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J.E. PURKINIE

Rozprawa o badaniu fizjologicznym organu wzroku

Wrocław 1823

Rozprawa o badaniu fizjologicznym organu wzroku i sys
temu skórnego, którą dla otrzymania w należyty sposób 
miejsca w pożytecznym stanie lekarskim dnia 22 grudnia 
roku 1823 publicznie będzie bronił Jan Ewangelista Pur- 
kinie, doktor medycyny, profesor publiczny zwyczajny 
fizjologii i patologii, wziąwszy jako pomocnika Wilhelma 
Krausa, studenta medycyny.

Wrocław, w drukarni uniwersyteckiej

I. O praktyce fizjologicznej

Wprowadzenie
Gdy rozważam obowiązki lekarza-praktyka, przychodzi 
mi na myśl coś o wielkim znaczeniu. Lekarz bowiem nie 
tylko odbudowuje osłabione życie lub tylko je na chwilę 
podtrzymuje, lecz dojrzale wspomaga życie wypływające 
z pełnej mocy natury, powstrzymuje od błędu i prowadzi 
ku szczytowi godnej podziwu doskonałości i piękności, 
gdzie jej nieskażona idea pokazuje się jako jakby pewny 
niebiański fenomen.

Skoro lekarz pełni taką funkcję, jak najbardziej powi
nien się cieszyć mianem artysty, podczas gdy poprzed
nio sprawował raczej obowiązki odnowiciela. Wobec 
tego jest on godny zrównania z Fidiaszem, który tworzy 
Apollina i Junonę, choć i praca odnowiciela wymaga nie 
mniejszego natchnienia.

Bardzo wysoka godność lekarza powinna być czer
pana z tego bardziej wzniosłego stanu i jakby według 
niego fizjokraci zakreślają samą naturę według granic 
człowieczeństwa. Nie należy też lekceważyć ustanowień 
dawnych ludów, Egipcjan, Persów, Hindusów, u których 
czcigodna klasa lekarzy, pod mianem czy to kapłanów, 
czy magów, czy braminów, otrzymywała pierwsze miej

sce w kierowaniu państwem, chociaż zupełnie nie bro
nię nadużycia, które przyniósł albo zakorzeniony przez 
stulecia zwyczaj, albo zły duch.

Pozytywnym sposobem działania lekarza jest ten, 
w którym odkrywa on przy leczeniu nici życia zgodne 
z prawami natury, odnosi się właściwymi sposobami do 
odsłoniętego organizmu poprzez wszystkie jego okresy 
trwania, prowadzi jednostkę ludzką do takiego stanu 
ciała i ducha, w którym schodzą się one ku bardziej 
głębokiemu zjednoczeniu. Konieczne jest, by z własnej 
woli powstawała owa harmonia, którą usiłował wymyślić 
duch filozofów wyplatających platońskie państwa.

Od dawna wiadomo, że medycyna jest poczytywana 
za sztukę. Jakkolwiek niemal codziennie pojawiają się 
nam przed oczami przykłady roślin wyhodowanych do 
najwspanialszego kształtu przez doświadczonego ho
dowcę, przykłady zwierząt, które roztropny zarządca 
udoskonalił pod względem postaci i najdoskonalszego 
sposobu życia i dostosował do ich granic określonych 
prawami sztuki lekarskiej.

Jednak gdyby ktoś dążył do takich rzeczy jako do albo 
możliwych, albo odpowiednich, odnośnie do kształto
wania organizmu ludzkiego, już one pokazują paradoks 
i jak gdyby do ludzkiej wolności złowrogie ręce przyłożo
no, w tym opierają się wrogowi, gdzie chodzi o prawdzi
we kształtowanie ciała i duszy do osiągnięcia wolności.

Czymś zwyczajnym jest, że lekarz baczy na to, co 
przyczynia się do umniejszenia i naprawy cierpień i nie
szczęść życia ludzkiego i za ważniejszy uważa taki wysi
łek, do czynienia którego zmusiła albo ludzka słabość, 
albo wypaczony sposób życia i kształcenia w młodo
ści, a nie dba o to, że medycyna wtedy nabędzie w peł
ni wszelkiego znaczenia, gdy — na ile jest to możliwe 
w tak wielkich przemianach pod wrogim wpływem sił
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zewnętrznych — podejmie się słaby organizm uczynić 
mocniejszym, zabezpieczyć się przed wpływami, po
wstrzymać choroby, i te przedsięwzięcia będzie dalej 
prowadzić tak, że ludzkie życie będzie naprzód prowa
dzone, przez wszystkie okresy jego trwania, w każdej 
jednostce we właściwych, do społeczeństwa i do niej 
dostosowanych, granicach, do naturalnego końca jako 
dobrze pomyślane, szczęśliwe i wspaniałe. Spraw tych 
jednak nie należy pozostawiać przypadkowi, ani lekce
ważyć jako mniej znacznych, ani kłaść za tymi, w których 
barierę medycyna bardzo często jest wyposażona.

Z tego choćby powodu, że dzień uczy dzień, wyraź
niej jest dostrzegane przez zwierzchników państw, że 
dla zachowania i promowania zdrowia fizycznego ludu 
medycyna powinna być przedmiotem prawa publicz
nego. Medycyna za cel kładzie zdrowotność i fizyczną 
doskonałość całego ludu, żądając dla siebie władzy i siły 
wykonawczej sprawia, że rozproszone przedsięwzięcia 
poszczególnych ludzi są podejmowane na próżno.

To zadanie medycyny nazywam jej fizjologiczną prak
tyką. Sądzę, że z trudem znajdę kogoś sprzeciwiającego 
się, gdybym twierdził, że ta praktyka powinna być uzna
na za jakby oś, wokół której znajduje się podstawowe 
zagadnienie dotyczące tej sztuki. Skoro fizjologia czło
wieka jest wiedzą o idei życia ludzkiego, o jej zwykłym 
manifestowaniu się poprzez jednostki i poprzez okresy 
czasu życia, wreszcie o jej relacjach wobec świata ze
wnętrznego, i — na koniec — o wrodzonych dostoso
waniach, jest rzeczą niewątpliwą, że to zagadnienie, czy 
też praktyka — która troszczy się o to, by owa idea życia 
ludzkiego rozwijała się nienaruszona poprzez jednostki 
i poprzez wieki i wraz ze sprawami zewnętrznymi nabie
rała większego znaczenia. Słusznie i właściwie powinno 
to być nazywane praktyką fizjologiczną. Jest to właściwo
ścią higieny, która obejmuje czystość medyczną, naukę 
o kształceniu fizycznym, dietetykę i gimnastykę.

II. O poznaniu indywidualnego organizmu, ogólnie
Jeśli odnosimy się do obowiązków lekarza-praktyka, 
znajdujemy go przecież bez wyjątku jako obracającego 
się wśród chorych; wszelako przypisuje on sobie, jako 
niemałą część, a nawet połowę swojego zadania, radzenie 
co do ochrony i zachowania zdrowia, inaczej profilaktykę 
chorób. Dlatego od dawnych czasów królowie i bogatsi 
spośród ludu korzystali z własnych lekarzy, aby byli im 
zawsze ku poradzie w zachowywaniu zdrowia i dzięki 
dokładniejszemu poznaniu szczególnych właściwości 
życia w stanie tak zdrowia, jak i choroby, łatwiej mogli, 
gdy nadarzy się taki przypadek, przygotować sposób 
leczenia. Nierzadko słyszymy, że powszechnie podno
szona jest tego rodzaju opinia, iż należy najbardziej ufać 
lekarzowi, z którego pomocy już przez wiele lat korzy

staliśmy, gdyż — gdy zaistniała sposobność — poznał 
bardzo dokładnie indywidualne cechy naszego życia, 
lub — jak powiadają — naszą naturę. Jestem przekonany, 
że w tej powszechnej opinii jest bardzo wiele prawdy. 
Nie wystarczy bowiem poznać chorobę, należy także 
poznać podległego chorobie, w którym otrzymuje ona 
miejsce. Wszak praktycy, w każdej epoce, uważali, że 
diagnoza chorób ma wielkie znaczenie w praktyce; skoro 
bowiem szczególna forma choroby nie jest tylko czymś 
abstrakcyjnym i powszechnym, lecz zaprawdę otrzymuje 
miejsce w danej i określonej jednostce, dlatego od dawna 
bardzo ważne było, by badać specyficzne cechy jedno
stek, gdyż one w stopniu i jakości symptomów choroby, 
a także jej przebiegu i końcu, się załamują jakby w jakimś 
szczególnym centralnym miejscu na podobieństwo pro
mieni światła i wypełniają się nowymi i niezwyczajnymi 
kolorami. Powstaje stąd konieczność, by w prowadzeniu 
chorobą i aplikowaniu środków zaradczych wyznaczać 
zasady dostosowane do danej tylko jednostki.

To zadanie praktyki współcześni ludzie nazywają 
sztuką indywidualizowania (die Kunst des Individu- 
alisirens). W tej sztuce leży największy sukces prakty
ki medycznej, na niej szczególnie opiera się zdolność 
działania lekarza; stąd, ponieważ sztuka ta jest utrwalana 
powszechnie dzięki szczególnemu zmysłowi czy wyczu
ciu lekarzy, objawia się już nawet nie powszechne dobro 
nauki, lecz możliwość poszczególnych ludzi, albo dana 
od natury, albo nabyta staraniem.

Fundamenty sztuki indywidualizowania należy 
przypisać najściślej fizjologii. Zajmuje się ona bowiem 
właściwym i określonym poznaniem specjalnej natury 
właściwości każdej danej jednostki, właściwego dla niej 
stanu zdrowia, zdolności do przyjmowania w szczególny 
sposób mocy zewnętrznych i na nie reagowania, zespołu 
cech, temperamentu, cech płciowych, wieku, warun
ków dziedziczności pochodzącej od ludu lub rodziny, 
wpływów, które promienieją od klimatu, społeczeństwa, 
zwyczajów, pracy, i innych cywilnych ustanowień.

Nie wystarczy już uzyskać ich ogólne wyobrażenia 
lekturą lub powierzchowną obserwacją, lecz należy zba
dać w poszczególnych jednostkach ich oznaki, najgłębiej, 
aż do ostatnich granic, wyszukane i przeznaczyć wypró
bowanemu osądowi, aby dzięki temu natura jednostki 
została wydobyta jaśniej niż światło. A skoro jednostka 
jest bytem pod każdym względem określonym, to jej 
poznanie wymaga bardziej przenikliwego spojrzenia, niż 
jest wymagane w tworzeniu bardziej ogólnych stanowisk 
naukowych.

A gdy w naturze oglądamy rzeczy wokół wyćwiczo
nym okiem, każdy byt znajdujemy jako do nieskoń
czoności określonymi cechami wyznaczony; przyrasta 
zaiste masa cech, gdy jej odniesienia rozpatrujemy do
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rzeczy zewnętrznych. A do tego specyficzne odniesie
nie do świata zewnętrznego w porządku organizmów 
każdego rodzaju stanowi jakby zamkniętą w sobie kulę, 
wokół obwodu której pokazują się znajdujące się z dru
giej strony różnice gatunkowe, które są poprowadzone 
ku poszczególnym jednostkom. Wszelako zróżnicowa
nie poszczególnych jednostek nie zdarzyło się dzięki 
przypadkowi, ani nie zostało wywołane akcydentalnym 
wpływem rzeczy zewnętrznych, lecz powinniśmy przyj
mować, że istnieje pewna norma i wzorzec wewnętrz
ny i nieuchronnie powracający, który nadaje zasadę 
i zmiennościom ciał organicznych — w granicach każ
dego gatunku — i wyjaśnienie, które otwiera drogę do 
najgłębszego poznania natury jednostki.

Najbogatszy jednak w te zmienności jest, przede 
wszystkimi, gatunek ludzki, i — gdyby nauka fizjono
mii wskutek uprzedzonych opinii i niedojrzałych do
mniemań nie została odwiedziona z właściwej ścieżki 
już u swoich początków — teraz byśmy posiadali przy
najmniej zaczątki naturalnego systematu ludzkiej fizjo
nomii, w którym istniałyby indywidualne cechy ludz
kiego zewnętrznego kształtu, rozdzielone na klasy, pod 
względem rodzajów i gatunków, objaśnione uzbrojonymi 
w naukowe narzędzia opisami, i ozdobione wystarcza
jącymi wizerunkami. Tak samo poznanie przekroczyło 
dopiero tylko próg wieku dziecięcego specyficznego 
działania mocy zewnętrznych, czy to żywiołowych, czy 
mineralnych, czy organicznych, w jakiejś żywej jedno
stce. Dzięki temu odsłania się nabyte z zewnątrz właści
wości żywej jednostki i fundamentalną zasadę jej specy
ficznej zdolności do przyjmowania rzeczy zewnętrznych 
i na nie reagowania (inaczej konstytucję jednostkową).

Do tego jednak, aby sztuka indywidualizowania zaist
niała prawdziwie, potrzeba takiego zastosowania, dzięki 
któremu jednostka wraz z czynnikami zewnętrznymi 
byłaby umiejscowiona w takim zespoleniu, jakiego wy
maga poznanie jej szczególnej natury, i relacja, jaką ona 
zajmuje na swój sposób względem pozostałych rzeczy. 
Podobny problem sztuka kształcenia do rozwiązania 
przez siebie przyjmuje, kiedy, po poznaniu psychicznej 
natury każdej jednostki, tak dostosowuje wszystkie czyn
niki zewnętrzne, że rozwijają się zdolności, ćwiczone są 
siły, i powstaje owa harmonia działań i relacji, poprzez 
którą najbardziej kształtowane jest życie.

