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Jeszcze o Wystawie hygienicznej.

D ruga W ystaw a hygieniczna zakończyła 
wreszcie swój żywot, jak  na wystawę długi 
i smutny, bardzo smutny. Przygodni sp ra 
wozdawcy i krytycy, powołani przez redakcye 
pism warszawskich do oceny jej działalności, 
z  fazy niepohamowanych uniesień, z jakiemi 
witali jej początek, przeszli do chłodniejszych 
uwag pod koniec, aż wreszcie, z chwilą zam
knięcia wrót ogrodu wystawowego, umilkli 
zupełnie. Przeczekawszy te wszystkie fazy, 
zastanówmy się pokrótce nad owocami prze
brzmiałego niedawno „święta nauki7’ nie ze 
stanowiska byłego komitetu urządzającego tę 
uroczystość, ani też zniechęconych (jak naj
częściej po wystawie bywa) eksponentów, lecz 
ze stanowiska zwiedzającej publiczności, i-i 

Pod nazwą publiczności zwiedzającej wy
stawę hygieniczną nie będę tu  rozumiał ani 
ludzi wykształconych fachowo, jak  np. leka- J  

rzy, techników różnego rodzaju i t. p .,ani też |

tego miejskiego tłum u, w kaźdem miejscu, 
do którego wstęp jest dozwolony tylko za bi
letami płatnemi, szukającego wyłącznie ła t 
wej zabawy i popisu. Idzie mi tu ta j o czło
wieka średnio wykształconego i obdarzonego 
pewną dozą ciekawości naukowej, któremu 
brak czasu lub sposobności do nauczenia się 
mnóstwa rzeczy zastanawiających go, budzą
cych w nim pragnienie wiedzy, a jednak tru 
dnych do zrozumienia bez pomocy odpowied
niego przewodnika. W  takiem mieście jak  
W arszawa nie może brakować publiczności,
0 której tu  mowa, a zresztą znamy ją  dobrze
1 wiemy, że jest jej garstka niemała. To ta  
właśnie publiczność, k tóra kupuje dużo ksią
żek, a jeszcze więcej pożycza, k tóra przycho
dzi na odczyty i wzbudza szacunek zachowa
niem się swojem i uwagą, k tóra ludzi facho
wych i redakcye pism chętnie zarzuca zapy
taniami, niekiedy naiwnemi, często jednak 
dowodzącemi głębszej choć utrudnionej p ra 
cy myśli. Otóż dla tej to publiczności nie 
wiem, czy w jakiemkolwiek mieście na świecie 
mniej się robi aniżeli w Warszawie. Nielicz
ne zbiory naukowe, w małej zaledwie części 
dostępne, są martwemi tylko składami przed 
miotów, niedość że nieobjaśnianych nigdy-
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ale nawet niezaopatrzonych w katalogi rozu
mowane. O dostaniu się do bibliotek, jesz
cze mniej licznych od muzeów, marzyć mogą 
zaledwie szczególni wybrańcy losu. Odczyty 
są rzadkością, a tym którzy je  urządzają  do
brze wiadomo, jaką  to trudność stanowi wy
nalezienie i pozyskanie prelegenta, tym 
ostatnim  zaś dziwić się niepodobna, że niezbyt 
do publicznych występów są skwapliwi, jeżeli 
przypomnimy sobie, z jakiem i to niezliczone- 
mi kłopotami jes t złączone w W arszawie 
urządzenie jakiegokolwiek doświadczenia n a 
ukowego albo przedstawienie okazu. Nako- 
niec popularyzacya zapomocą słowa druko
wanego także nie ma czem się poszczycić: 
pisma peryodyczne obawiają się „ciężkiego 
balastu nauki” na równi z wydawcami księ
garzami.

Nie wiem, jak  tam  kto sobie przedstaw iał 
zadanie W ystawy hygienicznej, ale dla mnie 
wynikało ono samo przez się z uwag następu
jących: Usuwając zupełnie na bok kwestyą
zysków materyalnych dla eksponentów, gdyż 
o tem, według mego zdania, w naszych w a
runkach mowy być nie może, nie przypusz
czałem również, żeby ta  wystawa m ogła być 
popisem naszej działalności wytwórczej lub 
wynalasczej. Do tego nam bardzo daleko. 
Nie ograniczałem także w mojem wyobraże
niu katalogu eksponatów do samego spisu 
rzeczy, których nam brakuje, nie zdaje mi 
się bowiem, żeby m etoda nauczania przez za
wstydzanie była zawsze i wszędzie właściwa. 
Sądziłem, że wystawa hygieniczna w W arsza
wie to synonim wielkiej lekcyi o wszystkich 
rzeczach, które wypełniają nasze życie co
dzienne.

Ozy tak a  lekcya namby się przydała? J a  
myślę, że bardzo i bardzo, a n ad to —jestem  
pewny, że byłaby bardzo pożądana. Czy 
zarząd wystawy m iał na celu jej urządzenie? 
Może w części—ale, że nie okazał się dobrym 
nauczycielem, to dla mnie nie ulega w ątpli
wości. Czy wreszcie zwiedzający wystawę 
oczekiwali takiej lekcyi? Może nie wszyscy 
wyraźnie zdawali sobie z tego sprawę, ale 
dość było przypatrzeć się fizyognomii więk
szości oglądających, żeby zrozumieć, że ci lu 
dzie przyszli ta  po naukę, po objaśnienie ja 
kichś zagadnień, na które sami nie umieją so

bie odpowiedzieć, po m ateryał do dalszego 
zastanawiania się i myślenia.

W iadomo, że organizacya wystawy była 
pomyślana na bardzo wielką skalę. Istniało 
kilkadziesiąt sekcyj, których członkowie, 
t. zw. referenci, mieli sobie poruczone opra
cowanie działów i działków specyalnych. 
Do zarządu centralnego należeć miało dopro
wadzenie wszystkiego do należytego ładu 
i systematu. Otóż zdaje mi się, że komitet 
centralny niedość dobrze pam iętał o pewnej 
ważnej okoliczności, że, mianowicie, dla spe- 
cyalisty, zajętego w danej chwili jakiem ś za
gadnieniem naukowem lub technicznem, za
gadnienie to z natury  rzeczy prawie zawsze 
przybiera wszelkie pozory najważniejszej 
sprawy na świecie. Moźnaby więcej jeszcze 
powiedzieć: istnieją specyaliści, dla których 
świat się kończy poza jak ąś  maleńką prze
gródką, mieszczącą w sobie przedmiot ich 
zajęcia—i tacy właśnie specyaliści są najlep
szymi specyalistami. Z arząd więc wystawy 
jeżeli chciał dać obraz kompletny jakiegoś 
działu hygieny, powinien był dołożyć wszel
kich starań , żeby oderwane cegiełki, znoszo
ne przez referentów specyalnych, spoić jedno
rodnym cementem poglądu ogólnego. Bo, 
doprawdy, co mi przyjdzie z tego, jeżeli zo
baczę model najdowcipniej ulepszonego wy
chwytu zegarkowego, kiedy nie znam budowy 
zegarka i nie rozumiem znaczenia przedsta
wionego szczegółu? Takich w y c h w y t ó w  
nie brakowało na wystawie, a skutek ich n a 
gromadzenia zawsze jes t bardzo ujemny. 
Oglądający bowiem powiada sobie „to jest 
dla mnie zamądre, niedostępne” i odchodzi 
w złem usposobieniu, wyrzekając w duchu na 
„uczonych,” którzy nie raczą ze swych wyżyn 
zniżyć się aż do poziomu człowieka średnio 
wykształconego. Dalszem następstwem teeo 
je s t utrwalanie się wśród ogółu podejrzeń 
i uprzedzeń względem ludzi zajętych nauką, 
które są zarówno szkodliwe ja k  śmieszne.

Oprócz tego zarząd wystawy niedość do
brze pam iętał o innej jeszcze właściwości 
umysłów ludzkich, o tej mianowicie, że można 
być znakomitym uczonym, bystrym spostrze- 
gaczem, dowcipnym wynalazcą, a jednocześ
nie—nie posiadać ani odrobiny talentu nau
czycielskiego. Owszem — je s t to n aw it



N r 41 . WSZECHSWIAT. (543

zjawiskiem bardzo zwyczajnem, po bliźszem 
zastanowieniu się zupełnie zrozumiałem, że 
specyaliście nie łatwo stosować się do potrzeb 
umysłu surowego albo słabo przygotowanego. 
Zarówno ze wspomnień, odnoszących się do 
czasu, kiedy sam byłem uczniem, jak  i z p ra
ktyki tych zdarzeń, kiedy próbowałem czego
kolwiek nauczyć innych, wiem, jak  to trudno 
wejść in medias res każdej nowej dla nas 
kwestyi naukowej. N auka ma swój język, 
do którego przywyknąć trzeba; w życiu co- 
dziennern spotykamy się z mnóstwem błęd
nych poglądów, złudzeń, utartych a niesłusz
nych zasad; proste opowiadanie o rzeczy nie- 
zawsze wystarcza, trzeba szukać porównań 
i przenośni, posługiwać się rysunkiem, mode
lami, odpowiednim wyborem doświadczeń. 
Je s t  to mechanizm bardzo złożony, a działa
nie jego tylko wtedy bywa prawidłowe, kiedy 
wszystkie szczegóły konstrukcyi odpowiadają 
sobie w sposób idealny. D latego to dobry 
nauczyciel musi oprócz swego przedmiotu 
znać dobrze sąsiednie dziedziny nauki, a nad
to —musi także zdawać sobie sprawę z psy
chologicznej strony uczenia się i nauczania. 
Trudno zaś wymagać od specyalisty, który 
może cały swój żywot poświęcił jednemu 
jakiemuś nierozległemu zadaniu, żeby mógł 
w sobie wyrobić biegłość w tych wszystkich 
rzeczach.

