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K S IĄ D Z  J E R Z Y  P A B R E Ź  
(O . A M B R O Ż Y ) ,

zasłużony badacz flory  Żmudzi.

Bawiąc w lecie roku  1 9 1 3  w Połądze, 
zrobiłem wycieczkę do Kretyngi, i zwie
dzając tam te jszy  s ta ry  klasztor O. 0 . 
Bernardynów, fundowany przez J. K. 
Chodkiewicza, przypadkowo dowiedziałem 
się, że w bibliotece klasztornej przecho
wuje się zielnik flory żmudzkiej, z e b ra 
ny w pierwszej połowie X IX  wieku przez 
księdza zakonnika 0. Ambrożego Pabre- 
ża, który długie lata  w klasztorze Kre- 
tyngeńsk im  przebyw ał i tu  żywota do
konał.

Jeden  rzu t  oka na pokazany mi egzem 
plarz zasuszonej rośliny, zebranej w ca
łości i opatrzonej e tyk ie tką  z, nazwą ła 
cińską, żmudzką i polską wraz z uw a
gami o jej stanowiskach, wskazał mi od- 
razu, że mam tu do czynienia nie z dy
letantem , lecz z doskonałym znawcą rze
czy. In te resu jąc  się florą Żmudzi, za
pragnąłem  bliżej poznać ów zielnik i n ie
baw em  w ybrałem  się na parę dni do 
Kretyngi, gdzie, korzystając z gościn

ności 0. gw ardyana ks. Franciszka Bi- 
zowskiego, mogłem w cichej bibliotece 
klasztornej zapoznać się zarówno z ziel
nikiem i rękopismami, pozostałemi po 
księdzu - floryście, j a k  i zebrać niektóre 
szczegóły dotyczące jego życia.

Trzy duże paki zielnika ks. Pabreża— 
to skarb prawdziwy dla badacza flory 
żmudzkiej, to też chętnie wziąłem na 
siebie trud uporządkowania tych zbiorów 
i ponownego ich opracowania według 
wym agań nauki nowoczesnej. Zanim j e 
dnak ogłoszę rezulta t naukowego o p ra 
cowania tego zielnika, będącego cieka
wym przyczynkiem do flory Żmudzi, 
chciałbym zapoznać ogół przyrodników 
polskich z życiem i działalnością tego 
cichego a tak zasłużonego pracownika, 
o którym w litera turze  naszej są zaled
wie drobne wzmianki.

Nazwisko to wymienia K. Ł a p c z y ń sk ix), 
cytując  w swoim opisie roślinności Połą- 
gi Józefa Jundziłła, k tórem u ksiądz Pa- 
breż przesyłał zasuszone rośliny. Rzeczy
wiście, w dziele J. Jundziłła  2) przy le

*) W ycieczk a  na L itw ę  i nad B ałtyk . Pam . 
F izyogr. IV, 1884. Str. 213.

2) J . Jand ziłl. Opisanie roślin  i t. d. W ilno  
1830. Str. 424.
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biodzie nadm orskiej (Atriplex littorale), 
przysłanej z Połągi, czytamy: „Ks. P a 
breż kaznodzieja i nauczyciel szkoły 
w Kretyndze, k tó ry  n iety lko podczas 
bytności moiey w K retyndze  wiele mi 
roślin  wskazał, ale i potem zebrane ła 
skawie kom unikow ał1'.

Oprócz tej wzm ianki k ró tk i  życiorys 
zasłużonego florysty znajdujem y w dziele 
ks. bisk. M. W ołonczewskiego p. t. „Bi
skupstw o żmudzkie" x). Ks. Je rzy  Pa- 
breż przybył na św iat w zapadłym pół
nocno-zachodn im  kącie Żmudzi w p a ra 
fii Szkudzkiej, niedaleko od granicy 
z Kurlandyą, dnia 15 października a) roku 
1771. Pochodzenie szlacheckie ułatwiło 
mu otrzym anie  sta rannego  wykształcę  
n ia—najpierw  w szkole średniej w K re 
tyndze, a następnie  w Akademii W ileń
skiej, gdzie ja k  mówi jego  biograf „uczył 
się historyi, anatomii, botaniki, chemiij 
chirurgii, fizyki, p raw a przyrodzonego, 
teologii i w y k ła d u  pisma św iętego1'. Wi 
dzimy więc, że głównie nauki p rzy rod
nicze i m edycyna in teresow ały  najwięcej 
Jerzego Pabreża  podczas pobytu  jego 
w Akadem ii W ileńskiej, k tórą  ukończył 
w roku  1794.

Czas jego  nauki, zarówno średniej, jak  
i wyższej był to okres sm u tny  dla u s t ro 
ju  politycznego Rzeczypospolitej Polskiej,

*) „Żem ajtin W iskupiste* . W ilno, 1818. Cz 
IT. S tr. 71—75. R ozdz. I I I , § 190. .B isk u p stw o  
żm udzkie". Opisał ks. b. M aciej W olonczew ski. 
Ze żm udzkiego na ję z y k  polsk i przełoży ł i n ie 
k tóre p rzyp isy  h istoryczn e dodał M. H ryszk ie-  
w icz . Z przedm ow ą S tan isław a  Sm olki. K ra k ó w  
N akładem  księgarni Gebethnera i Spółk i, 1898. 
Str. 158. Odpis lite w sk i z te g o  dzieła  -wraz 
z przekładem  polskim  i n iektórem i szczegółam i 
dotyczącem i ży c ia  ks. J. Pabreża otrzym ałem  od 
je g o  krew niaka p. Franciszka Pabreża, m ieszka
ją c e g o  w  K retyndze. Za p ośrednictw em  pro
boszcza D orpackiego k i. J. Ż yskara otrzym ałem  
z P etersb urga  i odpis polsk iego  tek stu  dzięki 
uprzejm ości ks. inspektora Prane. B ticzysa, za co 
w szy stk im  w y m ien io n y m  osobom  składam  ser
d eczn e  podziękow anie.

2) W d zie le  ks. b isk. W ołon czew sk iego  w y 
m ien iona data 15 styczn ia , lecz  na krzyżu  ka
m ien n ym  na cm entarzu w K retyn d ze w y ry to  
„15 X  1771“. O statnią datę m ożna uw ażać za do
k ładn iejszą , g d y ż  w  k lasztorze w  K retyndze, 
praw dopodobnie b yła  m etryka ks. Pabreża.

lecz rozjaśniony promieniami światła, j a 
kie s tara ła  się przelać wszędzie Komisya 
E dukacy i  Narodowej, k tóra  uczyniła 
przełom stanowczy w wychowaniu mło
dego pokolenia i umiała zasiać w sercu 
niejednego z uczniów ziarno wiedzy p ra
wdziwej wraz z umiłowaniem studyów 
naukowych. Akadem ia Wileńska, zrefor
m owana przez Poczobuta, została wów
czas postawiona na stopę europejską, 
a zwłaszcza w naukach  ścisłych stanęła 
na  gruncie wiedzy nowożytnej, odcina
jąc  się odrazu od scholastycyzmu śred
niowiecznego i strzegąc się, ja k  można 
najbardziej jałowej spekulacyi, na której 
dawniej według słów Kołłątaja „mózg 
wycieńczano i więcej czasu trawiono, 
aniżeli na potrzebnej praktyce". S tam 
tąd wyniósł Jerzy  Pabreż zamiłowanie 
do wiedzy, a, idąc w ślady swego m istrza 
ks. S. B. Jundziłła, i zamiłowanie do ba
dań roślinności ukochanego zakątka 
kraju.

Czując powołanie do s tanu  duchowne 
go, po powrocie z Akademii Wileńskiej 
na  Żmudź w stępu je  on do seminaryum  
w W orniach i po dwu la tach  pobytu tam 
(w r. 1796) otrzymuje święcenia kap łań 
skie.

W roku 1812 zostaje on a lta rys tą  
w Korcianach, w cztery zaś (1816) lata 
później wstępuje  jako  o. Ambroży do za
konu Bernardynów  w Kretyndze, zawa- 
rowawszy sobie, aby zwierzchność za
konna całe życie nigdzie go nie przeno
siła. Tu też przebywa aż do śmierci 
(w r. 1849), dożywszy sędziwego wieku 
(78 lat). Pochowany został na cm enta
rzu w Kretyndze. Na grobie wznosi się 
prosty krzyż kam ienny z napisem w yry 
tym  na czterech ramionach „Ambrosius 
Pabreż 15/X 1771—30/X. 1849“.

Sądząc ze zbiorów i rękopismów, jak ie  
pozostawić, widać, że był to człowiek od
dany całkowicie bezinteresownej pracy 
naukowej, nieubiegający się o dobra 
doczesne, jak ie  łatwo mógłby uzyskać, 
gdyby  zamiast osiąść w klasztorze, po
sta ra ł  się o jak ie  t łuste  probostwo. Rze
czywiście, w klasztorze Kretyngeńskim  
ks. Pabreż najlepiej mógł zużytkować 
sw ą wiedzę i zamiłowanie do pracy nau
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kowej, gdyż oprócz zwykłych obowiąz
ków kapłana mógł tu ta j  1) uczyć innych 
w szkole, do której okoliczna szlachta 
chętnie oddawała swe dzieci; 2) mógł zu
żytkować swą wiedzę medyczną, lecząc 
ludzi, j a k  mówi o tern nietylko tradycya 
ludności miejscowej, poczytując go nie
mal za cudotwórcę, lecz i luźne kartk i 
odnalezione przeze mnie w zielniku, z pi- 
sanemi lege artis  ręką  zmarłego zakon
nika historyam i chorób w szpitalu miej
scowym; i wreszcie 3) korzystając z ob
szernej biblioteki klasztornej i z ciszy 
życia zakonnego, ksiądz Pabreż mógł 
przelewać swe myśli na papier i pisać 
dzieła w nadziei, że ktoś może po jego 
śmierci z owoców jego  pracy skorzysta 
i drukiem  ogłosi.

Że ks. Pabreż miał licznych uczniów, 
świadczą o tem  e tykie tk i użyte do ziel 
nika. Są to przeważnie wypracowania 
uczniowskie lub też świadectwa z odby
tej spowiedzi, a że były one pisane tylko 
n a  jednej stronie, miał więc żmudzki flo
ry sta, zwłaszcza wobec częstych spowie
dzi, jak ie  obowiązywały w szkołach ów
czesnych, duży zapas papieru, z którego 
nie omieszkał zrobić użytek do etykie tek  
zielnikowych.

