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Dawność rodu ludzkiego.
WET. ŁUG

£ i r  §>0h n a  Q v a .n sa .

W sierpniu bieżącego roku odbył się do
roczny zjazd stowarzyszenia angielskich uczo
nych: „British Association for the Advance- 
ment of Science” w Toronto (w Kanadzie). 
Podczas ogólnego posiedzenia, prezydent, 
Sir John Evans, wygłosił mowę, tak zwany 
„adres inauguracyjny”, będący stosownie do 
przyjętego zwyczaju rozprawą naukową, 
wprawdzie dostępną i zrozumiałą dla szer
szych kół, lecz niemniej pełną wysokiej nau
kowej wartości, jakoteż nowych zapatrywań 
na zawsze aktualną kwestyą dawności rodza
ju ludzkiego; dlatego podajemy poniżej krót
kie zestawienie najważniejszych punktów 
przemówienia Evansa.

Pytanie, w którym okresie historyi kuli 
ziemskiej człow iek po raz pierwszy w ystąp ił, 
nie doczekało się dotychczas stanowczej od
powiedzi. Jak wiadomo, niektórzy p ra g n ą  
dowieść istnienia człowieka ju ż  w  epoce trze
ciorzędowej; sir Evans W ystępuje stanowczo 
przeciw temu twierdzeniu, gdyż dotychczas

nie można było tego twierdzenia dowieść dla 
braku jakichkolwiek pewniejszych argumen
tów, opartych na wykopaliskach.

Wedle niego, w Europie człowiek nie był 
nawet współczesnym epoce lodowej i ukazał 
się w naszej części świata dopiero po ustąpie
niu owych olbrzymich lodowców. Co praw
da znaleziono w ostatnich czasach wykopalis
ka, które zdawałyby się wykazywać istnie
nie człowieka w czasach trzeciorzędu, tak na 
przykład odkrycia Notlinga w Indyach za- 
gangesowych, lub zupełnie świeżo znalezione 
narzędzia krzemienne w tak zwanych warst
wach leśnych (forest bed) pod Cromer w A n
glii; Evans sądzi jednak, że narzędzia te nie 
pochodzą z epoki tak odległej, jak to niektó
rzy przypuszczają, lub nawet, że nie są to 
dzieła rąk ludzkich, lecz poprostu wytwory 
natury, podobnie jak mniemane wyroby ludz
kie, znajdowane już dawniej w pliocenie 
a nawet miocenie angielskim, francuskim, 
włoskim i portugalskim; to zdanie sir Evansa 
podziela wielu badaczów, którzy nie mogli 
w owych wykopaliskach dojrzeć śladów dzia
łania człowieka. Evans przeto uważa, że 
wyroku: „not proven” (nie dowiedzione), 
W ygłoszonego przez niego w r. 1890 na zjeź- 
dzie „British Association” w Leeds, dotąd 
cofnąć nie można.
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Według niego człowiek ukazuje się w Eu
ropie dopiero wtedy, gdy jej klimat po ustą
pieniu lodowców o tyle złagodniał, źe odpo
wiadał mniejwięcej klimatowi dzisiejszemu 
Syberyi lub zimnym obszarom Ameryki. 
Historyą rodzaju ludzkiego należy sobie wy
obrazić w taki mniejwięcej sposób: Kolebka 
człowieka pierwotnego znajdowała się w Azyi 
wschodniej. Tam, w klimacie zwrotnikowym, j  

nietroszcząc się wiele o środki utrzymania, 
gdyż je mieli pod ręką, rozwijali się nasi 
przodkowie stopniowo od najniższego szczeb
la kultury, nabrali zamiłowania do myśliw- 
stwa — prawdopodobnie będąc z początku 
zmuszeni do tego zajęcia, w celu obrony 
przed dzikiemi zwierzętami, wśród których 
żyli — i proste odłamki kamienia, które im ! 
pierwotnie za broń służyły, udoskonalając na 
rozliczne narzędzia, groty i noże. Stopniowo 
polowanie stało się trudniejszem z powodu 
braku zwierzyny i sposób życia musiał wsku
tek tego zostać bardziej koczowniczym. Chwi
la to bardzo ważna, bo od niej rozpoczyna 
się rozprzestrzenianie się tej paleolitycznej 
ludności ku zachodowi, aż do ostatnich krań
ców Europy. Okres ten paleolityczny musiał 
trwać niezmiernie długo, zanim owi pierwotni 
myśliwcy ze swej początkowej siedziby 
w Azyi wschodniej dotarli aż do zachodniej 
Europy i Wielkiej Brytanii, wówczas jeszcze 
połączonej ze stałym lądem. Przez ten czas, 
oraz przez okres następny, jeszcze może 
dłuższy, podczas którego potworzyły się doli
ny erozyjne, mil kilka długie, a 30 do 50 m  
głębokie, nie zmieniły się prawie zupełnie 
kształty narzędzi krzemiennych, nie wiele 
zmieniła się i fauna.