Jeżeli zgodzimy się na wskazaną powyżej 
wyłączność dydaktycznego celu wystawy— 
a, o ile wiem, zarząd na nią się godził—i je 
żeli przypomnimy sobie, jak  wyglądała wy
stawa, to łatwo nam będzie dojść do wniosku, 
że między tym celem idealnym a rzeczywi
stością bardzo niewiele było podobieństwa. 
Były okazy doskonale opracowane, bardzo 
ważne i zajmujące dla znawców, ale oderwa
ne od jakiejkolwiek całości, nieobjaśnione 
niczem i m artwe zupełnie dla patrzącego 
przeciętnie wykształconego człowieka. Były 
przedmioty, które po kilka razy powtarzały 
się w różnych działach wystawy, a oglądający 
nie miał możności dowiedzenia się, co one 
znaczą i do czego służą. A  ileż było rzeczy 
zbytecznych, które jednak liczbą swoją nie 
wynagradzały obfitszych jeszcze braków 
i opuszczeń.

Gdyby był zarząd wystawy pam iętał do
kładnie o owym celu dydaktycznym, to po
winien był ograniczyć przemysłową i handlo
wą część wystawy zapomocą pewnych wyma
gań, któreby i tę część mogły uczynić praw 
dziwie zajm ującą i korzystną dla zwiedzają
cych. T ak, weźmy dla przykłndu wyroby 
z glinu. Gdyby między niemi znalazły się 
naczynia kuchenne i stołowe, i gdyby p a trzą
cy miał sobie wskazane zalety i wady glinu 
w porównaniu z innemi metalami, używanemi 
w technice, związek eksponatu z celem wysta
wy byłby wyraźny a korzyść dla publiczności 
oczywista. Gdyby nadto patrzący mógł się 
dowiedzieć, z czego i jakim  sposobem glin 
się wydobywa oraz w jaki sposób przygoto
wują się z niego wyroby, to chociaż istotny 
cel wystawy hygienicznej nie byłby w tym ra 
zie przewodnikiem, pewna część publiczności 
dowiedziałaby się jednak czegoś dla siebie 
nowego, a kto wie—może to ziarenko nauki, 
choć niewielkie, trafiłoby przypadkiem na ja 
kiś grunt urodzajny, może w umyśle któregoś 
ze zwiedzających powstałby zamiar bliższego 
obeznania się z ciekawym metalem, zam iar 
poczynienia prób jakichś nad jego własno
ściami lub wydobywaniem. Biorę tu przy
kład glinu, dlatego, że szafka ze świecidłami 
z niego zrobionemi należała do tych ekspo
natów, które znalazły najwyższy stopień 
uznania ujemnego ze strony bardzo wielu, 
ale takich przykładów możnaby znaleść licz
ne dziesiątki. Oto widzimy okazałą witrynę, 
w której na tle bogatego aksamitu stoją 
p reparaty  naukowe. S toją sobie w takim  
porządku, żeby tworzyły piękną i symetrycz
ną figurę, a jedynem objaśnieniem ich zna
czenia są napisy łacińskie. Mój Boże, ileżby 
pożywnej strawy duchowej wyciągnąć można 
było z tej witryny, gdyby cel wystawy był 
ciągle na oku.

N a długo przed otwarciem drugiej wysta
wy hygienicznej, więcej niż na rok, było dużo 
mowy o t. zw. „objaśnieniach” przedmiotów 
wystawionych. Był zamiar zbudowania j a 
kiejś sali wyłącznie na użytek wykładów. 
Dlaczegóż to poszło w niepamięć? W szak 
wydatek na ten cel wobec nakładu na całą 
wystawę nie był nazbyt wielki, a objaśnienia
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s y s t e m a t y c z n e ,  w p o r z ą d k u  z g ó r y  | 
u ł o ż o n y m  i o g ł o s z o n y m  z a w c z a s u ,  | 
p r o w a d z o n e  w w a r u n k a c h  d o g o d 
n y c h  z a r ó w n o  d l a  m ó w i ą c e g o  j a k  
i d l a  s ł u c h a c z y ,  pociągałyby bezwątpie- i 
nia tę dobrą część publiczności, o której 
mówiłem na wstępie. A  tak— co? Japoń- 
szczyzna krajowa, zagraniczne perfumy, 
konfekcye damskie i męskie zatłoczyły wszyst
kie przejścia i drogi, okazy zaś naukowe 
skromnie schowały się za ich plecami w k ą
ciki i popod ściany. K iedy z trudem  zna
lazło się nakoniec jakiś przedm iot naukowy, 
to obejrzeć go dokładnie nie było można 
z powodu ciasnoty i złego oświetlenia. K ie
dy około tego przedmiotu zgrupowało się 
kilka osób i referent mógł przystąpić do 
objaśnienia, trudność poruszania się krępo
wała mówiącego, a słuchacze, popychani 
przez przechodzących, niemogąc dojrzeć 
przedstawianych sobie szczegółów, ani dosły
szeć słów objaśniającego, najczęściej nie do- 
czekiwali końca wykładu. Że w warunkach 
podobnych nie wszyscy referenci wytrwali 
w swej gorliwości, niema w tem  nic dziwnego. 
Owszem, raczej podziwiać należy tych nie
wielu, którzy niezrażając się tak  wielkie- 
mi trudnościami, prowadzili swe dzieło 
przez cały czas istnienia wystawy. A  tak 
niewiele trzeba było na urządzenie tych 
objaśnień w sposób prawidłowy. Jak a ś  szo
pa z desek z dużym stołem w głębi i kilku 
rzędam i ławek—oto i wszystko.

B yła też w swoim czasie z kilku stron i to 
poważnych podnoszona kwestya pociągania 
publiczności zapomocą zabawy. Propono
wano mianowicie ustawienie na placu wysta
wy efektownych przyrządów naukowych 
i technicznych, np. teleskopu, mikroskopu 
słonecznego, fonografu, cynetografu i t . p. 
Pewna część członków zarządu odrzuciła jed 
nak te myśl z oburzeniem, twierdząc, że ce
lem wystawy bygienicznej je s t wysoka i czy
sta  nauka. A potem wypadło urządzać jakieś 
niefortunne popisy, które już nie mogły u ra 
tować straconej sprawy.

W ystaw a tedy skończyła się, nieprzyno- 
sząc nikomu korzyści ani zadowolenia, ale 
rachunki jej jeszcze niezamknięte. Pozosta
ło po niej bardzo wiele przedmiotów godnych

lepszego wyzyskania, aniżeli znalazły w cza
sie i miejscu właściwem. Co też z niemi się 
stanie? Obyż nie uległy losowi wszystkich 
prawie u nas zbiorów naukowych, które pozo
stały  bez właściciela. Pam iętajm y, że u nas 
opiekunami nauki są wyłącznie ludzie ubodzy.

Słowa powyższe, których gorycz aż nazbyt 
dobrze czułem w pisaniu, jeżeli trafią do 
członków byłego zarządu drugiej wystawy 
bygienicznej w W arszawie, niechże nie będą 
przez nich rozumiane jako chęć ubliżenia im 
w czemkolwiek lub umniejszenia ich zasług 
na najrozmaitszych polach pracy społecznej. 
Są one wywołane tylko przez żal bardzo głę
boki, że tak  niezmiernie u nas rzadka, a tak, 
zdawało się, doskonała sposobność spopula
ryzowania wśród ludności myśli naukowych, 
nie została wyzyskana w sposób należyty. 
W tej lub innej formie sposobność ta  może 
się kiedyś powtórzyć, a wtedy może wśród 
głosów podobnych do mojego uda się znaleźć 
i jak ą  pożyteczną wskazówkę.

Br. Znotowicz.

P. Tannery o Descartesie, 

jako fizyku.

Trzechsetna rocznica urodzin .Descartesa, 
k tóra przypadła w roku bieżącym, wywołała 
ożywienie na polu badań odnoszących się do 
osoby i dzieł znakomitego filozofa i uczonego. 
F rancya zamierza uczcić pamięć D escartesa 
nowem wydaniem zupełnem wszystkich prac 
jego, prasa zaś naukowa i filozoficzna poświę
ca Descartesowi rozprawy i studya okolicz
nościowe. Z  treścią jednego z takich a rty k u 
łów znanego historyka nauk P . Tanneryego *)

>) W  „Revue de metaphysiąue et de m orale” , 
lipiec 1896.
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0 Descartesie, jako fizyku, chcemy poznajo
mić czytelników „W szechświata.”

Przed niedawnym czasem ogłosił był Tan- 
nery w czasopiśmie „Archiv fur Geschichte 
der Philosophie” czternaście niewydanych 
dotąd listów D escartesa do Mersennea i przy 
jednym z nich wypowiedział zdanie, że „Des- 
cartes mógłby był kierować pracownią poszu- 
kiwań fizycznych z podobnem wysokiem uz' 
dolnieniem, jakie okazał w geometryi.” Z d a 
nie to wywołało opozycyą, a jeden z kryty
ków, omawiając treść wzmiankowanego listu
1 uwzględniając całość dzieł D escartesa po
wiedział, źe w dziedzinie doświadczeń fizycz
nych filozof francuski je s t bezporównania 
niższym od Galileusza.

Tannery uznaje w zasadzie słuszność tego 
poglądu, twierdzi wszakże, że tkwi w nim 
tylko część prawdy i w artykule, którym obe
cnie się zajmujemy, s ta ra  się bliżej wyjaś
nić spostrzeżenie swoje, które dało powód 
do krytyki.

Descartes, obdarzony cudownemi zdolno
ściami do matematyki, powiada Tannery, 
mógł był nauce tej przynieść wiele od 
kryć. Tymczasem ograniczył się na napisa
niu niewielkiego dziełka na stu stronicach— 
mowa tu o „Geom etryi” z r. r. 1637—w któ
rej położył podwaliny geometryi, lecz dzie
ło to wystarczyło do sprawienia zupełnego 
przewrotu w algebrze i geometryi. Innym 
pozostawił on trud  rozwiązania metod w dzie
le tem  zawartych; historycy zaś na podstawie 
korespondencyi jego stwierdzić mogą, że był 
blizkim odkryć, które przewyższyłyby jesz
cze to, co ogłoszone wystarczyło do pozy
skania mu sławy wiekopomnej.