Zwracając uwagę na stronę odwrotną 
tych  kartek , m amy poniekąd przed sobą 
obraz tego, czego uczyły szkoły ówcze
sne. Są tu  wielkie l itery alfabetu i p ier
wsze liczby, s taw iane przez początkują
cych dla wprawy w sztuce pisania, ćwi
czenia z języka polskiego i z łaciny o po 
ważnej treści, py tan ia  z katechizmu, za
dania m atem atyczne, a czasem i ćwicze
nia  z języ k a  rossyjskiego; na kartkach 
tych spotykam y częstokroć podpisy, gdzie 
przew ijają  się liczne nazwiska uczniów, 
przeważnie rodzin szlacheckich, do dziś 
dnia w zachodniej części Żmudzi osia
dłych.

Podziwiać można benedyktyńską  pra- 
cowitość ks. Pabreża w pisaniu rzeczy, 
na  k tórych  wydanie w owe czasy nie 
mógł on nawet liczyć. Biograf jego ks. 
Wołonczewski (w litewskiem wydaniu) 
wylicza 7 rękopismów po kilkaset stron 
każdy dzieł treści religijnej, zawierają
cych w języku litewskim  nauki ducho

wne; kazania, katechizacye, mowy żało
bne i t. p. Również obfity Ł) je s t  i dział 
rękopismów treści botanicznej, z których 
kilka miałem w swoim ręku.

Zamiłowanie do botaniki miało u tego 
badacza podkład praktyczny, j a k  to w i 
dzimy u wielu wybitnych botaników 
XVIII wieku. Największy z nich Lin- 
neusz zajmował początkowo w uniw ersy
tecie katedrę medycyny, zanim mógł od
dać się czystej wiedzy botanicznej. Ks. 
Pabreż przedewszystkiem leczył, a zna
jąc skutki różnych ziół, s tara ł się udo
stępnić te leki ludowi; w tym  celu, p ra 
wdopodobnie, zaczął badać florę Żmudzi, 
żeby poznać dokładnie rośliny z najbliż
szego otoczenia, badać ich sku tk i  i mieć 
pod ręką  tanie i łatwe środki lecznicze.

W tym celu np. studyuje i przerabia 
stary „Zielnik“ Syreniusza, pisząc duże 
dzieło p. t. „Skutki lekarskie niektórych 
roślin i sposób używania tychże roślin 
w różnych chorobach wyjęte z Symona 
Syreniusza doktora Akad. krak. przez 
księdza Jerzego Pabreża, a ltarystę  kor- 
ciańskiego. Roku 1814 w Korcianach" 
(4-o, str. 133). Przeglądając ten rękopism 
w bibliotece klasztornej w Kretyndze 
i zauważywszy napis tom II, przypusz
czałem, że tom I zaginął, tymczasem ze 
wstępu autora  okazuje się, że przeróbki 
tego rodzaju były w owe czasy w mo
dzie, gdyż ks. Pabreż miał już  poprzed
nika w osobie p. Ignacego Hryniewicza 
„ekonoma W iduklewskiego", który po
zostawił mu w m anuskrypcie tom I wy
mienionego dzieła. Przerabiając  nom en
klaturę starych zielnikarzy na bardziej 
nowożytną Linneuszowską, układa on 
gwoli szybkiego oryentowania się, spe- 
cyalny słownik system atyczny „Nomen- 
clator Botanicus seu comparatio veteris 
Botanicae ad nomina Botanicae systema- 
ticae“ (in folio str. 36).

Lecz najw iększą pracą jego  życia było 
zebranie, oznaczenie i ułożenie według 
system u Linneusza zielnika flory żmudz-

Ks. W ołonczew ski w y licza  7 ty tu łó w  
w  językach: polskim  (2), łacińskim  (1) i litew sk im
(4).
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kiej, a wraz z nim opracowanie słownika 
nazw botanicznych w języku  żmudzkim. 
Liczne rękopismy, jed n e  wykończone, in 
ne w formie luźnych notatek , świadczą
0 ciągłej pracy zbierania nazw ludowych
1 s tw arzania  m ianownictw a naukowego 
W języku  żmudzkim, dotyczącego zaró
wno nazw rodzajów, j a k  i gatunków , za
równo flory żmudzkiej, j a k  i roślin le
ka rsk ich  i pożytecznych.

Praca  ta  nie poszła na marne, lecz zo
s ta ła  dopiero niedawno w yzyskana przez 
p. P. Matulanisa, k tóry  w r. 1901 (w W il
nie) wydał „Słownik botaniczny litew- 
sko-russko-polski". C iekawym  kom en ta 
rzem do tej pracy je s t  niewielki, na czy
sto przepisany, opraw ny w skórę ręko- 
pism polski ks. J. Pabreża, p. t. „Uwagi 
tyczące się ułożenia doskonałej flory 
żtHudzkiej". Nie są to uwagi o „florze", 
jak  m y to pojm ujem y, lecz raczej rzecz 
o mianownictwie botanicznem w języku  
żmudzkim. Spotykam y tu szereg ogól
nych prawideł, w ja k i  sposób tworzyć 
nowe nazwy i jak  stosować nazwy przez 
lud używane do naukow ego mianownic
twa botanicznego. Ks. Pabreż w skazuje 
np. na  właściwość języ k a  żmudzkiego, że 
dla  oznaczenia nazw  gatunkow ych  ziół 
lud stosuje przeważnie liczbę mnogą, 
używ ając zaś liczby pojedyńczej, rozumie 
tylko część rośliny, j a k  ziarno, owoc lub 
kwiat; następnie  au to r  zwraca uwagę, że 
pojęcie rodzaju  j e s t  obce ludowi, a dla 
tego też nie należy przenosić nazw g a 
tunkow ych na rodzajowe, lecz raczej 
stw orzyć  nowe w duchu języka, pozatem 
zaznacza, że je d n a  i ta  sam a roślina nosi 
różne nazwy w różnych miejscowościach, 
wówczas dla nom enkla tury  naukowej „do
skonały florysta  żm udzki“ winien w ybie
rać  najtrafn ie jszą  ze względu na postać 
lub  na sku tk i  lekarskie , jak ie  często 
w samej nazwie już  są oznaczone. Uwagi 
te  są  poparte szeregiem przykładów, k tó
re  mogą zainteresować znawców jęz y k a  
litewskiego.

Bogaty  zielnik z niem ałem  znawstw em  
i pietyzmem grom adzony przez ks. P a 
breża miał na  celu. zobrazowanie ca ło
ksz ta ł tu  flory żmudzkiej. Niestety, nie 
wszystko dochowało się do naszych cza

sów. PrzedeWszystkiem brak  w nim ro 
ślin zarodnikowych; ponieważ w układzie 
Linneusza, podług którego zielnik był 
ułożony, stanowią one osta tn ią  XXIV-ą 
klasę, mogły więc one leżeć w osobnej 
paczce, k tóra  zaginęła, a być może ks. 
Pabreż, j a k  większość ówczesnych flory- 
stów, nie in teresował się niemi. Z in 
nych roślin b rak  kilku paczek, zaw iera
jących  niektóre największe rodziny; tak  
wśród jednoliściennych brak traw  (Gra- 
mineae) i wrzecznikowatych (Potomoge- 
tonaceae), wśród dwuliściennych brak 
ja sk ro w a ty ch  (Ranunculaceae), krzyżo
wych (Cruciferae), wargowych (Labiatae) 
i złożonych (Compositae). P rzvjąw szy 
pod uwagę s ta ty s tykę  litewskiej flory 
oraz krajów przyległych, możemy skon
statować, że wymienione rośliny razem 
wzięte przedstaw iają  mniej więcej 
flory kwiatowej. Tak więc 3/s zielnika 
flory żmudzkiej ocalało od zagłady.

Zielnik ten je s t  poszczerbiony cokol
wiek zębem czasu, zwłaszcza jedna  pacz
ka pod wpływem wilgoci i owadów po 
siada okazy mocno zniszczone, lecz n a 
ogół, dzięki grubej bibule i dobremu 
opakowaniu, przechował się nieźle tak, 
że są naw et okazy kwiatów, które pomi
mo blizko stuletniego przebywania w ziel
niku nie strac iły  swej barw y naturalnej. 
Niektóre ga tunk i są przedstawione bar
dzo obficie—po kilka, kilkanaście i w ię
cej egzemplarzy, w rozmaitych m iejsco
wościach zebranych, tak, że można od
różnić różne miejscowe odmiany i formy, 
które rzucają  zazwyczaj ciekawe światło 
na szatę  roślinną każdego kraju.

Najwięcej roślin pochodzi z najbliż
szych okolic Kretyngi, gdzie j a k  wiemy 
ks. Pabreż najdłużej przebywał, pozatem 
spo tykam y szereg nazw różnych m ie j
scowości Żmudzi, j a k  Połąga, Korciany, 
Gorżdy, Wieżajcie, Berżory, Szatejki, 
Dorbiany, Szweksznie, rzeki Minia, Ok- 
miana, Święta i t. d. — jednem  słowem 
cała najbardziej na zachód wychodząca 
połać Żmudzi, wchodząca w skład obec
nego powiatu Telszewskiego. Czasem 
spotykają  się miejscowości znacznie da 
lej położone, j a k  często spotykane Żago-
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ry, leżące na północy na granicy z Kur- 
landyą.

Prócz tego spotykam y w zielniku dużo 
roślin hodowanych w ogrodzie klasztor
nym przez ks. Pabreża: są to przeważnie 
zioła lekarskie, po części ozdobne. Po- 
zatem je s t  jeszcze kilkadziesiąt roślin 
z Ogrodu Botanicznego W ileńskiego i 
około se tk i p rzysłanych zdaleka, bo aż 
z Syberyi, z okolic Tomska przez ks. 
Apanasewicza, widocznie przyjaciela, któ
ry  n ieznaną nam losów koleją znalazłszy 
się daleko od kraju, nie omieszkał sko
rzystać ze sposobności i przesyłać żmudz- 
kiemu floryście to, co mu mogło sprawić 
najw iększą  radość.

