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PO G L Ą D Y  N A U K O W E 

na

czynniki, kierujące kształtowaniem się 
ustrojów.

Gdy w połowie bieżącego stulecia w nau
kach, zajmujących się światem nieożywionym, 
zapanowały poglądy czysto mechaniczne, na
uka o życiu czyli biologia przyswoiła sobie 
również odpowiednie zapatrywania i uznała 
ustrój żyjący za mechanizm, kierowany przez 
te same prawa fizyczne, którym podlegają 
wszystkie ciała martwe. Nie mogło ulegać 
wątpliwości, że nowo ustalone prawo zacho
wania się energii rozciąga się zarówno do 
ciał żyjących, jak  i martwych, ponieważ je d 
ne i drugie utworzone są z jednakowej mate- 
ryi, k tóra tak  samo jak  energia nie może 
zginąć bez śladu lub wynurzyć się z nicości. 
J a k  praca maszyny parowej powstaje z z a 
pasów energii, nagromadzonych w węglu, tak  
mechanizm organizmu żyjącego czerpie swą 
zdolność do pracy z zapasów energii, ukry

tych w przyjmowanym pokarmie. Wyzwole
nie pracy, czyli energii żywej, uskutecznia się 
zarówno w maszynie sztucznej, jak  i w orga
nizmie żyjącym za pośrednictwem sprawy 
palenia czyli utleniania węgla lub jego związ
ków ubogich w tlen, a jako ostateczny rezul
ta t tego procesu chemicznego powstaje dwu
tlenek węgla i woda. Niepalne części w ma
szynie oddzielają się jako popiół, w organiz
mie zwierzęcym w postaci kału. Energia 
zużyta dla dokonania pracy zmienia się tu 
i tam  na ciepło, które udziela si§ otoczeniu 
obu mechanizmów i w koćcu rozprasza się 
w przestrzeni świata. Biologia odrzuciła 
więc, jak  się z tego szkicu okazuje, wszelkie 
witalistyczne tłumaczenie zjawisk życiowych. 
Siła żywotna dawniejszych biologów nie mogła 
być dłużej utrzymana, gdyż sprzeciwiała się 
nowo ustalonym pojęciom o istocie sił przy
rody, mogących wywołać jedynie proste 
skutki, gdy tymczasem siła żywotna działać 
miała jako rodzaj archeusa, dokonywającego 
najróżnorodniejsze czynności celowe.

Pogląd mechaniczny na sprawy życiowe 
znalazł silne poparcie w występującej w owym 
czasie teoryi Darwina, k tóra tłumacząc po
wstawanie organizacyi złożonej jako następ
stwo przystosowania do otaczających warun
ków w walce o byt, zdawała się dostarczać
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odpowiednich podstaw do wyrugowania z ży
wej przyrody wszelkich celowo działających 
czynników.

Pogląd mechaniczny, na wskazanej drodze 
zdobyty, był jednak zbyt ogólnikowy i oparty 
na pobieżnych porównaniach, aby na dłuższy 
czas zdołał zadowolnić badawczy umysł 
człowieka. P rzy  usiłowaniach głębszego 
wniknięcia w istotę spraw życiowych biolog 
na każdym kroku napotykał zjawiska, nie- 
okazujące widocznie nic wspólnego z m artwą 
przyrodą, niedające się bezpośrednio porów
nać ze zwykłemi zjawiskami fizycznemi. Tak 
np. dla najpowszechniejszego zjawiska ży
ciowego, występującego stale i w najrozm ait
szych postaciach w tworach ożywionych, t. j . 
dla pobudliwości, nadarem nie szukać będzie
my analogii w przyrodzie martwej. Usiłując 
wytłumaczyć to zagadkowe zjawisko na za 
sadzie znanych nam ogólnych praw  fizycz
nych, zniewoleni jesteśm y przypisywać n a j
prostszym nawet napozór żyjątkom nader 
złożoną budowę, której jednak żadną m iarą 
naocznie wykazać nie jesteśm y w stanie. T ra 
wienie pokarmów, wprowadzonych do o rga
nizmu drogą poniekąd czysto mechaniczną., 
daje się wprawdzie objaśnić jako  sprawa 
przeważnie chemiczna, ale już wsysanie ciał 
rozpuszczonych do układu naczyń krwionoś
nych i limfatycznych przedstawia dużo stron 
zagadkowych, a zam iana tych ciał na część 
składową tkanek pozostaje dla nas dotąd 
zupełnie zagadkową. Kom órki wybierają tu  
jakby ze świadomością takie części ze krwi 
krążącej, jak ie  dla nich są odpowiednie j 

i w danej chwili niezbędne, a w każdej znów [ 
odmiennej grupie komórek ciała te zostają 
przyswojone, przerobione na właściwe części ; 
składowe komórek i w najwłaściwszym punk
cie ich ciała pomieszczone. W yjaśnienie 
procesu mechanicznego, uskuteczniającego 
się przy skurczach mięśni i wogóle protoplaz- 
my, przedstawia nieprzezwyciężone tru d n o 
ści, a mniej jeszcze przystępnem wydaje się 
przewodnictwo w nerwach; cały zaś obszar 
zjawisk psychicznych stanowi pole odrębne, 
na którem prawie nic wspólnego z ogólnemi j  

prawami mechaniki dostrzedz nie zdołamy, j  

Do zjawisk, niedających się żadną m iarą | 
wyjaśnić na drodze mechanicznej, należy tak- ! 
źe zdolność odradzania się. Organizm  żyją- j  

cy nietylko bezustannie reguluje swe czynno- |

ści i przystosowuje je  do zmieniających się 
w pewnych granicach warunków bytu, ale 
sam naprawia nadwerężone przyrządy, usu 
wa części zniszczone i zastępuje je  nowemi, 
a  nareszcie wytwarza mniej lub więcej liczne 
podobne do siebie organizmy.

Cały szereg przytoczonych tu  spostrzeżeń 
nie przedstawia żadnej analogii z działalno
ścią mechanizmów sztucznie przez człowieka 
wytwarzanych, a  dla ich wytłumaczenia na 
zasadzie znanych nam bliżej praw fizycznych 
należy ułożyć nader zawiłe i ogólnikowe hy- 
potezy, nie oparte na odpowiednich danych 
faktycznych. Ten brak spostrzeżeń niezbęd
nych do wyjaśnienia istoty spraw życiowych 
skłonił kilku przyrodników i lekarzy do pew
nego zwrotu ku poglądom witalistycznyin. 
N ie spotykamy wprawdzie u nich usiłowań 
wskrzeszenia siły żywotnej dawnych witalis
tów, k tóra raz na zawsze została pogrzebana, 
ale właściwe zjawiska życiowe powstają wedle 
nich pod wpływem odrębnych i niezbadanych 
dotąd czynników, właściwych tylko istotom 
uorganizowanym.

Nie może w samej rzeczy ulegać wątpli
wości, źe nauka odsłoniła nam zaledwie zni
komą cząstkę praw przyrody, że istota mate- 
ryi dla n^,s jeszcze zakryta jest najgrubszą 
zasłoną, źe o wzajemnym związku działają
cych w niej czynników czyli t. zw. sił zdoby
liśmy zaledwie najpobieżniejsze pojęcia. J a 
kie niespodzianki obiecują nam dalsze ścisłe 
badania naukowe, wskazują dobitnie nowe 
odkrycia Rontgena. Słusznie też Ostwald 
w ostatniej swej mowie publicznej, wygłoszo
nej na zeszłorocznym zjeździe przyrodników 
i lekarzy w Bremie, uwydatnił nieudolność 
poglądu mechanicznego do objęcia wszystkich 
zjawisk przyrody, a nawet do wyświetlenia 
zjawisk zasadniczych w fizyce i chemii.

Dopóki jednak umysł ludzki nie zdobędzie 
nowych ogólnych i trwalej uzasadnionych po
glądów, dopóki nie ułoży fundamentów dla 
gmachu nowej nauki wszechświatowej, obej
mującej w jednolitą całość rozbiegające się 
na wszystkie strony gałęzie wiedzy przyrod
niczej, dopóty badacze są zniewoleni do opie
ran ia swych usiłowań na dotychczasowych 
poglądach, które w bieźącem stuleciu okaza
ły się niezmiernie płodnemi i posunęły naukę 
o krok olbrzymi naprzód. Choć starzejące 
te  poglądy nie wystarczają już do objęcia
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wszystkich zjawisk w przyrodzie, to jednak 
jako  oparte na niezmiernej liczbie danych 
faktycznych wskazują jasno kierunki dal
szych skutecznych badań, zachowują przy
najmniej swe znaczenie „heurystyczne”. 
W  razie zastąpienia ich przez nowe niedoj
rzałe i mgliste poglądy dalsze badania mo
głyby na poważny szwank być narażone.

Odpowiednie rozważania skłaniają dotąd 
większość biologów do odrzucania wszelkich 
poglądów witalistycznych i wytrwania w raz 
obranym kierunku, z wieloletniego doświad
czenia uznanym za dowiedziony i wielce po
żyteczny. Usiłowania głębszego wniknięcia 
w istotę spraw życiowych zostały też w ostat
nich czasach uwieńczone pomyślnemi i wielce 
obiecującemi rezultatam i. Jasn ą  jes t rzeczą, 
że do badań nad zasadniczemi sprawami ży
cia najbardziej przydatnemi powinny się 
okazywać ustroje najprościej zbudowane, 
a  zatem złożone z pojedyńczej komórki albo 
najwyżej z małego skupienia tych pierwiast
kowych tworów organizmu, gdyż zjawiska 
odbywają się tu  bez zamącenia przez wpływy 
uboczne innych części składowych ustroju 
złożonego. W  oddzielnych komórkach odby
wa się najprostsza przem iana materyi, w nich 
właśnie uskutecznia się przyswajanie części 
odżywczych, ujawnia się pobudliwość i kurcz- 
liwość protoplazmy, ich wzrost i rozmnożenie 
powoduje też przeważnie wzrost organizmu 
złożonego, a nareszcie zboczenia w prawidło
wym stanie komórek sprowadzają zjawiska 
choroby i śmierci.