Descartes, jako  fizyk, posiadał umysł meto
dyczny, nadzwyczajną przenikliwość w pozna
waniu przyczyn możliwych błędów oraz wiel
ką zręczność w wynajdowaniu środków zmie
rzających do danego celu, co powinnoby było 
zapewnić mu jedno z najświetniejszych imion 
w dziejach fizyki. Tymczasem stało się ina
czej: D escartes fizyce szczegółowej, jak  ją  
dziś pojmujemy, mniej jeszcze poświęcił stu- 
dyów niż geometryi. M iał on przed oczyma 
cel zupełnie inny: p ragnął bowiem zbudować 
system ogólny i wykończony, któryby w wy
kładzie zwłaszcza mógł zastąpić system A ry 

stotelesa. Ciekawość do przeniknienia ta 
jemnic przyrody popychała go niekiedy do 
doświadczeń, przy których tracił na chwilę 
z oczu cel swój główny; ciekawość ta  przebi
ja  się od czasu do czasu w jego korespon
dencyi, lecz zaciera się prawie całkowicie 
w jego dziełach.

Descartes ma doskonale jasne pojęcie p ra
wa fizycznego, oraz jego formy matematycz
nej. N a dowód dość przytoczyć podane 
przezeń prawo załam ania światła '), prawdo
podobnie jedyne prawo, przy którem stoso
wał doświadczenia metodyczne, zagrzewany 
do tej pracy względami praktycznemi, a mia
nowicie chęcią udoskonalenia konstrukcyi 
szkieł optycznych. Lecz porządek myśli je 
go odwracał go zawsze od szukania na takiej 
drodze innych praw fizycznych. W umyśle 
swym miał zawsze D escartes pojęcie całości 
wszystkich zjawisk, nieskończoną komplika- 
cyą przyczyn i skutków w przyrodzie i ideał 
ścisłości geometrycznej, który był dla niego 
równoważnym niemożliwości znalezienia wy
rażeń matematycznych, stosujących się ściśle 
do zjawisk przyrody. P rosto ta  geometrycz
na mogła podług niego istnieć tylko w wy
padkach szczególnych.

Odbicie i załamanie światła są właśnie ta- 
kiemi przypadkami. Descartes przedstawia 
je  zresztą nie jako fakty doświadczenia, 
w których mogłaby tkwić wątpliwość o cał
kowitej ścisłości praw, lecz jako wnioski ko
nieczne z hypotezy apriorystycznej o naturze 
światła. Podobnie podaje wyjaśnienie m ate
matyczne zjawiska tęczy. Nie idzie w tej 
chwili o krytykę jego hypotezy i ścisłości do
wodów, które już za życia Descartesa spotka
ły się z ciężkiemi zarzutami; Tannery zazna
cza tylko z naciskiem, że Descartes w swej 
Dyoptryce pierwszy dał przykład tego, czem 
powinna być teorya fizyczna; twierdzi, że on 
to utorował drogę Newtonowi i Huygensowi 
i wskazał nieznane jeszcze Baconowi zastoso
wanie matematyki do fizyki. Oto, zdaniem 
Tanneryego, zasługa dla nauki nowoczesnej, 
mogąca dorównać najpiękniejszym odkryciom 
doświadczalnym.

') Descartes znal prace Snelliusa.
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A  teraz pokazuje nam Tannery odwrotną 
stronę medalu. Ponieważ D escartes nie wie
rzy w prostotę praw przyrody, przeto nie 
udaje mu się znalezienie praw  spadku cial; 
ponieważ nie spodziewa się, by obserwacya 
albo doświadczenia mogły go doprowadzić 
dość blizko do prawdy, przeto nie radzi się 
ich dostatecznie przy formułowaniu praw ude
rzania się ciał. Tym sposobem zam iast b łę 
dów, które chce usunąć, wprowadza sam no
we błędy lub wypowiada poglądy niejasne 
i nieścisłe, takie same niemal, jak  te, które 
spotykamy w każdym prawie wierszu dzieł 
A rystotelesa lub pisarzy średniowiecznych.

Ju ż  w r. 1619 zajmował się D escartes za 
gadnieniem o spadku ciał w zupełnem oder
waniu od oporu ośrodka. Postępując w isto
cie rzeczy tak  samo, jak  Galileusz, którego 
prac nie znał, Descartes wychodzi z zasady 
bezwładności ■) i wynikającej stąd  bezpośre
dnio jednostajności przyśpieszenia i szuka 
następnie związku pomiędzy drogą i czasem 
zużytym na jej przebycie. W  tym celu sto
suje metodę matem atyczną, dającą się posta
wić obok metody „niepodzielnych” Cavalie- 
riego. Lecz w rozumowaniu swem popełnia 
błąd, którego nigdy potem nie p opra
wił. Z araz  po roku 1619 nietylko rozu
miał, że opór powietrza nie może być pom i
nięty, lecz nadto był przekonany, że próżnia 
nie może istnieć w przyrodzie; że zatem p ra 
wo matematyczne prawdziwie może być tylko 
prawem przybliżonem. D la D escartesa s ta 
nowi już to powód dostateczny do niezajmo- 
wania się więcej tym przedmiotem; co więcej, 
tw ierdzenia Galileusza uważa za nieścisłe, za 
stosować dające się co najwyżej w pewnych 
granicach, w których wpływ ośrodka może 
być praktycznie pominięty.

Tu właśnie wychodzi na jaw  isto tna różni
ca pomiędzy Galileuszem a Descartesem. 
Pierwszy z nich, zdaniem Tanneryego, nie

')  Tanuerył-jest zdania, że zasada bezwładno
ści znaną była wielu uczonym, zwalczającym 
fizykę Arystotelesa i że odkrycia je j żadnem u 
z nieb wyłącznie przypisać nie można.

jes t wcale eksperymentatorem w znaczeniu 
dzisiejszem, jest on w istocie rzeczy m atem a
tykiem. W yróżnia go tylko umysł, zwróco
ny ku zastosowaniom wiedzy, oraz wybitne 
uzdolnienie w tym kierunku, jak  później 
u Huygensa. N a  dowód dość przypomnieć, 
z jak ą  szybkością, mimo niedoskonałości swej 
wiedzy o załam aniu światła, potrafił G ali
leusz zbudować lunetę daleko doskonalszą od 
holenderskich, zaopatrzyć ją  w mikrom etr 
i poczynić swe nieśmiertelne odkrycia as tro 
nomiczne. Pod tym względem Galileusz nie- 
zaprzeczenie przewyższa Descartesa. D es
cartes dlatego wziął się do pracy nad luneta
mi, że marzył o sławie prześcignienia m ate
m atyka florenckiego i pokazania na niebie 
niewidzianych jeszcze rzeczy. Że posiadał 
ku temu wystarczające wiadomości, wy
kazały to odkrycia Huygensa. Lecz zatrzy
m ał się na myśli teoretycznie słusznej bez 
zgłębienia warunków praktycznych zagadnie
nia. Z  drugiej strony pochłonięty pracą filo
zoficzną, nie przyłożył sam ręki do urzeczy
wistnienia pożądanego postępu. Nie posiadał 
Descartes dostatecznej cierpliwości i pilności 
w zajęciach praktycznych i cudowny geniusz j e- 
go nie mógł dostatecznie przystosować się do 
warunków prac doświadczalnych.

Pomiędzy Galileuszem a Descartesem ta  
jeszcze zachodzi różnica, że pierwszy mimo 
uniesień, ma mniejsze pretensye niż drugi. 
Galileusz atakuje A rystotelesa tylko w pew
nych punktach, stąd w szczegółowych bada
niach jego praca jes t głębszą, rezultaty b a r
dziej stanowcze. I  tak w kwestyi spadku 
ciał Galileusz opiera się na przeświadczeniu, 
że teorya S tagiryty nie da się pogodzić z za
sadą Archimedesa. Myśl tę długo obraca na 
wszystkie strony, nawet po swych sławnych 
doświadczeniach w Pizie i długo jeszcze miał 
o ruchu wyobrażenia nie o wiele dokładniej
sze niż wyobrażenia scholastyków. W ykazują 
to świeżo ogłoszone jego Juvenilia. P rzy j
muje na wiarę od innych doświadczenia naj
zupełniej fałszywe i daje odważnie ich wyja
śnienie. Po dziesięciu latach dochodzi wresz
cie teoretycznie do poznania związku, jak i 
powinien zachodzić pomiędzy czasem i drogą 
dla spadku w próżni. Lecz zamiast zatrzy
mać się, jak  Descartes na uwadze, że hypote-
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za ruchu w próżni nie daje się urzeczywistnić 
w przyrodzie, Galileusz urządza doświad
czenia dla zbadania, do jakiego stopnia 
wniosek ten jes t prawdziwy i stwierdza, że 
wpływ ośrodka może być pominięty praktycz
nie w granicach dość szerokich. Tym spo
sobem prawo spadku ciał zostało odkryte.

P raw aK eplera odnoszące się do ruchu p la
net, dały w owym czasie inny dobitny przy
kład stosowania wzorów matematycznych, ja 
ko pierwszych przybliżeń do zjawisk nadzwy
czajnie skomplikowanych w rzeczywistości. 
P raw a te wyprowadzono w istocie z obserwacyi 
skombinowanej z postulatem  a priori o prosto
cie działań w przyrodzie. Należy zaznaczyć, źe 
wartość pełną praw K eplera wykazały dopie
ro konsekwencye, jakie wyprowadził z nich 
Newton; do tego zaś czasu miały one dla 
samej wiedzy astronomicznej jedynie interes 
względnie drugorzędny.

Bądź co bądź, powyższe dwa przykłady 
wykazują jasno korzyści, jakie przynosi nauce 
przyrody zadawalnianie się kolejnemi przybli- 
żonemi, bez dążenia odrazu, jak  to czynił 
Descartes, ku ścisłości bezwzględnej. N astę
pujący trzeci przykład jest może jeszcze b a r
dziej pouczającym.