Tak bogaty  zielnik nie mógł powstać 
odrazu, lecz je s t  owocem długoletnich 
trudów; na e tykie tkach  b rak  wprawdzie 
napisów, z jakiego roku rośliny pocho
dzą, lecz na ich odwrotnych stronach, 
na owych świadectwach i wypracowa- 
niach uczniowskich od czasu do czasu 
można było wyczytać dokładną da tę—są 
to przeważnie la ta  od roku 1820 — 1838. 
Prawdopodobnie, początek zielnika po
chodzi jeszcze z dawniejszych czasów, 
np. spotykam y dużo roślin z okolic Kor- 
cian, gdzie, j a k  wiadomo, ks. Pabreż 
przebywał od r. 1812—1816, a że i wów
czas in teresow ał się botaniką, świadczy 
dokonana w owe czasy przeróbka zielni
ka  Syreniusza. Okres życia w Kretyn- 
dze był, prawdopodobnie, okresem osta
tecznego porządkowania zbiorów, których 
początek, być może, sięga jeszcze czasów 
pobytu  wr Akademii wileńskiej i znajo
mości z ks. S. B. Jundziłłem, którego 
flora wyszła już  w r. 1791 i mogła wzbu
dzić w młodym studencie chęć naślado
wnictwa.

W  zbiorach tych  są i rośliny z innych 
części Litwy, przeważnie z okolic Wilna, 
sku tk iem  stosunków ks. Pabreża ze swoją 
Alma Mater i je j  profesorami. Świadczy 
o tem  nietylko wyżej przytoczona wzmian
ka u J. Jundziłła, lecz również spora 
ilość e tyk ie tek  zielnika oraz notatka  zna
leziona przeze mnie wśród rękopismów 
zmarłego botanika, zawierająca „Regestr 
roślin zasuszonych dla W. J. ks. Pab re 
ża kaznodziei W. J. Wolfganga, profeso

ra  uniw ersy te tu  W ileńskiego Farmacyi 
nadesłanych." Spis ten  zawiera 407 ga
tunków roślin; przy końcu znajdujemy 
następującą adnotacyę. „Takowe rośliny 
wszystkie umieściłem w zielniku na miej
scach przyzwoitych i wszystkie prawie 
znajdują  się opisane w m anuskrypcie bo
tanicznym przez ks. Pabreża napisanym.®

Z prof. Wolgangiem, widocznie, łączy
ła ks. Pabreża bliższa zażyłość, gdyż 
przeglądając w bibliotece Kretyngeńskiej 
dzieła, k tóre niegdyś należały do żmudz- 
kiego badacza, dostrzegłem na wielu 
z nich napis „ofiarowane przez prof. 
Wolfganga." Przejrzenie  tej bibliotecz
ki podręczej przeniosło mnie odrazu m y
ślą w złote czasy un iw ersy te tu  Wileń
skiego, gdyż z półek głośno mówiły imio
na Jana  i Jędrzeja  Śniadeckich, Jundził- 
łów, Giliberta, Gorskiego i wielu, wielu 
innych. W szystkie  ważniejsze polskie 
podręczniki ówczesne znalazły miejsce 
na owej półce, co świadczy o dosko
naleni przygotowaniu ogólno przyrodni- 
czem ks. Pabreża; jednocześnie w bi
bliotece owej znalazło się wszystko, co 
tylko dotyczyło flory L itw y i wydane b y 
ło w owe czasy. Z dzieł botaników ob
cych dostrzegłem nieśm iertelne dzieła 
Karola L inneusza i obszerną 4-tomową 
florę Bluffa i P ingerhu tta  „Compendium 
Plorae Germanice“ (1825—1833).

Już sam  zbiór tych  książek, opatrzo
nych podpisem ks. Pabreża, świadczy, że 
posiadacz ich, układając zielnik, miał po
ważną pomoc naukową i w pracy swojej 
nie ograniczał się pierwszym lepszym 
kluczem do oznaczenia roślin, jak  to czę
sto czynią „yolens nolens“ prowincyonal- 
ni adepci „Scientiae amabilis“ , którym  
los każe mieszkać w jak im ś zapadłym 
kącie kraju , lecz traktował tę  rzecz nadz
wyczaj sumiennie, stojąc na poziomie 
wiedzy nowożytnej.

Przeglądając zielnik, żadnych błędów 
nie widzimy wcale, jakko lw iek  niektóre 
opisy nowych gatunków i odmian, jak ie  
znajdujem y nieraz przy niektórych oka
zach być może, nie ostaną się wobec 
ostrza k ry tyki,  świadczą one jednak  
w wielu razach, że ks. Pabreż zwracał 
pilną uwagę na zmienność różnych czę
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stokroć drobnych cech i podkreślał w yraź
nie niezgodność ze znanemi opisami g a 
tunków. Znajdzie się od czasu do czasu 
jak iś  drobny błąd, lecz łatwo można go 
wybaczyć floryście, mieszkającemu zdała 
od centrów ruchu  naukowego. O ile od 
nalezienie w swoim czasie w Kijowie 
przez p. J. Paczoskiego zielnika Giliberta, 
byłego założyciela Ogrodu Botanicznego 
w Grodnie i prof. uaiw. Wileńskiego, 
przyczyniło się do obniżenia au to ry te tu  
tej importowanej zagranicznej sławy, 
gdyż zielnik jego  literalnie roi się od błę
dów, o tyle odnaleziony przeze mnie zbiór 
roślin rzuca blask niespożytej zasługi na 
prawie nieznane dotąd imię skrom nego 
zakonnika księdza Pabreża, który, rze 
czywiście, był doskonałym  znawcą flory 
Żmudzi i którego imię możemy śmiało 
położyć obok bardziej zasłużonych i zna 
nych imion pierwszych naszych florystów, 
również księży—K luka i S. B. Jundziłła.

Nie można odżałować, że część jego 
pracy poszła na marne. Lecz to, co się 
dało uratować, będzie stanowiło ważny 
przyczynek do poznania flory Żmudzi, 
k tóra jako  położona daleko od centrów 
życia umysłowego nie miała jakoś  szczę
ścia do florystów. Jakkolwiek już  w koń
cu XVIII wieku m ieliśm y pierwsze flory 
Litwy, przez Giliberta i Jundziłła  nap isa
ne, lecz dotyczyły one tylko okolic Grod
na i Wilna.

Późniejsze badan ia  z czasów istnienia 
un iw ersy te tu  W ileńskiego znacznie roz
szerzyły teren  naszej wiedzy o szacie ro 
ślinnej Litwy, lecz Żmudź prawdziwie 
długo leżała odłogiem. W zachodniej zaś 
części jed y n y m  punktem , o k tórego flo
rze cośkolwiek wiedzieliśmy, była Połąga 
(adm inistracyjnie  należąca ju ż  do Kur- 
land.yi), zachodnie zaś pow iaty  Żmudzi, 
jak  Szawelski i Telszewski, skąd  właśnie 
pochodzi zielnik ks. Pabreża, to dotąd 
w litera turze  botanicznej „ te r ra  incogni- 
ta .“

W iem y z drugiej s trony , że szata  ro 
ślinna każdej miejscowości szybko się 
zmienia w oczach naszych, gdyż lasy co
raz bardziej pada ją  ofiarą trzebieży, zni
kają  błota niedostępne, w ysychają  jeziora  
i pług coraz większe obszary obejmuje

Ks 3

w swe posiadanie, a wraz z działalnością 
kultu ra lną  człowieka znikają niektóre 
charak terystyczne  rośliny. To też w in
niśmy wdzięczność ks. Pabreżowi, że 
umiłowawszy florę ojczystą, zebrał przed 
niespełna 100-u laty  to wszystko, co 
w jego  czasy rosło w jego nąjbliższem 
otoczeniu, pozwalając nam poznać obec
nie, jak  wyglądała szata roślinna Żmudzi 
za życia naszych dziadów.

Bolesław Hrynieioiecki.

B IO L O G IC Z N E  P O D S T A W Y  N A U K I 
O O D P O R N O Ś C I .

(D okończenie).

II.

Czy jednak  teorya fagocytozy obejmuje 
całość zjawisk obserwowanych w walce 
organizmu z zarazkami? Czy nie pomija 
całego działu środków obronnych, zaw ar
tych  w sokach organizmu? Bezwątpie- 
nia — surowica krwi, niezależnie od ta- 
gocytów posiada tak  różnorodne własno
ści, k tó re  dzielnie przyczyniają się do 
zwalczania zakażenia i zneutralizowania 
jadów, że nieuwzględnienie tej strony 
zagadnienia czyni teoryę fagocytozy nie
kompletną, wym agającą dopełnień. Kto 
wie zresztą, czy procesy, zachodzące w su 
rowicy krwi, nie są dla celów obrony 
donioślejsze, czy w takim  razie całej fa
gocytozy nie należałoby trak tow ać jako  
dopełnienie do tej głównej armii, k tóra 
skoncentrow ana je s t  w procesach bio
chemicznych zachodzących w surowicy 
krwi. W praw dzie  Mieczników w później
szych swoich pracach pragnie  i te  z ja 
wiska uzależnić od fagocytozy, ale bez
pośrednich na to dowodów nie mógł przy
toczyć, a daleko naturalniejsze i prostsze 
wyjaśnienie tych  procesów dał Ehrlich, 
wyjaśnienie sformułowane w kunsztownie 
pomyślanej teoryi „łańcuchów bocznych", 
trak tu jącej całą odporność organizmów 
na innem  podłożu, na innych biologicz
nych  podstaw ach, niż Mieczników.
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Ale zanim przystąpim y do owej teoryi 
m usimy się choć pokrótce zaznajomić 
z faktami, które mają podlegać wyjaśnie
niom.