Koniec tej epoki jest też końcem zajmo
wania jaskiń przez człowieka paleolitycznego; 
wśród licznych resztek rena, broni i narzędzi 
kamiennych, znajdowanych w Brytanii i po
łudniowej Francyi, nie znaleziono ani jedne
go okazu, na którym możnaby widzieć ślady 
chęci naostrzenia siekiery czy grotu przez 
szlifowanie; można tylko dostrzedz, że więk
sze narzędzia — tak jak i większe ssawce, —  
stały się rzadsze, że osiągnięto wyższy sto
pień techniczny w łupaniu krzemienia, a sztu
ka rytownictwa i rzeźbienia znacznie się roz
winęły; wreszcie, że prawdopodobnie wynale
ziono łuk.

Wprost po tem następują szczątki cywiliza-

cyi neolitycznej, często w jaskiniach wy^eJ 
wzmiankowanych oddzielone od paleolitycz
nych pozostałości grubą warstwą wapienia 
stalagmitowego, świadczącego o dłuższej 
przerwie między zamieszkaniem jaskini przez 
paleolitycznego i przez neolitycznego człowie
ka. Znajdujemy tu siekiery i młoty krze
mienne o wygładzonem ostrzu i bokach, oraz 
inne narzędzia, wraz ze szczątkami fauny, 
w głównych zarysach identycznej z dzisiejszą.

Zachodzi teraz pytanie, czy twórcy tych 
gładzonych narzędzi byli bezpośrednimi po
tomkami paleolitycznych mieszkańców jaskiń, 
czy też ci ostatni na długi czas przed nimi 
wymarli, tak, że Europa zachodnia była 
przez przeciąg całych wieków niezamieszka- 
na, nim ją nowa rasa przez nową emigracją, 
zaludniła? Inaczej mówiąc, czy było w Eu
ropie stopniowe przejście od jednego szczebla 
kultury do drugiego, czy też między jednym 
a drugim jest pusta i niczem nie wypełniona 
luka? Nie potrafimy na to pytanie dać dzi
siaj stanowczej odpowiedzi; lecz na razie nie 

' mamy żadnego śladu przejścia między epoką 
paleolityczną a neolityczną, i przedział mię
dzy niemi pozostaje niewypełniony. Istotnie,, 
trudnoby było wskazać nawet część świata, 
gdzieby można poszukiwać kolebki cywiliza- 
cyi neolitycznej, chociaż wiemy, źe ślady lu
du, używającego kamienia gładzonego, zosta
ły odkryte w Egipcie, a najpóźniejsze z po
między okazów ich przemysłu i techniki, na
leży odnieść do roku 3500 do 4000 przed na
szą erą. Ówcześni ludzie doszli w obrabianiu 
krzemienia do najwyższego stopnia wprawy, 
jaki kiedykolwiek osiągnięto; ich wspaniale 
wyrobione noże i ostrza oszczepów świadczą 
o długich wiekach kształcenia techniki, lecz 
skąd oni przybyli, lub kto są oni, jest obecnie 
zupełnie nieznane, a ich wyroby nie dostar
czają nici przewodniej, po którejbyśmy mogli 
dojść do ich początku.

Ogólniej mówiąc, możemy zauważyć, że' 
nietylko fauna lecz i ukształtowanie powierz
chni ziemi było z początkiem epoki neolitycz
nej mniejwięcej takie samo jak dzisiaj; nie- 
mamy geologicznych wskazówek, mogących 
pomódz nam do utworzenia skali chronolo
gicznej.

