówno jak  
i wszystkie inne gałęzi poszczególne z nią 
związane, została ukształtowana na wzo



420 W SZECHSW IAT JV» 27

rze teoryi funkcyj e liptycznych i w ten 
sposób teorya funkcyj Fuchsa, ostatnia, 
podaje również według planu Poincarćgo 
ogólne jej  zarysy.

Jak  wiadomo, zasad, na k tórych  je s t  
zbudowana teorya  funkcyj eliptycznych 
j e s t  trzy: twierdzenie o dodawaniu, zasa
da przestaw ień i zasada podwójnej okre 
sowości. Na podstawie zasad trygonom e- 
try i  wszyscy wiedzą, że z pomocą bardzo 
prostych wzorów algebraicznych można 
obliczyć wstawę i dostawę luku sum y dwu 
łuków, jeżeli znamy wstawę i dostaw ę tych 
łuków. W  swej postaci ostatecznej tw ier
dzenie o dodawaniu funkcyj eliptycznych 
je s t  zupełnie podobne do tego, które 
przypomnieliśmy wyżej. Nie w tej j e 
dnak postaci było wyrażone początkowo. 
Fagnano, uczony włoski, k tóry  żył poza 
jak im kolw iek  środowiskiem naukowem, 
lecz k tó ry  posiadał duże zdolności, w y
kry ł  j ą  we własnościach geom etrycznych 
specyalnej krzywej, lem niskaty  Bernoui- 
lego. Potrzeba było całego geniuszu E u 
lera, ażeby poznać prawdziwą na tu rę  tej 
własności i otrzymać j ą  w całej je j  ogól
ności.

Inną  zasadę, bardziej ukrytą , k tó rą  w y 
kryto  znacznie później, je s t  zasada po
dwójnej okresowości. Okresowość funkcyj 
trygonom etrycznych wynika bezpośred
nio z samej ich definicyi. Podwójna okre
sowość funkcyj eliptycznych została od
k ry ta  dopiero wtedy, gdy  Abel i Jacobi 
ustanowili zasadę odwracalności, to je s t  
gdy wzięli naodwrót całą teoryę funkcyj 
eliptycznych. Legendre, k tó ry  uważał j ą  
za całkowitą, m usiał zauważyć, że w y
chodzą najaw  nowe zasadnicze pojęcia.

Abel i Jacobi poszli dalej drogą przez 
siebie utorow aną i ogólna teorya całek 
funkcyj a lgebraicznych została o s ta tecz 
nie ustalona przez tw ierdzenie Abla, k tó 
ry rozszerza tw ierdzenie o dodawaniu 
przez ogólną zasadę odwracalności, w y
powiedzianą przez Jacobiego poraź p ierw 
szy, przez wieloraką okresowość i w resz
cie przez użycie łunkcyj, zwanych funk- 
cyami Jacobiego.

Zasada odwracalności pod nową posta 
cią, rozszerzone pojęcia okresowości, od
nowiony typ  łunkcyj Jacobiego zostały

od razu przeniesione przez Poincarego do 
nowej dziedziny równań różniczkowych 
liniowych. Na tem polega jego praca 
analityczna nad fuukcyami Fuchsa.

Po kw adraturach , całkowanie równań 
różniczkowych stanowi wielkie zagadnie
nie rachunku  nieskończonościowego. N aj
prostsze równania różniczkowe są to ró 
wnania liniowe. Można zrozumieć tego 
rodzaju równanie, jeżeli się założy zw ią
zek pierwszego stopnia pomiędzy przesu
nięciem ciała ruchomego, jego prędkością 
a przyspieszeniem, gdy  współczynniki ró
wnania zależą w jakikolw iek sposób od 
czasu. Równanie szczególne, które do
piero co opisaliśmy, je s t  drugiego rzędu, 
gdyż prędkość je s t  pochodną pierwszego 
rzędu, a przyspieszenie pochodną d rugie
go rzędu przesunięcia, lecz można pom y
śleć równania liniowe, w których istnieją 
pochodne jakiegokolwiek rzędu.

Lagrange wraz z wielu m atem atykam i 
badali owe równania. Gauss przeniknął 
do głębi pewną ich grupę. Związał j ą  ze 
swym  szeregiem, to j e s t  z funkcyą hy- 
pergeom etryczną. Riemann w słynnej 
pracy  posunął się jeszcze dalej. Znale
ziono również w jego  niewydatiych p ra 
cach jaknajpow ażniejsze wyniki. Podob
no W eierstrass, nic n iedrukują '’, również 
odkrył wiele rzeczy z tej dziedziny. 
Fuchsowi jed n ak  zawdzięczamy artykuł 
drukow any  w roku 1866, k tóry  zwrócił 
uwagę całego św iata  naukowego na no
wy sposób badania równań różniczko
wych liniowych. Jeżelibyśm y chcieli w y
tw orzyć sobie pojęcie o poziomie, na j a 
kim Fuchs postawił zagadnienie, można 
go porównać z poziomem, na k tórym  zna j
dowała się teorya funkcyj eliptycznych 
za czasów Legendrea.