Już dawno stwierdzono drogą ekspe
rymentów, w ykonyw anych przez cały sze
reg  badaczów (Fodor, Niessen, Behring, 
Nuttall i inni), że krew normalna, krew 
zwierzęcia czy człowieka niezakażonego, 
posiada własności bakteryobójcze, że bak
terye, wprowadzone wprc s t  do surowicy 
krwi (czy też do krwi zwierzęcia żywe
go), prędko tam  giną. I dzieje się to nie 
dlatego, że jak  przypuszcza Baum garten, 
J e t te r  i inni bakterye  poprostu nie znaj 
dują we k rw i odpowiedniego pożywienia 
dla siebie, że w ym ierają jakby  z głodu, 
które to przypuszczenie zostało w o s ta t 
nich czasach obalone przez badania 
Tromsdorffa, L ingelsheim a i W asserm an
na, ale przedewszystkiem  dlatego, że 
znajdują się nawet we krwi normalnej 
substancye, k tó rych  n a tu ry  dokładnie jesz
cze nie poznano, a które jednak  posia
dają niewątpliwie własności w strzym y
wania rozwoju a nawet wprost zabijania 
bak tery j.  Substancye te zostały nazw a
ne przez Buchnera  aleksynami. W ykrył 
on, że po ogrzaniu krwi (ewent. surow i
cy krwi) do 60°, substancye te  zostają 
rozłożone i działanie ich ustaje, że w re
szcie czynność swoję objawiają tylko 
w obecności soli. Te właśnie ciała zostały 
nazwane przez Miecznikowa cytazami 
i one właśnie m ają  według niego zna j
dować się wyłącznie w białych ciałkach 
krwi, a do osocza przechodzą tylko po 
ich rozpadnięciu się. Po zakażeniu zaś, 
po w targnięciu  do organizmu bakteryj 
i w ytw arzaniu  przez nie toksyn zachodzą 
zmiany we krwi i limfie, polegające na 
zjawieniu się liczniejszych i zdaje się 
donioślejszych niż aleksyny substancyj 
ochronnych, z k tórych  jedne  neutralizują 
jad y  w ytw arzane  przez bakterye (toksy
ny)—są to an ty toksyny, drugie zaś: bak- 
teryolizyny i ag lu tyn iny  paraliżują dzia
łalność samych bak tery j.  Są one niew ąt
pliwie pochodzenia komórkowego; w y 
tw arza ją  je  w szystkie  komórki ustroju, 
jed n ak  organy krwiotwórcze: śledziona, 
gruczoły limfatyczne i szpik kostny m u

szą być postawione na pierwszem miej
scu. P rzypatrzm y się tym substancyom  
bliżej: A nty toksyny  posiadają, j a k  wspo
mniałem wyżej, zdolność neutralizowania 
toksyn. Ale objawia się tu w ybitna spe
cyficzność tych substancyj: toksyna  dy- 
f terytyczna tylko przez specyalne an ty 
toksyny dyftery tyczne może być zneu tra 
lizowana, toksyna tężcowa — tylko przez 
an ty toksynę tężcową i t. d. Że istotnie 
an ty toksyny  mogą neutralizować odpo
wiednie toksyny, można to naw et in vi- 
tro dowieść. Weźmy toksynę bak tery jną  
w ilości bezwzględnie śmiertelnej dla da
nego zwierzęcia, zmieszajmy j ą  z suro
wicą krwi zwierzęcia, k tóre  przechodziło 
chorobę zakaźną, wywołaną tym  właśnie 
zarazkiem, a łatwo się przekonamy, że 
toksyna ta  u trac iła  już  w tej mieszani
nie swoję jadowitość, że obie subs tan 
cye — toksyna i an ty toksyna  zawarta  
w owej surowicy stworzyły pewne chwiej
ne połączenie chemiczne, według typu 
podwójnych połączeń i stworzyły nowe 
ciało już dla danego zwierzęcia niejado- 
wite. Toksyna jednak  w tym  przypadku 
nie rozpada się: łatwo sobie uzasadnić 
następującem  doświadczeniem. Wiadomo, 
że jad  wężów nie rozkłada się przez 
ogrzanie do 80° stopni, tym czasem  odpo
wiednia an ty toksyna  w tych  warunkach 
zostaje rozłożona bezpowrotnie. Jeżeli 
więc dodamy do ja d u  wężów surowicy 
zawierającej odpowiednie an ty toksyny  
w takiej ilości, aby otrzymać zupełną 
neutralizacyę, a potem tę mieszaninę 
ogrzejemy do 80°—to staje  się ona nano- 
wo jadowita. A więc .jad wężów był ty l 
ko związany an ty toksyną  i nie mógł swe
go jadow itego działania przejawić, kiedy 
zaś an ty toksyna  została zniszczona, dzia
łanie to w całej pełni występuje.

D rugą substancyą, zjawiającą się we 
krwi i limfie zakażonego organizmu, jes t  
bakteryolizyna, odkry ta  przez Pfeifra. 
Substancya dla niektórych zakażeń, a 
przedewszystkiem ty fusu  i cholery ma 
kolosalne znaczenie. Pod wpływem tej 
substancyi zarazki te tracą  swoją rucho
mość, pęcznieją, rozpadają się na drobne 
kuleczki, wreszcie rozpływ ają  się kom 
pletnie. W  tych  razach wybitniej niż
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gdzieindziej widać, j a k  fagocytoza z e 
pchnięta je s t  na  drugi plan w obronie 
z zakażeniem.

Wreszcie Gruber w ykry ł aglutyniny, 
p-od wpływem k tórych  otoczka bakteryj 
pęcznieje, robi się lepką, bak te rye  ru 
chliwe tracą  swoje ruchy, zbijają się 
w  kupki i opadają na dno naczynia. Ta
kiemu sklejaniu  mogą podlegać nietylko 
bak terye  żywe, ale i martwe. Ale trzeba 
zaznaczyć, że żywe bynajm niej przy tem 
nie giną, mogą się naw et rozmnażać bę
dąc ze sobą sklejone. Robi to tak ie  w ra 
żenie, jak g d y b y  substancye te działały 
tylko na otoczkę bakteryi.

Zwróćmy się teraz do wyjaśnienia me
chanizmu powstawania w szystkich  tych 
substancyj — do teoryi „łańcuchów bocz- 
n,ych“ Ehrlicha.

Już poprzednio wspomniałem, że zacho
dzą tu niewątpliwie pewne procesy c h e 
miczne, trzeba więc sobie wyobrazić 
czynniki w grę tu ta j  wchodzące jako 
skomplikowane związki chemiczne, k tó
rych  wprawdzie n a tu ry  nie znam y i da
leko nam  jeszcze do tego, ale niemniej 
pewne grupy tych związków możemy 
biologicznie charakteryzow ać. W  ten 
sposób Ehrlich przypuszcza, że toksyna 
zawiera dwie kategorye grup atomowych: 
jednę  bardziej trwałą, obdarzoną powi
nowactwem chemicznem do protoplazmy 
komórek ustro jow ych i sku tk iem  tego 
łączącą toksynę z organizmem i drugą 
bardziej wrażliwą na wpływy zewnętrzne, 
w arunkującą  działanie t ru jące  toksyny. 
Pierwszą grupę nazyjva on haptoforową, 
d r u g ą -  toksoforową. Grupami-podobnemi 
jego  zdaniem obdarzone są n iety lko  to
ksyny, ale i wszelkie ciała, względem 
których możliwe je s t  uodpornienie. Oczy
wiście zależnie od fizyologicznego dzia
łania danego ciała owa g rupa  druga, 
w tam tym  przypadku toksoforową, j e s t  za 
każdym razem inna, dlatego m o żn a b y ją  
ogólnie nazwać funkcyonalną, bo w czą
steczce toksyny będzie ona toksoforową, 
w cząsteczce ferm entu  zymoforową. w m o
lekule zaś a g lu tyn in -ag lu tyn ino fo row ą itd .

Protoplazmę zaś kom órki ustrojowej 
z punk tu  w idzenia chemicznego propo
nuje  Ehrlich wyobrazić sobie jak o  cen

t ra ln ą  grupę molekularną, wypełniającą 
funkcye życiowe, i liczne grupy boczne— 
łańcuchy boczne w znaczeniu chemii o r 
ganicznej — nazwane przez niego rece
ptorami (od receptivitó).

Jeżeli więc zostanie wprowadzona do 
organizmu pewna toksyna, to wówczas 
jej grupa haptoforowa da nam jak ieś  zło
żone połączenie chemiczne z którymś, 
najbardziej wrażliwym na dany rodzaj 
toksyn, receptorem  komórki ustrojowej. 
Ponieważ jed n ak  toksyna posiada jesz
cze i grupę toksoforową, przez k tórą  może 
ujawnić swoje działanie trujące, więc 
normalne czynności komórki zostają za 
chwiane, objawiają się pewne zmiany 
anatomo patologiczne i funkcyonalne, w ła
ściwe danej chorobie infekcyjnej. P on ie 
waż pewna część owych łańcuchów bocz
n y c h — recep to rów — je s t  związana z to 
ksynam i je s t  więc dla w ykonyw ania  funk- 
cyi komórki stracona, dla pokrycia więc 
tego braku, w myśl ogólno - biologicznej 
zdolności komórki żywej, k tó ra  odradza 
części utracone, rozpoczyna się regenera- 
cya tworzenia się nowych receptorów i to 
w dużym nadmiarze, to j e s t  owych łań 
cuchów bocznych tworzy się więcej, niż 
ich kom órka utraciła. Tworzenie się tych 
nowych receptorów odbywa się jednak  
tylko wówczas, jeżeli kom órka niezbyt 
ucierpiała pod wpływem działania grupy 
toksoforowej toksyny, w przeciwnym razie 
owa regeneracya  je s t  bardzo słaba, albo 
wcale naw et nie zachodzi.

Ów nadm iar receptorów, o k tó rym  do
piero co była mowa, nie u trzym uje  się 
przy komórce, a wchodzi do surowicy 
krwi. Ponieważ jednak  te wolno p ływ a
jące  łańcuchy boczne są tak ie  same, j a k  
tam te, które pierwotnie były związane 
przez grupę haptoforową, toksyny  mają 
więc one również powinowactwo do tej 
samej toksyny. A  więc wprowadzona 
powtórnie taka  sam a toksyna  zostanie 
przez owe wolno pływające receptory  
związana, grupa haptoforowa toksyny bę
dzie zajęta, toksyna  nie będzie się mo
gła połączyć zpro top lazm ą komórki u s tro 
jowej, a tym  samym  nie będzie mogła 
u jaw nić  na  niej swego destrukcyjnego 
wpływu. Bronią więc te wolno pływające
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we krwi receptory  organizm od działa
nia ioksyn— są więc temi antytoksynami, 
k tóre w roku 1890 odkrył Behring.