Zdaje się, że zajęcie ponowne jaskiń w po
łudniowej Francyi nastąpiło po ustaniu ero- 
zyi sąsiadujących dolin rzecznych; z drugiej:
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zaś strony te jaskinie są — ile stan dzisiejszy | 
nauki każe przypuszczać — ostatniemi, za- 
mieszkałemi przez człowieka paleolitycznego. 
Nie jest w zupełności wykluczone, że przy
najmniej na południu Europy, ludzie pa
leolityczni dłużej jeszcze mieszkali, choć 
w zmniejszonej liczbie; w niektórych zaś jas
kiniach, np. w okolicy Mentony, może być, 
że są, ślady tej egzystencyi nawet w ciągu 
owego przejściowego okresu między epoką 
paleolityczną a neolityczną. Gdyby tak rze
czywiście było, to możnaby się spodziewać 
śladów rozprzestrzeniania się neolitycznej 
kultury z jakiegoś północno-włoskiego cen
trum, sir Evans jednak wątpi o możliwości 
znalezienia czegoś podobnego. Jeżeli owo 
przejście miało miejsce w tej części powierz
chni ziemi, to jak wytłumaczyć obfite znajdo
wanie siekier z kamienia gładzonego w In- 
dyach środkowych? Gzy ludzkość neolitycz
na powracała na wschód tą samą drogą, któ
rą w zamierzchłej przeszłości wędrowali jej 
paleolityczni przodkowie na zachód? Czy ta
kie twierdzenie nie byłoby wbrew wszelkiemu 
prawdopodobieństwu? Przyznać trzeba, że 
nie mamy nic istotnego, coby mogło nam słu
żyć za przewodnika w rozwiązywaniu tej 
kwestyi; lecz zanim coś przeciwnego zostanie 
udowodnione, możemy tymczasowo przypuś
cić, że brak żywności, zmiany klimatu, lub 
wreszcie inne jakieś przyczyny, spowodowały 
zupełne opuszczenie zachodniej i północnej 
Europy przez paleolitycznego człowieka, i źe 
dopiero po długim upływie czasu Europa zo
stała na nowo zaludniona przez nową rasę, 
immigrującą z jakiejś innej części ziemi, 
gdzie jeszcze ród ludzki przetrwał, i gdzie 
w ciągu wieków wzniósł się na wyższy sto
pień kultury, niż w epoce paleolitycznej. 
Przez ten czas człowiek nauczył się chowu 
bydła, uprawy roli, tkactwa i garncarstwa, 
oraz wielu jeszcze innych rzemiosł; tylko 
obrabianie metalów jeszcze nie jest znane. 
Jestto cywilizacya neolityczna. Cywilizacya 
ta, choć u nas tak odległa pod względem cza
su, nie należy jednak całkowicie do przeszłoś
ci: i dzisiaj, równocześnie z naszą kulturą, 
istnieją rasy ludzkie, które dotąd, a przynaj
mniej przed niewielu pokoleniami, żyły w ta
kich samych warunkach oświaty, jak nasi 
europejscy przodkowie neolityczni.

Taki stan rzeczy jednakowoż długo nie po

trwa : obyczaje tych ludów prymitywnych 
zmieniają się z dnia na dzień, ich język wy
chodzi z użycia, ich podania i tradycye wy
mierają, ich starożytne sposoby rękodzielni
cze popadają w zapomnienie, i wreszcie ilość 
ich samych szybko się zmniejsza, tak. źe jest 
nieuniknione, iż w niedalekiej przyszłości te 
interesujące szczepy całkiem wyginą. A na
stępne pokolenia będą czerpać swe wiadomości 
o tych pierwotnych plemionach tylko z licz
nych dzieł folklorystycznych, które, dzięki 
obecnemu rozwojowi tej gałęzi wiedzy, utrwa
lają dla przyszłości znajomość stosunków cy
wilizacyjnych współczesnych nam ludów.

Z. E.

Kartezpsz jako przyrodnik
Odczyt wygłoszony w Towarzystiuie 

fizyologicznem w B erlin ie
P R Z E Z

P. S e h u l t z a .

(Dokończenie).