Jednakże  uczyniono już  parę kroków 
na nowo otwierającej się drodze, gdyż 
znana już była funkcya modularna i jej 
teorya.

Całki funkcyj a lgebraicznych od tw a
rzają  się powiększone o wielkości stałej, 
obracając  się dokoła punktów szczegól
nych. Własność ta j e s t  źródłem okreso
wości funkcyj eliptycznych. W podobny 
sposób zespół całek głównych równania 
liniowego o współczynnikach algebraicz
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nych odtwarza się, obracając się dokoła 
poszczególnego punktu, podług przem ia
ny liniowej. Należało szukać w tem zna- 
komitem twierdzeniu klucza własności 
funkcyj, które można było otrzym ać w ró
wnaniach różniczkowych liniowych w spo
sób podobny do sposobu odwracalności 
całek eliptycznych.

Jeżeli równanie je s t  drugiego rzędu, 
stosunek dwu głównych całek podlega 
podstawieniu liniowemu, gdy się obiega 
linię zam kniętą dokoła punktu  szczegól
nego. A zatem zmienna niezależna, uwa
żana za funkcyę stosunku dwu całek, 
musi pozostać niezmienną wobec podsta
wień liniowych tego stosunku. Własność, 
k tóra  miała zastąpić okresowość, w ten 
sposób została odnaleziona, a jednocze
śnie i zasada odwracalności. Poincare 
uchwycił się tego zasadniczego pojęcia 
i tłumacząc w sposób geom etryczny to, 
co nazwaliśmy powyżej podstawieniem 
liniowem, rozpoczął system atyczne ba
danie owych podstawień wchodzących 
w skład tej samej grupy  nieciągłej, gdyż 
je s t  widoczne, że funkcyam i monodro- 
mowemi, które pozostają niezmiennemi 
w grupach ciągłych, mogą być jedynie 
wielkości stałe.

Podstawienia liniowe odpowiadają 
z p unk tu  widzenia geometrycznego zmia
nom płaszczyzny przez odwrócenie pro
mieni odpowiednich złożonych z odbicia
mi. Grają One bardzo ważną rolę w ge- 
ometryi nie-Euklidesowej, j a k  to już  w y
kazało kilku geometrów, między innymi, 
Beltrami. Poincare rozróżnia dw;a rodzaje 
grup, te, które nazywra grupam i Kleina, 
najogólniejsze grupy nieciągłe i grupy 
Fuchsa. Ostatnie, brane geometrycznie, 
pozostawiają rzeczywistą oś nieruchomą, 
lecz wskutek swrego składu z nowera pod
stawieniem, zostawiają niezmiennem j e 
dno koło. Koło to Poincare nazywa za- 
sadniczem. Badanie wszystkich grup nie
ciągłych sprowadza się więc do możli
wych prawidłowych podziałów płaszczy
zny i przestrzeni. Poincarć rozróżnia 
w podstawieniach Fuchsa  różne rodziny 
i otrzymuje wszystkie  g rupy  odpowied
nie.

Należało teraz istotnie stworzyć funk
cye, pozostające niezmiennemi dla pod
staw ień tych grup. Są to funkcye 
Fuchsa.

Jacobi, wychodząc z funkcyj eliptycz
nych, doszedł do funkcyi, k tórą  nazwał 
0 ,  to je s t  a funkcyi Jacobiego. Nie je s t  
ona okresowra, lecz posiada tak zwaną 
okresowość trzeciego rodzaju, gdyż zwięk
szając zmienną o jeden okres, odtwarza 
się, pomnożona przez funkcye w yk ładn i
cze. Jacobi wykazał, że najprostszy spo
sób wyłożenia teoryi funkcyj eliptycz
nych polega na określeniu bezpośredniem 
funkcyi 0  przez szereg i na algebraicz- 
nem znalezieniu jej  własności. Z chwilą, 
gdy zostaje obliczona funkcya 0 ,  funk
cye podwójnie peryodyczne są wyznaczo
ne przez stosunki bardzo proste.

W badaniu funkcyi Fuchsa  Poincare 
poszedł podobną drogą. Zaczyna Od obli 
czenia 0  Fuchsa z pomocą szeregów i za
znacza zmiany, jakim podlegają  w skutek 
podstawień liniowych grupy zmiennej 
Fuchsa. Stosunki utworzone przez tę 0  
Fuchsa pozostają niezmienne, gdy się 
poddaje zmienną podstawieniom tej s a 
mej grupy.