Mamy tu  na myśli izochronizm wahań wa
hadła. Galileusz, który zrobił to odkrycie 
(tym razem za pomocą obserwacyi), wierzył 
zawsze, jak się zdaje, w równość ścisłą cza
sów trwania każdej oscylacyi jednego i tego 
samego w ahadła, bez względu na wielkość 
amplitudy. Descartes, przeciwnie, na pytanie 
zadane mu przez M ersennea odpowiedział 
odrazu, że czas trw ania powinien zależyć od 
amplitudy, w czem miał niezaprzeczenie słusz
ność. K tóż, mimo to, nie spostrzeże, źe błąd 
teoretyczny Galileusza był warunkiem postę
pu naukowego? Czyż bez tego błędu uczony 
włoski byłby kiedykolwiek pomyślał o zasto
sowaniu wahadła do mierzenia czasu, Huy- 
gens zaś próbował przystosować je  do zega
rów? Czyż Huygens mógłby był urzeczywi
stnić odkrycie, które miało doprowadzić 
w obserwacyach astronomicznych do dokład
ności dotąd nieznanej; czyż byłby wreszcie 
doszedł na drodze teoretycznej do zbudowa
nia wahadła o oscylacyach ściśle izochronicz-

nych i do stworzenia przy tej sposobności 
jednej z najciekawszych teoryj geometryi 
wyższej.

& D.

(Dok nnsł.).

F izjologia  obroni).
(Według wykładów fizyologii profesora Riclieta 
w Paryżu, drukowanych w Revue Scientifique.)

Wszystkie żyjące ustroje prowadzą od
wieczną, zażartą z sobą walkę o istnienie,
0 pożywienie. W alka ta , jak  z dzieł nie
śmiertelnego filozofa przyrody, Darwina, wia
domo, je s t jednem z wielkich praw biologicz
nych, rządzących bytem wszelkiego żywego 
organizmu, jest koniecznością, jak  życie samo. 
Niepodobna wyobrazić sobie życia, któreby 
się toczyło w towarzyszeniu absolutnego spo
koju, niezamąconej żadnemi zapasami ciszy, 
słowem życia, któreby dla swego istnienia
1 ciągłości, co więcej dla swego rozwoju i do
skonalenia nie potrzebowało czynnika, napo- 
zór jakoby dążącego do unicestwienia wszel
kiego życia, t. j. krwiożerczej walki o byt. 
N a wielkim obszarze lądów i wód, zaludnio
nym przez niezliczone, a tak  od siebie od
mienne postaci istot żyjących, wszędzie, kędy 
nasz wzrok zwrócimy, odbywa się bezustan
nie ta  walka, z której zwycięsko wychodzą 
osobniki silniejsze lub większe, a słabsze lub 
mniejsze giną, w której większe lub lepiej 
uorganizowane, więcej do odpierania ataków 
nieprzyjacielskich przysposobione gatunki od
noszą nad innemi zwycięstwo.

N a czemże polega owa zdolność wszelkiej 
żywej organizacyi odnoszenia w tej m order
czej walce zwycięstwa? Jakie posiada ona 
środki naturalnej obrony przed zagrażającą 
jej co chwila zewsząd zagładą? Nieskończo
na różnorodność zewnętrznej postaci, wzrost,
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barw a, forma skóry, narządy ruchu, chwyta
nia, trawienia, czucia, narządy zmysłów i t. d. 
słowem to kolosalne bogactwo form, w jakich 
się przejawia życie, stanowi broń, w jak ą  
przyroda sama uzbroiła żyjące jestestw a na 
pełną cierni pielgrzymkę życiową. Niewy
czerpana w pomysłach nie przepom niała ona 
ani o jednym ze swych tworów, tak, że nawet 
najsłabsze w walce o byt ginące ustroje, nie 
są zupełnie środków obrony swego życia po
zbawione. C ała pomiędzy niemi, a odnoszą- 
cemi zwycięstwo różnica polega jedynie na 
stopniu odporności. U stroje, zupełnie przez 
przyrodę z wszelkich środków do walki odar
te, znikłyby szybko z widowni świata, a ich 
gatunek nie przetrw ałby jednego pokolenia. 
Środki obrony swego istnienia są równie nie
zbędnym czynnikiem wszelkiego życia na zie
mi, ja k  nieubłagane prawo walki o by t 
w przyrodzie uorganizowanej, a są one tak  
różnorodne, jak  różnemi są postaci zewnętrz
ne istot żyjących.

Sposoby, jakiem i rozm aite ustro je  unikają 
grożącej im w walce o byt zagłady, nie dadzą 
się w krótkim przeglądzie wyczerpująco 
przedstawić i niewątpliwie nie są nawet jesz
cze i być nie mogą w całej rozciągłości po
znane. Ciekawemi są one wszakże o tyle, że 
warto nad tym punktem chwilę się tu  zasta
nowić. Nie ulega wątpliwości, żenp.  ja sk ó ł
ka  swemu niezmiernie szybkiemu lotowi za
wdzięcza swą bezpieczną egzystencyą; żaden 
p tak  drapieżny nie puści się za nią w pogoń 
i nie osięgnie z niej łupu. Szybkością ru 
chów przenoszenia się z miejsca na miejsce 
odznaczają się także wogóle zwierzęta trawo- 
źerne: zając, jeleń, gazela i inne. Mniej zaś 
zwinne ra tu ją  się nie ucieczką, lecz niezwykłą 
pomysłowością w wynajdowaniu kryjówek, 
w których zupełnie sta ją  się niewidzialnemi. 
M otyle znowu do walki o byt wznoszą jako 
broń zwycięską nierówność, zygzakowatość 
lotu i w ten sposób naigraw ają się z prześla
dowań ptastwa. M ałe rybki, kryjące się pod 
kamieniem, nie opuszczają prawie swego bez
piecznego schroniska, a porzucają je  na chwi
lę dla porwania z błyskawiczną szybkością 
swej zdobyczy, natychm iast do niego powra
cają. K rab , schraniający się w zakrętach 
skały, da się raczej poćwiertować w kawałki,

aniżeli opuści to miejsce. D la swej ochrony 
większość zwierząt przybiera wygląd zew
nętrzny, podobny do ich otoczenia; niektóre 
gąsienice np., nabierają pozorów gałęzi drze
wa, na której przebywają. Żmije znowu, 
skorpiony, pszczoły wydzielają z siebie jady 
służące im zarówno do napadu, jak  i obrony; 
niektóre zaś ryby wytwarzają taką ilość elek
tryczności, jak a  jes t w stanie powalić 
konia.

Najrozm aitsze instynkty służą również za 
środek obrony. K rab , którego za łapkę 
schwytano, za pomocą skurczu mięśniowego 
odłamuje ją  i w taki sposób oswobadza się 
z niewoli. J e s t  to ciekawe zjawisko t. z w. 
autotom ii czyli amputacyi dowolnej. W iele 
pająków i innych owadów, gdy jenieprzyjaciel 
zaskoczy, przez zupełną nieruchomość udaje 
istoty nieżywe. W szystkie zwierzęta, w sko
rupę zaopatrzone, chowają się w niej w groź
nej chwili. W iele innych jeszcze, niezupełnie 
zrozumiałych instynktów, jako to: zmiany 
barw  u kameleona pod wpływem najmniejszej 
podniety zewnętrznej; wydawanie mdłego 
odoru przez niektóre zwierzęta w chwili, gdy 
są napadnięte; wreszcie złożone instynkty 
mrówek, pszczół, gołębi wędrujących i innych 
zwierząt, przenoszących się z miejsca na 
miejsce, wszystko to są niewątpliwie przejawy 
środków, jakiem i różne kategorye zwierząt 
rozporządzają w celu prowadzenia skutecznej 
dla nich, a nieubłaganej walki o byt.

Z  pobieżnego tego rzutu oka widzimy, że 
są to środki obrony, właściwe tylko pewnym 
stworzeniom, specyalne dla danego tylko ga
tunku zwierząt. Poza temi wszakże istnieją 
jeszcze inne, natury  ogólniejszej, nietylko nie 
zróżnicowane w bujnem bogactwie morfolo
gicznych form zwierzęcych, lecz nawet wspól
ne człowiekowi i zwierzętom. Jakkolw iek 
studyum wszystkich tych rodzajów obrony 
i ochrony ustrojów stanowi właściwy przed
miot fizyologii ogólnej, jako nauki o życiu, 
które, wedle trafnego określenia Bichata, 
słynnego anatom a francuskiego z końca ubie
głego stulecia, nie jes t niczem innem, jak  
tylko opieraniem się śmierci, nie będziemy 
jednakże dłużej się nad niemi, jak  się one 
w drabinie rozwojowej ustrojów żywych prze
jaw iają, zastanawiali, gdyż wkracza to ju ż
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w dziedzinę zoologii, której tu nie mamy na 
widoku. Przedmiotem naszym będzie nato
m iast rozbiór wszystkich tych szczegółów 
budowy narządów zwierzęcych i ich funkcyj 
fizyologicznych, których głównem, jeśli nie 
jedynem zadaniem jes t utrzymanie ustroju 
w normalnej równowadze.

Prócz walki, jaką twory przyrody ożywio
nej z sobą o byt staczają, istnieje jeszcze ca
ły szereg wpływów w przyrodzie nieuorgani- 
zowanej, które na ustrój oddziaływają mniej 
lub więcej szkodliwie. Gdyby więc nie to 
cudowne przystosowanie do warunków zew
nętrznych, jakie na mocy działania wielkiego 
prawa biologicznego —doboru naturalnego— 
w ustrojach żywych widzimy, te ostatnie 
wśród rozszalałych żywiołów, wśród sił nie
skończenie od nich potężniejszych w przyro
dzie, zaiste ostaćby się nie mogły. Ju ż  Ga- 
len, słynny badacz przyrody z Ii-g o  stulecia 
po Chr., twórca, rzec można, fizyologii, uzna
wał podstawową zasadę tej nauki, że wszelki 
układ anatomiczny posiada swój cel, swoje 
przeznaczenie i że wszelkim potrzebom ustro
ju  służy oddzielny narząd i jego funkcye. 
Jeśli zechcemy bliżej określić rolę, jaka  
w obronie organizmów, zarówno w walce
0 byt, ja k  i przed działaniem sił nieorganicz
nych przypada układowi anatomicznemu
1 jego funkcyom, podzielić będziemy zmusze
ni środki obrony na 2 kategorye: 1) środki 
bierne, spoczywające w samym układzie na
szych tkanek i narządów, w ich właściwo
ściach anatomicznych w najszerszem znacze
niu tego wyrazu, t. j. w ich dostrzeganej 
gołem okiem, t. zw. makroskopowej, jak  i do
stępnej tylko w znacznem powiększeniu, czyli 
mikroskopowej budowie, a także w topogra- 
ficznem ich rozmieszczeniu; i 2) środki czyn. 
ne, polegające na wprowadzeniu w grę fun
kcyj fizyologicznych tychże narządów i tka
nek, czyli na ich uruchomieniu w zakreślonym 
z góry celu ochrony życia przed wrogiemi mu 
siłami.