Odpowiednio do powyższych rozważań, 
usiłowania licznych badaczów skierowane zo
stały  w ostatnich czasach ku doświadczeniom 
nad zasadniczemi zjawiskami życia w ko
mórkach, a jednocześnie ukazało się w druku 
kilka obszerniejszych dzieł, zestawiających 
w wybornem opracowaniu istotne wyniki 
wszystkich spostrzeżeń, poczynionych nietylko 
nad sprawami życiowemi w komórkach, ale 
nad zjawiskami życia w ogólności.® Przytoczę 
tu  z nich tylko najpoważniejsze, jak  miano
wicie dzieło O. H ertw iga o komórce, fizyo- 
logią ogólną Verworna i obszerne dzieło 
Yvesa Delage o protoplazmie i głównych 
kwestyach, odnoszących się do dziedziczności 
i biologii ogólnej. Z książki V ervorna ze
brano m ateryały do całego szeregu artyku
łów popularnych, wydrukowanych w różnych

pismach beletrystycznych, a także i we 
Wszechświecie. W  niniejszym przeglądzie 
nowszych badań w dziedzinie ogólnych zja
wisk biologicznych, zaczerpniętym przeważ
nie z rozpraw oryginalnych, zamierzam 
przedstawić czytelnikowi tylko ograniczoną 
grupę najciekawszych objawów, a mianowicie 
odnoszących się do spraw formacyjnych czyli 
kształtowania się organizmów. Odpowiednie 
badania obejmują nietylko powstawanie i roz
wój ustrojów złożonych, ale także zjawiska 
ich wzrostu i odradzania się, a ponieważ ro 
dzice na nowopowstający organizm przeno
szą wraz z postacią wszystkie swe przymioty, 
więc wypadnie nam zastanowić się także nad 
zjawiskami dziedziczności. Kwestye wspom
niane stanowią obecnie przedmiot ożywionych 
badań w dziedzinie noworozwijającej się ga
łęzi nauk biologicznych, t. zw. mechaniki 
rozwojowej.

Wobec wskazanych nowych kierunków 
w badaniach biologicznych, teorya Darwina 
wydaje się poniekąd zepchniętą na drugo
rzędne miejsce. Jes tto  jednak zjawisko po
zorne i przemijające. Rozbierane obecnie 
kwestye stanowią w części dane podstawowe 
teoryi selekcyjnej, jak  mianowicie dziedzicz
ność i zmienność organizacyi, które domagają 
się koniecznie drobiazgowego rozbioru i uza
sadnienia, w części zaś ujawniają się jako 
bezpośrednie jej wyniki.

W ytwarzanie się nowego organizmu n a 
stępuje, jak  wiadomo, za pośrednictwem 
t. z w. ja jk a  czyli komórki oddzielającej się 
od pewnej grupy komórek w organizmie ro
dzicielskim. Rozwijające się ja jko  zamienia 
się powoli na organizm złożony, podobny do 
rodzicielskiego. Lecz tylko u niektórych 
gromad zwierzęcych i w pewnych warunkach 
ja jk a  bywają uzdolnione do bezpośredniego 
rozwoju; po większej części nabywają tej 
zdolności do rozwoju dopiero po zapłodnieniu 
czyli po ścisłein złączeniu się z drugą istot
nie równoważną komórką, pochodzącą od 
innego (męskiego) osobnika tego samego g a
tunku, co i sam ica,której organizm wytwarza 
ja jka . Rozwój zapłodnionego ja jk a  odbywa 
się w taki sposób, źe mnożąc się za pośred
nictwem długiego szeregu t. zw. przewężeń 
czyli podziałów swej masy wytwarza wielką 
liczbę nowych komórek, które układając się 
w większe i mniejsze grupy i w części zmie-



260 WSZECHŚWIAT. N r 17.

niając swój charak ter i wygląd, wytwarzają 
tkanki i narządy i ostatecznie nada ją  nowo
powstałemu ustrojowi właściwą gatunkowi 
postać. W  tak  rozwiniętym osobniku ko 
mórki zachowują swe właściwości charak te
rystyczne, a wszystkie sprawy życiowe usku
teczniają się wyłącznie przy najczynniejszym 
ich udziale. Do takich spraw zaliczyć nale
ży nietylko czynności odżywcze (trawienie 
pokarmów, przyswajanie, oddychanie, wy
dzielanie), ale wszelkiego rodzaju ruchy, 
czynności zmysłowe, wzrost i wszelkie zja
wiska odradzania się organizmu. Te dane 
objaśniają, dlaczego najdokładniejsza znajo
mość wszelkich spraw życiowych w komórce 
stanowi niezbędny i podstawowy warunek 
rozpoznania istoty zjawisk życiowych w orga
nizmie złożonym, a zarazem  wskazuje powo
dy, skłaniające biologów do najskrzętniejsze
go badania zjawisk życiowych w komórkach 
oddzielnych. Prócz tego jasn ą  je s t rzeczą, j 

że w komórce jajkowej powinny być skupione 
wszystkie warunki, wpływające na układanie 
się powstających z niej młodych komórek 
w taki sposób, że z tego uporządkowanego 
zbioru kształtuje się ostatecznie nowy osob
nik, podobny zupełnie do organizmu rodzi
cielskiego. W  ja jk u  zebrane są więc wszyst
kie warunki, stanowiące istotę dziedzicz
ności.

B adania zjawisk życiowych najłatwiej 
przeprowadzić na takich odosobnionych ko
mórkach, k tóre w samej przyrodzie wystę
pują jako  samodzielnie istniejące ustroje, 
a  więc na zwierzętach jednokomórkowych 
i roślinach (pierwotniakach, wodorostach 
i śluzowcach), albo też na mało złożonych 
skupieniach komórek jednakowych (conjuga- j  

tae, catalactae i t. d.). Ponieważ ja jk a  s ta 
nowią w istocie również samodzielnie istnie
jące komórki, więc spodziewać się można, że 
badania dokonywane na ja jkach , odbywają
cych pierwsze stopnie rozwoju, powinny tak  
samo dostarczać nader ważnych spostrzeżeń, 
rzucających dużo św iatła na zasadnicze spra
wy życiowe. P race  biologów w samej rzeczy 
są prowadzone we wszystkich wskazanych 
kierunkach i dostarczyły już  dotąd licznych 
i nader cennych spostrzeżeń.

Zachodzi tu  jednak słuszne pytanie, czy 
spostrzeżenia biologiczne, zebrane na tak  
różnorodnym m ateryale, na istotach tak  od

miennych i nizko stojących, dają się bezpo
średnio zastosować do organizmu ciepłokrwi- 
stych kręgowców i człowieka, czy sprawy ży
wotne, odbywające się w komórkach jednych 
i drugich w istocie są zgodne?

Otóż biologia przyznaje taką  zgodność na 
zasadzie teoryi descendencyjnej, która wska
zuje pierwotne powinowactwo pomiędzy 
wszystkiemi organizmami, pochodzenie ustro
jów złożonych z prostych, a zatem istotną 
zgodność organizacyi. N a tej też zasadzie 
w rozprawie o darwinizmie, wydrukowanej 
w niniejszem piśmie przy końcu roku ubieg
łego (n-r 47 —49) uczyniłem wzmiankę, że 
ma nam ona posłużyć jako wstęp do dalszych 
referatów z dziedziny biologii, a tu jeszcze 
dodam, że obecny artykuł stanowczo oparty 
będzie na poglądach darwinizmu. Z resztą 
w dalszym ciągu niniejszego artykułu nastrę
czy się wielokrotnie sposobność do wykaza
nia, że badania, z któremi zamierzamy tu 
zapoznać czytelników W szechświata, pozo
sta ją  w najściślejszym związku z teoryą des- 
cendencyjną.

Sprawy formacyjne występują w organiz
mach, zarówno zwierzęcych jakoteż roślin
nych, przeważnie jako objawy rozwoju, 
wzrostu i odnowy (regeneracyi). Badania 
ścisłe wykazują, że odmienne te  napozór 
sprawy pozostają w najbliższym pomiędzy 
sobą związku i odbywają się wyłącznie za 

| pośrednictwem żywotnej działalności komó
rek, wchodzących w skład organizmów. 
Ustroje jednokomórkowe mnożą się przez 
prosty podział ciała na dwie równe połowy, 
z których każda przyjmuje postać osobnika 
dojrzałego. W  istotnie jednakowy sposób 
uskutecznia się rozmnażanie ustrojów wielo
komórkowych, gdyż i tu komórka rozrodcza 

I dzieli się na dwie równe części; lecz podział 
| ten powtarza się wielokrotnie w przeciągu 
| stosunkowo krótkiego czasu, a wytwarzające 

się tą  drogą liczne komórki nie odosobniają 
się, lecz pozostają ściśle złączone, przyjm ują 
różne postaci, przemieniają się w różne 
tkanki i uk ładają się w odmienne narządy 
ustroju złożonego. Lecz nie wszystkie ko
mórki takich ustrojów bywają uzdolnione do 
wytwarzania całego nowego osobnika; po 
większej części tylko pewne formy komórek,

| skupione w t. zw. organach rozrodczych, na
bywają odpowiedniej zdolności, a mianowicie
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ja jk a  i plemniki (ciałka nasienne), gdy tym
czasem inne (t. zw. somatyczne) komórki 
tego samego osobnika uzdolnione bywają 
tylko do odnawiania tkanek, a nawet narzą
dów bardziej złożonych. Takie odnawianie 
czyli odradzanie się części ciała uskutecznia 
się również wyłącznie za pośrednictwem ko
mórek, które obficie tam się rozmnażają, 
w właściwy sposób układają i przez różnico
wanie (differentiatio) zamieniają na charak
terystyczne części składowe narządu. W zrost 
organizmu i wszystkich jego narządów i tk a 
nek również zupełnie jest zależny od rozmna
żania się komórek, wchodzących w skład 
każdej cząstki żyjącej, chociaż w wielu r a 
zach ważne przytem znaczenie ma także 
zwiększanie się objętości samych komórek, 
k tóra u pewnych roślin i w jajkach wielkich 
ptaków dosięga stosunkowo olbrzymich roz
miarów.

Z  powyższych danych wynika, źe w ko
mórkach spoczywają wszystkie istotne czyn
niki zjawisk życiowych, albowiem od czynno
ści tych pierwiastków organizmu złożonego 
zależą nietylko czynności odżywcze (wegeta
cyjne) różnych narządów, ale także zjawiska 
ruchu i czucia, a przedewszystkiem wyszcze
gólnione powyżej zjawiska formacyjne. Nie 
może ulegać wątpliwości, że wszystkie od
mienne napozór postaci, w jakich ta  zdolność 
formacyjna występuje, pozostają w ścisłym 
pomiędzy sobą związku, że zarówno wzrost 
i odradzanie się tkanek i narządów, jak  i wy
twarzanie całego nowego ustroju stanowią 
tylko odmiany pewnej zasadniczej czynności 
komórek.