III. O badaniu fizjologicznym
Praktykę fizjologiczną można rozważać względem nor
my terapii, która jest uwolniona od diagnozy, prognozy, 
wskazania i leczenia. Diagnoza opiera się na badaniu, 
które jeśli dokładnie ustalone tak odnośnie do stanu 
obecnego, jak i przeszłego, przygotowuje drogę do wła
ściwego ustalenia pozostałych zadań praktyki.

Odnośnie zaś do badania patologicznego, gdzie je
steśmy informowani dokładnym śledzeniem o naturze 
każdej choroby, znajdujemy w medycznych zasadach 
bardzo liczne dogmaty i wzorce. Nie jest tak w takim 
samym stopniu w badaniu fizjologicznym, którego ko
nieczność czynienia w życiu okazuje się nie mniejsza.

Gdy zaś badamy stan życia i jego funkcje oraz ukształ
towanie jednostkowego organizmu w jakimś danym 
ludzkim podmiocie, pozyskujemy stąd empiryczne po
znanie, które — zredukowane do wyższych zasad nauki
— ustanawia jednostkową fizjologię.

Tak bowiem jak w nabywaniu poznania fizjologicz
nego najczęściej stosujemy metodę analityczną, reduku
jąc dane wyobrażenia empiryczne do bardziej ogólnych 
pojęć, aż cofniemy się do najwyższych zasad nauki, tak 
z drugiej strony rzeczą nie mniejszej wagi jest, by, wycho
dząc od uniwersalnych idei, wyznaczyć miejsce obserwa
cji w konkretnym podmiocie, gdzie wszystkie wyobra
żenia zmysłowe i pojęcia są zebrane dzięki naukowym 
sposobom doświadczenia i rozumu jakby w centrum 
widzenia. W ten sposób w przedmiocie indywidualnym 
można zaobserwować cały aparat nauki, nauka jest jakby 
w ciało zaopatrzona, podmiot zaś doświadczalny, który 
jakby martwy i bez duszy leżał, nabiera znów życia roz
jaśniony światłem umysłu.

Największe jednak znaczenie w każdej praktyce ma
— nawet gdybyśmy teorię rzeczy dokładnie pojmowali
— by pracować po to, aby nabyta wiedza zawsze była dla 
nas do dyspozycji, i byśmy te ogólne zasady nauki, które 
w duchu zachowujemy jako nie splamione wrzawą rze
czy empirycznych, rozpoznali bystrym umysłem także 
w nieobrobionej i nieuporządkowanej masie rzeczy kon
kretnych. W ten przede wszystkim sposób nauka staje się 
żywym narzędziem, nie — jak to nierzadko się zdarza — 
kiedy spoczywa jakby w stanie embrionalnym, lecz kiedy 
sama z siebie czyniąc wypad ku rzeczom zewnętrznym, 
podporządkowuje je sobie i cały — jak tylko szeroko się 
rozciąga — świat zabiera pod swoje panowanie.

Jeśli któraś z doktryn włada taką mocą, z pewnością 
jest to fizjologia, o której dopiero co orzekłem, że jej 
przedmiotem obserwacji i działania nie może być coś 
albo bezpośredniego, albo bardziej oddalonego.

Uważam, że zastosowanie ogólnej fizjologicznej dok
tryny w empirycznym poznaniu poszczególnych orga
nizmów powinno być nazywane fizjologią.

Kieser w swoim dziele (Entf. d. Medizin, s. 624) roz- 
trząsnął wiele rzeczy godnych pochwały o patologii 
jednostkowej. Skoro bowiem patologia swoje funda
menty bierze z fizjologii, łatwe staje się zastosowanie 
dla naszego użytku tego, co o niej [tj. patologii] jest 
omawiane. Mianowicie prototyp uniwersalnego życia 
w jakiejkolwiek dowolnej sferze organizmów, szerszej
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lub węższej, w każdym organicznym systemie, a nawet 
też w poszczególnych jednostkach, organach przybie
ra szczególną formę; i dlatego także w poszczególnych 
jednostkach organicznych powszechne zasady życia tak 
są modyfikowane, że ani liczne jednostki, ani ta sama 
jednostka w różnym czasie, nie mogą — jeśli spojrzeć na 
czynniki albo zewnętrzne, albo wewnętrzne — być zrów
nane całkowicie. Prawdziwość tego już dawni lekarze 
uważali za rozpoznaną, gdy czynili uwagi odnośnie do 
idiosykrazji, sympatii i antypatii poszczególnych ludzi.

Nie wystarczy jednak poznać w tym przedmiocie 
tylko to, co kłuje w oczy i co jest odłożone między nie
zwyczajne przypadki, lecz trzeba będzie wydobyć idio- 
synkrazję każdej jednostki, a nawet każdego organu, na
turę i kształt specjalny, tak by stąd powstawała fizjologia 
jednostkowa.

W tym wysiłku fizjologiczne badanie jednostek zaj
muje dla siebie całe miejsce.

Tu trzeba będzie obserwować szczególne formy, któ
re w organizmie pokazują się same z siebie oraz trzeba 
śledzić działania, które objawiają się poprzez proces ży
ciowy lub poruszane są naturalnym lub sztucznie wy
tworzonym wpływem rzeczy zewnętrznych.

Stąd, tam gdzie obserwacja nie wystarcza, jest potrze
ba doświadczenia, a jeśli ono nie jest umieszczone w ciele 
słabowitym, wymagana jest największa ostrożność, albo 
najwyższe poświęcenie, gdy my sami poddajemy się pod 
niebezpieczeństwo.

Gdybym próbował bardziej dogłębnie odsłonić mate
rię fizjologicznego badania, powinienem wypowiedzieć 
się o tym badaniu w terapii, w ładzie medycznym, w me
dycynie sądowej, w sztuce położniczej, w kształceniu, 
w codziennym życiu dla ustanowienia norm prac i zadań 
życia, wreszcie w używaniu i stosowaniu sztuk plastycz
nych. Należałoby podążać za metodami, dzięki którym 
w badaniu jednostkowego organizmu albo poszukiwane 
są dane empiryczne według porządku anatomicznego, 
albo śledzone są pojęcia fizjologiczne, w konkretnym 
przypadku zmodyfikowane, gdzie — zwyczajem peda
gogów — dokonuje się postęp od zjawisk najprostszych 
do skomplikowanych, lub przenikanie od zjawisk w i
docznych do bardziej ukrytych. Należałoby poczynić 
zapiski dotyczące przeprowadzenia w sposób właściwy 
i ostrożny doświadczeń na żywo. Na koniec należałoby 
wyliczyć poszczególne czynniki, ku którym należy skie
rować uwagę, to jest ludzkie cechy szczególne — pocho
dzenia, narodowości, rodzinne i jednostkowe, cechy płci 
i wieku, stan ogólny, temperament, idiosynkrazję itd.

Oprócz tego nie należałoby też lekceważyć diatezy 
chorobowej, albo dziedzicznej, albo nabytej, względne
go zdrowia, objawów szczególnej siły, leczniczej natury 
w chorobach, ani też skutków przyzwyczajenia, diety,

stanu życiowego w organizmie. Przede wszystkim zaś 
powinny być przedmiotem oglądu generalne funkcje 
życiowe: reprodukcja, drażliwość, wrażliwość, których 
wszystkie cechy charakterystyczne pokazują się albo 
w formie plastycznej, albo w sposobie poruszeń or
ganicznych i samoistnych, lub w subiektywnej sferze 
doznań. Wreszcie powinno się uwzględnić relacje na
turalnie i sztucznie wytworzone świata zewnętrznego 
wobec jednostkowego organizmu, fizyczne, chemiczne, 
organiczne i psychiczne, których właściwe uporządko
wane poznanie, dzięki obserwacji i doświadczeniu stano
wi — na ile jest to dozwolone — etiologię fizjologiczną.

Chociaż ani cel, ani miejsce, ani czas tego nie wyma
gają, podejmę w pewnym zakresie przynajmniej niektóre 
części proponowanej pracy.

Na następnych zatem stronach zamierzam wydzielić 
zasadnicze czynniki, które pojawiają się w fizjologicz
nym badaniu organu wzroku i systemu skórnego, a po
śród nich postawić pewne nowe, które także nie powinny 
być lekceważone przez czytelników.

IV. Badanie fizjologiczne 
zewnętrzne organu wzroku
1. Pierwsza kwestia w tej materii dotyczy krótkowzrocz
ności i starczowzroczności. Jeśli chcemy tę kwestię roz
sądzić starannym badaniem naukowym, najbardziej 
odpowiedni wydaje się aparat, który dzięki lipskiemu 
optykowi Tauberowi wszedł w zwyczajny użytek, albo 
temu podobny. Mianowicie po horyzontalnym usta
wieniu drążka i podzieleniu skali na linie, a nawet na 
mniejsze odcinki i trwałym ustawieniu stopek na nie
ruchomym podłożu, którego długość niech będzie na 
30 lub 40 palców, pulpit (zaopatrzony we właściwe klam
ry, do których mogłyby być przytwierdzone tabliczki 
lub kartki znakami oznaczone w pionowym położeniu) 
niech będzie tak skierowany, by powoli przez drążek 
mógł być horyzontalnie poruszany w przód lub do tyłu, 
i stosownie do tego mogła być mierzona skala aż do 
najmniejszych jednostek podziałowych. W przednim 
krańcu drążka niech będzie rozmieszczony aparat z wła
ściwym otworem, do którego niech będzie przyłożone 
patrzące oko, a nawet sama nieruchoma głowa patrzą
cego. Lustra zaś niech będą tu rozmieszczone razem 
z drążkiem horyzontalnym w podpórce, którą stop
niowo można podnosić lub opuszczać oraz zatrzymać 
w każdej wysokości, dzięki przyciskaniu kołowrotka, 
stosownie do wielkości patrzących lub położenia ich 
ciała, wyprostowanego lub siedzącego. Skoro największa 
dokładność jest wymagana, by była wyrażana odległość 
między okiem a przedmiotem na tablicy widzianym 
mniejszymi cyframi, będzie potrzeba, by z boku oka 
była zastosowana blaszka z otworkiem ruchoma ho
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ryzontalnie, przez którą byłby dostrzeżony profil ro
gówki i według tego początek odległości widzenia był 
dokładnie określany. Do tego niech pod ręką będzie 
kilka tabel, oznaczonych punktami i liniami różnych 
rozmiarów mierzonych mikrometrem, białymi na czar
nym tle, czarnymi na białym, albo naszkicowanych in
nymi kolorami dla różnych użytków. Przy pulpicie niech 
następnie czeka w pogotowiu pióro, dzięki któremu, 
dla różnych celów, mogą być ukazane te czy inne dane. 
Dzięki tego rodzaju instrumentowi z największą dokład
nością będzie mogła być wyznaczona starczowzroczność 
lub krótkowzroczność, a jednocześnie ustalone będą 
mogły być doświadczenia, w jaki sposób zmieniają się 
kształty punktów i linii, kiedy albo są odsuwane poza 
zasięg wzroku, albo zbyt przysuwane do oka. Gdy rzecz 
nie wymaga tak wielkiego zmniejszenia, jak to zwykle 
zdarza się w codziennym życiu, wystarczy położona na 
tym pulpicie i okazana do czytania kartka oznaczona 
znakami napisanymi lub wydrukowanymi, by były do
strzegane bystrość lub stępienie oka.

2. Ten sam aparat jest właściwy, gdy chodzi o wyznacza
nie odległości zróżnicowanego widzenia, to jest o wiel
kość tej części osi widzenia, w której przedmioty bliżej 
przysunięte albo bardziej oddalone są dostrzegane z rów
ną ostrością i według tego oznaczana jest ta możliwość 
oka, dzięki której jego wewnętrzne spojenie i mechanizm 
optyczny tak są ustawione, że promienie wpływające 
przez źrenicę tworzą w samej siatkówce ognisko przed
miotów odległych albo własnych.

3. Zwykle staje się tak, że przedmioty błyszczące, je
śli oddalone są poza obszar zróżnicowanego widzenia, 
pokazują bardziej lub mniej liczne dodatki, a nawet po
dwójny lub zwielokrotniony obraz. Prawie każdy tego 
doświadczył, gdy nocą wpatrywał się usilnie w świa
tło świecy. Ta dyfrakcja światła zależy niewątpliwie od 
różnego załamania siły rogówki i innych narzędzi oka, 
i u niektórych osób posuwa się aż do stopnia choroby, 
gdy każdy dowolny przedmiot błyszczący albo bielący 
się, rozczłonkowany to tu, to tam, spostrzegają jako wło
sy lub brodę. Dla dobrej obserwacji tej niedogodności 
służy również ten opisany aparat, gdy w miejsce tabel na 
pulpicie ustawiona jest metalowa blaszka przedziurawio
na punktami i liniami, a nawet przezroczysta, w której 
tylnej części na splecionym knocie ma palić się szeroki 
płomień, przez co te punkty i linie zostaną oświetlone. 
Należy zresztą uważać, poprzez właściwe zamknięcie 
płomienia, by światło nie wpadało do oka z jakiejś innej 
strony, a tylko z tych przedziurawień i szpar; przez co po 
przysunięciu lub odsunięciu blaszki wraz z lampą, ukaże 
się rozproszenie światła, jego kierunek i stosownie do

różnej odległości amplituda, przez ujawni się typ niepra
widłowości rogówki lub załamania pozostałych narzędzi.

4. Ten sam aparat, jeśli zostałyby zastosowane właściwe 
środki do otrzymania różnych i odmierzonych stopni 
ciemności, albo rozjaśniania, albo najpełniejszego świa
tła, i jeśliby dostarczono pewne przedmioty, w których 
zestawienie byłoby urządzone, mógłby służyć do różnych 
fotometrycznych doświadczeń, dzięki którym można by 
osądzić albo stopień rozświetlenia jakiegoś przedmio
tu — na przykład nieba, księżyca lub gwiazd — albo 
różnych ciał się bielących, albo stopień wrażliwości oka 
na światło.