Biernej obronie ustrojów służy właściwie 
jeden tylko narząd, a jest nim ich powłoka 
zewnętrzna w je j niezliczonych odmianach, 
t. j . skóra. Spełnia ona istotnie, jak  to na
tychm iast zobaczymy, swe zadanie ochronne 
znakomicie, opierając się z podziwu godną

skutecznością następującym czterem katego- 
ryom czynników szkodliwych, z któremi ży
jące ustroje mniej lub więcej ustawicznie to
czyć muszą zawziętą walkę. Czynnikami te- 
mi są:

1) tem peratura zewnętrzna;
2) ui-azy mechaniczne, czyli t. z. traum a- 

tyzmy;
3) pasorzyty;
4) trucizny.
Od zmian w ciepłocie zewnętrznej, od dzia

łania ciepła i zimna skóra na zasadzie w ła
ściwości swej budowy doskonałą jest ochroną. 
Będąc u większości zwierząt ciepłokrwistych 
pokrytą gęstym włosem, sierścią, opiera się 
ona tak  dzielnie utracie ciepła przez promie
niowanie, że fu tra  z tychże zwierząt służą po 
dziś dzień za najlepszą dla nas od zimna 
ochronę. Króliki i wogóle drobne zwierzęta, 
z sierści ostrzyżone, posiadają pomimo obfit
szego odżywiania się w celu zwiększenia wy
robu ciepła, tem peraturę niższą o kilka dzie
siątych stopnia od normalnej i w krótkim 
czasie chudną i giną.

P taki, których tem peratura wyższą jest, niż 
zwierząt ssących o jakie 2,5° zawdzięczają 
znowu swemu upierzeniu, będącemu jeszcze 
gorszym, niż sierść, przewodnikiem ciepła, 
swą zdolność wytrzymywania tem peratur na
wet—15°. D bają też one niezmiernie o czy
stość swego upierzenia; nawet w zimie jesz
cze się kąpią i to tylko w czystej wodzie, 
ażeby piórek swych nie skleić i nie splamić 
Instynktem  przeczuwają bowiem, że ta  ich 
powłoka stanowi o życiu ich lub śmierci. 
Zwierzęta wodne, tak  ssące, jak  i ptaki, wy
stawione są więcej, niż na powietrzu, na 
ochłodzenie swego ciała, posiadają przeto 
narząd, mający je  od tego ochraniać. U  ssa
ków wodnych, np. fok, wielorybów i t. p. gru
ba warstwa tłuszczu podskórnego wraz ze 
skórą współdziała w utrzymaniu w równowa
dze tem peratury ich ciała. P tak i zaś wodne 
zapomocą tłuszczu, lekko pokrywającego ich 
pióra, zabezpieczone są od bezpośredniego 
zetknięcia ich z wodą, skutkiem czego pióra 
ich nigdy nie są zmoczone. To wszystko, 
cośmy tu rzekli, stosuje się oczywiście do 
zwierząt ciepłokrwistych, posiadających tem 
peraturę ciała stalą, podczas gdy u zwierząt
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zimnokrwistych równa się ona zazwyczaj 
tem peraturze otoczenia.

Nietylko atoli biernie, na zasadzie swej 
budowy anatomicznej, skóra tak  dzielną jest 
ochroną przed działaniem zimna zew nętrzne
go; przy rozbiorze środków, jakiem i organi
zmy czynnie w swej obronie walczą, zobaczy
my, jakim  to, energiczniejszą jeszcze stano
wiącym ochronę, ulega skóra przeistoczeniom 
swej funkcyi. W  zwykłych wszelako wypad
kach już jako czynnik bierny obrony skóra 
doniosłe posiada znaczenie.

Dzielną również jes t skóra ochroną od ze
wnętrznych wpływów mechanicznych. N a 
wet u człowieka, u którego jest mniej tęgą, 
niż u wszystkich innych istot żyjących, posia
da tyle elastyczności i odporności, że pozo
staje często nieuszkodzoną nawet wtedy, gdy 
pod nią leżące narządy np. w ątroba, kiszki, 
płuca, ulegają zgnieceniu lub zupełnemu 
zniszczeniu. U  niektórych zwierząt, np. 
u słonia, krokodyla, hipopotama, skóra 
z powodu swej grubości nie daje się przebić 
kulami zwykłemi nawet z najlepszej broni 
palnej, i potrzeba do tego kul wybuchowych. 
Grzywa lwa, jak  wogóle sierść i pióra, stano
wią dzielną zaporę przeciwko pokąsaniu i ude
rzeniom szabli, a myśliwi dobrze wiedzą jak  
trudno jes t zabić większego p taka, gdy ma 
skrzydła zwinięte Ryby, skorupiaki, posia
dają bardzo odporną skórę; te zaś zwierzęta, 
których powłoka je s t miękką, obdarzone są 
skorupą, zastępującą w zupełności tę czyn
ność skóry. Niepodobna nie wspomnieć tu  
o wyjątkach z tego ogólnego prawidła: żabyj 
pająki, robaki posiadają bardzo delikatną 
powłokę, wskutek czego dla swej obrony in
nych muszą używać sposobów. Skóra rów
nież bardzo jest złym przewodnikiem elek
tryczności, 20—30 000 razy gorszym, niż 
wszystkie inne narządy; dlatego też przy m ie
rzeniu oporu, jaki ciało stawia prądowi elek
trycznemu, zwykle nie bierze się wcale pod 
uwagę narządów wewnętrznych, a uwzględnia 
się tylko skórę.

Skóra nieuszkodzona, t. j .  z której naskó
rek nie je s t złiiszczony, ma w rota dla prze
niknięcia bakteryi zamknięte. M ając zdro
wą skórę można manipulować z płynam i,

w których roi się od najgroźniejszych mikro
bów, bez najmniejszego niebezpieczeństwa.

Co dotyczę trucizn chemicznych, to błęd- 
nem je s t mniemanie, że przez zdrową skórę 
odbywa się ich wchłanianie. Jeżeli już dla 
gazów, je s t ona pod tym względem prawie 
niedostępną, to tem więcej stosuje się to do 
substancyj płynnych lub stałych, w jakich 
najczęściej przejawiają się najsilniejsze truci- 
cizny. Bez najmniejszej obawy można do 
kąpieli dodać 10 000 razy więcej strychniny, 
arszeniku lub rtęci, niż wystarcza do zabicia 
człowieka. A  jeśli nawet cokolwiek przenik
nie do ustroju, to więcej jest niż pewnem, że 
przez którąś z blon śluzowych lub przez nie
widzialne zadraśnięcie skóry. Nawet wzglę
dem substancyj gryzących skóra niezmiernie 
je s t odporną. Potrzeba znacznie dłuższego 
czasu, niż dla każdego innego narządu, ażeby 
tą  drogą strup na niej wywołać. Powłoka 
zewnętrzna skorupiaków i niektórych owa
dów składa się w znacznej części z t. zw. 
chityny —substancyi, pokrewnej błonnikowi 
roślin i jeszcze odeń odporniejszej na wszelkie 
wpływy chemiczne.

Prócz własności obronnych, jakie posiada 
główny, jeśli nie jedyny czynnik bierny obro
ny ustro ju—skóra, z racyi swej budowy ana
tomicznej, m akro—i mikroskopowej, ważne 
pod tym względem znaczenie, jakeśmy to już 
wspomnieli, przypisać należy i topografii n a 
rządów w ciele zwierzęcem. Organy najważ
niejsze i zarazem najdelikatniejsze, najw ra
żliwsze na wszelkie wpływy mechaniczne 
umieszczone są bądź w jam ach i kanałach 
kostnych, niezmiernie grubych, (np. rdzeń 
kręgowy i mózg) i nadto pokrytych jeszcze 
grubą warstwą mięśniową (rdzeń kręgowy) 
bądź też leżą głęboko (tętnice) pokryte z gó
ry  narządam i, których uszkodzenie (jak np. 
żyły) nie pociąga za sobą tak  poważnych dla 

; ustroju następstw. Oko mieści się w oczo
dole, lecz prócz tej ochrony kostnej posiada 

| jeszcze inne ruchome: powieki, rzęsy, brwi.
! Inne znowu narządy, jak  np. kiszki, sta ją  się 
! prawie niedostępnemi dla uszkodzeń zewnętrz

nym przez swą elastyczność i ruchomość.
Przy pomocy wszakże wymienionych środ- 

i  ków obrony biernej organizm zwierzęcy nie 
I je s t jeszcze w stanie utrzymać się w stałej
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równowadze, podyktowanej przez prawa jego 
istnienia. Niesłychanie zmienne warunki je 
go otoczenia i wpływy, niekiedy bardzo szko
dliwe, usiłują w nim tę harmonijną zgodę 
jego funkcyj fizyologicznych zakłócić, ażeby 
zaś im nie uledz, musi on bronić się wszelkie- 
mi, jakiem i rozporządza środkami, musi wy
powiedzieć tym szkodliwościom wojnę na ca
łej linii. Do apelu stają  już wtedy najroz
maitsze tkanki i narządy, wraz z ich funkcya- 
mi, a całą akcyą obronną ześrodkowuje 
w sobie główny kierownik ustro ju—układ 
nerwowy.