Komórki organizmu złożonego okazują, 
jak  wiadomo, nader rozmaite stopnie zdolno
ści odradzania (regeneracyjnej). U licznych 
roślin, u zwierząt jamochłonnych i robaków 
odradza się nietylko cały złożony ustrój 
z małej sztucznie od niego oddzielonej cząst
ki, ale u licznych form dostrzegamy nawet 
prawidłowo i peryodycznie występujący po
dział ciała na mniej więcej liczne cząstki, 
z których każda zamienia się w samodzielny 
nowy organizm, albo też wytwarzanie się 
pączków czyli pędów, również uzdolnionych 
do samodzielnego bytu i rozwoju po od
dzieleniu się od organizmu rodzicielskie
go. U  wyżej stojących zwierząt zdolność 
odradzania przedstawia się znacznie upośle

dzoną, gdyż u większości ogranicza się do 
odnowy zniszczonych części samych tka
nek (znane powszechnie zjawisko gojenia się 
czyli zabliźniania ran), lecz u raków odrasta
ją  całe nożyce, u niektórych płazów nawet 
kończyny utracone, a u jaszczurek wyrasta 
nowy ogon, lecz odmiennie zbudowany od 
pierwotnego. W  ostatnich czasach dostrze
żono, że nawet u królików odrasta ją  w sto
sunkowo krótkim przeciągu czasu całe wy
cięte p łaty  wątroby. Obok tych spraw od- 
nowczych, występujących właściwie tylko 
w stanach chorobowych (przy zabliźnianiu 
ran  i przy wyrastaniu nowotworów patolo
gicznych, jak  np. raka), odbywa się w pew
nych częściach i tkankach ciała bezustanna 
odnowa wchodzących w ich skład komórek. 
Tak np. włosy i paznogcie rosną bezustannie 
przy swych korzeniach, powlekający całą po
wierzchnię skóry ciała naskórek bezustannie 
z wierzchu się łuszczy, a w głębi się odradza. 
Podobna sprawa rozpadu i odnawiania się 
komórek odbywa się stale w niektórych gru
czołach. Z powyższego wynika, źe jedne 
sprawy rozrodcze uskuteczniają się w warun
kach zupełnie prawidłowych, inne zaś przy 
nadwerężeniu całości ustroju lub w stanach 
patologicznych (przy powstawaniu nowo
tworów).

(C. d. nast.).

H. Hoyer.

Zasada „pordwnywania" i  fizyce.
Przez prof. E. MACHA.

(Dokończenie).

Je s t jasnem , że te teorye, które sposobem 
naturalnym, że tak powiem, instynktowo na
rzucają się, najsilniej teź działają, porywają 
myśl i okazują najtrwalszą odporność. Z d ru 
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giej wszakże strony zauważyć łatwo, jak  I 
szybko tracą  na sile, skoro tylko poddane j  

będą ocenie krytycznej.
Z  m ateryą mamy ustawicznie do czynienia, 

jej zachowanie się wbiło się silnie w nasz 
umysł, nasze najżywsze i najwidoczniejsze 
przypomnienia łączą się z nią ciągle. Nie 
należy się przeto dziwić zbytnio, źe R obert 
M ayer i Joule, zniszczywszy ostatecznie 
Blackowskie pojęcie o cieple jako m ateryi 
znowu wprowadzili toż samo pojęcie m ateryi 
tylko w formie bardziej oderwanej i zmienio
nej i w dziedzinie daleko rozleglejszej.

I  tu  także widzimy jasno okoliczności psy
chologiczne, które nadały  moc nowym poję
ciom. Szczególniejsza żywa czerwoność krwi 
żylnej w klimacie zwrotnikowym naprowadza 
M eyera na myśl o m ałej u tracie ciepła włas
nego organizmu i o odpowiednio mniejszem 
zużyciu m ateryi ciała ludzkiego w rzeczonym j  

klimacie. Ponieważ zaś wszelaka czynność 
ciała ludzkiego, jak  p raca mechaniczna, wią
że się z zużyciem m ateryi, praca zaś tarc ia  
może wytworzyć ciepło, przeto ciepło i praca 
okazują się jednorodnemi i między niemi 
musi zachodzić związek proporcyonalny. Nie 
każdy z nich oddzielnie, lecz odpowiednio 
obliczana suma ciepła i pracy jako przywią
zana do proporcyonalnego zużycia m ateryi 
wydaje się teraz substancyalną.

N a zasadzie spostrzeżeń całkiem podob
nych, wyprowadzonych z ekonomiki ogniwa 
galwanicznego, Joule doszedł do swego po
glądu: mianowicie na drodze doświadczalnej 
znajduje, źe suma ciepła prądu, ciepła ze 
spalenia wydzielającego się gazu piorunują
cego, pracy elektromagnetycznej, pracy p rą 
du odpowiednio obliczonej, jednem  słowem 
całego działania bateryi, jes t związana z pro- 
porcyonalnem zużyciem cynku. Tym sposo
bem suma rzeczona sam a przez się posiada 
charakter substancyalny.

M ayer tak  był przejęty zdobytym poglą
dem, że dla niego nieznikomość siły, po
dług naszej nowszej terminologii pracy, była 
już widoczną a priori. „Stworzenie i znisz
czenie pewnej siły—powiada on—leży poza 
zakresem ludzkiego myślenia i działania”. 
Podobnie wyraża się i Joule: „Niedorzecz-
nem oczywiście jes t mniemanie, że siły, które 
Bóg wlał w m ateryą, mogłyby być łatwiej 
zniszczone aniżeli były stworzone”. Osobliw

sza rzecz, że z powodu przytoczonych orze
czeń nie Joulea lecz właśnie M ayera nazwano 
„metafizykiem”. Możemy zresztą być chyba 
pewni tego, że obaj ci mężowie napoły bez
wiednie ulegli silnej formalnej potrzebie n a
dania wyrazu nowemu prostemu poglądowi 
i niezawodnie obaj zdziwiliby się bardzo, 
gdyby im kto zaproponował rozstrzygnięcie 
uprawnienia ich zasady przez kongres filozo
fów lub też synod kościelny. Zresztą, bez 
względu na wielką zgodność poglądów, dwaj 
ci badacze zachowywali się bardzo różnie.' 
M ayer podtrzymuje tę  formalną potrzebę 
z całą siłą instyktową swego geniuszu, rzecby 
można, z rodzajem  fanatyzmu; nie brak mu 
też siły potrzebnej do obliczenia, przed 
wszystkimi innymi badaczami, mechaniczne
go równoważnika ciepła, z dawno już  zna
nych i powszechnie w użyciu będących liczb, 
oraz do ustanowienia dla nowej nauki całko
witego program u, ogarniającego całą fizy
kę i fizyologią. Joule, natom iast, w celu 
utrw alenia swej nauki zwraca się do cudow
nie pomyślanych i mistrzowsko wykonanych 
doświadczeń we wszystkich dziedzinach fizyki.

Niezadługo też potem i Helmholtz podej
muje to pytanie w sposób całkiem samodziel
ny i oryginalny. Obok fachowego artyzmu, 
z jakim  potrafił objąć i pokonać nietylko 
wszystkie niewyjaśnione jeszcze punkty pro
gram u M ayera, ale i wiele innych jeszcze 
zadań, podziwiamy w nim zdumiewającą ja s 
ność krytyczną 26-letniego badacza. Jego 
wykładowi rzeczy brak zapędu, tak  wspania
łego w wykładzie Mayera. Bo też dla Helm- 
holtza zasada zachowania energii nie je s t 
twierdzeniem widocznem a priori. Co wy
niknie z założenia, że zasada ta  istnieje? 
Oto w postaci takiego pytania hypotetyczne- 
go pokonywa on przedmiot swego badania. 
W yznać muszę, źe zawsze podziwiałem gusty 
estetyczne i etyczne niektórych współczes
nych pisarzy, którzy, zamiast się cieszyć, źe 
los szczególny zdarzył, że kilku badaczów tej 
potęgi i m iary współcześnie się taką  sprawą 
zajęło i radować się z tak  pouczającego 
i owocnego dla nas różnorodnego pojmowania 
rzeczy przez różnych znakomitych myślicieli, 
potrafili tu  znaleźć m ateryał do nienawist
nych narodowych i osobistych wycieczek po
lemicznych.

Wiadomo nam, że przy rozwinięciu zasady
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energii działał jeszcze jeden wzgląd teore
tyczny, od którego M ayer potrafił się całko
wicie uwolnić, mianowicie wyobrażenie, że 
zarówno ciepło, jako też inne procesy fizycz
ne polegają na ruchu. Gdy raz zasada za
chowania energii została odnalezioną, to te 
teorye pomocnicze i przechodnie nie m ają już 
istotnego znaczenia i możemy rzeczoną za
sadę, podobnie jak  zasadę Blacka uważać za 
przyczynek do bezpośredniego opisu obszer
nej dziedziny faktów.

W edług tych roztrząsań jest nietylko po- 
żądanem lecz i wskazanem, aby, nielekce- 
ważąc bynajmniej przy badaniach skutecz
nej pomocy idei teoretycznych, pamiętano 
o tem, żeby w miarę bliższego zaznajamiania 
się z nowemi faktami, stopniowo zastępować 
opisy pośrednie bezpośredniemi, niezawiera- 
jącem i już nic nieistotnego i ograniczającemi 
się już tylko na pojęciowem określania fak
tów. Można powiedzieć, że owe umiejętno
ści przyrodnicze z pewnym odcieniem lekce
ważenia nazywane „opisującemi” prześcignę
ły pod względem naukowym do niedawna 
jeszcze używane opisy w fizyce. Oczywiście 
niekiedy tu ta j była to cnota z musu.

Przyznać musimy, że nie jesteśmy w moż
ności opisania bezpośredniego każdego faktu. 
Przeciwnie, musielibyśmy doznać uczucia 
pognębienia, gdyby nam odrazu przedsta
wiono cały ogrom i bogactwo faktów, które 
kolejno i stopniowo poznajemy. N a szczęście 
zrazu uderzają nas tylko fakty pojedyncze, 
niezwykłe, które czynimy sobie dostępnemi 
przez porównywanie z codziennemi zdarze
niami. Przytem  rozwijają się przedewszyst- 
kiem pojęcia zwykłej mowy potocznej. Póź
niej porównania stają się liczniejszemi, za
kres porównywanych faktów rozszerza się, 
a odpowiednio ogólniejszemi też i bardziej 
oderwanemi sta ją  się zdobyte pojęcia, umoż
liwiające opis bezpośredni.