5. W podobny sposób będzie mogła być badana wrażli
wość oka na specyficzną jakość każdego koloru, na różne 
odległości, i pod pewnymi stopniami światła; wiadome 
bowiem jest, że ta jakość kolorów ginie w przedmiotach 
dostatecznie zmniejszonych przy właściwych odległo
ściach, a powierzchnie pokolorowane przechodzą od 
szarego lub brązowego do całkiem ciemnego, gdy światło 
stopniowo zanika.

6. Aby mogły być oznaczone zdolność oka, dzięki której 
jest ono poruszane do wejrzenia lub spojrzenia przez 
przedmioty, i jego siła, dzięki której jest przykute do 
przedmiotów, oraz pewność i szybkość, dzięki której 
przechodzi od jednego przedmiotu do drugiego, przed
stawia się punkt ledwo zauważalny, zapisany biały na 
czarnym tle (lub na odwrót), przy którego obserwowaniu 
oko spostrzegające tkwi równocześnie do upływu drugiej 
minuty od początku patrzenia, dopóki albo zaciemnienie 
wtargnie, albo zmęczone oko się zachwieje, i nie będzie 
w stanie dłużej już tkwić przy danym punkcie. Skoro zaś 
przedłożona do osądzenia jest siła w wolnym i postępują
cym według swojej woli ruchu oka, należy pokazać serię 
bardzo małych punktów, o bardzo małej między sobą 
odległości, ustalonej na liniach prostych lub krzywych, 
których liczba już wcześniej była znana, i jeśli te punkty 
oko zliczyłoby w najmniejszym czasie, jaki tylko może 
być poddany zmierzeniu, bez żadnego zwlekania lub 
powtarzania pracy, i bez najmniejszego błędu, wtedy jego 
walor będzie jawnie widoczny. W tym doświadczeniu 
powinno być dobrze obserwowane oko, którego albo 
stałość, jeśli jest przytwierdzone, albo ostrość, jeśli jest 
poruszane, potwierdzi to doświadczenie. Wnioskujemy 
to z ustalonego obliczenia punktów.

7. W polu widzenia umieszczony jest punkt na linii osi, 
gdzie widzenie jest wyraźniejsze w porównaniu z pozo
stałymi punktami. Ponieważ do tego punktu przecho
dzi oś oka w kierunku pionowym, mówimy, że punkt
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ten ukazuje się w prostym widzeniu; pozostałe punkty, 
które w polu na zewnątrz linii osi są umieszczone, tylko 
z boku są dostrzegane, i dlatego takie widzenie nazy
wamy ukośnym. Proste widzenie ma swój zasięg, który 
jest zakreślany prowadzeniem naokoło linii osi poprzez 
przedmioty, kiedy oko obraca się w orbicie. Ten zasięg 
bezpośredniego widzenia będzie tym większy, im bar
dziej oko wystaje naprzód, i im większa jest zdolność 
obracania oka na wszystkie strony, w ten sposób że sto
żek, który wyznacza oś, nastręcza największą podstawę 
z najmniej rozwartym — na ile to możliwe — kątem 
wierzchołka, który jest położony w oku. Aby amplituda 
bezpośredniego widzenia była obserwowana nieco do
kładniej, należy skonstruować odcinek trzech czwartych 
koła, z oznakowaniem stopni, ze środka którego oko 
— przy nieruchomej reszcie głowy — dostrzeże obraz 
dobrze widoczny w obwodzie jako ruchomy, o którym 
tak długo da się powiedzieć, że staje się on w sposób 
wyraźny, dopóki będzie dochodził do granic ruchu gał
ki, gdzie obraz powinien być oznaczony na stopniach 
trójkąta i zatrzymać się na obwodzie, by oko poruszane 
po bokach dosięgnęło ten obraz.

Tak samo należy badać doświadczalnie pozostałe 
kierunki ruchu, gdzie poruszany będzie odcinek od ho
ryzontalnej pozycji wokół osi do pozostałych.

8. Sfera ukośnego widzenia jest zakreślona wokół tą 
przestrzenią, która, jeśli oko byłoby utkwione w jedynym 
punkcie, w pozostałej sferze widzenia jest dostępna wi
dzeniu mniej wyraźnemu. Ten sam co poprzednio apa
rat posłuży, aby wielkość sfery ukośnego widzenia była 
odkryta, po dodaniu tylko obrazu z regionu oka, który 
spogląda jako utrwalony, podczas gdy drugi, dobrze 
rozświetlony, poruszany jest z boku do przodu i do tyłu.

9. To samo koło może być zastosowane do wyznacze
nia obliczenia między punktem, przez który przecho
dzi oś w siatkówce, a miejscem, gdzie nerw optyczny 
wchodzi do niej. To bowiem przypadło wyjątkowo temu 
miejscu w siatkówce, że obraz, który jest dostrzegany 
w pozostałych miejscach bardziej lub mniej wyraź
nie, tu ginie zupełnie. Po utkwieniu najpierw osi oka 
w obrazie położonym bezpośrednio naprzeciw, który 
może być odpowiednio podniesiony albo opuszczony, 
będzie zatem należało poruszać linię boczną w kole ho
ryzontalnym to tu, to tam, dopóki nie zniknie. Miejsce 
oznaczone oraz odniesione do punktu osi w siatkówce, 
po przeprowadzeniu stamtąd pozorowanych linii przez 
przezroczystą soczewkę, wyznacza miejsce wejścia ner
wu wzrokowego, który u różnych jednostek różnić się 
może horyzontalnym i pionowym wyjściem z ogniska 
widzenia.

10. Dla bardziej dogłębnego wyznaczenia wypukłości 
rogówki i przedniej powierzchni gałki, powinna być ba
dana mikroskopem, w pozycji horyzontalnej z użyciem 
mikrometru, linearna, ugięta, wyraźna szczelina, dobrze 
odmierzona z właściwej odległości przez utkwione do
brze oko. Im mniejszy pokazuje się taki linearny obra
zek, tym krótszy będzie promień odcinka sferycznego, 
którego część przednią stanowi powierzchnia rogówki 
lub twardówki. By zaś obliczenie między długością ma
łej linii ugiętej a średnicą sfery stało się pewne, seria 
pomiarów dla łatwego ustalenia porównania powinna 
być dostępna pod ręką, zanim zacznie się prowadzić do
świadczenia w serii odcinków sferycznych dokonanych 
ze szkła, których średnica, dzięki temu samemu mikro
skopowi, byłaby dobrze znana. Tu także powinna być 
przywołana metoda modyfikacji rogówki (gdy jest ona 
widziana tak z bliska, jak i na odległość), którą zamierzył 
wyznaczyć E. Home z boku oka przy użyciu mikroskopu.

11. Wypukłość gałki z orbity albo sama przez siebie do 
oka wpada, albo jest badana dotykiem, po wyciągnięciu 
palców i ich przyłożeniu do krawędzi orbity i do policz
ka, w taki sposób, że jednocześnie jest dotykany szczyt 
gałki pokrytej powieką. Częste ćwiczenie na bardzo róż
nych oczach da wprawną rękę, przez co będzie ustalony 
wniosek odnośnie do ich wypukłości lub cofnięcia się.

Inne kryterium wypukłości lub cofnięcia się gałki 
nasuwają powieki, które — czy to najwyżej otwarte, czy 
to przymknięte, czy całkiem zamknięte — przylegają naj
ściślej do przedniej powierzchni gałki, kształt jej oddają 
perfekcyjnie, zwłaszcza jeśli są badane z boku wzdłuż 
profilu twarzy, tam gdzie odległość powieki od najbar
dziej zewnętrznej linii nasady nosa oraz jej położenie 
przy łuku brwiowym przynosi najwięcej wiadomości.

12. O wielkości i kształcie chrząstki powieki górnej 
można z przypuszczeniem wnioskować na podstawie 
tej części powieki, która, przy powolnym zamykaniu 
oka, znajduje się między krawędzią a fałdem górnym, na 
tym bowiem obszarze chrząstka jest naznaczona ściślej 
powłokami zewnętrznymi. Ta powieka, która od łuku 
brwiowego, gdy skóra opada i odwija się, formuje się 
wstecz, gdy przechodzi w taką fałdę, która z chrząstką 
łączy się mniej ściśle, odtwarza bardzo różne linie u róż
nych jednostek i dla malarzy ma największe znaczenie 
przy oddawaniu cech charakterystycznych oka.

13. Status organiczny spojówki i zwłaszcza jej naczynia 
włosowate mogą być śledzone zwykłą soczewką, gdzie 
zwłaszcza w stanie podzapalnym daje się widzieć dziwny 
rozkład naczynek. W bardziej delikatnych podmiotach 
jest widoczny, najbardziej po nocnym śnie, nieco wysta
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jący prążek biegnący z kącików oka do rogówki, który 
powstał z nacisku krawędzi powiek.

14. Dane o wrażliwości spojówki zestawia się z trwałości 
czasu, przez co otwarte oko, aby się umocniło, odpiera 
napływające powietrze. Wzgląd w tym doświadczeniu 
należy mieć na chemiczną naturę powietrza, jego tempe
ratury, by było widoczne, jaką różnicę powietrze zimne 
i ciepłe będzie miało w tym samym podmiocie.

Gdzie wrażliwość jest mniejsza, działanie powietrza 
wzdyma się dmuchaniem. W ten sposób często raczej 
jest pokonane kierowanie ciałem przez umysł, niż sama 
wrażliwość.

15. To kierowanie ciałem przez umysł jest jeszcze bar
dziej widoczne, gdy nagle zbliża się palec do otwartego 
oka, jeśli oko nieporuszone na to zareaguje, jest nazy
wane silnym i właściwie posłusznym duchowi. To się 
wydaje żartami stosowanymi tylko przez dzieci, wszelako 
fizjolog niech nie lekceważy czynników diagnostycznych.

16. Jak obfity jest gruczoł w swoją ciecz, łzy, można zba
dać także za pomocą różnych zewnętrznych podrażnień. 
Najlepiej do tego celu posłuży albo płynny amoniak, 
albo węglan amoniaku, albo bardzo delikatny proszek 
cukrowy do oka wdmuchiwany. Współgranie gruczołu 
ze splotami sercowymi wolno uzyskać obserwowaniem, 
nie badaniem doświadczalnym.

17. Punkty łzowe nasuwają się same z siebie swobod
nemu oku. Czy są otwarte, czy skurczone, najlepiej je 
badamy, kiedy dmuchaniem gwałtownie napędzamy 
powietrze przy zamknięciu nosa i ust, a skoro ono nie 
ma żadnego innego wejścia, jest napędzane przez ka
naliki łzowe i przez same punkty łzowe z delikatnym 
poświstem, i jest odczuwane przez podchodzący palec 
jako słabiutki powiew.

18. Błona mrugająca najlepiej będzie dostępna do oglą
dania, gdy oko jest zwrócone — na ile jest to możliwe — 
ku kątowi zewnętrznemu, i powieki są odsuwane powoli 
opuszkami palców.

19. Mięsko łzowe i jeziorko łzowe, gruczoły tarczkowe 
i ich ekstomoses, wewnętrzna powierzchnia powiek, 
włosy rzęs, ich długość, rozłożenie i liczba, położenie 
i kształt brwi, to wszystko samo przez się nasuwa się 
oku. Także właściwości skóry zewnętrznej okrywającej 
oko i jego okolice, i jej miękkość, napięcie i pomarsz
czenie, zabarwienie, ukształtowanie porów w okostnej 
oczodołu, fałdy powiek, i zmarszczki, które powstają, gdy 
oko mruży się ku jego kątom, na przodzie ku policzkom

i u nasady nosa, nie powinny być w żaden sposób po
mijane, gdyż informują albo o cechach fizjonomicznych, 
albo o budowie mięśni położonych pod skórą.

20. Grubość i przezroczystość rogówki najlepiej moż
na obserwować po przyłożeniu do oka światła świecy 
w ukośnym kierunku, gdy obraz płomienia jednocześnie 
odbity od zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni uka
zuje się jako podwojony (obraz 1), przez co jej grubość 
i stopień przezroczystości staje się widoczny przy odwró
ceniu światła z zewnętrznej substancji. Następnie należy 
wejrzeć na krawędź rogówki, która jest dostrzegana, albo 
się rozpływając na strony, albo dokładniej opisana, albo 
się wdzierając lub zamyka się po pełnym uformowaniu 
łuku starczego. Uwzględnienie tego wszystkiego powin
no mieć miejsce zwłaszcza w semiotyce okresów życia 
ludzkiego.

21. Twardówka przypomina błonę włóknistą, zatem 
z jej właściwości sądzić można o stanie całego systemu 
włókien w reszcie ciała, stosownie do patologicznych 
i fizjologicznych właściwości jednostki.