W yjaśn ien '3 działania i pochodzenia 
bakteryolizyu wym aga bardziej zawiłej 
hypotezy, choć opartej na tej samej za
sadniczej podstawie „łańcuchów bocz
nych". U łatw ia jednak  badanie ta oko
liczność, że organizm może być uodpor 
niony nietylko przeciwko bakteryom, ale 
też i innym  komórkom, np. czerwonym 
czy białym ciałkom obcego pochodzenia. 
Pod wpływem więc tych  komórek wy
tw arzają  się we krwi odpowiednie „lizy- 
n y “, które te komórki rozpuszczają. Są 
dane na  to, żeby przypuszczać, że pro
cesy zachodzące w przypadku np. roz
puszczania czerwonych ciałek przez od
powiednio uodpornioną surowicę (tak zw. 
hemoliza) są identyczne co do swego cha
rak te ru  z temi, jak ie  zachodzą w tyfusie 
czy cholerze, kiedy te zarazki są przez 
bakteryolizyny rozpuszczane. A badanie 
hemolizy je s t  technicznie bardzo dogodne 
ze względu na zm iany zabarwienia pły 
nu, k tó ry  pod wpływem działania lizyny 
na czerwone ciałka krw i s ta je  się czer
wonym, gdyż hemoglobina z tych ciałek 
sku tk iem  ich rozpadu zostaje uwolniona 
i rozpuszcza się w surowicy. W yjaśnie
nie więc procesów, zachodzących w he- 
molizie, da nam  zrozumienie mechanizmu 
wszystk ich  lizyn, a więc i bakteryoli
zyny.

Klasyczne doświadczenie Ehrlicha i 
M orgenrotha przyczyniło się znakomicie 
do zdania sobie spraw y z isto ty  hemoli
zy: zawiesinę czystych czerwonych cia
łek krwi w fizyologicznym roztworze soli 
kuchennej (0,85# NaCl), potrzebną do te 
go doświadczenia, przygotowywali ci ba
dacze przez odwlóknienie krwi świeżej, 
rozcieńczeniu je j  fizyologicznym roztwo
rem  NaCl i k ilkakro tne  przemywanie 
tym  roztworem  i centryfugowanie, aż do 
uwolnienia zupełnego tej emulsyi od śla
dów surowicy. Potem  ową zawiesinę 
czerwonych ciałek krwi nalewali do sze- 
rogu probówek po 1 cm 3 w każdej i do
dawali do niej odpowiednio uodpornionej 
surowicy obcej, k tóra posiadała zdolność 
rozpuszczania tych ciałek. Dolewali j e 

dnak tej surowicy ilości wzrastające, tak, 
że każda następna probówka zawierała 
jej więcej niż poprzednia. Wreszcie dla 
zrównania poziomu płynów w różnych 
probówkach dolewali roztworu fizyolo- 
gicznego NaCl, i stawiali to wszystko 
do term osta tu  o temperaturze 37° na 
dwie godziny.

Potem z term osta tu  przenosili do lo
downi o temp. 0° — 3°. W zimnie czer
wone ciałka opadały na dno, a płyn nad 
nimi przyjmował zabarwienie od zupeł
nie bezbarwnego do in tensywnie czerwo
nego. W tych probówkach, których płya 
pozostał bezbarwny, uodpornionej suro
wicy było zamało na to, by mogła zajść 
hemoliza, by więc ciałka czerwone zo 
sta ły  rozpuszczone i uwolnione hemo
globina przepoiła swoją barw ą cały roz
twór. W następnych  probówkach było 
je j  więcej i więcej — barwa więc płynu 
stawała się coraz intensywniejsza. Jeżeli 
teraz zmienimy porządek doświadczenia 
i probówki z ową zawiesiną czystych 
czerwonych ciałek krwi w fizyologicznym 
roztworze NaCl i odpowiednio dolaną 
uodpornioną surowicą zamiast do term o
s ta tu  postawimy w prost do lodowni—to 
hemoliza w żadnej probówce nie zajdzie 
i płyn ponad opadłemi ciałkami będzie 
zupełnie bezbarwny. Zlejmy teraz płyn 
z nad tych  ciałek do innych probówek, 
dodajmy nowych świeżo przem ytych cja- 
lek czerwonych, postawmy w term osta
cie w optimum tem peratury , a jednak  
hemoliza nie zajdzie. Płyn, będący da
wniej w styczności z ciałkami czerwone- 
mi, u trac ił  zdolność hemolizy—oddał za
pewne tym  ciałkom ów czynnik, od k tó 
rego hemoliza zależy. Ale jeżeli teraz 
do tego płynu, który  uirac ił  własności 
hemolityczne, dodamy nowej surowicy 
uodpornionej, k tórą  jednak  również po
zbawimy zdolności rozpuszczania ciałek 
czerwonych przez ogrzanie do 55°—60°— 
to hemoliza nastąpi. Każdy oddzielnie 
z tych płynów nie posiadał własności 
hemolitycznych, ale ich mieszanina do
prowadziła hemolizę do końca. Rozpatrz
my to zjawisko. Ehrlich  i Morgenroth 
przypuszczają, że na to, by hemoliza 
mogła dojść do skutku , potrzebna je s t
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obecność dwu ciał: tego, k tóre  w po- 
wyższem doświadczeniu było pochłonięte 
przez pierwsze c ia łka  czerwone i k tóre 
w* nowej porcyi surowicy, potem doda
nej, zachowało się mimo ogrzania je j  do 
55°—60° — ci badacze nazwali go ambo- 
ceptorem; i drugiego, k tóre było przy 
tym ogrzewaniu zniszczone, tale zw. kom 
plementu.

Hemoliza z początku zajść nie mogła 
tylko sku tk iem  nizkiej tem pera tu ry ;  j e 
dnak sku tk iem  styczności surowicy z czer- 
wonemi ciałkami, które opadły na dno— 
am boceptory w niej zaw arte  zostały 
przez te ciałka wchłonięte i płyn, zlany 
do innych naczyń, skutkiem  braku  j e 
dnego z tych niezbędnych dla hemolizy 
ciał, nie mógł już  nowo wrprowadzonycb 
ciałek rozpuścić. Zawierał on jed n a k  to 
drugie ciało — komplement. To też po 
dodaniu nowej surowicy, k tóra  znów p o 
zbawiona była przez ogrzanie komple
m entu, ale zawierała amboeeptor, oba 
ciała były w tej mieszaninie obecne — 
hemoliza mogła nastąpić.

Ja k  je d n a k  te z jaw iska związać z po
przednio poznanemi i wytłumaczyć za- 
pomocą teoryi łańcuchów bocznych? Ehr- 
lich przy jm uje  istnienie różnorodnych 
receptorów (łańcuchów bocznych) i k la 
syfikuje je  w trzy  rzędy: receptory p ier
wszego rzędu posiadają tylko jednę  g r u 
pę atomową, k tóra j e s t  obdarzona powi
nowactwem  chemicznem do odpowiednich 
grup substancy j odżywczych (w w a ru n 
kach  lizyologicznych), czy też w p rzy 
padkach zakażenia do g rupy  haptoforo 
wej toksyny  i E hrlich  nazywa ta k ą  g r u 
pę a to m o w ą—grupą  haptoforową recepto 
ra; receptory  pierwszego rzędu wchodzą 
w grę w obronie organizmu przeciw to 
ksynom, są one w pewnych w arunkach  
an ty toksynam i— o nich właśnie mówiliśmy 
szczegółowo poprzednio; recep tory  d ru 
giego rzędu posiadają jed n ę  grupę hapto- 
iorów, a drugą  zymoforową i w y jaśn ia ją  
nam  aglutynacyę: g rupa  haptoforowa s łu 
ży do połączenia z bakteryam i, a zapo- 
mocą g rupy  zymoforowej następu je  w y
tw arzanie  się na powierzchni bakteryi 
substancy i lepkiej, k tó ra  zlepia z sobą 
zarazki; wreszcie receptory  trzeciego rzę 

du, k tóre tem  się wyróżniają od innych, 
że posiadają dwie grupy haptoforowe, j e 
dnę dla połączenia z cząsteczkami od- 
żywczemi lub też z receptorami ciał k tó 
re m ają  być rozpuszczone i drugą t. z w. 
komplementofilową dla połączenia z mo
lekułami ciał fermentopodobnych, o k tó 
rych była mowa wyżej, z kom plem enta
mi. Receptory takie o dwu grupach  ha- 
ptoforowych nazywają się właśnie ambo- 
ceptorami: są, zdaniem Ehrlicha, temi 
substaneyami, które poznaliśmy rozpa
tru jąc  hemolizę. Tak więc amboceptory 
ja k  i kom plementy posiadają dwie od
rębne grupy  atomowe, z k tórych  jedna 
u amboceptora łączy się w przypadku 
hemolizy z receptorem  ciałka czerwone
go, a d ruga  z komplementem, a analo
giczne grupy z komplementu charak te 
ryzują  się: jedna  powinowactwem do am 
boceptora, a druga analogicznie do g ru 
py toksoforowej toksyny, posiada zdol
ność rozpuszczania, czy też, ogólnie bio
rąc, niszczenia komórek albo drogą fer
m entacyjną, albo toksyczną. Zrozumiałą 
więc je s t  rzeczą, że dlatego, by jak ak o l
wiek liza mogła nastąpić, musi być obec
ny  i amboceptor i kom plement, bo kom
plement bez amboceptora nie będzie mógł 
połączyć się z komórką, na  k tó rą  mógłby 
wywrzeć swoje niszczące działanie, am 
boceptor zaś bez kom plementu w praw 
dzie połączy się z komórką, tu  w grę 
wchodzącą, ale b rak  tu  będzie tego ciała, 
k tóre  w spraw ach rozpuszczania gra  
czynną i decydującą  rolę.

Tak w grubych  zarysach przedstawia 
się biochemiczna teorya Ehrlicha. Po 
minąłem wiele niezmiernie ciekawych 
szczegółów i interesujących spostrzeżeń, 
by  zbytnio nie powiększać ram  tego a r 
tykułu . Nie wspomniałem zaś o precy- 
pitynach, substancyi, k tó ra  też w czasie 
zakażenia zjawia w surowicy krwi, głó
wnie dlatego, że substancye te, z innych 
względów bardzo ważne w walce orga
nizmu z zakażeniem, odgrywają, zdaje 
się, podrzędną rolę, gdyż posiadają p o 
winowactwo chemiczne do tych  ciał che
micznych, z k tórych  sk łada  się ciało 
bakteryi, a które dopiero po je j  śmierci 
zosta ją  rozłożone i uwolnione, przecho
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dząc do surowicy, tworzą z precypityna- 
rui osad.