W ten sposób zostały stworzone nowe 
wartości przestępne. Dzięki wprowadze
niu ich do m atem atyki powstała dziedzi
na analizy. Nie wejdziemy w szczegóły 
własności tych nowych funkcyj i ich 
związków z funkcyami Abla i innych 
przestępnych. Nie będziemy mówili o 
mnóstwae łączących się z tem zagadnień 
z arytm etyki, z algebry i z analizy. Lecz 
musimy powiedzieć słówko o związku 
funkcyj Fuchsa z całkami równań różni
czkowych liniowych, mających spółczyn- 
niki algebraiczne. Droga, k tórą Poincare 
szedł przytem, podobna je s t  do drogi, 
k tórą się idzie dla wyrażenia całek Abla 
przez funkcye © uogólnione przez Jaco 
biego lub © Abla. Dlatego też wprowa
dził funkcyę zeta Fuchsa, k tóra  się ró
wnież wyprowadza z funkcyi Fuchsa. Są 
to te przestępne, wyrażające całki, które 
chciał obliczyć.

Zapytyw7ano niejednokrotnie, czy funk
cye Fuchsa  m ają jakie zastosowanie? 
Lecz można zi kolei zadać pytanie: co to
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znaczy, w s tosunku  do teoryi, mieć za
stosowanie? Czy kam ień  probierczy p e 
wnej teoryi polega na stosowaniu jej 
w mechanice i w fizyce? Czy teorya 
przecięć stożkowych, k tórą  Grecy dopro
wadzili do takiego stopnia doskonałości, 
otrzym ała miejsce honorowe w geome- 
t ry i  wtedy dopiero, gdy  uwierzono, że 
owe krzywe są orbitam i planet? C zyn ie  
stanowiła ona wspaniałego pomnika sz tu 
ki, naw et poza wszelką myślą o prakty- 
czności?

Porzucając wszystkie te zagadnienia, 
k tó re  odwróciłyby nas od naszego w y 
kładu, musimy opuścić analizę i przejść 
do innych gałęzi m atem atyki.

Tłum. H. G.
(Dok. nast.).

Akademia Umiejętności.
III. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 2 czerwca 1 9 1  j r.
P rzew odn iczący : C z ł .  1 .̂ G odlew ski sen.

(Dokończenie).

Czł. J .  Morozewicz przedstawia rozprawę 
p. Mieczysława Limanowskiego p. t.: „Wiel 
ka płaszczowina kalabryjska".

Budowa Pelorytan w N E  Sycylii pozwala 
ustalić płaszczowinowy charakter tych gór. 
Zapomocą sk rę tu  korzeniowego na linii c ie
śniny Mesyńskiej P d o ry tan y  łączą się z lon- 
gitudynalnie pod nie zanurzającym się As- 
pro 'ronte, ton zaś zapomocą skrę tu  Gerace 
łączy się z jeszcze głębszą masą Serra San 
Bruno-Syla. Ta ostatnia (jak dowodzą okna 
tektoniczne w Getraro, Spezzano Albanese 
i Mnt. Cocuzzo) leży anormalnie nad t-rya- 
sem i eocenem południowej Bazylikaty. Bliż
sza analiza wykazuje, że płaszczowina Serra 
S. Bruno-Syla jest właściwą macierzystą 
płaszczowiną, z której wtórnie zdygitowały 
się Pelorytany i Aspromonte. Nagromadze
nie mas bliżej Messyny jes t  w,pścisłym związ
ku  z maksymalną depresyą Włoch południo
wych. Samo przemieszczenie transwersalne 
odbyło się na powierzchni ziemi.

Czł. J. Morozewicz przedstawia rozprawę 
p. Z. Rozena p. t.: r O kryształach hepta- 
cyklenu C24H16“.

P. R. podaje wyniki pomiarów i spostrze
żeń, dokonanych nad kryształami heptacy-

klenu P, otrzymanego syntetycznie przez 
prof. K. Dziewońskiego. Kryształy należą 
do układu jednoskośnego; stało ich geome
tryczne są: a:b:c— 0,7223:1:0,9527, p = U 9 °8 ' .  
Najważniejsze postaci proste: {110}, {010}, 
{001}, {011}. Bliźniaki według .jOOlJ. Płasz
czyzna osi optycznych |010|. Nachylenie osi 
najmniejszej sprężystości C do osi krystalo^ 
graficznej Z  wynosi 10°. Charakter op tycz
ny dodatni (-)-). Kąt osi optycznych 2 E —  
=  60° (około). Współczynniki załamania: 
[3 >  1,740 >  a. Dyspersya osi B : v  >  g. 
Ciężar właściwy: d =  1,250.