Poznajem y naprzód spadek ciał. Pojęcie 
siły, masy, pracy po stosownej odmianie 
przenosimy na zjawiska elektryczne i m agne
tyczne. P rąd  płynącej wody dostarczyć 
miał Fourrierow i pierwszego widomego 
przykładu obrazu prądu cieplikowego. Szcze
gólny, zbadany przez Taylora, przypadek 
drgania struny, sta ł się dlań objaśnieniem 
szczególnego przypadku przewodnictwa ciep
ła . J a k  Daniel Bernoulli i E u ler układają

najróżnorodniejsze drgania strun z przypad
ków Taylora, podobnie F ourrier składa naj
rozmaitsze ruchy cieplikowe z pojedyńczych 
przypadków przewodnictwa, a m etoda ta  roz
powszechnia się na całą fizykę. Ohm buduje 
pojęcie swoje o prądzie elektrycznym nawzór 
obrazu Fourriera. Do niego też przyłącza 
się Ficka teorya dyfuzyi. W  analogiczny 
sposób rozwija się wyobrażenie prądu m a
gnetycznego. Wszelakie rodzaje prądów 
umiejscowionych okazują teraz pewne rysy 
wspólne, a nawet stan zupełnej równowagi 
w ośrodku rozciągłym ma rysy wspólne ze s ta 
nem równowagi dynamicznej prądu umiejsco
wionego. Tak odległe od siebie rzeczy jak  
linie magnetyczne sił prądu elektrycznego 
i linie wiru cieczy pozbawionej tarcia stają 
się przez to w osobliwszy sposób podobnemi. 
Pojęcie potencyału, pierwotnie ustanowione 

j dla pewnej ściśle odgraniczonej dziedziny, 
uzyskuje zastosowanie rozleglejsze. Tak 
niepodobne same przez się rzeczy, jak  ciśnie
nie, tem peratura, siła elektromotoryczna, 
okazują teraz jednakże zgodność w swoim 
stosunku do pojęć, wyprowadzonych stąd 
w pewien określony sposób, a mianowicie do 
spadku ciśnienia, tem peratury, potencyału 
i do dalszych: do natężenia prądu cieczy, 
ciepła, elektryczności. Taki związek ukła
dów pojęciowych, w których uwydatnia się 
zarówno odmienność dwu homologicznych 
układów pojęciowych jako też zgodność w sto
sunkach logicznych każdych dwu jednorod
nych par pojęć, zowiemy zwykle analogią. 
Stanowi ona skuteczny środek opanowywania 
zapomocą jednolitego poglądu różnorodnych 
dziedzin zjawiskowych. W skazuje to wyraź
nie drogę tworzenia się ogólnej, obejmującej 
wszystkie dziedziny, terminologii fizycznej.

W taki to sposób postępując, otrzymujemy 
dopiero to, co jes t niezbędnem do bezpośred
niego opisania rozległych dziedzin zjawisk, 
mianowicie: daleko sięgające pojęcie oderwa
ne. Muszę teraz pozwolić sobie na prawdzi
wie szkolarskie, ale nieodbicie potrzebne py
tanie: co to jes t pojęcie? Czy jest zamglo- 
nem niejako, zbladłem, ale zawsze jeszcze 
konkretnem wyobrażeniem? Nie! Tylko 
w przypadkach najprostszych wyobrażenie to 
ukazuje się jako zjawisko uboczne. Bo po
myślmy sobie, naprzykład, takie pojęcie jak  
„współczynnik autoindukcyi” i poszukajmy
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jego widomego wyobrażenia. W ięc może 
pojęcie jest tylko prostym wyrazem? P rzy 
jęcie takiej rozpaczliwej myśli, k tórą nie
dawno jeszcze wypowiedział rzeczywiście głos 
szanowany, cofnęłoby nas znowu o la t tysiąc 
do najgłębszej scholastyki. Musimy ją  prze
to odrzucić.

Objaśnienie znaleźć nietrudno. N ie.należy 
mniemać, że wrażenie je s t zjawiskiem czysto 
biernem. Najniższe ustroje odpowiadają nań 
prostym ruchem zwrotnym (odruchem), po
łykając poprostu zbliżającą się zdobycz. 
W  ustrojach wyższych pobudzenie dośrodko
we napotyka w układzie nerwowym powścią
gliwość i podniety, zmieniające w pewien spo
sób sprawę odśrodkową. U tworów jeszcze 
wyższych — przy szukaniu i ściganiu zdoby- ! 
czy — może wspomniana sprawa przebiedz j  

przez cały szereg okrążeń, zanim dojdzie do ' 
względnego spoczynku. Nasze życie również 
odbywa się pośród spraw analogicznych, j  

a wszystko to, co nauką i wiedzą zowiemy, j  

możemy uważać za pojedyńcze części, za | 
ogniwa pośrednie podobnych procesów.

Teraz już dziwnem się nie wyda, gdy po
wiem: Określenie (definicya) pewnego poję- !
cia, a jeżeli ono je s t nam potocznem, już 
sama nazwa pojęcia staje się pobudką do 
całkiem określonej czynności, często nader 
złożonej, badającej, porównywającej i budu
jącej, której najczęściej wynik zmysłowy 
stanowi ogniwo rozległego zakresu pojęcio
wego. W szystko jedno, czy pojęcie wyzwala 
zwrócenie uwagi na pewien zmysł oddzielny 
(wzrok) lub tylko na jednę jego odrębną 
stronę (barwa, postać), lub wreszcie okolicz
nościową czynność; nie zależy też na tem, czy 
czynność (chemiczna, anatomiczna, działanie 
matematyczne) je s t mięśniowa lub nawet 
techniczna, lub wreszcie dokonywa się jedy
nie w wyobraźni lub tylko zaznaczoną zo
staje. Pojęcie dla badacza przyrody jes t 
tem, czem jest nu ta  dla pianisty. Biegły 
m atem atyk lub fizyk czyta rozprawę tak, jak  
muzyk party turę opery. Lecz tak  ja k  pia
nista musi nasamprzód palce swoje pojedyń- 
czo i łącznie do ruchów właściwych zaprawić, 
aby później, niemal bezwiednie, w stosowną 
nutę uderzyć, tak też i fizyk lub m atem atyk 
musi przebyć długą szkołę pojęciową, zanim 
opanuje, że tak  powiem, rozliczne subtelne 
innerwacye swych mięśni i swojej wyobraźni.

| Ileż to razy poczynający fizyk lub m atema
tyk inaczej niż powinien wykonywa sw& 
czynności lub je  sobie odmiennie, niż powi
nien, przedstawia. Gdy wszakże po należy
tej wprawie natrafi na „współczynnik auto- 
indukcyi”, to wie odrazu co ten wyraz dla 
niego znaczy. A  więc dobrze wprawione 
czynności, które wynikły z konieczności po
równywania między sobą i wyrażania faktów 
jednych zapomocą drugich, stanowią jąd ra  
pojęć. Toć przecież zarówno pozytywne jak  
i filozoficzne badanie językoznawcze wykryło 
podobno, że wszystkie pierwotne pierwiastki 
słów, zawsze oznaczając pojęcia, pierwotnie 
oznaczają tylko czynności mięśniowe. Teraz 
też dopiero zrozumiemy, dlaczego fizycy tak  
opornie i niechętnie godzili się na określenie 
Kirchhoffa. Czuli oni doskonale, ile to 
szczegółowej pracy, szczegółowej teoryi 
i biegłości zdobyć potrzeba, zanim się da 
urzeczywistnić ideał bezpośredniego opisu.

Dajmy tedy na to, że dla pewnej dziedziny 
faktów ten ideał osięgnięto. Czy opis daje 
to wszystko, czego badacz pragnąć i żądać 
może? Sądzę, że tak. Opis taki jes t bu
dowlą faktów w myśli, umożliwiającą w nau
kach doświadczalnych częstokroć rzeczywiste 
ich przedstawienie. Dla fizyka szczególniej 
jednostki miarowe to kamienie budulcowe,, 
pojęcia—to wskaźnik budowy, fakty—to jej 
wyniki, budowle. Nasz wytwór myślowy za
stępuje nam niemal całkowicie sam fakt, 
w nim bowiem możemy dopatrzyć się i doba- 
dać wszelkich jego znamion i własności. 
A  przecież nienajgorzej znamy to, co sam i 
stworzyć potrafimy. Ż ądają  od nauki, aby 
wróżyć, przepowiadać umiała, a H ertz w po
zostawionej przez siebie mechanice tego wy
razu  używa. W yraz, jakkolwiek sam się 
niby do ust ciśnie, m a zbyt ciasne znaczenie. 
Geolog, paleontolog, niekiedy astronom,, 
a zawsze historyk, badacz kultury i języko
znawca wróżą, żeby tak  rzec, wstecz. Nauki 
opisowe, a  także geometrya, m atem atyka nie 
wróżą ani wrstecz ani na przyszłość, lecz do 
warunków doszukują tego, co jest przez nie 
warunkowanem. Powiedzmy raczej: N auka 
winna poczęści uzupełniać w myśli fakty 
istniejące. To właśnie umożliwia opis, bo 
przypuszcza on zależność elementów opisu
jących między sobą, inaczej bowiem nicby. 
się nie opisywało..
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Mówią, że opis nie zaspakaja potrzeby 
przyczynowości. Zachodzi istotnie mniema
nie, że lepiej pojmujemy ruchy, gdy sobie 
wyobrazimy siły ciągnące, a jednakże fak
tyczne przyśpieszenia służą tu  lepiej, bez 
wprowadzenia rzeczy zbytecznych. Mam na
dzieję, że przyszła nauka przyrodnicza cał
kiem porzuci pojęcia przyczyny i skutku for
malnie niejasne, a zatrącające, zapewne 
nietylko dla mnie, silnie fetyszyzmem. Godzi 
się raczej uważać elementy pojęciowe, okre
ślające fakt, jako wzajem od siebie zależne, 
poprostu w sposób czysto logiczny, jak  to 
czyni matem atyk, np. geometra. Siły stają 
się nam niby łatwiejsze do pojęcia przez po
równanie z wolą, a może, odwrotnie, sama 
wola zrozumialszą się stanie, gdy ją  porów
namy z przyśpieszeniem mas.

Gdy się tak sumiennie zapytamy, kiedy dla 
nas fakt je s t jasny, to chyba musimy odrzec, 
źe wtedy gdy go możemy odtworzyć przez 
arcyproste, nader dla nas potoczne operacye 
myślowe, jak  np. przez tworzenie przyśpie
szeń, sumowanie geometryczne tychże i t. p. 
Oczywiście to żądanie prostoty innem jest 
dla początkującego, innem zaś dla biegłego, 
świadomego rzeczy. Kiedy pierwszy żąda 
stopniowego budowania określenia z praw 
zasadniczych, ostatniemu wystarcza opis za
pomocą układu równań różniczkowych, bo 
on odrazu widzi i przenika związek dwu 
tych sposobów określania faktu. Nie prze
czymy przez to bynajmniej temu, że artystycz
na, źe tak  powiem, wartość opisów rzeczowo 
równie dobrych, może być nader różną.