Jej białość, która u dzieci z powodu przejrzystej na
czyniówki przybiera nieco błękitu, u dorosłych staje się 
błotnista dzięki naczyniom krwionośnym i u niektórych 
jednostek błyszczy w nadmierny sposób i jest jak kre
dowa, poza tym u różnych odmian rodzaju ludzkiego 
przyciąga różne zabarwienie. Przezroczystość twardówki 
najlepiej jest widoczna, gdy z boku zewnętrznego kąta 
oka umieszczona jest płonąca świeca w ten sposób, że 
światło płomienia wpada ukośnie do gałki i przechodząc 
przez rogówkę i ciecz wodnistą, gromadzi się na krawę
dzi rogówki przy kącie wewnętrznym, gdzie teraz z we
wnętrznej substancji twardówki i z przedniej powierzch
ni tęczówki przedstawia odgięcie w kształcie świecącego 
stożka, którego podstawa opiera się na rogówce, ostrze 
rozciąga się ku kątowi (obraz 5). Gdy przychodzi i kształ
tuje się żylakowatość oka, która najczęściej zachodzi 
w naczyniówce, wtedy również sinica tak miejscowa, 
jak i powszechna ogarnia twardówkę, gdy jej błona staje 
się osłabiona albo naczynia żylakowe przedostają się do 
jej wewnętrznej substancji. Także pojawiają się różne 
rodzaje, stopnie i miejsca zaczerwienienia w różnych 
formach stanów zapalnych. W najwyższym stopniu kse- 
roftalmii twardówka wraz z rogówką przybiera wygląd 
stwardniałego naskórka.

22. Trudno bada się ciecz wodną. O jej ilości można by 
wnioskować z wypukłości i twardości rogówki, gdyby nie 
było rzeczą dość trudną tę wypukłość dokładniej określić 
i poznać jej twardość. Przejrzystość cieczy wodnej i prze
zroczystość rogówki zmieszana zupełnie nie ukazuje się
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patrzącym ukośnie na komorę przednią, gdy dochodzi 
już do stanu patologicznego. Jeśli zaś z powodu tak małej 
ilości tego płynu należy wyznaczyć zmniejszone stopnie, 
ledwo cokolwiek możemy dosięgnąć wzrokiem, chyba 
że zostanie zainstalowany właściwy mikroskop tak, że 
dzięki światłu z wnętrza oka, odwróconemu albo przez 
soczewkę, albo przez tęczówkę na podobieństwo oświe
tlającego lustra, które w mikroskopie jest podkładane 
pod przedmioty, byłoby dane zbadać płyn pośredni, co 
wymaga, aby każdy pojedynczy aparat optyczny całko
wicie w sposób właściwy i pewny był przyłożony do oka.

W subiektywnej sferze widzenia, zmieszanie cieczy 
wodnej przedstawia się poprzez barwne obwódki otacza
jące płomień świecy. W taki sposób trudne jest do pozna
nia, by dzięki takiemu kryterium odróżnić stopnie zmie
szania, gdyż porównanie wewnętrznych odczuć u bardzo 
wielu jednostek nie może być tak pewnie ustalone. To 
zaś uważam za dowiedzione, że jeśli jakieś ciałka lub 
małe włókna lub globulki są dostrzegane w subiektyw
nym obiegu widzenia, nie mogą one mieć miejsca przed 
soczewką, ich obraz bowiem całkowicie niszczeje w siat
kówce przez promienie z boku zewsząd wpadające, chyba 
że przypadkiem ich wielkość względem nikłości światła 
zewnętrznego byłaby tak wielka, że zdolne są uformo
wać swój cień oddzielony w ścianie nerwu, gdy wtedy 
widoczne są plamki w obrazach światła zewnętrznego, 
których j ednak szczególny charakter nie tak łatwo moż
na wyznaczyć, gdyż przeszkody w rogówce, w soczewce 
i w cieczy szklistej powinny wydawać podobny skutek.

23. Zewnętrzny przegląd tęczówki nasuwa wielką róż
norodność kolorów i jej włóknistego spojenia. Oprócz 
innych, godne są odnotowania trzy koła różniące się 
zabarwieniem i strukturą. Najbardziej zewnętrzne z nich 
zwykle jest ciemniejsze od pozostałych oraz naznaczo
ne jest kilkoma włókienkami i fałdami równoległymi 
do obwodu; środkowe jest jaśniejsze, z włókienkami 
i fałdami promienistymi; wewnętrzne znów bardziej 
zacienione, otoczone bardziej licznymi włókienkami 
i fałdami zbiegającymi się znacznie do środka źrenicy, 
który u niektórych jednostek jest naznaczony kształtem 
lejka lub krateru. Szczeliny, roztwory, fałdy oraz zachyłki 
tęczówki najlepiej badamy, gdy ją oświetlamy z boku 
małym płomieniem. Wtedy bowiem, po powolnym po
ruszaniu tu ówdzie światłem, powierzchnia zacieniona 
i jasna tak się ukazują, że pokazuje się, zwłaszcza dla oka 
uzbrojonego, bardzo wyraźny obraz dolin i wzniesień. 
Wtedy także bardzo wyraźnie nasuwa się oczom ten za
chyłek w kształcie lejka tęczówki ku źrenicy, taki jak jest 
najbardziej widoczny u pewnych jednostek.

Należy także obserwować różne rozmiary błony tę
czówki, między źrenicą a jej obwodem zewnętrznym,

gdzie albo krąg źrenicy pokazuje się jako tu i ówdzie 
uciskany i rozpraszany, albo zewnętrzny obwód tęczów
ki odchodzi wraz z obwodem rogówki od regularnego 
kształtu koła, gdy zazwyczaj została nieco ugnieciona 
w górnej części. Tęczówkę oka właściwego najlepiej ba
damy, gdy, po przystawieniu z boku światła świecy, przy
łożymy soczewkę, której ogniskowa odległość jest na pół 
kciuka, przez co wewnętrzna powierzchnia tęczówki jest 
najwyraźniej oświetlona, a także pokazują się najmniej
sze włókienka i fałdy w podstawionym lustrze. Wyraźniej 
do tego rzecz zbadamy, gdy oddamy się badaniu wspo
magani mikroskopem, którego soczewka oświetlająca 
właściwie przytwierdzona przytrzymuje oko, jak gdyby 
było kogoś innego.

24. Drażliwość tęczówki oraz stopień jej kurczliwości 
są badane w różny sposób. Źrenica jest pobudzana do 
rozszerzenia lub zwężenia albo zmianami światła i cienia, 
albo zakrywaniem jednego z oczu, albo patrzeniem na 
to, co bliższe i bardziej oddalone, lub wreszcie pewnymi 
narkotykami, jak roztwór wyciągu pokrzyku wilczej ja
gody, lulka, itd. Zostały już ustalone bardziej nieukształ- 
towane próbki działania narkotyków na tęczówkę, na 
ile wystarczy do użytku przeciw zapaleniu gałki, a dla 
fizjologicznego badania tej rzeczy jest wymagana bar
dziej dokładna miara. Powinny być zastosowane różne 
roztwory do wyznaczonego stopnia zespolone w ilości 
właściwie odmierzonej w różnych podmiotach, by zo
stał odkryty właściwy związek między podrażnieniem 
organu a nasileniem działań. Zatem należy obserwować 
tęczówkę przy starczowzroczności i krótkowzroczności, 
gdyż widzenie na odległość i z bliska postępuje za jej roz
szerzeniami i skurczeniami. Z pewnością występuje tak 
wielka różnorodność tęczówki, ze względu na wiek i płeć, 
i dla poszczególnych jednostek, że gdyby ktoś podjął się 
zebrania wszystkich jej form i ułożenia ich we właściwym 
porządku, byłby przedsiębrał pracę nie bezpłodną.

25. Zewnętrzne badanie naczyniówki oka ledwo tylko 
jest możliwe. U dzieci jednak widoczna jest ona dzięki 
delikatnej i jednostajnej sinicy poprzez twardówkę, pod
czas gdy u dorosłych wskutek nierównomiernej sinicy 
obecne są żylaki. Jak sądzę, w subiektywnej sferze wi
dzenia, ukształtowanie rogówki ukazuje się dzięki roz
gałęzieniom naczyń pulsujących, które są widoczne po 
gwałtownym ruchu ciała lub nacisku boku oka. Do tego 
także, jak uważam, należy odnieść czarne plamki, które 
są spostrzegane w subiektywnym widzeniu nierzadko 
w porze letniej po mocniejszym wysiłku, np. wchodzeniu 
na liczne schody, a które, jak sądzę, są spowodowane 
przez nabrzmiewające żyły naczyniówki uciskające błonę 
nerwową.
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26. Stan barwnika, jego zabarwienie lub nieznaczny 
stopień przezroczystości dla subiektywnego widzenia 
będzie się objawiał różnym u różnych jednostek stanem 
ciemnych kolorów.

Jak wielkie znaczenie ma zabarwienie barwnika dla 
części jasnych i zacienionych obrazu odmalowanego 
w siatkówce, zestawić wolno z analogii ciemnego po
koju w sposób pewny, gdzie, jeśli pod tkaniną delikatną 
i przejrzystą, która służy odbijaniu promieni, jest pod
łożona jakaś inna barwa w miejsce czarnego płótna, 
obraz przedstawiony w tkaninie jest napawany różnym 
kolorem. Mianowicie zewnętrzne kolory są wypychane 
przez kolor podłożony, np. czerwony przez zielony, lub 
bledną, lub wznoszą się do większego stopnia żywotno
ści, części zaś pozbawione koloru przybierają ten, który 
jest w odwrocie. Choć są to zwykłe fizyczne sprawy, nie 
waham się ich zastosować do wyjaśnienia modyfikacji 
doznań, i nie wątpię, że obraz, który w podłożu siatkówki 
jest nasączony różnym barwnikiem, również pokazuje 
się wpatrującej się duszy jako nasączony.

Przecież gdy barwnik blednie, wówczas cały obraz 
tynkarza blednie. Niewątpliwie zostanie potwierdzone 
anatomicznym badaniem, że ten fenomen widzenia, 
który jest nazywany acyanoblepsia najbardziej zależy 
od koloru barwnika.

Do tego też odnoszę czerń znaków drukarskich nasą
czoną purpurą, gdy zwróceni ku zachodzącemu słońcu, 
z na pół przymkniętymi powiekami, podejmujemy czy
tanie, kiedy promienie, przez skórę i błony oka ukośnie 
przechodząc, napawają siatkówkę i barwnik czerwienią.

Nie wydaje mi się absurdalne, że czerń u różnych 
jednostek także wydaje się różna — tak jak to znajduje
my w modrych, siwych i czarnych oczach, choć nie jest 
dozwolone, by to poddawać obiektywnej mierze i po
równaniu, chociaż jest to odczuwalne zwykłym subiek
tywnym oglądem. Być może tak jak cianometr jest uży
wany do badania niebieskiego koloru, powinien zostać 
skonstruowany melanometr, którego — o ile nie błądzę
— powszechny miernik byłby przyjmowany jako czerń, 
która dobrze by się przedstawiała zakrytym oczom; ale 
nie taka, która jest dotknięta przez różne przywidzenia 
i opary.

27. Torebka soczewki jest tak bardzo delikatna i tak po
łączona z soczewką, że — jeśli nie ma stanu choroby
— łatwo odróżnić jej zewnętrzną powierzchnię od tej 
soczewki. Tym zatem zajmiemy się na następnych stro
nach, jak ich powszechna powierzchnia powinna być 
poznana. Jeśli światło świecy umieścimy na odległość 
niemal sześciu palców od oka jakiejś jednostki tak, że 
płomyk, który w rogówce nam się przedstawia, ukazu
je się nam ustawionym z obszaru osi między kręgiem

źrenicy i obwodem w jakiejś części, wtedy w źrenicy ze 
średnicy pokaże się, oprócz tamtego, płomyk słabnącego 
światła, mniejszy i odwrócony, drgający w cofaniu się, 
który to płomyk dokonawszy porównania w szklanej 
soczewce, łatwo spostrzeżemy odbity przez tylną po
wierzchnię soczewki (zobacz obraz 2).

Przednią powierzchnię soczewki i częściowo jej we
wnętrzną istotę ustawimy do oglądu, chyba że jest dość 
jasna, jeśli światło świecy, spoglądając z ukosa na źrenicę, 
tak ustawimy z drugiej strony z boku oka, że linie od 
patrzącego oka i od światła świecy prowadzone utworzą 
przytępiony kąt; wtedy się pokazuje podłużny obraz pło
mienia, który, gdy jest wyprostowany, wskazuje, że jest 
odbity przez sklepienie powierzchni soczewki (obraz 3). 
Jeśli zaś substancja soczewki jest trochę zmieszana, wte
dy ten obraz płomienia z wnętrza promieniując odtwo
rzony odgięciem, jest opasany wypływającym bladym 
światłem z jednej i z drugiej strony.

Sądzę, że obydwie te metody oglądania powierzchni 
soczewki nie będą bez pożytku w badaniu terapeutycz
nym, zwłaszcza tam, gdzie chodzi o ustalenie sztywnego 
wyodrębnienia stanu czy to torebki, czy to wewnętrznej 
substancji soczewki, czy to tylnej jej powierzchni i błony 
szklistej. Na podstawie właściwego pomiaru płomyków 
soczewki w osobie żyjącej, byłoby dość trudne i niepew
ne badać jej kształt oraz relację wobec osi widzenia, choć 
nie niedostępne badaniu matematycznemu.

Można poznawać do pewnego stopnia cofnięcie się 
soczewki od krawędzi tęczówki na podstawie odbicia, 
które w niej się kształtuje od tęczówki oraz na podstawie 
ukazania się późniejszego i bardziej dojrzałego obrazu 
płomyka, wraz z przystawieniem lub cofnięciem świecy 
(obraz 4).

28. Przejrzystość lub zaburzenie ciała szklistego, które 
przynależą do cieczy wodnistej albo do soczewki, poznać 
można z zewnątrz według metod poprzednio opisanych 
na podstawie czerni źrenicy, mętnej lub nieskażonej, 
z odróżnieniem ukośnego patrzenia i oświetlenia.