Czł. M. Raciborski prz dstawia rozprawę 
ks. Boi. Strzeszewskiego p. t.: „Przyczynek 
do znajomości fototaktyzmu Chromatium 
Weissii“.

W szeregu doświadczeń ks. S. zajmuje się 
zbadaniem wrażliwości Chromatium Weissii 
na światło. Zauważył, że wobec nagłych 
wahnięć natężenia światła, prócz fo to tak ty 
zmu dodatniego, występować może również 
odjemuy. Ten ostatni występuje tylko w ra
zie nadzwyczaj słabego, albo nadzwyczaj sil
nego naświetlenia tak, że Chromatium Weis
sii zdaje się posiadać dwa „optima" na
świetlenia. Chromatium jest nadzwyczaj Wra
żliwe na naświetlenie jednostronne, ks. S. 
wyjaśnia, na czem polegał błąd w poprzed
nich doświadczeniach, które dały rezultaty 
ujemne. Z doświadczeń wynika, że, o ile 
światło jest dostatecznie silne, Chromatium  
Weissii reaguje na jednostronne naświetlenie 
zawsze dodatnio, przyczem szybkość reakcyi 
zależy od natężenia użytego światła; prze
ciwnie, jeżeli światło jest słabe, Chromatium 
reagować może odjem nie.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
ks. Boi. Strzeszewskiego p. t.: „Przyczynek 
do znajomości flory wód siarczanych okolic 
Krakowa".

Ks. S. zajął się zbadaniem pod względem 
florystycznym 3 -oh źródeł siarczanych, zna j
dujących się w okolicach Krakowa (dwa 
w Swoszowicach, 1 w Podgórzu). Daje prze
gląd roślinności owych źródeł i wykazuje, 
że, zależnie od koncentracyi siarkowodoru, 
występuje różna flora w źródłach siarcza
ny ch i ich odpływach. Na tej podstawie 
(z uwzględnieniem literatury) dzieli florę ga- 
licyjskich źródeł siarczanych na trzy strefy. 
Rozpatruje również wpływ światła i prądów 
wody na rozwój i rozmieszczenie siarkoflo- 
ry. Na przeszło 50 wymienionych form zna
lazł jeden nowy gatunek  i dwie nowe od
miany. W 11 części pracy ks. S. zajmuje 
się tak zw. „darniami siarczanemi“ Miyo- 
shiego, znajdującemi się w Swoszowicach. 
Wykazuje, że mają one silne własności ok
sydacyjne, dochodzi jednak do wniosku, że 
czynne tam ciało utleniające nie jest oksy
dazą.
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Czł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
p. W. Lampego i p. J .  Miłobędzkiej p. t.: 
„Studya nad kurkum iną“.

Przed trzema laty p. Miłobędzka. ś. p. 
prof. Stan. Kostanecki oraz dr. W. Lampe 
zaproponowali dla kurkuminy wzór, według 
którego naturalny ten barwnik byłby po
chodną dwucynamoylomc tanu. Synteza tego 
ostał niego związku, stanowiąca główną treść 
przedstawionej obecnie Wydziałowi rozpra
wy) jfsfc jednem z ważnych ogniw, które 
może posłużyć do udowodnienia budowy 
kurkuminy. Posługując się opracowaną me
todą syntetyczną, możliwe jest obecnie zbu
dowanie związku o wzorze, zaproponowanym 
dla barwnika. Usiłowania, zdążające do osią
gnięcia tego ostatecznego celu, zostały już 
podjęte.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
pp. K. Dziewońskiego i Cz. Paschalskiego 
p. t.: „O przemianie fotochemicznej acena- 
f ty lenu1*. Cz. II. Synteza dwu przestrzennie 
izomerycznych heptacyklenów (cistrans-dwu- 
naftylenocyklobutanów).

J a k  jeden z badaczów powyższych wyka
zał w pierwszej części rozprawy, działanie 
światła słonecznego na acenaftylen wywo
łuje przemia: ę tego węglowodoru barwy żół
tej na dwa inne związki bezbarwne i wyso- 
kocząsteczkowe. Węglowodory powstające 
w ten sposób różnią się znacznie, zarówno 
pod względem zachowania chemicznego, jak 
własności fizycznych. Gdy jeden z nich 
przedstawia ciało bardzo trudno rozpuszczal
ne, krystaliczne, kształtu białych, lśniących 
igiełek, topniejące w temperaturze 306°, 
drugie krystalizuje się w dużych, bezbar
wnych, pięknie wykształconych pryzmatach 
jednoskośnych, topnieje w temperaturze 234° 
i odznacza się stosunkowo łatwą rozpusz
czalnością w większości rozpuszczalników 
organicznych. Odrębność zachowania się 
chemicznego dwu związków zauważyć mo
żna podczas działania różnych czynników, 
jak np. kwasu pikrynowego lub bromu, 
przyczem węglowodory ulegają przemianie 
w połączenia zupełnie różne co do składu 
i własności. Na podstawie badań składu che
micznego i licznych oznaczeń ciężaru czą
steczkowego zapomocą metod fizycznych 
i chemicznych pp. D. i P. wykazują, że dwa 
te związki przedstawiają dwa izomeryczne 
dwuacenafcyleny; powstanie ich z acenafty- 
lenu przez polimeryzację pod wpływem 
światła można więc wyrazić tem samem ró
wnaniem chemicznem:

2 C 12H8 = C J4H)6 
Rozpatrując bliżej budowę dwuacenaftyle- 
nów, pp. D. i P. stwierdzili, szczególniej na 
podstawie jednakowego przebiegu procesu 
ich utlenienia na k ^ a s  naftalowy, że oba- 
dwa stanowią dwunaftylenowe pochodne cy-

klobutanu; należy je więc uważać za dwa 
izomeryczne heptacykleny. Ciekawy ten 
przypadek istnienia dwu węglowodorów, k tó 
rych budowę cząsteczkową można oznaczyć 
tym samym symbolem dwunaftylenooyklo- 
butanu, należy zaliczyć niewątpliwie do rzę
du zjawisk izomeryi przestrzennej, w szcze
gólności tak zw, izomeryi geometrycznej 
(cis-trans izomeryi). Obadwa heptacykleny 
ulegają jednakowemu przekształceniu przez 
ogrzanie do wyższej temperatury, przecho
dząc częściowo napowrót w acenafrylen, czę
ściowo zaś przeobrażając się w inne węglo
wodory wysokocząsteczkowe, topniejące w 
temperaturze wyższej niż 300°C; ta ostatnia 
przemiana jest, zdaje się, wynikiem pyroge- 
nicznego przekształcenia się acenaftylenu, 
utworzonego w pierwszem stadyum reakcyi.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę prof. Tad. Godlewskiego p. t.: „O roz
tworach produktów promieniotwórczych11.

Roztwór wodny emanacyi radowej w ró 
wnowadze ze swemi produktami promienio- 
twórczemi poddawano elektrolizie między 
elektrodami płatynowemi. Obie elektrody 
okazały się przez to naakty wowane; ak tyw 
ność anody, początkowo silniejsza nawet niż 
katody, zamierała z czasem szybko; ak tyw 
ność katod\’ wzrastała, a dopiero po osią
gnięciu maximum opadała z czasem, we
dług krzywej wykładniczej, o okresie 28 
min. Analiza krzywych aktywności pozwo- 
1 ła ustalić fakt, że na anodzie przez powyż
szą elektrolizę została wydzielona substan
c j a  Ra A wraz z małą ilością Ra C, na k a
todzie substanoya Ra B, wraz z małą ilością 
Ra C. Bliższe zbadanie przebiegu zjawiska 
wykazało, że rozdział ten produktów pro
mieniotwórczych zapomocą prądu elektrycz
nego możemy wyjaśnić przez przyjęcie za
łożenia, że produkty promieniotwórcze w wo
dzie i rozcieńczonych roztworach są w s ta 
nie nie molekularnych (jonowych) ale ko
loidalnych roztworów i że w badanym przy
padku mamy do czynienia nie z elektrolizą, 
ale z kataforezą. W myśl powyższego zało
żenia powinno się oczekiwać według teoryi 
koloidów, że działanie jonów wodoru i wie- 
lowartościowych katjonów będzie sprzyjało 
wydzielaniu się produktów na katodzie, że 
będzie zmniejszało ilość produktów wydzie
lanych na anodzie. Wprost przeciwnie po
winny działać jony alkaliczne i wielowarto- 
ściowe anjony. P. G. na drodze doświad
czalnej wykazuje, że powyższe postulaty te 
oryi koloidów są bez wyjątku spełniono 
w przypadku roztworów produktów promie
niotwórczych radu. Wobec odpowiedniej 
koncentracyi obcych jonów następuje, po
dobnie jak dla wszystkich znanych koloidów, 
zmiana znaku naelektryzowania tych pro
mieniotwórczych hydrosoli. Przyjęcie zało-
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żenią, że produkty promieniotwórcze w wo
dzie są, w stanie zawiesin koloidalnych, p o 
zwoli, jak  się zdaje, wytłumaczyć koncen
trowanie produktów promieniotwórczych 
przez porywanie z obcemi ciałami i tak zw. 
sztuczne strącanie, jako zjawiska absorpcyi 
w systemie trójfazowym.