N ajtrudniej zapewne będzie przekonać 
niewtajemniczonych, źe wielkie ogólne prawa 
fizyki dla jakichkolwiek układów mas, ukła
dy elektryczne, magnetyczne i t. p. nie różnią 
się w rzeczy samej od prostych opisów. F i
zyka przytem, w porównaniu z wielu innemi 
umiejętnościami, znajduje się w widocznie 
dogodniejszem położeniu. Kiedy, bowiem, 
anatom np., poszukując zgodnych i wyróżnia
jących znamion między tworami żywemi, do
chodzi do coraz szczegółowszej klasyfikacyi, 
to pojedyncze fakty, stanowiące ostateczne 
ogniwa układu, tak  jeszcze bardzo się od 
siebie różnią, że potrzeba je  oddzielnie za
pamiętywać. Bo pomyślmy np. o wspólnych 
cechach kręgowców, o znamionach rzędu 
śpiewających wśród ptaków, a z drugiej

strony o cechach ryb, o pojedyńczym krwio- 
biegu z jednej, a o podwójnym z drugiej 
strony. Pozostają zawsze w końcu fakty 
pojedyńcze odosobnione, przedstawiające już 
między sobą tylko małe podobieństwo.

Bardziej z fizyką pokrewna nauka, che
mia, znajduje się często w podobnem położe
niu. Przeskokowa zmiana własności jako
ściowych, warunkowana być może m ałą sta
łością stanów pośrednich, m ałe podobieństwo 
współrzędnych faktów chemicznych utrudnia 
zadanie opisowe. Dwa ciała o różnych ce
chach jakościowych łączą się ze sobą w roz
maitych stosunkach ilościowych, a jak  do
tychczas przynajmniej, trudno dostrzedz 
związku pomiędzy dwoma temi szeregami 
znamion.

Fizyka natomiast ukazuje nam całe wielkie 
dziedziny faktów jakościowo jednorodnych, 
różniące się między sobą jedynie liczbą róż
nych części składowych, na które ich zna
miona rozłożyć można, a więc tylko ilościo
wo. Tam nawet, gdzie mamy do czynienia 
z jakościami (np. barwy, tony), mamy do 
rozporządzenia ich znamiona ilościowe. T u
taj przeto klasyfikacya jest zadaniem tak 
prostem, że jako takie, nie dochodzi nawet 
do świadomości i nawet wobec nieskończenie 
subtelnych stopniowań, przy t. zw. konty- 
nuum faktów, zawsze już zgóry mamy na 
pogotowiu układ liczb, jaknajdalej sięga
jący. F ak ty  współrzędne są tu  bardzo po
dobne i pokrewne, jak  i ich opisy, polegające 
na określeniu m iar (liczb) jednych znamion 
przez takież miary cech drugich, zapomocą 
potocznych i znanych działań rachunkowych, 
t. j . procesów wywodowych. Tutaj więc 
można znaleźć wspólność wszystkich pojedyń- 
czych opisów, osięgnąć przez to opis uogól
niający lub prawidło tworzenia wszystkich 
oddzielnych opisów, co właśnie prawem ogól- 
nem zowiemy. Powszechnie znanemi przy
kładam i są wzory swobodnego spadku ciał, 
rzutu, ruchu dośrodkowego i t. p. Jeżeli 
przeto fizyka zapomocą swoich metod napo- 
zór dokonywa o tyle więcej niżeli inne umie
jętności, to pam iętać winniśmy z drugiej 
strony, źe pod pewnym względem ma też do 
spełnienia zadania daleko prostsze.

Inne umiejętności, których fakty przecież 
także posiadają stronę fizyczną, nie po
zazdroszczą zapewne fizyce jej, w pewnym
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względzie, dogodniejszego stanowiska, bo 
ostatecznie wszystkie jej zdobycze im samym 
się w udziale dostają. Lecz jeszcze w inny 
sposób może i powinien się zmienić ten sto
sunek sprawności metodycznej. Chemia już j  

się doskonale nauczyła stosowania metod 
fizyki do celów swoich. Pom ijając już próby 
dawniejsze, szeregi peryodyczne L . M eyera 
i Mendelejewa stanowią genialny i skuteczny j  

środek do stworzenia układu poglądowego j 
faktów, który uzupełniając się stopniowo j  

zdoła niemal zastąpić kontynuum faktów.
A  przez naukę o roztworach, dysocyacyi ] 
i wogóle sprawach przedstawiających istotnie j  

ciągłość przypadków, metody term odynam i
ki znalazły zastosowanie w chemii Możemy I 
się przeto spodziewać tak  samo, że może [ 
kiedyś jak i m atem atyk, pod wpływem zasady j 
ciągłości faktów embryologicznycb, gdy mu 
paleontologowie przyszłości przedstaw ią wię
cej form pośrednich i ubocznych pomiędzy 
jaszczuram i przedhistorycznemi a dzisiejsze- 
mi ptakam i, niż to się dziś dzieje przy po’ 
mocy pterodaktyla, archeopteryxa lub ichty- 
ornisa i t. p., że m atem atyk ten zdoła przez 
przemianę kilku param etrów  przeprowadzić, 
jakby w płynnym obrazie obłoku, jednę po
stać w drugą, tak  ja k  my dziś jednę stożko
wą zamieniamy w inną.

A  teraz przypomnijmy sobie słowa K irch- 
hoffa i co do ich znaczenia porozumiemy się 
już łatwo. Budować nie można bez kam ie
nia, piasku, rusztow ania i biegłości budowni- 
czej Lecz wielce uzasadnionem je s t chyba 
życzenie pokazania gotowej, już samej przez 
się utrwalonej, budowli potomnym pokole
niom nieoszpeconej już przez rusztowanie.
Ze słów Kirchhoffa przem awia czysto logicz- 
no-estetyczny zmysł m atem atyka. Do jego 
ideału podążają nowe wykłady fizyki i jes t 
on też dla nas zrozumiałym. Oczywiście dy
daktycznie złą byłoby sztuczką, gdyby chcia
no kształcić budowniczego, mówiąc: „P atrz , 
oto wspaniały budynek, jeżeli chcesz budo
wać, idź i czyń tak  sam o”.

Szranki między oddzielnemi zawodami 
naukowemi, umożliwiające podział pracy 
i pogłębienie, które jednak  wieją na nas 
chłodem i filisterstwem, znikną stopniowo. 
Budujemy most za mostem ku temu. Treść 
i metody najodleglejszych napozór zawodów 
ulegają porównaniu i zbliżeniu. Miejmy na- |

dzieję, że jeżeli za la t 100 zasiadać będzie 
kongres przyrodniczy, przedstawiać on bę
dzie większą daleko, niżeli dzisiaj, jedność, 
nietylko pod względem ducha i celów, lecz 
i pod względem metody. Pomocą ku tej 
błogiej odmianie, musi być pamięć o we- 
wnętrznem pokrewieństwie wszystkich badań, 
k tóre Kircbhoff potrafił określić z taką  pro
sto tą klasyczną.

Przełożył Aleksander Fabian.

Z Riviery.

V III .

Droga do Mentony. Charakterystyka roślin
ności włoskiej.

„S trada nazionale” przechodząca koło 
ogrodu ku Mentonie, wznosi się z początku 
w wąwozie pod górę i dopiero za Croce della 
M ortola zaczyna się spuszczać. Przepiękna 
ta  droga schodzi zwolna szerokim łukiem po 
stoku gór ku Mentonie.

Przebywszy gaj oliwny, ukrywający przed 
naszym wzrokiem wioskę Grimaldi, spotyka
my starą  wieżę, wznoszącą się posępnie nad 
drogą, obok niej nowożytny pałacyk w guście 
angielsko-gotyckim. Piękny ogród dochodzi 
do samej wieży.

B yła to niegdyś posiadłość lekarza angiel
skiego Benneta, którego nazwisko głośne jest 
na R m erze. Po śmierci Benneta nowi po
siadacze wznieśli tu  pałacyk gotycki. Do
chodzimy do komory włoskiej. Ściemnia się 
już. W  Mentonie, wznoszącej się w pobliżu 
przed nami, zaczynają się zapalać światła 
w domach i na ulicach.

Cały szereg płonących punktów okala 
brzeg, jakgdyby morze przystroiło się sznu
rem pereł ognistych.

Zabrzm iały mi w myśli zwrotki pieśni 
Mignony, a szum morza towarzyszył im jak 
by dźwiękami muzyki Beethowena.

.Także oharakterystycznem je s t dla tej
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ziemi przeszło dwutysiącoletniej cywilizacyi, 
źe rośliny wspomniane w pieśni, uprzytomnia
jące nam tak  żywo obraz Włoch, nie rosły 
tam  jednak od wieków.

Przyszły one ze wschodu, jak  i wszystkie 
wielkie myśli, stanowiące podstawę naszego 
wykształcenia, ale na tej ziemi dopiero roz
winęły się i uszlachetniły.

Cytryny i pomarańcze dostały się do k ra 
jów klasycznych od semitów, którzy je  znów 
przejęli od indyan. Drzewo oliwne i figowe, 
latorośl winna i palmy były uprawiane przez 
semitów na długo jeszcze przed dostaniem 
się na zachód. Upraw a mirtu i lauru prze
szła ze wschodu przez morze Śródziemne.

Ojczyzną cyprysów nie są Włochy, lecz 
wyspy greckie i Libanon, a nawet o paraso- 
lowatej pinii (sośnie włoskiej), której, zdaje 
się, za wzór posłużyła chmura dymu nad 
Wezuwiuszem, zwątpiono, czy jes t prawdzi
wie włoską rośliną, tym razem jednak nie
słusznie. Z drugiej strony popęd hodowla
ny, spowodowany przez odkrycie nowego 
świata, urzeczywistniając się na ziemi włos
kiej w typowych formach roślinnych, przy
niósł jej agawy i opuncye.

Cierniste, błękitno-zielone agawy, oraz 
jasno-zielone kolczaste opuncye, które tak  
się zgadzają ze skalistem wybrzeżem W łoch, 
jakby dla niego były stworzone, dopiero 
w X Y I-ym  wieku dostały się do W łoch z Ame
ryki.