Gdy jakakolwiek podnieta zewnętrzna po
działa na jakiś punkt leżący na obwodzie 
ciała, na jego powierzchni czuciowej (skóra, 
jak o  narząd dotyku i inne narządy zmysło
we), wstrząśnienie, podrażnienie tą  drogą 
wywołane, za pomocą nerwów dośrodkowych, 
czuciowych, przenosi się na stacye centralne: 
rdzeń kręgowy i mózg. Z  rdzenia odbywa 
drogę powrotną ku obwodowi ciała za pomo
cą nerwów ruchowych, odśrodkowych, zdąża
jących do narządów ruchu, mięśni. N a po
drażnienie więc czuciowe organizm odpowiada 
pewnym ruchem, nawet wtedy, gdy świado
mość jego nie bierze w tem żadnego udziału. 
Zjawisko takie nazywamy odruchem. W ia
domo dobrze, że człowiek we śnie, a więc bez 
udziału przytomności, wykonywa najrozm ait
sze odruchy; co więcej, żaba, której główkę 
odcięto, na podrażnienie jej skóry przez wpły
wy mechaniczne lub chemiczne reaguje do
póty, dopóki wprowadzeniem igły w jej kanał 
kręgowy nie zniszczymy rdzenia, jako  stacyi 
centralnej odruchów. Podrażnienie wszelako 
zewnętrzne nie poprzestaje bynajmniej na 
rdzeniu, lecz przenosi się i na mózg, wywołu
jąc  w nim stan świadomości tego, co się od
bywa na powierzchni obwodowej ciała. Mózg 
wtedy, jako organ woli świadomej, również 
na drodze nerwów odśrodkowych wyzwala 
pewne ruchy, lecz nie są to już ruchy bezwie
dne, ale dowolne, świadome.

U kład nerwowy jes t tym łącznikiem, po
między najbardziej oddalonemi zakątkami 
ciała, który sprawia, że każda pojedyncza 
komórka znajduje, że się tak  wyrazimy, od. 
głos we wszystkich innych, że pojedyńcze ko
mórki grupują się w stosunek wzajemnej za

leżności i współdziałania, bez czego niepodob
na byłoby wyobrazić sobie organizmu, jako 
indywidum fizyologicznego. „Jedna za wszyst
kie i wszystkie za jednę”, oto zasada przy
świecająca ustrojowi w chwili, gdy jakiś szko
dnik lub wróg poważny na jego byt lub spo
kój się porwą.

Przyjrzyjmy się obecnie, w jaki to sposób za 
pośrednictwem układu nerwowego odbywa 
się współdziałanie wszystkich sił ustroju, u ru 
chomienie całej armii komórek, tkanek i na
rządów we wspólnym celu obrony całości 
przed jedną ze znanych nam już czterech ka- 
tegoryj wpływów szkodliwych.

W pływy temperatury zewnętrznej.

Zwierzęta ciepłokrwiste posiadają, jak  
wiadomo, stałą  tem peraturę ciała. Zdolność 
utrzymywania jej w równowadze pomimo na
der zmiennych warunków powietrza otaczają
cego, które oczywiście na powierzchnię ciała 
nie mogą pozostać bez wpływu termicznego, 
zawdzięczają ustroje żywe regulacyjnej czyn
ności oddzielnego przyrządu, wykonywanej 
pod kierunkiem układu nerwowego. Czyn
ność ta  prawie całkowicie jest odruchową, 
nieświadomą, a więc odbywa się bez naszej 
woli i wiedzy; świadomą z udziałem psychicz
nym, obronę organizmu przeciwko ochładza
jącym lub nadmiernie rozgrzewającym wpły
wom atmosfery zewnętrznej, o których nas 
zawiadamia działalność skóry, jako organu 
dotyku, pozostawimy tu na uboczu, albowiem 
niewątpliwie u wielu zwierząt prawie nie 
istnieje, a w każdym razie ma znaczenie tylko 
pomocnicze, jako czynnik drugorzędny.

Organizm żywy bezustannie wytwarza ciep
ło i bezustannie je  traci. Produkcya ciepła 
odbywa się we wszystkich tkankach drogą 
procesu spalania, t. j. łączenia się z tlenem, 
najrozleglej wszakże w narządach ruchu— 
mięśniach—już z tego choćby powodu, że 
stanowią one na wagę około połowy całego 
ciała. U tra ta  zaś ciepła wewnętrznego 
odbywa się bądź drogą promieniowania z po
wierzchni ciała, bądź przez parowanie wody. 
Oczywista więc, że sta ła  norma tem peratury 
jest zależna od stosunku, jaki zachodzi po
między wyrobem ciepła, a jego u tra tą . Gdy
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przeto warunki otaczające ustawicznej u lega
ją  zmianie, niezbędną się staje bądź wzmo
żona czynność aparatu , wytwarzającego 
w ustro ju  ciepło chemiczne, której w pomoc 
przychodzi zmniejszona jednocześnie jego 
z powierzchni ciała u tra ta , jeśli powietrze 
otaczające zimniejszem się staje od naszej 
tem peratury wewnętrznej; bądź zwiększona 
praca narządów, z których funkcyą związana 
jes t u tra ta  ciepła ustroju, jeśli powietrze ze
wnętrzne uległo rozgrzaniu. Dwie zatem 
sprężyny regulujące, wahające się bezustan
nie pod wpływem warunków zewnętrznych 
to w jednym, to w drugim kierunku, stoją na 
straży tem peratury normalnej ciała.

Przyjrzyjm y się nasamprzód środkom wal
ki ustroju z zimnem, sposobom jego przysto
sowywania się do tem peratury niższej niż 
jego ciepło wewnętrzne.

Wszelkie ciało, ogrzane do pewnej tem pe
ra tury , promieniuje w otaczające powietrze 
i tą  drogą pewną część ciepła swego u traca. 
Ciało m artwe promieniuje tem  silniej, im niż
szą jes t tem peratu ra otoczenia. Inaczej 
atoli zachowuje się pod tym względem ustrój 
żywyr. Liczne doświadczenia stwierdziły, źe 
u tra ta  ciepła drogą promieniowania, prze
ciwnie, zwiększa się wraz z wzrostem ciepło
ty zewnętrznej; przy tem peraturze kilkuna
stu stopni je s t znacznie większa, niż przy 
kilku, a tembardziej, niż przy 0°. Dzieje się 
tak  w znacznej części drogą zmian w obiegu 
krwi w skórze. Codzienne spostrzeżenia j a 
sno wykazują, źe przy wysokiej tem peraturze 
zewnętrznej tw arz czerwienieje, ciepłota 
członków ciała się zwiększa, co tylko na karb  
zwiększonego przypływu krwi do naczyń 
krwionośnych skóry policzyć należy; odwrot
nie zaś, gdy powietrze otaczające je s t zimne 
skóra twarzy staje się bladą, a kończyny zim
ne mi i niedokrwistemi. Im  więcej zaś krwi, 
o tem peraturze, naturalnie, podniesionej obie
ga poobwodzie ciała—skórze, tem  więcej ciep
ła  promienieje nazewnątrz, tem silniejszą je s t 
jego u tra ta .

N ad przystosowaniem krwiobiegu w skórze 
do warunków atm osfery zewnętrznej czuwa 
układ nerwowy. Mamy tu  do czynienia ze 
zjawiskiem odruchu, jaki powstaje pod wpły
wem podrażnienia skóry przez bodźce te r 

miczne. Drogą nerwów czuciowych podrażnie
nie to przenosi się na ośrodek, kierujący roz
szerzaniem się i kurczeniem naczyń krwionoś
nych, a umiejscowiony w t. zw. rdzeniu prze
dłużonym. Ze  zmiana światła naczyń pod 
wpływem tem peratury jes t zjawiskiem czysto 
odruchowem, dosadnie przekonywa doświad
czenie, które każdej chwili na sobie stwier
dzić można, jeśli pogrążymy jednę rękę 

[ w zimnej wodzie, prawie natychm iast blednie 
i druga, nie poddana działaniu zimna. Gdy 
natom iast przecięciem poprzecznem przer
wiemy u zwierzęcia łączność pomiędzy gór- 
nemi, a dolnemi odcinkami mlecza pacierzo
wego i w ten sposób zniesiemy jego przewo
dnictwo, natenczas podrażnienie termiczne 

j  skóry tych odcinków ciała, których nerwy 
czuciowe na swym przebiegu w substancyj 

i rdzenia uszkodzone zostały, nie będzie już, 
jak  zwykle, drogą odruchową wywoływać 
rozszerzenia lub zwężenia światła naczyń 
krwionośnych w skórze, stosownie do wyso
kiej lub nizkiej tem peratury zewnętrznej, 
lecz naczynia te stale będą rozszerzone, co 
powodować musi znaczniejszą nad potrzebę 
u tra tę  ciepła ustroju.

Mieczysław Goldbaum.

((?. d. n.).

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie 12-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 1 października 1896 roku o godzinie 
8-ej wieczorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Profesor W. Wróblewski przedstawił 
„Sprawozdanie z wycieczki do Nordcapu” . Roz
począł k ró tką wzmianką o orografii półwyspu 
Skandynawskiego i fiordowej budowie zachodnich 
wybrzeży. Następnie opisał drogę prowadzącą 
z Chrystyanii do Bergen przez góry Yalders — 
doliną E tny— Begny i Lery. Dalej opisał Sog- 
nofiord i jego rozgałęzienia a szczególniej N aeró- 
fiord i Naeródal. Kolejno podał opis Bergenu 
(muzeum przyrodnicze) i podróży morzem do-
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Nordcapu. Zwrócił bliższą, uwagę na klim at wy
brzeży i porównał go z klimatem Warszawy. W dal
szym ciągu mówił o Trondhiem, skałach Torgaten, 
(tunel naturalny), lodowcach Swartisenu,— o Lo- 
fotach i połowie stokfisza, o Henningsver Buft- 
sund, Harstadhayn i obozie Lapończyków —  
Trom só—Stacyi połowu wielorybów. Z astano
wił się dłużej nad północnem słońcem, Ptasiemi 
skałami, Nordcapem i jego florą.—-Wreszcie opi
sał Lyngenfiord, jego lodowce i powrótdo Trond- 
h iem u — Opisy uzupełnił p. W. W. licznemi fono
grafiami i mapami.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  Nieprzezroczystość halogenów dla promieni 
Rontgena. z  doświadczeń p. E . Sehrwalda oka
zuje się, że chlor, brom i jod  w stanie czystym są 
w znacznej mierze dla promieni Rontgena nie
przezroczyste. Własność tę  zachowują także, gdy 
występują w związkach, o czem przekonało zwła
szcza badanie chloroformu, bromoformu i jodo
formu; silny był szczególniej cień, jak i dawał 
bromoform ciekły. Chlorek węgla ciekły również 
je s t  dla promieni Rontgena nieprzezroczysty; po
nieważ zaś węgiel je  przepuszcza, nieprzezroczy
stość tę należy chlorowi przypisać. Związki te są 
w ogólności dla promieni światła zwykłego prze
zroczyste, stanowić więc mogą f iltr  dogodny do 
oddzielania promieni X. Co do innych nieme
tali, to  fosfor, siarka, arsen i antymon rzucały 
także cienie, bor dawał cień słabszy. Autor są
dzi, że cień, jak i dają części miękkie ciała zwie
rzęcego, gdy przez nie promienie Rontgena prze
biegają, pochodzi nietylko od zawartości żelaza 
w krwi, ale także od obecności metali alkalicznych.