Jamę zaś oka, gdzie przebywa ciało szkliste, przypad
kowo właściwą metodą dane mi było oglądać, gdy uzbro
jony w okulary dla krótkowzrocznych, badałem światłem 
świecy świecącej z tyłu z dużej odległości oko psa, w tym 
celu, by dowiedzieć się o naturze blasku, jaki nierzadko 
z oczu psów i kotów promienieje w nadzwyczajny spo
sób. I oto ilekroć w określonym kierunku oglądałem 
oko psa, światło to przedstawiało się jako gwałtownie 
uderzające, dopóki nie znalazłem źródła światła odbitego 
z wydrążenia szkła ku wnętrzu oka i stamtąd ponownie 
odbitego. Natychmiast to samo doświadczenie u ludzi 
powtórzyłem i to samo zjawisko się nasunęło. Cała źre
nica połyskiwała wesoło złocistym kolorem. Pozostając
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dotąd w wątpliwości co do miejsca tego odgięcia światła, 
zatroszczyłem się o sporządzenie sztucznego oka, które
go jama, wypełniona wodą przezroczystą lub w różnym 
stopniu zmąconą, dzięki zgięciu światła oddawała tylną 
ścianę i jednocześnie substancję płynu.

Już zatem żadna niemal błona lub substancja we
wnętrzna płynu nie będzie zakryta dla światła prawi
dłowo odbitego i dla patrzącego oka, a gdyby praktycy, 
gardzący dociekliwym badaniem fizjologów, tego nie 
lekceważyli lub się nie przestraszyli, odkryją, że jest to 
rzecz nie bez pożytku w diagnostyce oczu.

W subiektywnym widzeniu występują ponadto licz
ne zjawiska, jestem przekonany, by je umieścić w ciele 
szklistym ze względu na ich warunki organiczne.

Po pierwsze. Kulki i włókienka oznaczone równole
głymi obramowaniami, na przemian jasnymi i ciemny
mi, różne pod względem zgięcia i związań, które — pa
trząc przez małą dziurkę ku powierzchni przeciwległej, 
jasnej i szerokiej, lub spoglądając przez soczewkę jak 
najbardziej zbliżoną do oka, na jakiś świecący przedmiot 
pomniejszony, np. na oddalony płomyk świecy — są 
widoczne, i które, kiedy oko gwałtowniej jest obróco
ne, czy przy skinieniu głowy, czy głowie na boki skiero
wanej, zmieniają miejsce i kształt, dopóki nie powrócą 
znów w stan spoczynku, przebywają z pewnością w ciele 
szklistym.

Zjawiska, którym odpowiadają, nie są niczym innym 
jak odbiciami, które są kształtowane przez włókienka 
i naczynia, albo obumarłe, albo powstałe w sposób pa
sożytniczy i które swobodnie falują w komórkach cia
ła szklistego, w ten sposób że delikatniejsze z nich — 
zgodnie z prawami optycznymi — otrzymują miejsce 
bliżej siatkówki, większe — dalej. Aby były widoczne, 
koniecznie jest wymagane, by promienie — na ile to 
jest możliwe — promieniowały z jednego punktu, by 
tak małe odbicia, zwłaszcza oświetlone bardzo skąpym 
światłem bocznym, nie bladły; dlatego potrzebny jest 
aparat, który zatrzyma i złamie światło. Dlatego im dalej 
są te przedmioty, i jakiekolwiek inne, albo naczynka, 
albo włókienka, które znajdują się przy ścianie siatkówki, 
tym bardziej skąpo można szukać światła, tym bardziej 
rygorystycznie należy zatrzymać wszystkie jego boczne 
wpływy, tym mniejszą dziurkę zastosować, które obraz 
odwrócony uzyskuje w tym, co jest położone najbliżej 
ściany siatkówki, ponieważ niewielka ilość światła wpaść 
może w sposób ukośny z boku do oka, że sprawia, iż 
małe odbicie całkowicie zanika, dlatego patrząc na po
wierzchnię już nie tak połyskującą, np. na niebo zasło
nięte chmurami, obserwujemy globulki i linie wcześniej 
wspomniane.

Po drugie. Także te globulki, które Steinbuch jako 
pierwszy zaobserwował i przypisał krwi, w mojej opi

nii zajmują miejsce w ciele szklistym i chociaż dzięki 
najbardziej szczupłym — jak tylko jest to możliwe — 
ciałkom najbliższe są błonie nerwowej, to jednak swoje 
małe odbicia lub ogniska oświetlone umiarkowanym 
światłem odtwarzają w ścianie najbliższej wobec siat
kówki. Najlepiej te potoki globulek można obserwować 
porą zimową, gdy się dłużej wpatrujemy w pole pokryte 
śniegiem albo niebo zasłonięte chmurami.

Dla dobrego przeprowadzenia doświadczeń widzenia 
wymagana jest przede wszystkim powierzchnia świecą
ca szerokim słabnącym światłem. Aby była ona łatwo 
dostępna, wpatrujmy się w płomień świecy większą so
czewką, której ognisko niech będzie na dwa lub trzy 
palce, z takiej odległości, z której światło, im bardziej 
rozszerzone, tym bardziej jest spostrzegane jako łagod
niejsze. Wtedy w króciutkim czasie każda sfera widzenia 
globulkami, włókienkami i nitkami węzłowatymi będzie 
tak wypełniona, że czymś nadzwyczajnym będzie się 
nam wydawało, w jaki sposób przedmioty zewnętrzne 
znajdują tu miejsce, dzięki niezmąconemu światłu do
sięgającemu siatkówkę.

Po trzecie. Trudne jest do osądzenia, czy obwódki 
i tęczówki, które nierzadko z właściwych odległości ob
serwujemy, jak otaczają płomienie świec, znajdują się 
w cieczy wodnistej, czy w szklistej, czy niekiedy w cie
le krystalicznym. Zupełnie są subiektywne, zwłaszcza 
że z tego wynika, że niezwłocznie zanikają, gdy obraz 
płomienia jest zasłonięty palcem wyciągniętym ku osi 
widzenia, co nie przytrafia się na księżycu czy słońcu, 
obwódkami otoczonymi, gdzie przyczyny należy szukać 
w oparach atmosferycznych.

27. Badanie błony nerwowej — chyba że poprzednio 
przytoczoną oświetleniem ciała szklistego — żadnych 
obiektywnych danych nie dostarcza, przez co jednak 
większy tłum występuje tego, co jest odróżniane subiek
tywnymi doznaniami. Konieczne byłoby, by w jak naj
bardziej zróżnicowanych jednostkach była badana wiel
ka liczba tych subiektywnych zjawisk; chociaż wydaje się, 
że dla bardzo wielu ludzi rzeczą trudną byłoby ogłaszać 
jako prawdę możliwość właściwego obserwowania tych 
zjawisk, albo by w sposób odpowiedni swoje organy pod
dawać dobrowolnie trudnym, chociaż nieszkodliwym 
doświadczeniom z racji miłości do nauk. To co powinno 
być zbadane, to przykładowo:

a) Należy zbadać wrażliwość siatkówki albo pod bar
dziej ożywionym, albo pod mniej natężonym światłem, 
pod jakim stopniem światła, a jakim ciemności, przed
mioty o określonej wielkości są tu odróżniane i jak wielki 
blask światła oko może wytrzymać bez oślepnięcia.

b) U  różnych jednostek różna jest także możliwość 
zauważenia tych przypadkowo pojawiających się ob
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razów, które po spostrzeżeniu kolorów z przeciwnych 
i jakby biegunowych sposobów są przywoływane w oku 
i pozostawiają swoje ślady w godnym uwagi czasie.

c) Świecące w oku zjawiska, które powstają na skutek 
działania galwanicznego, tym bardziej żywo, im mniej
szym aparatem mogą być przywoływane, przez co ktoś 
może zaoferować do doświadczenia w sposób bardziej 
wrażliwy system nerwowy. Największą tu trudność na
stręcza stała i określona miara galwanizmu, która byłaby 
jakby zasadą dla zestawiania rozmaitości jednostek.

d) Te zjawiska, które są wywoływane naciskiem gał
ki, są najłatwiejsze, i przez każdego — chyba że z góry 
przyjęte opinie przeszkadzają lub strach powstrzymu
je — bez jakiegokolwiek zagrożenia dla oka, oglądowi 
wewnętrznemu mogą się przedstawiać.

e) Z trudem znalazłby się ktoś, kto nie zauważyłby 
— nawet jeśli mimochodem i przypadkiem — iskier 
i okręgu ognistego, który wskutek nagłego obrotu oka 
ku zewnętrznemu bokowi, poranną osobliwie porą do
strzegane są w mroku.

f) Dokładniejszej uwagi i pomocy uprzednich ćwi
czeń wymaga obserwacja kształtu naczyniowatego, 
który — w mojej przynajmniej opinii — jest centralną 
żyłą siatkówki, i który wtedy najlepiej przedstawia się 
oglądowi, gdy światło świecy obnosimy w zewnętrznym 
obramowaniu pola widzenia powolnym ruchem.

g) Także należy poddać pod uwagę zdolność widze
nia prostego i ukośnego w poszczególnych jednostkach, 
gdyż z niej się ujawnia ściślejszy lub luźniejszy związek 
duszy z organem zmysłowym.

28. Takie i podobne zjawiska, których wyliczenie długo 
by trwało, i które zajmują inne, bardziej właściwe miej
sce, nie powinny być lekceważone w badaniu fizjologicz
nym. I należy obserwować zasadniczą relację oka z głów
ną siłą mózgu. Oko — jeśli ta z mózgiem relacja nie jest 
przerwana — wydaje się głównym organem wyobraźni.

Z im większą energią oko jest penetrowane przez 
duszę, z im głębszą uwagą umysłu jest oświetlane i na
sączone światłem świadomości, tym szybciej i wyraźniej 
będzie zebrana rozmaitość sposobów wejrzenia ofiaro
wana oku w jedność postrzegania, tym bardziej ten zmysł 
zostanie wyniesiony do statusu jakby organu rozmy
ślania. Ten bardziej subtelny i zbliżający się ku dosto
jeństwu ducha charakter oka nasuwa się obserwatorom 
już sam z siebie, gdy ogarniemy w całość uwagą naszą 
widzenie oka, jego swobodną i rozmyślną ruchliwość, 
właściwy i swoje cele penetrujący kierunek, skąd łatwo 
odróżnić będzie można widzenie ostre, pewne i dobrze 
uświadomione, od tępego, chwiejnego i zaciemnionego. 
Jak nadzwyczajne współgranie zachodzi między ruchem 
widzenia i innymi samokierującymi się ruchami cia

ła, dostrzegamy nierzadko nie bez podziwu w dziełach 
muzycznych, scenicznych lub plastycznych. Nie nale
ży też lekceważyć podobnej zdolności u sportowców, 
myśliwych lub różnego rodzaju rzemieślników, gdzie 
bardzo zróżnicowane zespolenie oczu i rąk jest uważane 
za najobfitsze źródło zdolności i umiejętności w mo
zolnym wysiłku. Ci, którzy w sprawach medycznych są 
wyposażeni w większy zasób doświadczenia, łatwo do 
fizjologicznych czynników semiologii patologiczne dołą
czą, by, skoro jedna jest natura, skąd wychodzą zjawiska 
życia zdrowego i chorowitego, także i jedno było badanie 
o istocie życia i tak jak w oglądaniu przedmiotów łatwo 
odróżniamy części rozświetlone od miejsc zacienionych, 
by tak i czynniki patologiczne dzięki czynnikom fizjo
logicznym — i na odwrót — objaśnione, kształtowały 
w duchu swój radosny i nadobny obraz.

IV. O zewnętrznym badaniu 
fizjologicznym systemu skórnego
Niech mi teraz będzie wolno na następnych stronach 
poddać dokładniejszemu badaniu zasadnicze czynniki, 
ku którym należy skierować uwagę w obserwowaniu 
systemu skórnego każdej jednostki.

Zasadniczymi przedmiotami, które nam nasuwają się 
w tej pracy, są: skóra zewnętrzna, włosy i paznokcie, i te 
części błony wydzielającej śluz, które komunikują się za 
pomocą różnych otworów z powierzchnią zewnętrzną.

1. Skóra zewnętrzna badana zmysłem dotyku jest mięk
ka lub twarda, wilgotna, tłusta, lepka, lub sucha, ciepła 
lub zimna, sprężysta, drętwiejąca albo pastowata, łagod
na lub szorstka, luźna lub napięta, giętka lub sztywna. 
Te właściwości w każdej jednostce znajdujemy jako roz
maicie złączone pod względem stopnia i rzeczowym, lub 
różnie modyfikowane w rozmaitym stanie życiowego 
działania, na co należy zwrócić uwagę, by stąd szczególny 
charakter wypływał, by stąd przynajmniej po części stały 
się widoczne szczególne cechy różnych temperamentów, 
stanów, wieku, płci, a nawet pochodzenia i narodowo
ści. W tym zadaniu badania należy przede wszystkim 
mieć wzgląd na naszą rękę, organ samego dotyku; gdy 
bowiem jest stwardniała na skórze, albo gdy ruch doty
kającej ręki jest dość gwałtowny z powodu nieokiełzna
nej siły mięśni, albo gdy uwaga nie jest wyćwiczona do 
spostrzegania najbardziej subtelnych sposobów oporu, 
wtedy nie otrzymuje się jasnego doznania miękkości lub 
twardości, sprężystości lub sztywności, i innych mody
fikacji kohezji.