Trudno sobie wystawić Capri bez „Fichi 
dT ndia” , której płaskie łodygi dziwacznie 
pokręcone wdzierają się na mury, a jednak 
roślina ta  je s t zupełnie nowym nabytkiem.

Agawy i opuncye, przystrajające pierwszy 
plan krajobrazów w ilustracyach do Odyssei 
P rellera , wydają nam się anachronizmem. 
Nie czyni to wcale ujmy piękności obrazów, 
a  jednak przy oglądaniu ich nie można się 
pozbyć jakiegoś dziwnego wrażenia. Poczu
cie prawdy historycznej jes t obrażone a obra
zę tę  może zrównoważyć tylko zadowolenie 
estetyczne, wywołane przez te znakomite 
dzieła sztuki.

Jakże wyglądała B,iviera, zanim zaczęto 
hodować na niej oliwki, gdy nie było tu  palm 
ani cyprysów, a powietrza nie napełniał jesz
cze zapach „agrum i”?

Pokrywały ją  zawsze zielone krzewy, 
a gęste lasy iglaste wieńczyły wyżyny. Obraz

roślinności musiał być zupełnie inny, gdyż 
wygląd jego warunkowały wrażenia zbioro
we, gdy teraz charak ter prawdziwie włoskie* 
go krajobrazu zależy na występowaniu i wy
różnianiu się oddzielnych wybitnych form 
roślinnych. Jeżeli za czasów A leksandra W., 
t. j. w IY  w. przed nar. Chr. P an a , grecy 
uważali Ita lią  za kraj, noszący zupełnie 
pierwotny charakter w porównaniu z Grecyą 
i wschodem, to już w I  w. przed nar. Chr. P ., 
M arcus Terentius V arro mógł śmiało porów
nywać ją  z jednym wielkim ogrodem. W  sto 
la t później Pliniusz uskarża się na zbytek, 
który i w urządzeniu ogrodów uczuć się da
wał. Jarzyny hodowano tak  wielkie, że na 
stołach biednych nie mogły się pomieścić. 
Jak o  przykład przytacza szparagi, których 
trzy ważyły często funt rzymski (300 g).

Rzymianie musieli zniewieścieć w tym 
ogrodzie, pokrywającym całą Ita lią  przeważ
nie roślinami uprawnemi wschodu. Była to 
ciemna strona zbyt bujnie rozwiniętej kultu
ry, k tóra w samym zbytku rozwoju nosiła 
zarodki upadku.

Gdy się zbliżyłem do Mentony zaczął 
właśnie wiać m istral wznosząc olbrzymie tu 
many kurzu.

W Garawan, pod osłoną starego miasta, 
wiatru prawie nie było, tak  źe do późnego 
wieczoru mogłem pozostać w ogrodzie „Ho
tel dT talie”. Garawan zasłania zupełnie od 
wiatru zachodniego grzbiet górski, na któ
rym stoi s ta ra  Mentona, oraz m asa domów 
miejskich; jestto  uprzywilejowane miejsce 
pobytu chorych na piersi.

Od przeszłej zimy Garawan posiada włas
ny dworzec kolejowy, który ułatwia komuni- 
kacyą z M onte-Carlo wielu gościom zimo
wym, tracącym  resztki zdrowia w podnieca
jącej grze.

V III .

Rośliny użyteczne, dostarczające herbaty, 
kawy, czekolady.

Prawie wszystkie rośliny użyteczne oraz 
środki roślinne podniecające zawdzięczamy 
ludom dzikim.

Cywilizacya przytłum iła w nas wrażenia 
instynktowne i trudno nam sobie wyobrazić,
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jakie mi wrażeniami kierowali się dzicy przy 
wyborze środków pożywienia. Z  zadziwie
niem dowiadujemy się z chemii, źe herbata  
chińczyków, m ate brazylijczyków, kawa 
i khat (Celastrus (Catha) edulis Vohl.) a ra 
bów, czekolada azteków, orzechy kola m u
rzynów zawierają te same ciała.

Oglądając w L a  Mortola wszystkie te ro 
śliny, przekonywamy się łatwo o różnicy ich 
wyglądu zewnętrznego. Napróźno szukamy 
w nich jakiejś wspólnej cechy. Dzicy nie 
mogli więc kierować się tak ą  cechą w wybo
rze. Postępowali oni jak  zwierzęta szukają
ce pożywienia w lesie i na łące i nie zdawali 
sobie sprawy ze swego wyboru.

Rośliny pożywne i podniecające, przeważ
nie już oddawna poznane przez dzikich, po
siadają bardzo ciekawą historyą.

W  Chinach używanie herbaty  je s t tak  
dawne, że księga „R hya”, napisana w X I I  w., 
mówi o niej, ja k  o czemś dawno znanem.

W  Europie herbata  zaczęła się rozpo
wszechniać około r. 1630 pod wpływem to 
warzystwa holendersko indyjskiego, wskutek 
pochwał kilku lekarzy holenderskich, według 
których zdania herba ta  pokrzepia siły ży
wotne, wzmacnia pamięć, pobudza wszystkie 
zdolności duszy i rozrzedza krew.

N a febrę zapisywano 40 do .50 filiżanek 
herbaty jednę po drugiej.

W  zajm ującem  dziele Le G rand d ’Aus- 
syego, wydanem w r. 1782, k tóre opowiada 
historyą życia prywatnego francuzów („Hi- 
stoire de la  vie privee des franęais”), czyta
my, źe w r. 1636 znano herbatę  w Paryżu 
i źe wkrótce zyskała ona powodzenie skutkiem 
opieki kanclerza Seguiera.

Zdaje się, źe ówcześni amatorowie używali 
herbaty  tak  jak  tytoniu do palenia, a  lekarz 
Bligny chwali się, że robił z herbaty  konser
wę, wodę dystylowaną i dwa gatunki syropu. 
W  Anglii około r. 1700 herbatę  już obłożo
no podatkiem i ogólnie używano je j za na
pój. Niemcy zawdzięczają znajomość her
baty lekarzowi holenderskiemu W ielkiego 
E lektora. W edług dokumentów, ogłoszonych 
przez Fliickingera, garść herbaty  kosztowała 
w r. 1662 w aptekach m iasta N ordhausen 
15 guldenów, w roku zaś 1689 w Lipsku już 
tylko 4 grosze. Do Rossyi herba ta  dostała 
się nie przez Europę zachodnią, ale wprost 
z jakiem ś poselstwem azyatyckiem, a  już

w drugiej połowie X V II  wieku była tam  
ogólnie używanym napojem. Rossyjska na
zwa herbaty, „czaj”, odpowiada nazwie arab 
skiej, spotykanej już w V II I  wieku, polska 
zaś nazwa, „herbata” , utworzyła się z „her- 
ba T heae”.

Najważniejszą częścią składową herbaty  
je s t kofeina, to samo ciało, które zaw ierają 
ziarna kawy, a które jest bardzo zbliżone do 
teobrominy, zawartej w ziarnach kakao. 
Kofeinę zawierają prócz tego: mate, herbata 
paragw ajska i orzechy kola.

Hodowlą kawy zajmowali się pierwsi a ra 
bowie na wielką skalę, a Europa, z w yjąt
kiem Turcyi, niewiele wiedziała o jej istnie
niu. Selim I  sprowadził w roku 1517 
pierwszą kawę z Egiptu do Konstantynopo
la, a w dwadzieścia la t później powstały tam 
już liczne^kawiarnie.

Do Europy zachodniej kawa dostała się 
przez wenecyan.

Pierwszy opisał drzewo kawowe pod wzglę
dem botanicznym, choć niedokładnie, P ro s
per Alpinus, który mieszkał w K onstantyno
polu jako lekarz konsula weneckiego i ogłosił 
od roku 1591 do .1593 dzieło o roślinach 
egipskich.

(C. d. nast.J.

Edward Strasburger.

Tłum. Z. S.

Rok spostrzeżeń międzynarodowych 
nad chmurami.

Kongres meteorologiczny międzynarodowy, 
odbyty w Monachium w roku 1891 zwrócił 
szczególną uwagę na obserwacye nad chmu
ram i, będące aż dotąd w pewnem zaniedba
niu. Obserwacye te mogą nietylko dostarczyć 
bardzo ważnego m ateryalu do zbadania ruchów 
powietrza w różnych wysokościach, ale nadto 
ruchy chmur, ich kształt, budowa wewnętrzna, 
wysokość, w której one pow stają i t. p. są zwią
zane z najgłówniej szemi zmianami pogody i wy
wierają na nie wpływ nieraz pierwszorzędny. Na 
Kongresie monachijskim ustanowiono naprzód 
nową klasyfikacyą chmur (patrz  Wszechświat
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n-r 45 z d. 8 listopada 1891 r .) , następnie po
stanowiono zorganizować w ciągu roku jednego 
specyalne obserwacye nad chmurami na całej 
powierzchni ziemi, wciągając do tej organizacyi 
sieci stacyj meteorologicznych wszystkich krajów  { 
i te  osoby prywatne, które mogą i zechcą zająć 
się niemi. W tym  celu wyznaczono osobny ko
m itet międzynarodowy, który miał ułożyć cały 
p lan organizacyi, wykonać prace przygotowaw- J  
cze, obmyślić metody obserwacyi, wydać tablice, 
ułatw iające rachunki i obrać główne punkty, ! 
w których miały się jednoczyć zbierane spostrze
żenia, Nadto postanowiono, że rokiem tych ob- 
serwacyj będzie rok od d. 1 m aja 1894 do 1 ma
ja  1895 r. Lecz rozm aite przeszkody nie dozwo
liły komitetowi wykonać w oznaczonym czasie 
tak  rozległego program atu, tem bardziej, że 
w tymże samym czasie kom itet m iał sobie po
wierzone i załatwienie innych jeszcze spraw. 
Dopiero na zjeździe komitetu międzynarodowego, 
odbytym w sierpniu 1894 r. w Upsali ostatecznie 
postanowiono, że rok obserwacyj międzynarodo
wych nad chmurami rozpocznie się z dniem 1 
m aja 1896 r. i trw ać będzie oczywiście do d. 1 
m aja 1897 r.

Jakkolw iek zbyt ograniczone środki m ateryal' 
ne nie pozwoliły sieci naszych stacyj m ateorokr 
gicznych wziąć czynnego i z góry oznaczonego 
udziału w tej organizacyi spostrzeżeń, stem- 
wszystkiem podajem y o niej wiadomość naszym 
czytelnikom, wskazując zarazem, co należy obser
wować, w tej nadziei, że może niejeden z nich 
zechce zająć się spostrzeżeniami i przyczynić się 
do powiększenia m ateryału, mającego służyć za 
pods‘awę do rozjaśnienia kwestyj dotąd bardzo 
ciemnych w meteorologii.