S. K.

—  Temperatura c ia ła  ryb je s t dotąd kwestyą 
sporną, gdy bowiem według jednych autorów wy
równywa ona tem peraturze środka otaczającego, 
inni przyjm ują, że je s t o 1 0 ° do 1 1 ° wyższą. 
Różnica tej oceny sŁąd zapewne głównie pochodzi 
że po złowieniu ryby i oznaczeniu je j tem peratu
ry  odczytuje się tem peraturę wody ze wskazań 
term om etru zanurzonego w warstwach wierzch
nich, gdy należało czerpać wskazówki z warstwy, 
w której zwierzę żyło. Pow‘óre, zwykle używa
ne term om etry rtęciowe nie nadają się dobrze do 
mierzenia tem peratury we wnętrzu tkanek. Aby 
więc uchronić się od tych źródeł błędu, umieszcza 
p. d’Arsonvał rybę badaną w zbiorniku i pozosta
wia j ą  tam  na czas pewien, by mogła ułożyć się 
do równowagi termicznej ze środkiem otaczają
cym. Następnie, niełowiąc ryby, przebija jej

ciało igłą termo-elektryczną. Gdy ryba zawie 
szona je s t ogonem tak, że głowa je j pozostaje 
zanurzoną w wodzie, wtedy igla termo-elektrycz- 
na, przesunięła przez część ciała wystawioną na 
powietrze, wskazuje przyrost tem peratury. P. 
d ’Arsonval oznacza również ilość ciepła, wywią
zanego przez rybę w danym przeciągu czasu. Do 
badań tych używa dwu naczyń z blachy żelaznej, 
połączonych wstęgą metalową, zgiętą w postać 
głoski U. Po przeciwnych stronach naczynia p o 
łączone są drutem  metalowym, 2’rzechodzącym 
przez galwanometr. Przyrząd ten stanowa więc 
stos termo-elektryczny, a dopóki woda w obu na
czyniach ma tem peraturę jednakową, igła galwa- 
nom etru pozostaje nieruchoma; skoro wszakże 
tem peratura w jednem z tych naczyń ulega zmia
nie, natychmiast następnie odchylenie. Metoda 
fa je s t tak ścisła, że wystarcza do oznaczenia 
drobnych ilości ciepła, jakie w badaniach tych 
występują. P. d ’Arsonval mógł sprawdzić, że 
wytwarzana przez ryby ilość ciepła odpowiada 
zupełnie tej ilości ciepła, jak a  powstaje przy utle
nianiu, pochodzącem ze sprawy oddychania.

T. E.

—  Gąbki zawierający jod i jodosponging.
Źródłem jodu technicznie otrzymywanego jest 
bezpośrednio morze. Według najlepszych ro z
biorów dotychczasowych, litr  wody morskiej za
wiera najwyżej 10  my jodu w postaci jodków, 
a w części jodanów. Stosunkowo więcej jodu  
znajduje się w niektórych źródłach słonych, które 
wszakże nie są wyzyskiwane w celu dobywania 
jodu  lecz raczej służą głównie jako wody leczni
cze. Znaczna koncentracya związków jodowych, 
znajdujących się w tak  wielkiem rozcieńczeniu 
w wodzie morskiej, zachodzi w sposób dwojaki, 
przez proces krystalizacyjny albo przez zjawiska 
życiowe pewnych organizmów. Podczas gdy 
chlorki i duża część bromków dawnych mórz 
skupione są w pokładach soli w formie dozwala
jącej na łatwą ich przeróbkę, n. p. w Stasfurcie, 
natomiast w pokładach takich prawie zupełnie 
brak jodu . F ak t ten, dziwny na pierwszy rzut 
oka. tłumaczy się tem, że jodki wraz z innemi 
najłatwiej rozpuszczalnemi solami morskiemi mu
siały spłynąć w jakikolwiek sposób. Istotnie wi
dzimy w niektórych miejscach jodki tow arzy
szące innym łatwo rozpuszczalnym solom. 
W pokładach saletry sodowej na wybrzeżu chilij- 
skiem znajdują się jodki obok jodanów w tak  du
żej ilości, że opłaca się tu taj techniczne ich do
bywanie. Dzieje się to  w ten sposób, że do roz
tworu tych soli wprowadzają dwutlenek siarki, 
k tóry wydziela kwasy jodowodorny i jodny, jedno
cześnie redukując ten ostatni do stanujodowodoru. 
Gdy obadwa kwasy znajdują się w stosunku 
5HI : HIOj, wówczas całkowita zawartość jodu  
wydziela się zgodnie z równaniem: 5H I-f-H I03 — 
=  3I^-J-3H20 .—-Dawniejszym od tej metody je s t
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sposób dobywania jodu  z wodorostów morskich. 
Ko śliny te koncentrują w swem ciele stosunkowo 
duże ilości jodu  z wody morskiej. Spopiela się 
je , a popiół przerabia następnie na jodek potasu 
lub— przez destylacyą z braunsztejnem  i kwasem 
siarczanym — na jod . W wyższym jeszcze stop
niu niż owe wodorosty skupiają w sobie jod  nie
które gąbki rogowe, należące do rodzin Aplysini- 
deae i Spongideae, rosnące w okolicach podzw rot
nikowych, ja k  o tem przekonywają badania pana 
Hundeshagena Znajduje się w nich przeciętnie 
1 3 %  jodu. Pierw iastek też je s t tu  zaw arty w po
staci związku organicznego, mianowicie jako  jo 
dowe ciało białkowe podobne do sponginy, a k tó 
re  a u o r  nazwał jodosponginą. Od sponginy róż
ni się ono tem, że przy rozkładzie prócz jo d u  
i jodowodoru wytwarza też tyrozynę, k tó ra  
w tych samych warunkach nie powstaje ze spon
giny. W odą nie można jodosponginy z gąbek 
wytrawić. Rozcieńczone kwasy wydzielają lotne 
związki jodowe, kwasy stężone zaś wydzielają 
wolny jod. Alkalia tw orzą rozm aite jodowe kwTa- 
sy amidowe. Ogrzewane gąbki takie zwęglają 
się i dają obfite pary jodowe. Obok jodospongi- 
ny w gąbkach wymienionych znajdowano też za
wsze chlor i brom w postaci podobnych związków 
organicznych, a więc niejako chlorosponginę 
i bromosponginę. Jeśli zważymy, że opisane | 
gąbki na 1 g suchej substancyi skupiają zawar- ] 
tość jodu  z mniej więcej 130 litrów wody m or
skiej, podczas gdy 1 g wodorostów morskich za
wiera jo d  tylko z 1,3 litra  wody, okazuje się, 
o ile pierwsze stanowić mogą wydatne źródło 
eksploatacyi technicznej jodu. Oczywiście obec
nie w tym  kierunku nie uczyniono jeszcze nawet 
wstępnych prób, któreby pozwoliły wyrokować 
o praktyczności tego pomysłu.

A. L .

(Ztschr. f. angew. Chemie. Naturw . Rundschau).

—  Żywotność mikrobów w grobach. Stronnicy 
palenia zwłok przytaczają na swe poparcie częs*o 
argum ent, że zarodki rozprzestrzeniające się 
w gruncie mogą być źródłem chorób zaraźliwych. 
Dawniej ju ż  wszakże wykazał P etri, że cm entarz 
należycie założony niebezpieczeństwa podobnego 
nie przedstawia, a obecnie ogłosił p. Loesener 
rezultaty  doświadczeń, które pogląd Petrego po
tw ierdzają. W edług tych badań bacyllus tyfusu 
w zwłokach pochowanych obumiera po 96, a ba
cyllus cholery ju ż  po 28 dniach. Bacyllus tężca 
natom iast znaleziony został jeszcze po 234 dniach. 
Najw iększą wytrwałość życiową ja k  się zdaje, 
posiada bakterya karbunkuJu, znalezioną bowiem 
został żywą po upływie roku. W  każdym zaś 
razie warstwa ziemi ponad zwłokami tworzy nie
przebytą dla bakteryj tych przegrodę; żyją one 
przez czzs pewien jedynie w samych zwłokach

a w otaczającej je  warstwie ziemi nie można ich 
było wykryć.

T. E .

—  Hermafrodytyzm mięczaków. W Archiyes 
de Biologie belges za rok 1895 znajdujemy arty 
kuł Pawła Pelsencera, w którym autor zestawia 
rozm aite sposoby rozmnażania się mięczaków 
i porównywa je  z rozmnażaniem innych grup 
zwierzęcych, dochodząc do wniosków dotyczących 
wytworzenia się owych stanów rozmnażania

W iększa część mięczaków, ja k  wiadomo, je s t 
dwupłciowa, pewna ilość zaś rozdzielno-płciowa,—  
wogóle jednak  budowa organów rozrodczych u te 
go typu zwierząt przedstawia wielką różnoro
dność. —  W organach rozrodczych mięczaków, 
ja k  i innych zwierząt, odróżniamy dwie części: 
a) część, w której wytwarzają się ja jka  i ciałka 
nasienne zwaną gruczołem płciowym b) część, 
przez k tó rą  produkty rozrodcze wydostają się na 
zewnątrz: przewód płciowy. Gruczoł płciowy 
zajmować nas tu  będzie przedewszystkiem; budo
wa jego może być do pewnego stopnia porównana 
z gronem, którego części mniej więcej kuliste lub 
wydłużone często są zrośnięte z sobą na zewnątrz 
i wtedy całość przedstawia masę owalną, —  we
wnątrz jednak każda cząstka tworzy kanalik,—  
wszystkie kanaliki łączą się ostałecznie w jeden 
kanał wspólny, którego przedłużenie stanowi 
właściwie wyżej wspomniany przewód płciowy.