Skoro doznanie ciepła lub zimna posiada tylko re
latywną wartość, a to dlatego że temperatura naszego 
ciała i zewnętrznego przedmiotu jest różna, stąd bada
nia nie należy ustalać inaczej jak tylko pod normalnym
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i najpowszechniejszym stopniem ciepła dotykającej ręki, 
a ćwiczenie tak należy kierować, byśmy się nauczyli 
prawidłowo wnioskować, pod jakimkolwiek stopniem, 
o temperaturze przedmiotu, i skoro przez to jesteśmy 
wyposażeni w bardzo liczne skale, by to co jako zróż
nicowane jest odczuwane, było równoważone pewnym 
osądem, że tak nie jest. Dokładne badanie suchości lub 
wilgotności, tłustości lub lepkości, i licznych jakości wy
maga tego rodzaju, by sam nasz organ był od nich wolny, 
tak aby właściwości, które przynależą do podmiotu, nie 
mieszały się z właściwościami przedmiotu. Gdy bowiem 
ręka jest mokra od potu albo jest lepka, albo twardnieje 
od suchości, nie jest dziwne, że ustala się fałszywy osąd
0 cechach przedmiotu. Tam gdzie pojawia się wątpli
wość, pomaga wezwanie na pomoc na przemian pochy
lonej i uniesionej ręki albo nawet powierzchni paznokci.

2. Oprócz pozostałych znaków, jakich dostarcza skóra, 
najbardziej widoczny jest kolor, i zazwyczaj wpycha się 
nam nawet bez naszej chęci. Należy najpierw zwrócić 
uwagę ogólnie na zróżnicowanie kolorów, jaką oferuje 
rozmaitość gatunku ludzkiego, następnie na te, które po
wstają ze zmieszania, jakby z hybrydowego pochodzenia. 
Tu znajdywane są niezliczone rodzaje kolorów rozmyte 
ku najsubtelniejszym modyfikacjom, które z ledwością 
można byłoby wyliczyć i naszkicować [można by je] tyl
ko najbardziej doświadczoną ręką malarza.

Także leukopatia, która występuje we wszystkich 
rasach rodzaju ludzkiego jako najprzeróżniej zmody
fikowana, domaga się uwagi fizjologa. Nie wystarczy 
obserwować, jakimi uwydatniającymi się cechami na 
nas naciera, lecz także przedmiotem naszego zaintere
sowania powinny być podobnie występujące mniejsze 
jej odchylenia, które do niej przynależą.

Może wolno byłoby leukopatię — co do nazwy i rze
czy — przeciwstawić melanopatii, których stopnie po
średnie są oznaczone, przynajmniej w rasie kaukaskiej, 
jako bladość (Blonde) lub czarność (Brunette) włosów.

Taki wygląd skóry, który jest spostrzegany samym 
osądem oczu, nie kończy się tylko na kolorze; zbiegają się 
w nim gładkość zewnętrznej powierzchni i odnotowanie 
najmniejszych zmarszczek, porów i wypukłości, przez 
co przedstawiają się różne naprzemienne koleje światła
1 cienia; następnie przezroczystość i wewnętrzne odgięcie 
światła, przez to stanowiony jest tak zwany kolor miej
scowy, który z pewnością jest zróżnicowany stosownie 
do różnego utkania skóry i jej życiowego statusu. Niech 
to nie umyka naszej uwadze. Stąd także stosownie do 
płci, wieku, stanu i temperamentu występuje tak różny 
kolor, czego doświadczenie dowiodą z chęcią godni tego 
miana malarze, skoro w tej rzeczy zgoła niemało się na
pocili. Znajdujemy także i różne, i poszczególne obszary

systemu skórnego jako nasycone szczególnych kolorem. 
Już bowiem części wystawione na powietrze i światło 
odróżniają się większą wilgotnością od tych, które stale 
są chronione okryciem; inne zaś części bardziej przezro
czyste są spostrzegane w skroniach, okostnej oczodołu, 
szyi, łokciach, piersiach, szczątkach żył i żyłek, policzki 
zaś i zewnętrzne powierzchnie dłoni i dolnej części stóp 
wydają się bardziej nasączone krwią arteryjną; otoczki 
brodawki sutkowej, okolice odbytu i genitaliów, które na
leżą już do błon wydzielających śluz, nasycone są ciem
niejszym kolorem. Różny wreszcie status cieczy ciała 
objawia się także różnym kolorem, który albo żółcią, 
albo śluzem, albo krwią, albo melanozą działa na skórę.

3. Także zapach skóry nie powinien być lekceważony 
w badaniu fizjologicznym. Skoro żaden inny zmysł tak 
bardzo nie obfituje w rozmaitość specyficznych doznań 
jak powonienie, z całkowitą pewnością wolno wniosko
wać, że modyfikacje zapachu są niezliczone dla różnych 
narodów, a nawet dla różnych jednostek, prawdziwym 
świadkiem tego jest dla nas ostrość węchu psa.

Dziwną jest rzeczą, że żaden inny zmysł nie zostaje 
na boku tak lekceważony i wzgardzony, jak powonienie. 
W codziennym życiu jest on osłonięty jakby płaszczem 
wstydu, tą niezasłużoną pogardą, jest prześladowany aż 
do zatrzaśnięcia przed nim wrót nauk.

4. Na nie mniejszą uwagę zasługują szczególne doznania 
skóry, które nie są odkrywane inaczej, jak tylko poprzez 
miejscową heautoskopię. Tu przynależą odczucia ciepła 
i gorąca, chłodu i zimna, ciarki, mrowienie, ucisk, odrę
twienie, świąd, powiększona lub pomniejszona wraż
liwość, różne rodzaje bólów kłujących, uciskających, 
szczypiących itd., które dotykają albo całą skórę, albo jej 
części. Wszystko powinno być zakomunikowane w spo
sób wyraźny we właściwych terminach i zestawieniach.

5. Teraz od tych zwykłych zmysłowych właściwości 
skóry przechodzę do jej organicznego układu. Pierw
szym, co tu się nasuwa, jest naskórek. W nim dostrzega 
się pory i guzki, odciśnięte w rozmaity sposób dolinki, 
zmarszczki i większe bruzdy.

Czy rzeczywiście w naskórku znajdują się pory? Au
torzy wciąż jeszcze się ścierają, ja przynajmniej uważam, 
że naskórek jest podziurawiony porami, które jednak 
z powodu giętkości substancji są tak zamknięte, że są 
dostępne tylko wypoconej i z tyłu wypychanej cieczy, 
w żaden jednak sposób nie są widoczne dla oka, czy 
to gołego, czy to uzbrojonego. Podobne zjawisko łatwo 
można by porównać z tym, gdyby przebić delikatną igłą 
wyciętą błonkę gumy rozciągliwej, gdzie wprawdzie na 
powierzchni oba dołki są widoczne, kanał jednak —
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nawet jeśli pocięty na najmniejsze blaszki — nie jest 
w żaden sposób widoczny. Tak również w naskórku nie 
widać niczego innego oprócz dołków na zewnętrznej po
wierzchni. Pot, przypływ krwi, a nawet jej spontaniczny 
wypływ pokazują, że są one połączone do przewodniego 
kanalika cieczy. Najbardziej zaś wyraźne dołki są widzia
ne w prążkach i zakrętach dołków, którymi obsiane są 
zewnętrzne powierzchnie podeszw stóp oraz rąk, skąd 
da się wyrazić widok kropelek potu nawet gołym okiem. 
Na ich temat należy zauważyć, że liczne z nich znajdywa
ne są w bardziej posuniętej starości jako zamknięte, co 
zresztą wtedy pokazuje i wyjaśnia większe odrętwienie 
funkcji skóry. Wielkość otworów potnych w różnych czę
ściach skóry jest różna. Na policzkach, na czole znajdują 
się dość duże, gdzie dochodzą niemal do zasklepków 
śluzowych i łojowych, w okostnej oczodołu zazwyczaj 
tworzą brodawki, bardzo liczne są znajdywane u nasady 
włosów w rozgwieżdżonych fałdkach, skąd wyrastają. Ich 
kierunek jest zwykle prostopadły, inaczej tylko u nasady 
paznokci, gdzie widać, jak zbiegają się ukośnie ku opusz
kom. Nigdzie wewnętrzna budowa naskórka nie nasuwa 
się oczom w tak gęsty sposób, jak w brodawkach, któ
re przedstawiają się jako nagromadzenie równoległych 
zwartych cewek niosących limfę lub krew (obraz 21).

Poza tym wydaje mi się, że naskórek swoją budową 
przynależy do minerałów hydrofanu i pirofanu, przez co 
stale jest nasączony albo oparami atmosferycznymi, albo 
wypływami krwi, przez co dokonuje się skórna transpi- 
racja i resorpcja przez czynniki zewnętrzne. I zaprawdę 
z trudem znalazłby się ktoś, kto o tej cesze naskórka nie 
byłby przekonany, gdyż znajdujemy naskórek we wła
snym ciele raz nabrzmiały od cieczy i jakby zmiękczony, 
raz suchy i wysuszony.

Zmarszczki w różnych częściach skóry przedstawiają 
się jako zróżnicowane. Ich wielkość i kierunek jest bar
dzo różny i koresponduje ze zgięciami członków ciała. 
Niektóre z nich znajdują się w relacji z nasadami włosów, 
gdzie jakby zbiegają się w centrum się oraz ułatwiają 
ich poruszenia — gdy podnoszą się ze strachu. Niech 
anatomia podejmie opisywanie form i modyfikacje fałd 
tego rodzaju na całej powierzchni skóry.

Na małych powierzchniach, które są położone 
między tymi zmarszczkami, widoczne są bardzo nie
wielkie guzki, które są niczym innym jak obwódkami 
i kraterami małych porów. Niech będzie wolno uczynić 
wzmiankę o większych bruzdach, które znajdują się na 
wewnętrznej powierzchni dłoni. Warte są odnotowania 
zwłaszcza dlatego, że niedawno dały początek pustej 
nauce chiromantów. Nikt nie będzie wątpił, że są one 
determinowane różnymi typami ruchów, do których 
ręce i palce są ukształtowane, stąd także można znaleźć 
różne i dla nich odpowiednie nazwy. Dlatego ogólnie

odróżniam linie przeciwstawienia, odchodzenia, do
chodzenia, rozciągnięcia i zgięcia. Szczegółowo na wy
mienienie zasługują: 1) linia przeciwstawna do kciuka 
(obraz 6 litera a) (przez chiromantów zwana linią życia), 
która otacza wypukłość mniejszych mięśni kciuka, 2) za 
nią następuje niemal równoległa kierunkiem linia do
chodząca do kciuka (litera b) (linia Marsa), 3) linia od
chodząca od palca najmniejszego, u nasady którego jest 
położona na zewnętrznej krawędzi ręki (litera c) (linia 
ślubu dla chiromantów), 4) linia zamykająca trzy palce 
łokciowe (litera d) (linia stołu), która, gdy coś palcem 
wskazującym pokazujemy, przechodzi w fałd wskutek 
zgięcia pozostałych palców i dlatego nazwałbym ją linią 
wskazującą, 5) linia zamkniętej ręki (litera e) (linia na
turalna) która, do linii wskazującej niemal równoległa, 
przebiega środek dłoni w poprzecznym kierunku, 6) 
linia zgięcia palców obrączkowego i środkowego (litera
f) (linia Wenus), która u niektórych jednostek otacza 
nasadę tych palców, 7) linia zgięcia w nadgarstku (lite
ra g) (linia Rasceta), 8) linie przeciwstawne do trzech 
palców łokciowych (litera h), które są od pozostałych 
mniej widoczne i biegną od nadgarstka do nasady palca 
wskazującego i środkowego niemal równolegle z linią 
przeciwstawną do kciuka (przez chiromantów są na
zywane liniami zaszczytu i fortuny), 9) wreszcie linia 
rozciągnięcia, która w stawach palców — gdy są napięte
— często jako silniej i na większą odległość rozciągnięte 
są widoczne. Pewne analogie do tych linii znajdują się 
także w podeszwie stopy, chociaż jej ruchliwość jest 
poznawana, ze względu na swoje przeznaczenie, jako 
bardziej ograniczona. Nawet gdybym nie przeczył, że 
linie te mają pewien sens fizjonomiczny, skoro ręka 
jest głównym narzędziem ludzkiej pracy, i różne typy 
ruchu, do których jest przeznaczona, odzwierciedlają 
wewnętrzne właściwości jednostki, i stąd można do
mniemywać, że są następstwem życiowych przypadków
— to jednak uważam za dowiedzione, że mało, zaled
wie trochę prawdy jest w twierdzeniach chiromantów, 
i uważam, że ich wysiłek należy zrównać z wróżbami 
augurów i haruspików wróżących z lotu ptaków i po
ruszeń wnętrzności.

Naszą uwagę przyciąga nadzwyczajne ułożenie oraz 
zgięcia dolinek stykających się w wewnętrznej części 
ręki i stopy, zwłaszcza w najdalszych paliczkach palców. 
Ogólnie wprawdzie zawsze jest o nich jakaś wzmian
ka w każdym kompendium fizjologii lub anatomii, lecz 
w organie o tak wielkiej wadze, jakim jest ludzka ręka, 
która służy nie tylko najprzeróżniejszym ruchom, lecz 
zwłaszcza zmysłowi dotyku, żadne badanie nie jest tak 
małe, by w dalszym poznawaniu tego organu nie przy
niosło czegoś pożytecznego. Ja dotąd po niezliczonych 
obserwacjach znalazłem dziewięć głównych odmian
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zgięć, przy których położone są dolinki służące dotyko
wi w wewnętrznej części najdalszego paliczka palców.

Opowiem o nich zwięźle, resztę wyjaśnią obrazy:
1) Zgięcia poprzeczne (obraz 7). Dolinki, zaczynając 

od fałdu stawowego od jednego boku paliczka do dru
giego, biegną najpierw niemal linią prostą poprzecznie, 
następnie w środku lekko się zakrzywiają, dopóki nie 
zegną się wraz z obwodem paliczka w koncentrycznych 
łukach.