Czł. A. Wierzejski przedstawia rozprawę 
p. A. Lityńskiego p. t.: „Rewizya fauny t a 
trzańskich wioślarek (Cladocera). Część I. 
Daphnidae".

Rozprawa niniejsza, k tóra  zawiera wyniki 
trzechletnich badań w Tatrach i oparta jest 
na materyale, pochodzącym z 46 jezior i 29 
młak. pomniejszych, składa się z dwu części: 
ogólnej i specyalnej. W pierwszej p. L. 
kreśli charakterystykę jezior tatrzańskich ze 
stanowiska fizyczno geograficznego. Uwzględ
nione zostały głównie kwestye następujące:
1) Położenie topograficzne zbadanych jezior.
2) Czas tajania i zamarzania. 3) Liczba dni 
w roku, w ciągu k tórych  powierzchnia jest 
wolna od lodu. 4) Najwyższa tem peratura 
powierzchni. 5) Liczba dni z prostem uwar- 
stwowieniein temperatury . 6) Wahania ro
czne poziomu wody. 7) Grubość pokrywy 
zimowej. Część speoyalna zawiera opisy k ry 
tyczne 10 gatunków i odmian, należących 
do rodziny Daphnidae. Na zasadzie badań 
porównawczych nad morfologią 6 form ro
dzaju Daphnia przedstawiony został szcze
gółowy obraz zmienności indywidualnej i ro 
cznej tych form. P. L. wykazuje cliwiejność 
dotychczasowych rozgraniczeń systematycz
nych w obrębie rodzaju Daphnia i tworzy 
nowe grupy zbiorowe, oparte na badaniach 
peryodycznych nad cyklomorfozą odrębnych 
form, wśród których wyróżnia 1 nowy ga
tunek  i 3 nowe odmiany. Porównywająo 
z sobą cykle rocznej zmienności mieszkań
ców różnych jezior tatrzańskich, wykazuje, 
że w zasadzie zmienność owa przebiega wszę
dzie w tym samym kierunku, zależeć zatem 
musi od tych  samych czynników. W końcu 
stwierdza, że wahania roczne tem peratury  
wody, poczytywane w ostatnich czasach, 
w myśl znanej teoryi Wesenberg-Lunda, za 
istotną przyczynę zmienności kształtów u Da- 
fnidów, nie mogą wchodzić w rachubę w za
stosowaniu do zmienności form tatrzańskich; 
z teoryi powyższej wynikałoby bowiem, że 
mieszkańcy zimnych wód górskich żadnej 
wogóle zmienności sezonowej okazywać nie 
mogą.

Czł. Wład, Szajnocha przedstawia rozpra
wę p. Jana Nowaka p. t,: „Badania w za
kresie głowonogów z górnej kredy w Pol
sce". Część III.

ZittlowsLi rodzaj Pachydiscus zawiera for
my pochodzące od Uhligelli (— Pachydis
cus), od Puzosii ( =  Parapuzosia) i Kossma- 
ticerasów ( =  Kossmaticeras). Z kredy pol

skiej pochodzą gatunki Pachydiscus: Stani- 
slaopolitanus Łom. n. sp., Kaliszanensis n. sp., 
Bystrzyoae n. sp. Egertoni Porb. sp., subro- 
bustus Sennes, Oldhami Shrpe, colligatus 
Binckh., Parapuzosia Daubrei Gross., Kossma
ticeras Galicianus. Z rodzaju Hauericerąs, 
k tóry  pochodzi od Schloenbachii przez Pro- 
hauericerasa, kreda polska zawiera gatunek
H. Gardeni Baily. Systematyka amonitów 
rozkręconych jest błędna, gdyż polega na 
niewłaściwej zasadzie, że linia lobowa nie 
zmienia się i wystarcza do celów systema
tycznych. Opisane gatunki: Hamites cylin- 
draceus Defr., Anisoceras retrorsus Schliiter, 
pseudoarmatus Schl., elegans Mobg., Hete- 
roceras polyplocus Rom., polyplocus Rom. 
var. Schlonbaohii Payre. Rodzaj Actinoca- 
rnax nie ma raoyi bytu; część form dawniej 
do niego zaliczanych należy do rodzaju Go- 
niotheutis, inna do Belemnitella. Z dolnej 
kredy mukronatowej pochodzi Belemnitella 
mucronata Sohloth. - senior, ze średniej lan- 
ceolata Sohloth., z górnej m ucronata-jun io r 
i lanceolata-junior. Ten podział można za 
stosować i do kredy niemieckiej oraz fran
cuskiej.

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawg 
p. Kazimierza Roupperta p. t. „O dwu plank
tonowych okrzemkach14 (Chaetoceros Za 
chariasi i A ttheya  Zaohariasi).