Ale je s t  jeszcze jedna  kwestya, którą 
poruszyć pragnę. Obserwacye fagocytozy, 
przeprowadzonej in vitro przez W righta  
i Douglasa, dowiodły, że stan surowicy 
krwi nie j e s t  obojętny dla fagocytozy. 
Badacze ci przypuszczają, że w pewnych 
warunkach  zjawiają się we krwi sub- 
.stancye, które, działając na bakterye 
w sposób bliżej nieznany, ułatwiają ich 
pochłonięcie przez fagocyty, wzmagają, 
u łatw iają  fagocytozę. Ciała te nazwał 
W rig th  — opsoninami (opsono — przygo
towuję pokarm). Opsoniny świadczą o pe- 
wnem współdziałaniu tych  dv\u potężnych 
czynników, jakie organizm zwierzęcy po
siada dla swej obrony przeciw zarazkom: 
fagocytozy i procesów biochemicznych 
zachodzących w surowicy krwi.

E. J.

T R A G E D Y A  B O H A T E R Ó W  B IE G U 
N A  P O Ł U D N I O W E G O .

W ysokie bohaterstw o i samozaparcie 
się przebija z każdej stronicy dziennika 
podróży, pozostawionego przez kapitana 
Scotta; dziennik ten  został właśnie wy
dany w Londynie i opowiada ludzkości 
w strząsa jącą  tragedyę bieguna południo
wego, skreśloną ręką  głównego jej boha
tera. „Żywioły są nam przeciwne", pisał 
kapitan Scott w ostatnim  liście, przesła
nym  do ojczyzny z A ntark tydy . Każda 
prawie stronica dziennika świadczy o nie- 
sprzyjaniu  okoliczności. Jak b y  urągając 
najs ta rann ie jszym  przygotowaniom i na j
bardziej uzasadnionym  obliczeniom, n ie 
powodzenie i nieszczęście prześladowały 
wyprawę od samego początku. Podróż 
do A n ta rk tydy  była niezwykle burzliwa. 
Najniepomyślniejsza pogoda tamowała po
dróże przygotowawcze. Budowli składów 
przeszkadzała  n a tu ra  gruntu . Dla uzu
pełnienia nieszczęścia, 22 lutego nadeszła 
przerażająca  wiadomość o wyprawie po
tężnego rywala , Am undsena, grożącej,

że wyrwą z rąk  podróżników angielskich 
palmę pierwszeństwa. Głębokie cienie 
zawisły odtąd nad wyprawą.

1 listopada Scott wyruszył w podróż 
ostateczną. Towarzyszyło mu czterech 
bohaterów: dr. Wilson, Bowers, kapitan 
Oates i E dga r  Evans, „Najszkaradniej
sze p rzec iw nośc i  u trudnia ły  drogę, wi
chury  wyły, g run t  był zły. Za każdym 
krokiem  noga zapadała do miękkiego 
śniegu. „Beznadziejne uczucie wzmaga 
się w nas; z trudnością  mu się sprzeci
wiamy*, pisze Scott po miesiącu. Im 
bliższym staw ał się gorąco upragniony 
cel podróży, tem częściej roztrząsano „za
bijającą możliwość", że „tlaga norweska 
może wyprzedzić naszę".

16 stycznia uczestnicy w ypraw y wie
dzieli już, że są zwyciężeni. „Najgorsze, 
łub prawie najgorsze nastąpiło", notuje 
Scott w swym dzienniku, „około drugiej 
godziny m arszu ostry wzrok Bowersa 
w ykrył w oddali coś, co z początku wziął 
za kopiec z kamieni. Długo łamał sobie 
nad tem głowę i przyszedł w końcu do 
wniosku, że musi to być nasyp śnieżny. 
Po pół godzinie ujrzał czarną plamę. 
W krótce  wiedzieliśmy już, że nie ma ona 
nic wspólnego ze śniegiem. Pom aszero
waliśmy naprzód i znaleźliśmy czarną 
flagę, przywiązaną do podstawy sani. 
W  pobliżu widać było resztki obozu... 
Opowiedziało to nam całą historyę. Nor- 
wegczycy wyprzedzili nas i podbili sobie 
biegun. J e s t  to straszne rozczarowanie. 
Żałuję mych towarzyszów. Ju tro  m usi
my dotrzeć do bieguna, a potem wracać 
jaknajprędzej.  Sm utny będzie to po
wrót".

„Owej nocy“, czytamy w dzienniku, 
„żaden z nas nie spał wiele. Odkrycie 
było zanadto przerażające". Dalej Scott 
pisze: „Biegun! Tak, lecz osiągnięty
w warunkach całkiem odmiennych, niż 
m yśm y się tego spodziewali. Przeżyliś
my dzień okropny. Wielki Boże! S trasz
ne to miejsce. Podwójnie s traszne dla 
nas, gdyż przebiliśmy się do niego bez 
nagrody pierwszego odkrycia... Lecz da
lejże, dalej do powrotu i rozpaczliwej 
walki! Czy wyjdziemy z niej zwycięz- 
ko!?“ Tu po raz pierwszy wypowiada
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Scott wątpliwość, czy będą mogli on i j e 
go towarzysze przebyć po śniegu i lo
dzie, pełnych niebezpieczeństw, 850 mil, 
dzielących ich od bezpiecznego schronis
ka, w którem  pozostawili swych p rzy ja 
ciół. W  pobliżu bieguna znaleziono n o r
weski namiot, w k tórem  leżało pismo 
Am undsena, zawierające prośbę o w rę
czenie listu  królowi Haakonowi. Ponad 
namiotem  powiewała flaga norweska. 
S cott  i jego towarzysze oznaczyli poło
żenie bieguna, ułożyli następnie kupę k a 
mieni, zatknęli na  niej flagę angielską 
i sfotografowali się wzajemnie. Wówczas 
odwrócili się od bieguna. „Odwróciliśmy 
się od gorąco upragnionego celu naszej 
dum y i leży przed nami 800 mil drogi 
przez lód i śnieg!"

18 stycznia  odważni podróżni opuścili 
b iegun i wkrótce znowu stali się ig rasz 
ką niemiłosiernego losu. Zimno było 
przejmująco ostre. Szczególnie okropnie 
cierpiał przez to Oates. E vans także 
zdradzał pewną słabość. Palce i nos za
czynały mu odmarzać. 4 lutego spotkał 
w szystkich  ciężki cios. E vans wpadł do 
szpary  lodowca. Odniósł on wstrząśnie- 
nie mózgu i inne uszkodzenia. Był n a j
większą troską kap itana  Scotta. P ie rw 
szy, k tó ry  zginął śm iercią  bohatera!

14 lutego Scott  pisze w dzienniku: 
„Stan Evansa wzbudza w nas obaw ę11. 
16 notuje: „Evans jes t ,  j a k  nam  się zda
je, praw ie obłąkany. J e s t  on zupełnie 
zmieniony, nie dawny, nieugięty , św ia
domy siebie samego". 17 zapisano: „Te
go okropnego dnia E vans  pozostał w ty 
le". Inn i czekali na  niego. Napróżno! 
W ówczas pośpieszyli z powrotem. „P ierw 
szy przybiegłem do biednego człowieka", 
pisze Scott. „Był on w stanie okropnym. 
W ygląd  jego  przeraził mnie. Leżał na 
kolanach, odzienie było w nieładzie, ręce 
nagie i odmarznięte. Oczy rzucały  dz i
kie spojrzenia. Gdym się go spytał, co 
mu było, odpowiedział cicho, iż nie wie, 
sądzi, że zemdlał. Przeniesiono go do 
namiotu, lecz nie odzyskał już  p rzy to m 
ności i zmarł o wpół do drugiej w nocy“. 
„ Jes t  to rzecz okropna", pisze Scott, 
„stracić w ten  sposób drogiego tow arzy
sza. Jeżeli  się jednak  rozważy wszystko

spokojnie, to się dojdzie do wniosku, że 
po straszliwych cierpieniach ubiegłego 
tygodnia lepszego końca być nie mogło".

Śmierć Evansa  była pierwszą oznaką 
agonii całej wyprawy. „Nie mamy żadnej 
wątpliwości co do tego, że się znajduje
my w położeniu dyabełnie krytycznem. 
W ybraliśm y dla odwrotu czas kry tyczny 
i późna pora roku może stać się dla nas 
niebezpieczną". Po kilku dniach p rzy 
szedł nowy ciężki cios. Zapasy oleju 
w najbliższym składzie okazały się da
leko mniejsze, niż się spodziewano. Bra
kowało opału, mróz zaś ciągle się zwięk
szał. Położenie w ypraw y było rozpaczli
we. Odważni podróżnicy patrzyli śmierci 
w oczy i pod da tą  11 marca znajduje się 
w dzienniku w strząsa jąca  notatka:

„Rozkazałem Wilsonowi (lekarzowi) w y
dać mi środki, ażeby módz zrobić koniec 
naszym męczarniom. Każdy z nas ma do 
tego prawo. Wilson nie miał nic do w y
boru i tak  podzieliliśmy między sobą n a 
szą małą apteczkę. Każdy dostał 30 pa
sty lek  opium, u W ilsona zaś pozostała 
dla przechowania jeszcze tubka  z mor- 
f iną“.

Po pięciu dniach Oates nie może iść 
dalej. Uprasza on innych, żeby porzu
cili go jednego i myśleli o swym  ra tu n 
ku. Lecz oni wiozą go dalej przez całe 
popołudnie. W nocy zrobiło mu si§ z u 
pełnie niedobrze i wszyscy wiedzieli, że 
koniec jego je s t  blizki. Zrana się obu
dził, wichura szalała. On podniósł się. 
„W yjdę na chwilę", powiedział do tow a
rzyszów. „Wówczas porwał się, wyszedł 
na burzę i — od tej chwili nie widzieliś
my go więcej".