2) Prążek centralny podłużny (obraz 3). To samo 
niemal jak poprzednio ukształtowanie, różnica tylko 
w tym, że zgięcia poprzeczne zamykają mały prążek ku 
poprzecznym dolinkom, jako jakby jądro.

3) Prążek ukośny (obraz 9). W obrębie warstwy zgię
cia poprzecznego (I) z jednego lub drugiego boku samot
na linijka, skośnie biegnąc niemal do centrum paliczka, 
przerywa się ograniczona w sobie.

4) Zatoka pochyła. Jeśli ta skośna linijka powraca, 
skąd wyszła, zwykłym zgięciem do boku i towarzyszy 
wielu innym o podobnym zgięciu, powstaje stąd pochyła 
zatoka, bardziej lub mniej wyprostowana lub się nachy
lająca, u podstawy której tworzy, z jednej lub drugiej 
strony, trójkąt krzyżujących się linijek. Takie rozłożenie 
dolinek, gdzie znajduje się zatoka pochyła, jest bardzo 
powszechne, i można by powiedzieć, że stało się specy
ficzne dla rodzaju ludzkiego, gdyż dla małp właściwe są 
raczej dolinki podłużne tłumnie nagromadzone (obraz 
19). Szczyt zatoki pochyłej na ogół nachyla się w kie
runku promienistej krawędzi; należy jednak zauważyć, 
że najczęściej w palcu wskazującym zdarza się przeciw
nie, tak że szczyt jest skierowany ku części łokciowej. 
W palcach stóp nie występuje niemal żadna inna forma 
jak ta właśnie. Często także palec obrączkowy odznacza 
się bardziej złożoną formą, podczas gdy w pozostałych 
zatoki pochyłe lub pozostałe formy są prostsze.

5) Migdałek (obraz 11), gdzie zatoka pochyła, którą 
poprzednio opisałem, zawracając ku sobie, cofa się do 
środka swojej zatoki migdałowatej, stępionej na wierz
chołku, u nasady guzkowatej, wyposażonej w dolinki 
koncentryczne.

6) Spirala (obraz 12). Wyobraźmy sobie zgięcia po
przeczne pod (I) opisane, od linii prostych do zakrzy
wionych, nie stopniowo, lecz od razu przechodzące 
większym zróżnicowaniem, które powstają tam, gdzie 
koniecznie jest półokrągła przestrzeń, która występuje 
liniami prostymi jakby na podłoże. Ta przestrzeń jest 
wypełniona linią spiralną, albo prostą, albo złożoną, ku 
sobie skręconą. Prosta jest spirala w sensie geometrycz
nym, nazwę ją złożoną, gdy od środka z tego punktu 
wychodzą liczne rozgałęzione linie i są skręcone ku sobie. 
Z obu stron, gdzie spirala graniczy z rozchodzeniem się

linii prostych i zgiętych otaczających ją, powstają dwa 
trójkąty. Tego rodzaju zatoka pochyła objawia się tylko 
z jednego boku.

7) Elipsa, trąba eliptyczna (obraz 13). Ta sama, któ
ra poprzednio została opisana, półokrągła zatoka, jest 
wypełniona koncentrycznymi elipsami, które otaczają 
położoną w środku krótką prostą linijkę.

8) Koło, trąba okrągła [kolista] (obraz 14). W podob
ny sposób, jak poprzednio linijka, teraz zwykły guzek 
zajmuje środek i jest otoczony koncentrycznymi kołami, 
dopóki nie dotknie zmarszczek półokrągłej zatoki.

9) Podwojony wierzchołek (obraz 15). Kiedy część 
linii poprzecznych biegnie kręto i na półtora w sobie się 
zgina, a inna linia z drugiej strony w podobny sposób ją 
obejmuje, kształtują się dwa wierzchołki połączone ku 
sobie. Taki kształt pokazuje się niemal tylko w kciuku, 
palcu wskazującym i obrączkowym. Wierzchołki za
krzywionych zatok zginają się w różnym kierunku albo 
przechodzą do kształtu podłużnego, albo są poruszane 
skośnie w rozmaitym nachyleniu, albo biegną niemal 
poprzecznie.

We wszystkich formach opisanych pod numerami 6, 
7, 8, 9 widoczne są trójkąty, tam gdzie linijki poprzeczne 
odchodzą od linijek zagiętych z obu boków. We wszyst
kich pozostałych paliczkach palców linijki poprzeczne 
są rozstawione od jednego kąta do drugiego w kierunku 
prostym lub lekko zgiętym.

O drogach i zgięciach dolinek w dłoni ręki również 
należy odnotować pewne rzeczy. W sąsiedztwie ugięcia 
nadgarstka widać zwykły zbieg trzech linii, albo trójkąt, 
który u podstawy jest odgraniczony liniami poprzecz
nymi wobec nadgarstka, przy obu zaś bokach dolinkami 
następującymi tłumnie po sobie do wału (Wallen) kciuka 
i palca usznego.

Z obszaru między palcem wskazującym i kciukiem 
biegnie wielka liczba równoległych linii, które rozbie
gają się na różne strony na środku dłoni wzdłuż linii 
dłoniokształtnej ku krawędziom śródręcza palca małego 
i kciuka, aż dotkną u nadgarstka wierzchołka trójkąta. 
To ich najbardziej powszechne ukształtowanie. Do linii 
przebiegających od obszaru między palcem wskazują
cym i kciukiem do zewnętrznej krawędzi śródręcza, łączą 
się inne linie równoległe od nasady palców, z obszarów 
między nimi wybiegają zatoki i wierzchołki położone na 
przemian, których na różne sposoby rozmaitość wyłożyć 
w tym miejscu byłoby rzeczą zbyt długą. W wale kciuka 
nierzadko zdarza się trapezoidalna mała powierzchnia, 
gdzie otaczające dolinki są rozstawione w poprzecznym 
kierunku. W wale palca usznego u podstawy krawędzi 
śródręcza często jest obserwowana większa zatoka, gdzie 
dolinki wychodzące z krawędzi ponownie ku niej się
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zaginają, niekiedy także w nabrzmieniu wału usznego 
jest widoczna trąba eliptyczna.

Także w rękach małp, a nawet w ich ogonie chwytnym 
występują podobne linijki, których odróżnienie może 
wniesie coś do dalszego wskazania cech specyficznych, 
które — jeśli nie mają zbyt małego znaczenia — zoolodzy 
wyznaczą później (obraz 19, 20).

O fizjologicznym znaczeniu tych dolinek postanowi
łem opowiedzieć kiedyś później, w bardziej stosownym 
czasie i miejscu.

6. Do naskórka swoim pochodzeniem najbardziej zbli
żają się włosy i paznokcie.

Częstotliwość występowania włosów, ich długość, 
cienkość, zgięcie, oraz kierunek włosów wyrastających ze 
skóry, kształt, budowa, kolor, przezroczystość, twardość 
lub miękkość, trwałość, która stawia opór napięciu, lub 
łatwo pada, elektryczność, jakość higroskopijna, a nawet 
— jeśli to możliwe — skład chemiczny, należy poddać 
badaniu u różnych jednostek. Poza tymi właściwościami 
fizycznymi organicznymi nie mniej powinny być obser
wowane właściwości organiczne wegetatywne, szybkość 
wzrostu lub odrętwienie, dystrybucja na różnych miej
scach ciała, czas i przyczyny kiełkowania i wypadania 
włosów, siwizna i inne przebarwienia.

My w tym miejscu włączymy pewne obserwacje, któ
re poczyniliśmy o różnym kierunku meszka poprzez 
szwy, wierzchołki i rozdroża ułożone na różny sposób, 
u zwykłego niemowlęcia płci męskiej mającego prawie 
sześć miesięcy.

Przede wszystkim należy wyróżnić szwy położone 
w linii środkowej ciała, przedni i tylny, następnie dwa 
boczne, wreszcie linie o kształcie dłoni, gdzie linia 
włosów staje się na różne sposoby ugięta, rozdzielenie, 
wierzchołki i rozstaje na cztery strony, gdzie włosy roz
chodzą się na cztery powierzchnie, zbiegając się i roz- 
biegając w krzyżujących się kierunkach (obraz 16, 17, 18).

Najpierw należy odnotować szew przedni środkowy. 
On w rękojeści mostka zawiera rozstaj na cztery kie
runki, którego włosy wychodzące w linii pośrodkowej 
z karku i z pępka rozchodzą się, w poprzecznym zaś 
kierunku biegną ku bokom; schodzące się ku pępkowi 
odchodzą, na granicy pępka pomieszane, w kierun
ku przeciwległym poszczególnych włosów ku pępko
wi kontynuują linię, która w podbrzuszu ponownie 
rozchodzi się na cztery strony, gdzie w kącie górnym 
włosy znów, tak jak w mostkowym rozdrożu, kierują 
się w górę, w kącie zaś dolnym w dół i przy wzgórku 
łonowym niemal nikną. Inne rozdroże jest widoczne 
w karku między kością gnykową a krtanią, jego dolny 
kąt jest formowany włosami od mostkowego rozdro
ża w ciągnącymi się linii pośrodkowej, kierującymi

się w górę i schodzącymi na boki karku. W podobny 
sposób w górnym kącie włosy wybiegające od brody 
schodzą na boki. W nosie pozbawionym włosów ma 
się znaleźć jakby środkowe miejsce większego nieregu
larnego rozdroża, którego górny kąt jest podniesiony 
od podstawy nosa włosami kierującymi się ku czołu, 
dolny jest przedłużony od przegrody nosowej włosami 
opadającymi przez wargę wyżej i niżej i przez brodę do 
rozdroża karku. Na czole wreszcie także jest rozdroże, 
którego kąt dolny jest formowany włosami od nasady 
nosa wychodzącymi ku górze i tamże rozdzielonymi 
i przez brwi rozchodzącymi się na obie strony, kąt zaś 
górny — włosami schodzącymi od fryzury głowy. Na
stępuje wierzchołek, którego włosy schodzą łukowato 
ze swojego środka do części przednich, tylnych i na 
boki, w taki jednak sposób, że z lewej strony (u in
nych jednostek w różnych częściach) są rozdzielone na 
kształt palmy i w potylicy zbiegają się niemal obok ob
szaru kręgu pierwszego w jakby małą frędzlę (obraz 17), 
skąd na plecach są przedłużone linią szeroką i niemal 
podwojoną, włosami równoległymi aż do kości guzicz- 
nej, gdzie ponownie, w wystającym nieco coccendice 
niemal w ogonek się zbiegają, co niewątpliwie u nie
mowlęcia przywodzi na myśl większe podobieństwo 
z rogiem. W odbycie kierunki włosów rozchodzą się 
częściowo do brzegu coccendicis, częściowo do części 
wstydliwych, stąd można poznać, jak wraz z odchodzą
cymi ze wzgórza Wenus włosami kształtuje się podwo
jone rozdroże w odbycie i w częściach wstydliwych.

Należy zatem odróżnić liczne rozdroża, których wło
sy do linii pośrodkowej odpowiednio albo się zbiega
ją, albo od niej odbiegają. Zbiegające się znajdują się 
na czole, na karku, w pępku, w częściach wstydliwych 
i w kości guzicznej. Między nimi na przemian położone 
są rozdroża oraz rozwidlenia oddzielające się na szczycie 
głowy, w nosie, na mostku, w podbrzuszu i w odbycie. 
Każdy zatem z dwóch rodzajów rozdroży jest spotykany 
pięciokrotnie.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na dwa szwy bocz
ne, które odchodzą od piątego żebra, tam gdzie ono nie
mal łączy się ze swoją chrząstką i kończą się w przedniej 
części grzebienia kości jelita krętego.

W okolicy piątego żebra, gdzie biorą one początek, 
jest rozdroże zbiegające się, którego górny kąt przechodzi 
w linię rozgałęzioną na kształt dłoni, która przechodząc 
przez fałd przedni pachy, zamyka się ku rozdrożu, które 
kształtuje się w obszarze wszczepienia naramiennego 
w ramieniu. Drugi kraniec szwu bocznego znajduje się 
w przednim kącie grzebienia kości jelita krętego w roz
chodzącym się rozdrożu, którego kąt jest przedłużony 
dolny ku linii rozgałęzionej na kształt palmy uda. Szwy 
zatem boczne, odgraniczone zbiegającym się górnym
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rozdrożem, rozbiegającym się dolnym rozdrożem, prze
chodzą w szwy na kształt dłoni ramienia i uda.

Rozdroże ramienia rozchodzi się włosami kąta górne
go i dolnego w górę i w dół; kąty boczne są formowane 
przez zbiegające się z obu stron linie na kształt dłoni, 
które wychodzą z pachy. Zatem pacha, chociaż posiada 
włosy bardzo rzadkie (zupełnie inaczej niż u dorosłych), 
to jednak może być uważana za wspólne centrum dwóch 
linii o kształcie dłoni, z których przednia jest przedłużo
na potrójnym ukierunkowaniem do wyższego rozdroża 
bocznego, do mostka i do ramienia, tylna się zgina ku 
ramieniu, gdzie kształtuje kąt boczny tylny rozdroża, po
zostałe kierunki włosów rozdzielają się do wewnętrznej 
części ramienia, do boku tułowia, na plecy i ku piersi 
(obraz 18).