P. R. podaje szczegółowy opis okrzemki 
planktonowej Chaetoceros Zachariasi (Hgm). 
Roup., którą zebrał w dużej ilości pod Cie
chocinkiem (Kujawy, Kr. Polskie) w łasze 
Wisły, pod koniec lipęa 1913 roku. G a tu 
nek ten został znaleziony poraź pierwszy 
przez Honigmanna w łasze Łaby „Prester" 
pod wsią Krakowem koło Dziewina (Magde
burg), został jednak przezeń niedostatecznie 
i błędnie opisany, o czem p. R. przekonał 
się na podstawie zbadanej oryginalnej prób
ki z wiedeńskiego Muzeum dworskiego w W ie r  
dniu. Pod Ciechocinkiem ten gatunek  wy
stąpił masowo tak, że niepotrzeba było ucie
kać się do siatki planktonowej, aby go ze
brać w dostatecznej ilości; woda w miejscu 
jego wystąpienia, gdzie tworzył brudno żółte 
zakwity, była wyraźnie słona, prawdopodob
nie w skutek pojawienia się źródła solanki 
w piaszczystem dnie łachy. P. R. opisuje 
szczegółowo budowę komórek rostowych 
i przetrwalnikowych; obok komórek normal
nych występuje dużo okazów, tworzących 
przetrwalniki podwójne w obrębie par sąsia
dujących ze sobą komórek. Niektóre ko
mórki przetrwalnikowe udało się uchwycić 
w chwili otwierania się, a na tej zasadzie 
można było wyróżnić w budowie przetrwal- 
nika denko i wieczko. Niekiedy przetrwal
niki otwierają s rę podłużnem pęknięciem 
ściany bocznej. W drugiej części p. R. wy
kazuje, że rodzaj okrzemek Acanthoceras
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magdeburgenseHgm. jest źle zbadaną okrzem
ką Attheya Zacbariasi Brunn. W próbce 
z Wiednia otrzymanej odnalazł tylko okazy 
Attheya, w której stwierdził wyraźne prąż
kowanie pleury i przetrwalniki. Daloj opi
suje budowę przetrwalników u  Attheya 
z „Prester" i z Urmania (materyał dr. Wo- 
łoszyńskiej), uzupełniając znajomość budowy 
błony ze strony czołowej wklęsłej, pokrytej 
rozmaicie wykształconemi brodawkami. I tu  
dostrzeżono otwieranie się przetrwalników 
(zróżnicowanie na denko i wieczko), jak 
u Chaetoceros Zacbariasi.

KRONIKA NAUKOWA.

Precesya i ruch słońca. Te nadzwyczaj 
ważne kwestye astronomii współczesnej by ły 
przedmiotem doniosłych badań L. Bossa. Ko
rzystając ze wszystkich katalogów, wyda
nych przed rokiem 1906 i opartych na spo
strzeżeniach południkowych, dzieli on całe 
niebo na szereg 108 trapezów i odcinków, 
w których wartość średnia dostrzeżonych 
ruchów własnych dostarcza dwu równań po
łożenia, gdzie wchodzą składowe ruchu słoń
ca i poprawki stałych preeesyi. Można przy
puścić, że ruchy własne wyłączają się w war
tości średniej, jako skierowane jednostajnie 
we wszystkie strony, że wielkość przesunię
cia się liniowego nie zależy od odległości, 
wreszcie— że liczba gwiazd w każdym kie
runku zależy jedynie od szerokości galak
tycznej. Zrobiwszy te założenia, pozostaje 
tylko wyłączyć z ruchów własnych błędy 
systematyczne spostrzeżeń: w tym celu Boss 
używa sposobu, wskazanego przez siebie da
wniej. Wszelkie kombinacye gwiazd w g ru 
py według blasku, szerokości galaktycznej, 
nachylenia, wartości ruchu własnego i t. p., 
prowadzą wyraźnie do tego samego apeksu 
i prędkość 24 kilometrów na sekundę dla 
naszego układu wydaje się bardzo prawdo
podobną. Mało jest wskazówek ogólnego ru 
chu gwiazd równolegle do Drogi Mlecznej, 
lecz, z drugiej strony, znajdują się w nie
których kierunkach gwiazdy bardzo rzadkie 
o znacznym ruchu własnym, jakgdyby ist
niały przestrzenie, opróżnione z materyi, do 
wielkiej odległości od naszego układu. Lecz 
prócz tego, możemy wyciągnąć inny wnio
sek, jeszcze osobliwszy, mianowicie, że ist
nieje stosunek bardzo charakterystyczny po
między ruchem własnym a typem widmo
wym: ruch zwiększa się od klasy A do kla
sy F  i zmniejsza się od klasy F  do klasy 6 ,  
jakgdyby klasa F  była nagromadzona około 
słońca. Gwiazdy typu  młodego (B i A)

znajdują się w pobliżu płaszczyzny Drogi 
Mlecznej i, oddalając się od tej płaszczyzny, 
ustępują miejsca typom, bardziej posunię
tym w rozwoju. Wówczas, w obrębie typu 
poszczególnego, położenie apeksu nie zmie
nia jeszcze nic; można jednak wywniosko
wać, że prędkość przesuwania się słońca nie 
przekracza 20 kilometrów zamiast 24. Te 
doniosłe badania mają wielkie znaczenie, 
ponieważ dotyczą budowy i rozwoju świata 
gwiezdnego.