Pierwszym punktem, na który należy w obser
wacyi chmur zwrócić uwagę, je s t  kształt ich. 
Konferencya w Upsali przyjęła klasyfikacyą 
chmur, ustanowioną w Monachium (Wszechświat 
n-r 45 r. 1891), wprowadziła do niej jednak 
pewne zmiany w nazwiskach i dlatego przytacza
my ją  tu ta j w krótkości.

Głoską a oznaczamy formy chmur kulistych, 
porozrywanych, przytrafiające się przeważnie 
p rzy  stanie pogody suchym, bezdeszczowym, 
głoską zaś b chmury rozciągnięte, pokrywające 
niebo jakby  zasłoną. W tedy gatunki chmur bę
dą podciągmięte pod następujące podziały:

A) Górne chmury, występujące w średniej 
wysokości 9 000 m nad powierzchnię ziemi:

a. 1. Cirrus (znak Ci.).
b. 2. C irro-stratus (znak Ci. S.).

B) Chmury w średniej wysokości (pomiędzy 
3 000 i 7 000 m):

|  3. Cirro-Cumulus (Ci. Cu.).
( 4. Alto-Cumulus (A. Cu.)

b. 5. Alto-stra.tus (A. S.).

C) Dolne chmury, pomiędzy 1 000 i  2 000 m:
a. 6. Strato-Cumulus (S. Cu.).
b. 7. Nimbus (N.).

D) Chmury, tworzące się przy dziennym prą
dzie powietrza wstępującym do góry:

8. Cumulus (Cu.) wierzchołek 1 800 m, 
pods+awa 1 400 m.

9. Cumulo-Nimbus (Cu. N.); wierzchołek 
3 000 do 5 000 m, podstawa 1 400 m.

E) Podniesiona mgła, ponad 1000  m:
10. S tratus (S.).

Określenie tych gatunków chmur czytelnik 
znajdzie w artykule zacytowanym wyżej; dwie 
nowe nazwy, Alto- Cumulus i Alto-Stratus, wpro
wadzono zam iast dawniej przyjętych Cumulo- 
Cirrus i S‘rato-Cirrus, dla uniknięcia pomyłek.

Dla należytego utrwalenia kształtów obserwo
wanych chmur, oprócz opisu, wypada często po
siłkować się rysunkiem ręcznym i fotografią. Ta 
ostatnia, dająca automatycznie rysunek chmur, 
ma oczywiście pierwszeństwo przed rysunkiem 
ręcznym, — lecz otrzymanie dobrych fotografij 
chmur nie je s t rzeczą łatwą. Błękit nieba p ra 
wie tak silnie działa na powłokę wrażliwą w apa
racie fotograficznym ja k  białe chmurki, cirrus, 
z tego powodu trudno je s t otrzymać wyraźne 
odbicie białych chmur, mocno świecących. P rzy  
fotografowaniu chmur, mianowicie szybko zmie
niających się, ja k  np. chmury burzowe, należy 
zdjęcia robić co jednę lub kilka minut, a nawet 
i w mniejszych jeszcze odstępach czasu. Do 
obserwowania chmur mocno błyszczących, dla 
osłabienia ich blasku należy patrzyć przez szkło, 
zafarbowane na żółto.

Druga okoliczność, na którą przy obserwacyi 
chmur należy zwrócić uwagę, je s t kierunek, 
w którym się one poruszają. Dla uniknięcia 
różnych trudności i niejednokrotnych złudzeń 
i pomyłek, należy zawsze notować kierunek ru 
chu tylko tych chmur, k tóre znajdują się blizko 
zenitu; przy tem notowaniu zaznacza się nie tę 
stronę świata, ku której chmury posuwają się, 
lecz tę stronę, z której zdają się wychodzić.

Nakoniec trzecią, niezmiernej wagi rzeczą je s t 
oznaczanie wysokości, w której znajdują się ob
serwowane chmury. Rzecz ta  jednak jest zara
zem bardzo trudna, wymagająca specyalnej orga
nizacyi wielu stacyj i znacznych kosztów na od
powiednie przyrządy. Komisya międzynarodowa 
zrobiła wszystko, co mogła, w celu ułatwienia 
obserwacyi i rachunku przy takiem oznaczeniu; 
stemwszystkiem rzecz nie przestała być trudną 
i kosztowną i dla tych powodów na naszych sła- 
cyach meteorologicznych ta  część spostrzeżeń 
nad chmurami zaprowadzoną być nie mogła. 
Obserwator pojedynczy może tylko w rzadkich 
stosunkowo przypadkach i przy sprzyjających 
okolicznościach oznaczyć wysokość chmur, które



270 WSZECHSWIAT. N r 17.

obserwuje; w ogólności zaś do tego potrzeba 
wspólnego działania przynajm niej dwu obserwa
torów.

Instytucye państwowe meteorologiczne w Niem
czech, Francyi, Norwegii, Szwecyi, Rossyi, Ru
munii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych Ame
ryki północnej i na wyspie Jaw ie wzięły udział 
w tem zjednoczeniu się dla obserwacyi chmur 
pod każdym względem; większość zaś stacyj, roz
rzuconych na całej powierzchni ziemi, prowadzić 
będzie spostrzeżenia tylko nad kształtem  i kie
runkiem ruchu chmur.

Wzmiankę powyższą o tym roku obserwacyj 
międzynarodowych nad tak  ważnym przedm io
tem kończymy życzeniem, aby i u nas znaleźli 
się obserwatorowie chętni do uczestniczenia 
w spostrzeżeniach. W szelkich inform acyj, doty
czących sposobu prowadzenia spostrzeżeń, lub 
ich obliczania udzielać będzie stacya m eteorolo
giczna przy Muzeum przem ysłu i rolnictwa 
w Warszawie.

Kw.

S E K C Y A  C H E M IC Z N A .

Posiedzenie 5-te w r. 1896 Sekcyi chemicznej 
odbyło się dnia 7 m arca w gmachu Muzeum 
przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od 
czytany i przyjęty.

W  zastępstwie nieobecnego p. Zatorskiego 
przewodniczył p. Znatowicz. Przewodniczący 
odczytał wezwanie zarządu Oddziału do członków 
Sekcyi o wzięcie udziału we W szechrossyjskini 
zjeździe handlowo-przemysłowym w Nowogrodzie 
Niżowym w r. b. i przedstaw ił wykaz kwestyj, 
jak ie  tam mogą być rozpatryw ane. P . L eppert 
zaproponował, aby Sekcya opracowała pytanie 
o wprowadzeniu w Państw ie miar i wag m etrycz
nych i pytanie o ułatwieniu przywozu z zagranicy 
kwasu siarczanego do przerobu  fosforytów i po
pierania wyrobu tego kwasu w Państw ie. Co 
do pierwszego pytania, p . L eppert zaproponował 
uprosić p. D icksteina, k tóry  tę  kwestyą ju ż  refe
rował w tutejszym  Oddziale i Sekcya propozycyą 
tę uchwaliła; co zaś do drugiego pytania, to 
z opracowaniem jego, na wniosek p. T rzcińskie
go, Sekcya postanowiła poczekać na pow rót z za
granicy swego przewodniczącego, p . Zatorskiego, I 
jako  najlepszego znawcy in teresu  kwasu siarcza
nego. Wybory, na to posiedzenie naznaczone, 
nie przyszły do skutku na wniosek p. Znatowicza i 
z powodu niewielkiej liczby członków Sekcyi, 
mających prawo głosu. Następnie zabrał głos ; 
p . Milicer w sprawie przysw ajania kwasu fosfor-

nego, zawartego w żużlach M artina. W  bada
niach swych p. Milicer wprowadził pewne mody- 
fikacye w powszechnie używanych metodach ana
litycznych. Jedną z nich je s t porządek nalewa
nia roztworu cytrynianu amonu na proszek żuż
lowy. P. Milicer spostrzegł, że unika się piany 
przeszkadzającej odczytaniu menisku we flaszce 
litrow ej, jeże li żużel zalać najpierw m ałą ilością 
wody w celu wyrugowania powietrza, a następnie 
dopiero nalać odmierzoną ilość roztworu soli 
amonowej. Następnie p. Milicer poleca osad od 
molibdenianu anionu rozpuścić w amoniaku na 
filtrze, a nie, ja k  się to zwykle w podręcznikach 
poleca, spłókiwać z filtra i rozpuszczać po spłó- 
kaniu; bowiem w osadzie molibdenowym są 
składniki w amoniaku nierozpuszczalne. Do 
kłócenia szlak z roztworem cytrynianu amonu, 
ja k  również do kłócenia amoniakalnego roztworu 
osadu molibdenowego z mieszaniną magnezyalną, 
p. Milicer używał przyrządów automatycznych, 
poruszanych bądź motorem o ciepłem powietrzu, 
bądź turbinką wodną. P rzyrządy te p. Milicer 
demonstrował Sekcyi. Na rozpuszczalność fos
foranów w cytrynianie amonu wpływa naprzód 
grubość zmielenia: p. Milicer znalazł, że z mąki 
kostnej bardzo miałkiej 69°/0 kwasu fosfornego 
rozpuszcza się w cytrynianie, gdy z mąki kostnej 
grubo zmielonej tylko 45°/0 je s t rozpuszczalnych. 
W żużlach M artina z huty Bankowej o 1 2 %

| kwasu fosfornego 88,8°/0 kwasu fosfornego roz
puszcza się w cytrynianie. Zuzie o zawartości 

J  więcej, niż 1 3 %  kwasu fosfornego nie są pocho
dzenia krajowego i w nich też p. Milicer znajdo
wał mniejszą względnie zawartość kwasu fosfor
nego, rozpuszczalnego w cytrynianie. W  dysku- 
syi nad tym przedmiotem p. Leppert zwrócił 
uwagę na pracę Gerlacha, drukowaną w Chemi- 
ker Zeitung, podającą uproszczenia metody W ag
nera i komunikującą fakt, że cytrynian amonu 
może nawet rozpuścić całą zawartość fosforanów 
w żużlach, jeżeli tylko traktujem y nim fosforany 
kilkakrotnie.

Następnie p. Leppert zapoznał Sekcyą w kilku 
słowach z syntezą kofeiny, dokonaną przez prof. 
Em ila Fischera, a p. Boguski zakomunikował 
spostrzeżenia, co do przechodzenia przez różne 
ciała t. zw. promieni Rontgena.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

Posiedzenie 7-me Ko misy i teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 16 kwietnia 1896 roku o godzinie 
8-ej wieczorem.