Pod względem produkcyi elementów rozm naża
nia przez gruczoł płciowy, autor odróżnia 4 ro z
maite stany, połączone zresztą ogniwami przej- 
ściowemi.

1. Gruczoł płciowy niezróżnicowany, gdzie 
w każdym kanaliku wytwarzane są, bez różnicy, 
ja jk a  i ciałka nasienne.

2. Różnicowanie zarysowuje się: w jednej czę
ści kanaliku wytwarzają się ja jka , w drugiej ciałka 
nasienne.

3. Różnicowanie posunięte dalej tak, że jedna 
część gruczołu wytwarza jedne elementy, a pozo
stała część drugie.

4. Stopień zróżnicowania najwyższy, gdyż 
gruczoł płciowy je s t podwójny, tak  że jeden wy
tw arza elementy rozrodcze męskie, drugi zaś gru
czoł w ytw arza elementy żeńskie.

Dalej autor zwraca uwagę na stopniowe różni
cowanie się gruczołów rozrodczych i je s t zdania, 
że gruczoł najmniej zróżnicowany zbliża się naj
więcej do stanu rozdzielno-płciowego, gdzie każdy 
osobnik posiada także jeden tylko gruczoł płcio
wy, różnica w danym razie je s t ta , że gdy osobnik 
jednopłciowy wytwarza elementy jednego rodzaju, 
osobnik dwupłciowy wytwarza i jedne i drugie 
elementy.

Po takiem zestawieniu, autor zadaje sobie dwa 
pytania.
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1. Czy s'an  obupłciowy nie pochodzi od roz- 
dzielno-płciowego?

2. Na jakim  stanie rozdzielno-płci owym się 
utrwalił?

Na pierwsze pytanie odpowiada twierdząco, 
a to na zasadach następujących: 1 ) w gromadach 
zwierząt, w których dwupłciowość istnieje obok 
stanu rozdzielno-płciowego, formy rozdzielno- 
płciowe są widocznie najstarsze, ja k  się to okazu
je  z prostoty budowy ich organów rozmnażania: 
2) Mięczaki najbardziej archaiczne (najstarsze na 
ziemi) są rozdzielno-płciowe, układ ich organów 
rozm nażania przedstawia podobieństwo z układem 
pierwotnym, jak i obserwujemy w rozwoju onto- 
genicznym.— Dwupłciowość zaś zaszczepiła się na 
mięczakach w rozmaitym stanie specyalizacyi, 
i stąd ta  rozmaitość w ustroju dwupłciowych 
mięczaków.

Wprawdzie dawniej największe powagi nau
kowe wypowiadały zdanie wręcz przeciwne, w no
wszych czasach jednak kilku ju ż  autorów na 
podstawie nowych faktów, dokładniej zbadanych 
wypowiedziało tę myśl, k tórą Pelsencer najobszer
niej i najdokładniej uzasadnił.

Co do drugiego pytania, autor odpowiada, że 
stan obupłciowy utrwalił się na samicy. Dowody 
przekonywające są liczne. —  W grupach gdzie 
pojawia się obupłciowość indywidua męskie zre
dukowane są nietylko co do wielkości, ale i co do 
liczby; począłkowo sporadyczne zjawienie się cia
łek nasiennych w gruczole płciowym samicy sfaje 
się normalnem. Drugi dowód mamy w położeniu 
otworu przewodu płciowego, które odpowiada 
zawsze położeniu otworu samicy, u  mięczaków 
obupłciowych, posiadających dwa otwory, ten 
otwór, którym się kończy przewód jajowy (jajo 
wód) odpowiada położeniem swojem otworowi 
u  samicy, przewód zaś nasienny i otwór, którym 
się kończy, z położenia swojego i rozwoju je st wi
docznie nowo-utworzony. —  Wreszcie, ile razy 
w grupach czystych hermafrodytów zjawiają się 
osobniki jednopłciowe, są to zawsze samice —  wi
doczny je s t powrót do pierwotnego stanu.

Bezwątpienia dowody twierdzeń autora są p rze
konywające, trzeba tylko, aby te uogólnienia były 
w również wyczerpujący sposób przeprowadzone 
dla innych zwierząt.

M. O.

ROZMAITOŚCI.

—  Sieć tram w ajów  elektrycznych w Europie 
znacznie się rozwinęła w ciągu dwu la t ostatnich. 
W edług „Journal des transports’’ liczba linij

wykończonych wzrosła do 1 1 1 , a ogólna ich 
długość do 902 kilometrów. W  rozwoju tego 
środka komunikacyi miejsce pierwsze zajm ują 
Niemcy, posiadają bowiem 406 kilometrów dróg 
i 857 powozów; dalej idzie Francya ze 132 kilo
metrami i 225 powozami, Anglia ze 107 kilo
m etrami i 168 powozami, a Szwajcarya, pomimo 
szczupłości swego terytoryum , zajmuje miejsce 
czwarte, długość jej dróg elektrycznych wynosi 
bowiem 47 kilometrów przy 86 powozach.

Z różnych systemów stosowanych najbardziej 
rozpowszechnionem je s t doprowadzanie prądu za 
pośrednictwem d ru fów powietrznych, ma to bo
wiem miejsce na 91 liniach. Przewodniki pod
ziemne posiadają tylko 3 linie, szyną środkową 
posługuje się 9 linij, a na 8 liniach używane są 
akum ulatory.

T. R.

—  Zakłócenie magnetyczne i wybuch wul
kanu. W  ciągu lata roku bieżącego p. Mou- 
reaux, dyrektor stacyi magnetycznej w parku Saint- 
Maur, oznaczał natężenie działań magnetycznych 
w różnych punktach Rossyi europejskiej. P od
czas tych badań dostrzegł on, dnia 29 sierpnia, 
zakłócenie magnetyczne tego rodzaju, jakie oka
zują pręty  namagnesowane w chwili trzęsienia 
ziemi. — Przez kilka dni sądził, że była to pomył
ka, albo wpływ jakiejś przyczyny nadzwyczajnej, 
gdy dowiedział się, że tegoż dnia miał miejsce 
wybuch Hekli w Islandyi. Daje to więc nowe 
potwierdzenie związku tych, tak napozór odrę
bnych objawów natury.

T. R.

—  Sieć dróg żelaznych. Według „Archiv fu r  
Eisenbahnwesen” ogólna długość dróg żelaznych 
na całej ziemi wynosiła, d. 30 grudnia 1894 roku, 
687,550 kilometrów, a zatem prawie dwa razy 
wziętą odległość księżyca od ziemi. Polowa 
przeszło tej długości, 364,975 km przypada na 
Amerykę; Europa posiada 245,300, Azya 41,970, 
A ustralia 22,202, Afryka 13,103 kilometrów.

—  W pływ przestrachu na ptaki. Mieszkańcy 
północno wschodniej części Islandyi, używają, 
ja k  przytacza „Zoologist” osobliwego sposobu do 
połowu łabędzi. N a jesień, po okresie pierzenia, 
łabędzie opuszczają wnętrze wyspy i przelatu ją 
na wybrzeża stadam i niezbyt licznemi. Na to 
oczekują mieszkańcy wybrzeża wraz ze swemi 
psami, a gdy łabędzie się zbliżają, ludzie i czwo
ronogi podnoszą wrzawę, jak  tylko mogą,— krzy
czą, b iją  kamieniami o deski, szczekają — każdy 
wedle swego uzdolnienia; zkąd powstaje hałas 
piekielny. W rzawa ta  wywiera wpływ uderzają
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cy na młode łabędzie. Przerażone, osłupiałe, 
nie wiedzą, w którę stronę się zwrócić, a w oszo
łomieniu tem padają na ziemię i łatwo chwytać 
się dają. —  Podobnież i w Ameryce południowej 
korzysta ją Gauchowie przy  połowie innego ga
tunku łabędzia. Gdy dowiadują się, że stado 
tych ptaków zatrzym ało się w przelocie, posuwa
ją  się ku niemu kryjomo, a gdy są ju ż  dostate
cznie zbliżeni, wypuszczają nagle konie i z głoś
nym okrzykiem biegną do ptaków, które nie 
mogą się nawet zerwać do lotu i pozw alają się 
na miejscu chwytać i mordować. —  Podobnie 
więc ja k  na ludzi, tak  też i na zw ierzęta przera
żenie wywiera wpływ paraliżujący.

T. R.

—  Papier z drzewa i lasy w Stanach Zjedno
czonych. W Stanach Zjednoczonych istnieje 
obecnie około 2000 fabryk, przerabiających

miazgę drzewną na papier, a pi'zy takiem zapo
trzebowaniu lasy nikną prędko. Przytem  drzewo 
je s t tak  niskiej wartości, że na 2000 funtów 
miazgi wystarcza ilość drzewa za 7 do 8 dolarów. 
Koszty ścięcia i przewozu przechodzą w ogólności 
cenę samego m ateryalu. W  r. 1895 wytrzebio
no prawie 50000 hektarów lasu; w roku p rzy 
szłym ulegnie zniszczeniu obszar dwa razy p rze
szło większy. Jeżeli zważymy, że też same lasy 
eksploatowane są także na potrzeby stolarzy 
i cieśli, i że nadto n ikt nie zajmuje się zadrzewia
niem miejsc wytrzebionych, by ubytki te w przy
szłości wynagrodzić, przyznamy, że nietylko u nas 
słuszne są utyskiwania na nieopatrzne niszczenie 
lasów.

T. B.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od 30 września do 6 października 1896 r.

(ze spostrzeżeń na staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  W arszawie).
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Kronika naukowa. — Rozmaitości— Buletyn me*eorologiczny.

W y d a w c a  A. Ślósarski. R e d a k to r  Br. Znatowicz.
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