J. Oz.
(W edług ,,l‘A stronom ie“).

Średnica słońca. Ksiądz Chevalier, w ob- 
serwatoryum Zo-Só, koło Szanghaju (Chi
ny), zajmuje się oddawna pomiarem środni
cy pozornej słońca. Obecnie streścił rezul- 
tatyT, osiągnięto zapomocą 600 klisz fotogra
ficznych. Znajduje w ten sposób średnicę, 
większą od tej, jaką się zwykło przyjmować 
od czasu licznych pomiarów heliometrycz- 
nych, dokonanych przez d-ra Auwersa. 
Z wielkiem prawdopodobieństwem, można 
przypisać tę niezgodność iradyacyi fotogra
ficznej, która powoduje zwiększenie się roz
miarów obrazu słońca. Zresztą doświadcze
nia ścisłe zdają się dowodzić, że, w razie 
stosowania odpowiednich środków ostrożno
ści, działanie iradyacyi jest nieznaczne. We
dług pomiarów 600 klisz, rozłożonych na 
sześć lat 1905 do 1910 r., średnica słońca 
wynosi średnio 3l'59",93. Należy się spo
dziewać, że rozbiór spostrzeżeń, poczynio
nych podczas zaćmienia 17 kwietnia 1912 r. 
pozwoli ustalić wartość tej ważnej stałej 
astronomicznej.

J. Oz.
(W edług „1‘Astronomie").

Substancya, używana do zatruwania 
Strzał. Prof. dr. L. Lewin podaje w Na- 
turwissenschaftlichB Wochenschrifo rezultaty 
badań, dotyczących trucizny, używanej przez 
dzikie plemiona afrykańskie do zatruwania 
strzał. Po zbadaniu strzał, pochodzących 
jeszcze z roku 18r 6, z podróży Lichtenstei- 
na, doszedł on do przekonania, że mamy tu  
do czynienia z trucizną, zawierającą pewien 
alkaloid, i że ten alkaloid właśnie wywiera 
na rdzeń i mózg początkowo wpływ pobu
dzający, następnie zaś paraliżujący. Z po
wodu zamałej ilości materyału nie udało się 
jednak prof. L. wyciągnąć dalszych wniosków 
poza tym jednym jeszcze, że wydzielony 
z trucizny alkaloid ze stężonym kwasem 
siarczanym daje pewną osobliwą reakcyrę 
barwną. Podczas dalszych poszukiwań prof. 
Lewina okazało się, że cebula rośliny afryr- 
kańskiej Haemanthus toxioarius zawiera al
kaloid, który zarówno pod względem che
micznym jak i toksycznym ma zupełnie to



432 W SZECHSW IAT M  27

same własności, co tamten, będący częścią 
składową substancyi trującej, używanej do 
zatruwania strzał. Alkaloid ten otrzymał 
nazwę hemantyny. Haemanthus toxicarius 
rośnie w Afryce, głównie w jej części połu
dniowej, w okolicy Kalah.iri, w kraju 13e- 
czuanów, oraz bardziej na północ i na wschód 
od tych okolic. Cebula tej rośliny ma 15— 
22 cm w przecięciu, pokryta jest liczueini 
brunatnemi łuskami i zawiera znaczno ilo
ści soku. Ow sok właśnie służy plemionom 
tamtejszym do zatruwania strzał. W tym

celu poddają go albo działaniu słońca, albo 
też gotują i otrzymują ekstrakt, którym n a 
stępnie pokrywają ostrza swych strzał. T ru 
cizna ta  powoduje przedewszystkiem rozsze
rzenie źrenicy, następnie wywołuje wymio
ty, co się daje szczególnie zaobserwować 
wtedy, gdy truciznę zastrzykujemy zwierzę
tom podskórnie. Wrażliwość systemu ner
wowego ulega redukoyi i następuje u tra ta  
zdolności ruchowej; większe ilośoi trucizny 
tej powodują zaburzenia oddechowe i wy
wołują śmierć. j .  b.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 21 do 30 czerwca 1913 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rz em y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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