W części zewnętrznej ramienia włosy podążają zgod
nie z kierunkiem przebiegu łokcia, w podobny spo
sób w części wewnętrznej, w kierunku zgięcia łokcia. 
W przedniej części przedramienia włosy wybiegające 
ku dłoni rozchodzą się na boki po obu stronach, w taki 
sposób że przechodzą na krawędzi promieniowej niemal 
poprzecznymi łukami — których wypukłość w stronę 
ręki się kieruje — na obszarze zewnętrznym łokcia na 
przeciwny kierunek, w taki sposób że tam gdzie ręce 
wyciągają się w tył ku wyrostkowi łokciowemu, tam 
naprzeciw włosów ramienia schodzą się w pęczek. Na 
krawędzi łokciowej przedramienia, gdy włosy nagle 
w różnych kierunkach się łączą, formuje się najeżona 
linia odgraniczona w pęczku wyrostka łokciowego. Na 
zewnętrznej powierzchni ręki włosy są poruszane od 
krawędzi promieniowej do łokciowej skośnym kierun
kiem do przodu.

Rozdroże, w którym szwy boczne przy grzebieniu 
kości są odgraniczone, swoim dolnym kątem przechodzi 
w linię palmową, która jest przeprowadzona ukośnym 
zagięciem do trzeciej części zewnętrznej krawędzi uda, 
gdzie dzieli się na przeciwstawne kierunki włosów, któ
rych część biegnie przez łydkę, a część biegnie na tylnej 
powierzchni uda z powrotem ku pośladkom. Zresztą 
w przedniej części uda włosy opadają w dół, na boku ze
wnętrznym i wewnętrznym w poprzek są ugięte, w tylnej 
zaś części — jak już wspomniano — odginają się od dołu 
podkolanowego ku pośladkom. Na piszczelach wszystko 
kieruje się w dół.

W tylnej części obrąbka ucha zewnętrznego w ło
sy zaczynając od płacika do jego wierzchołka, trochę 
tak jak u zwierząt zaostrzonego, w górę się kierują, tak 
samo w części zewnętrznej, w taki sposób że zbiegając się 
w płatku, stanowią pęczek. Na wewnętrznej powierzchni 
małżowiny, która się kieruje ku czaszce, włosy rozbiegają 
się w stronę obwodu. W dolnej poprzecznej części obrąb
ka, gdzie leży mniejszy mięsień obrąbka, włosy pochy

lają się ku wewnętrznej części małżowiny. Wewnętrzną 
powierzchnię skrawka ucha, która u dorosłych obsiana 
jest włosami, znalazłem zupełnie nagą.

Rozłożenie włosów na tułowiu między szwami ła
two się uzupełnia, jeśli ich dalsze ukierunkowanie 
w wyobraźni poprowadzimy w rozdrożach i liniach 
palmowych ku bokom. Na bokach karku rozłożenie 
jest najbardziej dwuznaczne, gdzie jednak nie wątpię, 
że powinien być obecny, choć niewidoczny, szew.

Na podstawie tego, co poprzednio powiedziano, nale
ży zauważyć, że u niemowlęcia znajdują się liczne cechy, 
które pokazują pewną analogię do zwierząt; tu należy 
pęczek włosów w płatku ucha, oraz w coccendice, tu 
należy w zewnętrznej stronie ramienia i przedramienia 
zbieganie się w wyrostku łokciowym włosów o przeciw
nych kierunkach, co gdzie indziej tylko orangutanowi 
i gorylowi jest przyznawane jako cecha specyficzna.

Poza tym, tak wielkie podobieństwo występuje mię
dzy kierunkami włosów i dolinek dotykowi służących, 
oraz ich formami krętymi, palmowymi, trójkątnymi itd., 
że łatwo przychodzi na myśl, że natura, która wszędzie 
jest jedna i ta sama, z tej samej substancji naskórkowej, 
która służy budowaniu włosów, formuje owe dolinki na 
swój użytek, które wydają się powstawać z jakby zrastania 
się włosów i ich kumulowania w skórze i powstrzymy
wania.

Nie byłoby od rzeczy ustalić doświadczenia odnośnie 
do wzrostu włosów i paznokci u różnych jednostek, po
nieważ przedsięwzięcie takie może być poddane niemal 
matematycznej dokładności we właściwym wyznacze
niu miar. Także różne formy paznokci u różnych jed
nostek, ich wymiary własne oraz wymiary w relacji do 
ręki i reszty ciała, ich kolor i przebarwienia, wielkość 
i kształt obrąbków, uwagi naszej się domagają nie mniej 
niż pozostałe rzeczy dotąd rozważane.

Ogólnie wegetacja systemu naskórka obserwacji 
i eksperymentowi jak najbardziej jest dostępna, jeśli 
albo wyrywaniem, albo naciskaniem, albo działaniem 
substancjami chemicznymi pobudzamy go do reakcji. 
Niezliczone wszak modyfikacje form przybierają różne 
choroby skóry, charłactwo, liszaje, osutki, które wszystkie 
wnoszą swój wkład do zasad fizjologicznych wegetacji.

7. Siatka Malpighiego nie jest tak łatwo dostępna ba
daniu zewnętrznemu w żywym organizmie, chyba że 
miałby ktoś dla tego celu galaretowatą substancję, która 
nasuwa się na widok, wyciągnięta z pryszczącego albo 
oparzonego naskórka.

Nie mogę w tym miejscu nie odnotować paru uwag 
o niciach sprężystych, o średnicy przeciętnego runa 
owczego, które — gdy naskórek od rozmiękczania roz
szerzony, od wewnętrznej powierzchni ręku lub stopy
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powoli podnoszony, jest odciągany, w kącie, który jest 
uformowany przez obnażoną skórę i wewnętrzną po
wierzchnię naskórka — w niemal równych odległościach 
rozłożone, i przez stałe odciąganie elastycznym ruchem 
odłączane, łatwo są widoczne. Według mojego przynaj
mniej przekonania — chociaż w tak malutkim przed
miocie błądzić byłoby rzeczą ludzką — nitki te, wyra
stające ze środka dotykających brodawek, które zbiegają 
się wedle kolejności, kończą się w małych porach, które 
obsiadają dolinki naskórka w równych odległościach. 
Czy one są naczyniami, czy prawdziwymi nićmi, czy 
raczej wydzielającymi się kanalikami, trudno jest roz
sądzić. Szczęśliwym przypadkiem zdarzyło mi się, że 
te same nitki, wysuszone, pokazały się oglądowi, gdy 
badając podobieństwo działania naparu kofeinowego 
i kwasu drzewnego, kciuk ludzki nasączony naparem 
pozostawiłem do wysuszenia, i kiedy naskórek z powodu 
jego mniejszej kurczliwości od właściwej skóry był od
ciągnięty i odstawał, te nitki z obu stron były widoczne 
jako rozerwane w całości albo w połowie.

Także do brodawek, gdy z powodu rozmiękczenia 
ich struktura bardziej widoczna się staje, wyróżniają się 
nitki, które następują od zewnętrznej powierzchni wła
ściwej skóry, i które — po odciągnięciu naskórka wraz 
z brodawką — są widoczne na kształt pędzla, brodawka 
zaś w naskórku pozostała wygląda jako przedziurawiona 
małymi otworami.

Nie raz dane było obserwować, na własnej ręce, kiedy 
brodawka była zakażona, że nie jest ona niczym innym 
jak gromadką cewek, które albo prostopadłym odcina
niem poszczególnych z nich są oddzielone, gdzie przez 
ich przezroczyste boki naczynia krwi w kierunku ze
wnętrznego krańca biegnące są widoczne, albo które to 
cewki po odcięciu horyzontalnym, przez małe otwory 
w równych odległościach, wydzielają limfę lub krew.

8. Sieć naczyń włosowatych, która obwiązuje pod na
skórkiem całą powierzchnię skóry, nawet w żywym or
ganizmie staje przed oczyma przez badanie zewnętrzne. 
Należy wziąć soczewkę, której odległość ogniskowa jest 
niemal na połowę kciuka, przymocować ją do apara
tu, jakiego używają kupcy płócien do obliczenia nici na 
określonej powierzchni, gdzie w ogniskowej odległości 
blaszka przebita czworokątnym otworem powinna być 
przytwierdzona, i przymocowana dla horyzontalnego 
badania przedmiotu. Tym aparatem skóra zaczerwie
niona albo wskutek zdarcia, albo wskutek powiększenia, 
w świetle słonecznym — gdy naskórek dodatkowo jest 
zwilżony olejem, przez co się staje bardziej przezroczy
sty— niech będzie badana, wtedy, zwłaszcza w bardziej 
delikatnych podmiotach, da się zaobserwować sieć naj
mniejszych naczyń, a dzięki temu także korzonki, kie

rujące się ku górze do naskórka, i tamże odgraniczone 
czerwonym punktem.

Dzięki takiemu środkowi poprzez całą powierzchnię 
skóry, bez niedogodności, będą mogły być obserwowa
ne modyfikacje w rozłożeniu i rozgałęzieniach naczyń, 
i przez to także dla zewnętrznego badania systemu na
czyń droga do pewnego stopnia stanie się łatwiejsza. Ta
kie badanie jest w pełni korzystne także w obserwowaniu 
jakichkolwiek schorzeń, liszajów, osutków, różnych form 
stanów zapalnych i owrzodzeń.

9. Ścisły związek skóry z systemem włókien i mięśni 
wolno domniemywać na podstawie bruzd i dołków, któ
re w mięsistych i wychudzonych są widoczne między 
poszczególnymi pasmami ścięgien, a które są tworzone 
poprzez włókniste złączenia między skórą a rozcięgnami.

Najbardziej zaś takie połączenie jest widoczne na po
wierzchni stopy, gdzie rozcięgno podeszwowe z podłożem 
skóry właściwej mocnymi włóknistymi blaszkami przety
kanymi tłuszczem jest jak najściślej złączone. Takie samo 
wiązadło w rozcięgnie i powięzi szerokiej uda jest widocz
ne, gdzie poszczególne podłużne blaszki, przechodzące od 
skóry właściwej przez tłuszcz, przy nim są przytwierdzone, 
co zwłaszcza wpada w oczy w mięśniu pośladkowym wiel
kim, którego poszczególne pęczki przetykane są włókni
stymi przedłużeniami; najbardziej zaś w krętaczu wielkim, 
gdzie wetknięte są mięśnie pośladkowe, takie włókniste 
połączenie ze skórą jest widoczne, gdzie także w tłustych 
mięśniach na zewnętrznej powierzchni dostrzega się do
łek, gdzie — jeśliby sobie wyobrazić skórę chwyconą pal
cami — łatwo jest odciągnięty z powrotem ściągnięciem 
mięśni pośladkowych i napinacza powięzi szerokiej. Na 
kresie białej ciała, i w brzuchu, gdzie szwy poprzeczne 
gmatwają mięsień prosty, także ku skórze właściwej są 
przedłużone włókniste troczki. W dłoni ręki rozcięgno 
także dłoniowe i ścięgna mięśnia w nadgarstku i śród- 
ręczu są najściślej przyrośnięte do skóry. Takie złączenie 
łatwo jest dostrzegalne również w wyrostku łokciowym 
i w ramieniu, pod działaniem mięśni, bardziej gwałtowną 
reakcją skóry, tam gdzie skóra ściśle przylega do kości. 
Na twarzy przez takie samo wiązadło między mięśnia
mi i skórą są kształtowane bruzdy i zmarszczki, których 
kierunki od nachylenia włókien mięśniowych pod skórą 
działających rozchodzą się niemal trójkątem prostym.

Tego rodzaju badanie o relacji skóry do systemu włó
kien i systemu mięśniowego, nieco bardziej skrupulatne, 
ma wielką wagę w anatomii rzeźbiarzy i malarzy, gdzie 
ani empiryczne imitowanie nagiego ciała, ani naszkico
wanie pozbawionych skóry mięśni nie wyczerpuje pracy, 
tam gdzie chodzi o pewny i subtelny dokładny ogląd 
najmniejszych wyniesień i obniżeń na powierzchni ciała 
z natury organicznej.
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10. Na podstawie podobnego argumentu ani trochę nie 
powinno być lekceważone badanie podściółki tłusz
czowej w skórze, którą ona z dołu okrywa, gdyż przez 
podściółkę powierzchnia zewnętrzna oraz kształt ciała 
są najbardziej determinowane. Rozdzielenie oraz ilość 
tłuszczu nasuwa się oku z pierwszym wejrzeniem i jest 
badane przez palce w działaniach ręki. Z pewnością 
u różnych jednostek występuje różna konsystencja, kolor 
i nagromadzenie tłuszczu, tu tylko niech będzie wolno 
odnotować niejako przy okazji, że także dwa pośladki 
u człowieka zawierają zwały nieco twardego tłuszczu, 
przetykane obfitą i mocną tkanką błonnikową, które na 
myśl przywołują pewną analogię z gruboskórnymi po
śladkami małp.

11. Na koniec, przedmiotem badania powinna być błona 
śluzowa, dzięki otworom, poprzez które jest dostępna na 
zewnątrz. Tu należy oznaczyć zróżnicowanie podnie
bienia miękkiego i migdałków, a najbardziej brodawek 
języka, by dzięki temu właściwy materiał był dostarcza
ny wszystkiemu dla poznania jednostki ludzkiej, które 
w praktyce ma duże znaczenie, nie mniejsze niż poznanie 
gatunkowe.

Tezy, które mają być bronione
1. Pojęcie konstytucji organicznej jeszcze dotąd nie 

zostało dokładnie zdefiniowane.
2. Rozmnażanie spontaniczne istnieje.
3. Samowładztwo natury jest koronnym środkiem 

zaradczym sztuki medycznej.
4. Zbyt rygorystyczne oddzielanie chirurgii od me

dycyny jest szkodliwe.
5. Patologia ogólna najściślej powinna być powiązana 

z nauką fizjologiczną.
6. Praktyka medyczna naukowa powinna być ściśle 

odróżniana od praktyki odnoszącej się do codziennego 
sposobu życia.
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