Następuje tu  jedno z najbardziej w zru 
szających miejsc dziennika: „Przy tej
sposobności chciałbym zaznaczyć, że w y 
trw aliśm y przy naszych chorych tow a
rzyszach do samego końca. Co do Evan- 
sa, to samozachowanie wymagało od nas 
byśm y go porzucili. Nie mieliśmy poży
wienia, on zaś był nieprzytomny. Lecz 
Opatrzność zabrała go miłosiernie z tego 
św ia ta  w krytycznej chwili. U m arł on 
śmiercią naturalną. Wiedzieliśmy na to 
miast, że biedny Oates sam  szukał śm ier
ci. Chociaż staraliśm y się powstrzym ać
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go od tego, wiedzieliśmy jednak , że był 
to czyn odważnego człowieka i anglika. 
Wszyscy m am y nadzieję zdobyć się w n a 
szej ostatniej chwili na takież samo mę
stwo i koniec nasz napewno nie je s t  da 
lek i“. Rozpoczął się marsz ostatni. Wśród 
niewypowiedzianych trudności przebijali 
się trzej bohaterowie przez lody i ' 19 
marca 1912 roku przebyli na miejsce, od
ległe tylko o l l  mil od „składu jednoto- 
now ego“, gdzie czekały na nich wielkie 
zapasy żywności, zapasy, k tó rych  nie s ą 
dzono im było zakosztować. Raptownie 
wszczęła się straszliwa wichura. Wszelki 
marsz był niemożliwy i burza szalała ca
łym i dniami, gdy tymczasem zmęczeni ba
dacze, bez pokarmu, bez opału, siedzieli 
w kuczki jeden  przy drugim. 22 i 23 go 
marca dziennik zawiera notatkę nas tę 
pującą:

„W ichura je s t  tak  silna, ja k  jeszcze 
nigdy. Wilson i Bowers nie są w stanie 
wyruszyć w drogę. Ju tro  ostatnia szan
sa, niema więcej opału i zaledwie jedna 
czy dwie porcye żywności—musimy być 
blizcy końca. Zdecydowaliśmy się wlec 
do składu i porzucić tu  wszystko".

29 marca została zrobiona w dzienniku 
osta tn ia  notatka, k tórą Scott mimo to 
napisał pewną ręką: „Nie sądzę, iżbyśmy 
teraz mogli jeszcze mieć nadzieję na ra 
tunek. Lecz w ytrw am y do końca jeden  
przy drugim. Słabniemy i koniec nie 
może być daleki. Szkoda, lecz nie mogę 
więcej pisać. Na miłość Boską! Zaopie
kujcie się naszemi rodzinami!" W  osta t
n ie j  dniach życia Scott znalazł jeszcze 
siły do napisania  listów pożegnalnych. 
Pociesza on m atkę d-ra Wilsona co do 
śmierci jej syna. Najbardziej wzrusza
ją c y  je s t  jednak  list, zaadresowany do 
znakomitego pisarza sira J. M. Barriego, 
w którym  Scott  poleca opiece tego os ta t
niego swoję żonę i swego syna:

„W nadziei, że list ten  zostanie zna
leziony i oddany panu, piszę do pana 
kilka słów pożegnania. Proszę pana po- 
módz mojej wdowie i memu małemu, 
pańskiemu synowi chrzestnemu... Żegnam 
pana! Końca wcale się nie boję. Przykro 
mi je s t  jed n a k  wyrzec się skromnych 
uciech, o k tó rych  m arzyłem na przysz- i

łość podczas długich marszów. Być może, 
nie jes tem  wielkim odkrywcą. Napewno 
jed n a k  odbyliśmy największy marsz, j a 
ki kiedykolwiek był zrobiony, i byliśmy 
bardzo blizcy powodzenia. Bądź zdrów, 
mój drogi przyjacielu... Jako um ierający 
upraszam pana, abyś był dobrym dla 
mojej żony i mego dziecka. Opiekuj się 
pan mym chłopcem, daj mu możność 
pójść w życiu naprzód, jeżeli rząd nie 
zechce tego uczynić. W nim musi być 
dobry zarodek".

W liście do żony Scott pisze: „Umie
ram w zgodzie ze sobą i światem. U m ie
ram  bez s trachu". Dalej zaś: „Postano
wiliśmy nie ta rgać  się na swe życie 
i walczyć do o s ta tka11. Ostatnią jego m y
ślą była myśl o synie. Jego szczęście, 
jego przyszłość poruszają go: „W zbudź 
w nim zamiłowanie do nauk przyrodni
czych, jeżeli możesz1', zaklina on swą żo
nę. „Są one lepsze od zabaw. Chroń go 
przed lenistwem  i opieszałością. Zrób 
z niego człowieka, dążącego naprzód*1.

Bohaterów znaleziono po ośmiu mie
siącach. Wilson i Bowers leżeli w n a 
miocie w swych workach sypialnych 
i mieli zupełnie wygląd śpiących. Scott 
ostatni wyzionął ducha. Pozostawiono 
bohaterów tam, gdzie poświęcili oni swe 
życie dla wielkiej sprawy.

Ja n  Oziębłowski.

U Z U P E Ł N IE N IE .

W uzupełnieniu danych o stacyach 
biologicznych słodkowodnych, podaję, że 
prócz stacyj o znaczeniu czysto teore- 
tycznem lub stacyj o znaczeniu i rybac- 
kiem i naukowrem, istnieje jeszcze mnó
stwo zakładów rybackich, k tórych w y
łącznym celem je s t  podniesienie ku l tu ry  
stawowej i hodowli ryb. Zakładów tych 
jednak  nie wymieniłem w kró tk im  swym 
artykule. N iektóre z tych  zakładów r y 
backich prowadzą też pewne badania do
świadczalne w zakresie hodowli ryb. Do 
takich zakładów zalicza się „Stacya do
świadczalna rybacka  w Rudzie Maleniec
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k ie j“, założona w Królestw ie w r. 1912, 
a pozostająca pod kierunkiem  d-ra Fr. 
Staffa. Założył ją W ydział Rybacki C. 
T. R. w Królestwie Polskiem przy pomo
cy zasiłków rządow ych i dzięki ofiarnej 
fundacyi p. Felicyana Jankowskiego, wła
ściciela Rudy Malenieckiej w gub. r a 
domskiej. S tacya  posiada sale labora to
ry jne  do badań biologicznych i bakte- 
ryologicznych i kilkanaście stawów do
świadczalnych.

J ó ze f N usbaum -H ilarow icz.

i \ l < a d e m i a  U m i e j ę t n o ś c i .
I II.  W yd z ia ł m atem atyczno-przyrodn iczy.

Posiedzenie dnia 1 grudnia 1 9 1  ̂ r.

P rzew od n iczący : C z ł. E . G odlew ski sen.

Sekretarz przedstawia wydane przez A ka
demię U m iejętności dzieło czł. M. P. Rudz
kiego p. t.: „Astronomia teoretyczna", tom I, 
str. X  i 427 in 8 °; tom II, str. Y I i 371 
in 8°. W Krakowie 1914.

Sekretarz przedstawia dzieło czł. J. Talko- 
H ryncew icza p. t.: „Człowiek na ziem iach  
naszych4*, Warszawa i Kraków, wydawnictwo  
J. M ortkowicza, str. V I i 152 in 4°, 1913.

Sekretarz przedstawia rozprawę czł. J. 
Talko - H ryncew icza p. t.: „Pam iętniki d-ra 
Józefa Franka, profesora un iw ersytetu  W i
leńskiego". Z francuskiego przetłum aczył, 
w stępem  i uwagam i opatrzył dr. Wład. Za
horski. T. I— III“. Osobne odbicie z „Prze
glądu lekarskiego4* J\oJN® 39 —  43; Kraków, 
str. 33, 1913.

Czł. St. Zaremba przedstawia rozprawę 
p. A . R osenblatta p. t : „O mnożeniu sze
regów nieskończonych".

Wiadomo, że szereg nieskończony, otrzy
many przez pom nożenie dwu szeregów zbież
nych, w edług regu ły  Cauchyego, może być 
rozbieżny, jeżeli żaden z dwu danych sze
regów nie jest bezwzględnie zbieżny. Hardy 
udowodnił, że, jeżeli spółczynniki dwu wa
runkowo zbieżnych szeregów spełniają p e
wien prosty warunek, natenczas szereg otrzy
many w edług reguły  Cauchyego jest zbież
ny i jego suma równa się iloczynow i sum  
szeregów danych. P. R. podaje warunek  
ogólniejszy od warunku Hardego, pociąga
jący za sobą zbieżność szeregu Cauchego. 
Uważając szeregi dające się sumować m eto
dą średnioh arytm etycznych  p. Cesaro, p.

R. wyprowadza dla nich twierdzenie analo
giczne z twierdzeniem Hardego, tw ierdze
nie, które, jako specyalny przypadek, za
wiera w sobie twierdzenie Hardego.

Czł. Wład. Szajnocha przedstawia rozpra
wę p. Kazimierza Wójcika p. t.: „Jura Kru- 
hela W ielkiego pod Przemyślem". Część II.

P. W . opisuje z fauny wapienia rafowego 
109 gatunków i odmian szkarłupni, ramio- 
ncpławów i małż. Szkarłupni jest 10 gatun
ków, ramionopławów 27, w czem Terebra- 
tuła premislensis n. sp., Waldheimia maga- 
siformis Zejszn. var. Kruhelensis n. Tar., małż 
72. Co do liczby okazów i gatunków małże 
przeważają. Wśród nich znowu najważniej
szą i najliczniejszą grupą są dicerasy. Jest 
ich 1 0  gatunków albo odmian, z których  
nowo Diceras sp. irjd. an valfinense i Dioe 
ras Kruhelensis. Zachowanie skorup dicera- 
sów jest bardzo dobre, wskutek czego mo
żna było zestawić wiele rycin gatunków  
i odmian, nawet już opisanych, w lepszych  
okazach i w całych szeregach wahań mor
fologicznych. D otyczę to przedewszystkiem  
Diceras ovalis i Diceras Luci. Mniej liczny  
co do okazów, ale bogatszy w gatunki jest 
rodzaj Pecten wraz z podrodzajami Spondy- 
ljpeoten  i Y elopectcn.

Czł. J. Morozewicz przedstawia rozprawę 
p. Z. Rozena p. „Pilolitjz Miękini".

P. R. podaje do wiadomości, że w łomach 
porfiru pod Krzeszowicami został niedawno 
w większej ilości znaleziony mmurał rzadki 
i dotychczas w Polsce nieznany, który oka
zał się pilolitem. Jest on produktem kry
sta lizacji wtórnej i wypełnia szczeliny cio
sowe porfiru, tworząc tablice, niekiedy do 
x/2 m  długie a do 20 cm  szerokie. Budowę 
ma włóknistą, a z wejrzenia przypomina 
biały „korek górski1*. Skład chem iczny od
powiada em pirycznem u wzorowi: 

Mg2A l2Si60 17 . 7H 20 .
Woda, wypędzona w temp. 130°C, jest cał
kowicie przez minerał resorbowana z powie
trza. E lem enty włókniste pilolitu mają śre
dni spółozynnik załamania światła prawie 
równy spółczynnikowi balsamu kanadyjskie
go ( n = l ,5 4 ) ,  są słabo dwójłomne, przy czem 
kierunkowi włóknistośoi odpowiada najmniej
sza sprężystość optyczna (c). Minerał jest 
optycznie dwuosiowy. Ciężar jego właściwy 
d = 2  209 (20 °C).