N r 17. WSZECHŚWIAT. 271

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty .

2. Sekretarz Komisyi pokazywał i treściwie 
opisał kilka gatunków roślin rzadszych kwitną
cych, nadesłanych przez zakład ogrodniczy braci 
Hoserów, między innemi: Dalechampia Roezli 
rosea, Himantophyllum miniatum, Correa cardi- 
nalis i inne.

3. P. A. Ślósarski mówił „ 0  przyczynie zie
loności wody w sadzawce ogrodu Saskiego” . Po 
ciepłych dniach marcowych r. b. woda w sadzaw
ce ogrodu Saskiego zazieleniła się bardzo wyraź
nie,— przyczyną tej zieloności był wodorost z ro 
dziny Volvocaceae, znany pod nazwą Eudorina 
elegans Ehrb., k tóry tak szybko się rozmnożył, 
że pomimo drobnych rozmiarych zabarwił wodę 
na kolor zielony. Eudorina elegans składa się 
z grupy komórek od 16— 32 i tworzy kulistą 
kolonią (coenoliium), otoczoną substancyą gala
retowatą; komórki są kuliste, zielone, opatrzone 
2 rzęsami, zapomocą których kolonia dość szyb
ko pływa. Na przednim bezbarwnym końcu 
komórki posiadają plamkę czerwoną i 2 wod- 
niczki (yacuolae). Komórki ułożone są w równych 
odstępach na powierzchni kolonii, k tóra ma śred
nicę 0 ,04  mm— 0,15 mm. Na wiosnę Eudorina 
elegans rozmnaża się przez dzielenie i bardzo 
prędko wydaje niezliczone nowe kolonie. W W ar
szawie była obserwowana wiele razy, między in 
nemi w sadzawce ogrodu pomologicznego w ro 
ku 1882 przez p. Kazimierza Cybulskiego i W. 
Łopotta.

4. P . W. W róblewski mówił „0  podróżach i 
ważniejszych, odbytych w ostatnich latach w Ame
ryce południowej, Afryce i Azyi” , pokazywał
i objaśniał odnośne, najnowsze mapy. Przemó- j  

wienie p. W. Wróblewskiego będzie drukowane j 
w najbliższych numerach Wszechświa.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRO NIKA N AUKO W A.

—  0  ciśnieniach nasycenia tlenu. W pracowni j 
prof. Olszewskiego p. T Estreicher wykonał cały j 
szereg oznaczeń tem peratur wrzenia tlenu poni- | 
żej ciśnienia jednej atmosfery. Doświadczenia I 
te posiadają również praktyczną doniosłość, gdyż ! 
tlen ciekły coraz częściej bywa stosowany, jako  \ 
środek oziębiający a zam iast określania jego tem- j 
peratury  dogodniej je s t oznaczać ciśnienie, pod j  

jakiem  para jego się znajduje. Najniższe ciśnie
nie, do którego dochodził p. Estreicher, wynosiło j  

7,5 mm. P rzy tem ciśnieniu tem peratura wrze- J

nia równa się — 211,2°. Ze wzrostem ciśnienia 
tem peratura ta  powoli wzrasta; przy 12 mm wy
nosi np. — 209,3°; przy 32 mm — 204,8°, przy 
62 mm — 201,1°. Obszerniejszy materyał do
świadczalny, zgromadzony obecnie przez różnych 
badaczów, pozwolił p. Estreicherowi w dalszym 
ciągu swojej pracy sprawdzić twierdzenie van der 
W aalsa, że tem peratura (absolutna) wrzenia każ
dego ciała je s t w takim samym stosunku do tem
peratury krytycznej, jak  odpowiednie ciśnienie 
pary  nasyconej do ciśnienia krytycznego. Jak  
okazuje rachunek, wykazany dla 11 ciał, prawo 
to nie stwierdza się w całej ścisłości. Przyczyna 
zboczeń leży nietylko w t. z w. zjawisku asocya- 
cyi cząsteczek, lecz polega również na wpływie 
niedość jeszcze zbadanym, który budowa che* 
miczna ciała wywiera na dane krytyczne

(Rozpr. Akad. umiejętn.)

L. Br.

—  Ciśnienie w  bańkach mydlanych. Kilku 
ju ż  fizyków prowadziło doświadczenia w celu 
wykazania zależności, jak a  zachodzi między ciś
nieniem a średnicą bańki mydlanej, dotąd wszak
że P lateau tylko w r. 1873 otrzym ał rezu ltaty  
liczebne, ale i te  nie dają dokładnego potw ier
dzenia prawa, według którego iloczyn z ciśnienia 
przez średnicę bańki je s t ilością stałą, czyli, in
nemi słowy, że ciśnienie je s t do średnicy odwrot
nie proporcyonalne. Ciśnienie mierzył Plateau 
zapomocą manometru zgiętego w kształt głoski U, 
ponieważ jednak odstępstwa od rezu ltatu  śred
niego dochodziły do 18 odsetek, metoda ta  po
miarów nie okazała się do badań tych dostatecz
nie ścisłą. P. Jan  Benndorf przeto postanowił 
użyć drogi zupełnie innej, a mianowicie oznaczał 
ciśnienie z czasu, jakiego bańka potrzebuje, by 
średnicę swą w oznaczonym stosunku zmniejszy
ła. W doświadczeniach tych, z których sprawę 
autor złożył akademii nauk w Wiedniu, bańka 
zawieszona była na końcu wązkiej rurki; przez 
ru rkę  tę przedostawało się powietrze, uchodzące 
ze ściągającej się bańki, a obliczenia prowadzone 
były na zasadzie prawa Poisseuillea o przepły
wie gazów przez rurk i włoskowate.

Doświadczenia wykonywane były w skrzyni 
blaszanej, której ścianę przednią stanowiła płyta 
szklana, tylna zaś pokryta była papierem. Przez 
pokrywę przesunięty był do wnętrza term ometr 
oraz ru ra  szklana o średnicy 2 cm, opatrzona 
u dołu osadą mosiężną, do której przykręcane 
być mogły ru rk i mosiężne różnej szerokości, 
utrzym ujące na swych końcach bańki mydlane. 
R ura szklana w górnym końcu połączona była 
z ru rką włoskowatą, przez którą uchodziło po- 
w iedze z bańki mydlanej, oraz z inną rurą, za
mykaną kranem, przez którą bańki można było 
wydymać. W skrzyni wreszcie znajdował się 
roztwór mydła na stoliku, k tóry  można było 
zzewnątrz przesuwać. Po wydęciu bańki obser
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wowano ją  zapomocą lunety na tle ściany papie
rowej, oświetlone lam pką elektryczną; rozpatry
wano punkt najniższy bańki, a ilekroć p rze k ra 
czał on kreskę podziałki, znaczono to  na przesu
wającym się pasku papierowym, na którym  nadto 
wahadło znaczyło sekundy. W  różnych doświad
czeniach średnica baniek mydlanych zmieniała się 
od 8 do 2,3 en, a promień utrzym ujących je  ru 
rek od 0,75 do 0,25 cm. Zgodność rezultatów  
okazała się zadawalniającą, a iloczyn ze średnicy 
bańki w milimetrach przez ciśnienie, wyrażone 
w milimetrach słupa wody, posiadał zawsze w ar
tość 23,36, niewiele odstępującą od wartości 
średniej, o‘rzymanej przez P lateau .— W  gran i
cach zatem doświadczeń, t. j .  przy prom ieniu 
krzywizny baniek, wynoszącym od 4 do 1 cm, 
utrzym uje się prawo, że ciśnienie powierzchniowe 
cieczy je s t odwrotnie proporcyonalne do prom ie
nia krzywizny.

S. IC

O DPO W IEDZI REDAKCYI.

W P. P renum eratorow i E. P. W  artykule d -ra
Wł. Dybowskiego, zamieszczonym w n-rze 14 
W szechświata, nie możemy dopatrzeć się myśli, 
k tó rą  Sz. Pan autorowi przypisuje, o czem nie
wątpliwie przekonywa opis strzałki, przytoczony 
z „Flory polskiej” J . Wagi na str. 222 n-ru 14 
W szechświata. Sagittaria niewątpliwie je s t roś
liną „ trw ałą” , co potw ierdza nawet obserwacya 
Sz. Pana,— że wyrasłają „młode (oddzielne) roś
linki, powstałe z bulw, pozostałych przy je j ko
rzeniach” . Rośliny roczne rozw ijają się corocz
nie z nasion, a  nie z bulw.

Co do kwestyi założyć się mającego akwaryum 
publicznego w Warszawie, nic pewnego nie wia
domo redakcyi,— od czasu do czasu powstają 
pogłoski, o ile się zdaje, pozbawione podstaw.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za  ty d z ień  od  15 do 21 kwietnia 1896 r .

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sekundę

Sumii
opadu

U w a g i
O 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. Najw.

15 S. 47,6 47-7 48,3 5,4 7,° 5,8 7,6 5,o 9 ' N5,NT,N4 9-5 • cały dzień
16  C. 49,9 5 l,2 52,7 5,4 1 1 ,0 7,6 13,1 5,o 87 N ',SE'2,W 3 o,5 • w  nocy 1 zrana
17 K 54.4 55,5 55,5 5,4 ! 10,2 5W 1 1 ,6 5,1 85 O.S W3, W 1 —
18  S. 55,6 55,6 55,6 4,4 8,0 8,8 l o ,6 3,5 77 o ,w 2,o —

19 N. 55,6 55,6 56,5 6,4 10,2 8,0 l o ,8 6,4 72 SW2,SE3,0 2,6 • p. m. kilkakr.; 3 h. 30 m.
20 P. 57,9 58,5 59,8 6,6 13.3 lo,o 14,5 4,o 54 SE3,E3,NE3 — A. chwilowo
21  W. 60,7 6o,o

■
58,9 4,2 12 ,1 7,4 12,9 3,7 74 N»,NW3,N2 — == zrana

Ś re d n ia  54>9 7,7 77 ] 2 ,6

T R E Ś Ć .  Pogląd naukowy na czynniki, kierujące kształtowaniem się ustrojów , przez H .H oyera.—  
Zasada „porównywania” w fizyce, przez prof. E . Macha, przełożył Aleksander Fabian (dokończenie).—  
Z Riviery. VIII; przez Edw arda S trasburgera, tłum . Z. S. —  Rok spostrzeżeń międzynarodowych 
nad chmurami, przez Kw.— Sekcya chemiczna.— Towarzystwo Ogrodnicze.— Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sa rs k i. R edaktor B r. Z n a to w ic z .

ft03B0JieH0 Ilenayporo. Bapniana, 11 Atipf.jH 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