Czł. J. Nusbaum-Hilarowicz przesyła roz
prawę własną, wykonaną wspólnie z d rem 
Mieczysławem Oxnerem p. t.: „O utworach  
bliźniaczych u wstężnic".

W poprzedniej rozprawie (ogłoszonej w 
„A rehiv f. Ent.-M ech. d. Organismen“, 1913) 
pp. H .-N . i O. wykazali, że u wstężnioy  
Lineus ruber Miill. zachodzą przypadki dio- 
wogonii czyli rozwoju jednego osobnika 
z dwu zespoloDyoh z sobą jaj. W ciągu ba
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dań nad embryologią Lineus ruber (rzecz 
ogłoszona w roku 1913 w  „Zeitschr. f. wiss. 
Zool.) pp. N .-H . i O. zauważyli, że z dwu 
zespolonych z sobą embryonów powstaje 
niekiedy nie jeden osobnik diowogoniczny, 
lecz osobnik bliźniaczy o dwu głowach i je 
dnym tułow iu lub o dwu głowach i dwu 
tułowiach. Takie osobniki bliźniacze po
wstają prawdopodobnie z jaj zlewających  
się z sobą dopiero w późniejszym okresie 
stadyuin blastuli oraz w stadyum gastruli. 
Od sposobu zrostu, ustawienia osi i nachy
lenia obu komponentów embryonalnych za
leży postać larwy bliźniaczej. P. p. N.-H. 
i O. odróżniają dwa główne typy larw bli
źniaczych: 1) Typ I. Larwy o dwu głowach  
skierowanych ku przodowi i jednym wspól
nym tułowiu, skierowanym ku tyłowi; b li
źniacza taka postać posiada podwójne usta, 
podwójny przełyk, podwójny ryjek wraz 
z podwójną pc chwą ryjkową, podwójne zwoje 
mózgowe i podwójne narządy mózgowe, je 
dno z; ś jelito środkowe, jeden odbyt i dwa 
maleńkie ogonki po obu stronach odbytu;
2) typ II. Larwy bliźniacze, stanowiące po 
łączenia krzyżowe. W długiej osi krzyża 
znajdują się tułowie obu składników i oba 
odbyty, w krótkiej, do tamtej prostopadłej, 
obie głow y wraz ze zwojami mózgóweini, 
narządami mózgowemi, ryjkiem (wraz z po
chwą ryjkową). W typie tym występują 
dwie modyfikacye, mianowicie przełyki i usta 
obu komponentów znajdują się albo w osi 
długiej krzyża, albo też w osi krótkiej, tej 
samej, w której znajdują się także ryjki obu 
komponentów. Zastanawiający jest fakt, że 
niezależnie od sposobu zrostu obu składni
ków, całość jest zawsze ściśle dwubocznie 
sym etryczna, jakkolwiek każdy komponent 
z przyczyn m echanicznych (przez zrost z in
nym ) może mniej lub bardziej utracić sy 
m etryę dwuboczną w swej budowie. Syme- 
trya budowy zdaje się w ięc być jedną z za
sadniczych własności organizacyi żywego  
ustroju.

Czł J. Nusbaum-Hilarowiez przesyła roz
prawę własną p. t.: „Dalsze badania nad
anatomią i histologią ryb głębinowych z wy
praw księcia Monaco Alberta I “.

W dalszym ciągu badań, których część 
1 z licznemi tablicami pojawi się niebawem  
w w ydaw nictw ach Instytutu  Oceanograficz
nego w Monaco, p. N .-H . zajmował się ana
tomią i histologią przewodu pokarmowego 
bardzo rzadkich i dotychczas pod względem  
anatomicznym nieznanych ryb głębinowych: 
A rgyropeleous hem igym nus Oocco, Sterno- 
ptyx  diaphana Hermann, Ohauliodus Sloanei 
Bloch. W yniki można streścić w sposób 
następujący. Rozczłonkowanie przewodu po
karm owego na przełyk, żołądek, jelito cien
kie i grube nie odpowiada bynajmniej ró-

[ żnicom w budowie histologicznej tych  w szy
stkich oddziałów. U  A rgyropelecus hemi
gym nus np. w drugiej połowie oddziału, k tó 
ry pod względem makroskopowym mógłby 
być uznany za przełyk, znajdują się rozga
łęzione, typow e gruczoły żołądkowe, a na
błonek pomiędzy ujściami gruczołów ma t y 
pową również budowę nabłonka żołądkowe
go. Natom iast u tegoż gatunku w drugiej 
połowie wielkiego, workowatego organu, k tó
ry pod względem makroskopowym odpowia
da żołądkowi, brakuje całkowicie gruczołów  
żołądkowych, a nabłonek ma budowę ty p o 
wą dla nabłonka jelitowego. Inną interesu
jącą osobliwość stanowi fakt, że u n iektó
rych postaci głębinow ych, np. u Ohauliodus, 
przełyk, wysłany nabłonkiem wielowarstwo
wym a ku tyłow i jednowarstwowym , słu 
pkowym, jest opatrzony w  całej długośoi 
kilku parami olbrzymich workowatyoh w y- 
puklin o nabłonku silnie spłaszczonym , j e 
dnowarstwowym i słabo rozwiniętej musku  
laturze, co niewątpliwie pozostaje w związ
ku ze zdolnością do nadzwyczajnego rozsze
rzania przełyku. W żołądkowym oddziale 
niektórych ryb, zwłaszcza u Sternoptyz dia
phana, niezależnie od typow yoh gruczołów  
rozgałęzionych żołądkowych, znajdują się 
w wielkiej liczbie jednokomórkowe gruczołki 
śluzowe oraz jednokomórkowe gruczołki o na
turze białkowej, o gruboziarnistej w ydzieli
nie surowiczej, czego nie znajdujemy u in
nych kręgowców. U  niektórych postaci 
nadzwyczaj silnie jest rozwinięta tkanka 
lim fatyczna w ścianie przewodu pokarmo
wego, np. u Ohauliodus. Nader charakte
rystyczną właściwością budowy przewodu 
pokarmowego większości zbadanych ryb g łę 
binowych (Cyclothone, A rgyrjpeleous, Ster- 
noptys) jest to, że jelito, o nabłonku w yso
kim, słupkowym , ma przeważnie niezmiernie 
cienki pokład tkanki łącznej i bardzo słabo, 
niekiedy niemal szczątkowo rozwiniętą m u
skulaturę gładką (jedna warstewka włókien 
cienkich, przebiegających bądź podłużnie, 
bądź okrężnie), gdy tym czasem  u ryb nie g łę
binowych ścianka jelita bywa bardzo gruba, 
a muskulatura i tkanka łączna są silnie roz
winięte. Tylko mały oddział jelita następu
jący bezpośrednio poza rozszerzeniem żołąd- 
kowem (oddział „oddźwiernikowy “ jelita) 
jest opatrzony potężną muskulaturą. Trzust
ka jest po większej ozęści rozproszona, 
w tkance jej występują, wybitnie, oprócz 
części głównej, wysepki Langerhansa; w tkan
ce tych  wysepek można niekiedy zauważyć 
wyraźnie dwie części: korową i rdzeniową, 
różniące się w budowie.

(Dok. nast.).
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KRONIKA NAUKOWA.

Powiększenie księżyca na horyzoncie.
N ów e światło na tę  kw estyę, tak często już 
podnoszoną, rzuca doświadczenie następują
ce, obmyślone przez psychologa B.-T. Lan- 
forda. Jeżeli w ykreślim y wewnątrz kąta  
dwa równe kola, jedno w pobliżu wierzchoł
ka kąta, drugie zaś nieco dalej, tó pierw 
sze zawsze się wydaje większem z powodu 
sąsiedztwa linij kąta. Złudzenie pozostaje, 
jeżeli się doświadczenie zm odyfikuje, kreśląc 
kolo, bardziej oddalone od wlerzohołka, na 
innym  osobnym arkuszu papieru. Zmniej
sza się ono natom iast, gdy kąt jest mniej 
ostry. Dr. M. Ponzo, przypominający to 
złudzenie w R ivista di Psicologia, sądzi, że 
przyczynia się ono do wytłum aczenia po
większenia pozornego ciał niebieskich na ho- 
ryzonoie. Co dotyczę w szczególności księ-

> i łN8^

źyca, którego zmiany średnicy są tak w y 
raźne, to na horyzoncie przedstawia się on 
w  kącie, utworzonym  przez linię ziemi i łuk  
nieba, schylający się ku horyzontowi, gdy  
w zenicie jest wolny od wszelkich w zglę
dów. Ten kontrast kątowy, jak również 
warunki przezroczystość atmosfery, mogą 
w ytłum aczyć, dlaczego w jednostajnych wa
runkach perspektywy (naprzyklad, gdy z t e 
go samego miejsca obserwujemy wschó I 
księżyca przez szereg dni), wielkość pozor
na tarczy nie jest taż sama każdego w ie
czoru: obecność obłoków czy pary, zm niej
szająca kąt, tworzony przez powierzchnię 
ziemi i sklepienie nieba, jest przyozyną zja
wiska. Że tu chodzi o złudzenie optyczno, 
to nie ulega najmniejszej wątpliwośoi, gdyż  
w  lunecie lub teleskopie wielkość jest ta 
sama na południku, jak i na horyzoncie.

J. Oz.
(W edług 1’Astronomie).

r s r  *  % Spostrzeżenia meteorologiczne
za grudzień 1913 r.

(W ładórtfość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszawie).
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Bióflófgiczne podstaw y n*uki o odporności, przez E .  J.— Tragedya bohaterów bieguna p o łu d n io w e j, 
przez Jana Oziębłowskiego.—Uzupełnienie, przez Józefa Nusbaum-Hilarowicza.— Akademia Umiejęt
ności.—Kronika naukowa.—Spostrzeżenia m eteorologiczne.

W ydaw ca  W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
Drukarnia L. Bogusław skiego. S-tokrzy8ka JMs 11. Telefonu 195-52