Dla Kartezyusza człowiek był poszczegól
nym tylko wypadkiem zjawisk ogólnych; był 
ostatniem ogniwem w długim ich łańcuchu, 
na który pochodnia jego zasady wyjaśniają
cej miała rzucać światło. Z tego więc pun
ktu rzućmy jeszcze okiem na jego system 
przyrody, ażeby w nim uczcić nietylko fizyo- 
loga ale i fizyka.

Kartezyusz zaczyna od początku świata. 
Jego teoryą wirów, dziś tak wyszydzoną, 
nazwał d’Alembert jedną z najpiękniejszych 
hypotez ducha ludzkiego. Zaiste, w tej for
mie, jaką jej sam Kartezyusz nadał, możemy 
ją uważać za poprzedniczkę nauki Kanta 
i Laplacea. Na swój czas była z pewnością 
genialnym pomysłem. Żeby zdanie to uspra
wiedliwić, musimy jeszcze zwrócić uwagę na 
dwie okoliczności. Kartezyusz nie uznawał 
sił działających na odległość. Wobec jego 
czysto mechanistycznych poglądów, siła taka 
poprostu wydawała mu się niedorzecznością.

Uznawał on tylko działanie wskutek bez
pośredniego zetknięcia, przez ciśnienie i ude
rzenie najmniejszych cząsteczek. Na tem
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wyłącznie polegały ruchy wirów wodnych, 
które częstokroć obserwował w strumieniach. 
W ten sposób powstają podług niego wirujące j  

ciała niebieskie. Powtóre siły, jako przyczy
na ruchu tych cząsteczek, miały tylko drugo
rzędne znaczenie; nie były one wcale pierwot
nie nierozłączne z materyą. Dopiero Bóg ob- ! 
darzył materyą siłą. W  obudwu tych pun
ktach Kartezyusz zgadzał się zupełnie ze 
wszystkimi znakomitymi fizykami swego cza
su; jakkolwiek wtedy już Gassendi, wznawia
jąc system Epikura, przygotował nowoczesne i 
poglądy. Przytem nie należy zapominać, że 
sam Newton nie zdołał się zupełnie wyzwolić i 
z  poglądowo mechanistycznych wyobrażeń 
Kartezyusza Ponieważ jednak własne jego ; 
spostrzeżenia i obliczenia stawały z tem 
w sprzeczności, Newton poradził sobie z nie- ! 
mi w ten sposób, że na miejscu poglądowego 
obrazu, którego dać nie mógł, postawił prawo 
sformułowane matematycznie; było to w myśl 
jego zasady: „hypotheses non fingo”. Przy
pisywanie jemu wprowadzenia zasady „actio 
in distans” jest tylko jednym z licznych błę
dów pokoleń późniejszych, które często wy
kończenie systemu identyfikują z pierwszym 
jego inicyatorem. Tego zwrotu w nauce 
Newtona dokonał dopiero Voltaire we Eran- 
cyi a Kant w Niemczech. Wreszcie siła 
działająca na odległość do dziś dnia tak sa
mo jest niezrozumiałą. To też starano się 
niejednokrotnie wyobrazić ją sobie poglądo
wo w myśl Kartezyusza. Ale tego nie do- 
kazały ani corpuscules ultramondains Lesa- 
gea, ani Zollnera atomy poruszane przez 
sympatyą i antypatyą. Jedyny postęp, jaki 
ta kwestyą rzeczywiście zrobiła, polega na 
tem, żeśmy doszli do przekonania, ź? nie jest 
ona możliwą do pojęcia.

Tak pojmując ruch i odrzucając próżnię 
i atomy, Kartezyusz zasadniczo ograniczył 
swoję fizykę do statyki. Tutaj też niespoży
te położył zasługi, wyjaśniając ogólną zasadę 
statyki mianowicie zasadę potencyalnej s yb- 
kości.

Na dynamice, przeciwnie, nie rozumiał się 
zupełnie i na tem polu żadnej samodzielnej 
nie pozostawił pracy; nie był nawet w stanie 
ocenić należycie nowych zdobyczy, poczynio- j 
nych w tej dziedzinie. Ze zdziwieniem czy
tamy dziś płytką krytykę podstawowych od
kryć Galileusza. W  każdym razie uznawał I

on stałość sumy ruchów. Ale myśl ta była 
dla niego identyczną z powyżej wspomnianą 
zasadą, że Bóg nadal rozciągłej materyi na 
początku ruch pewnej wielkości. Nie usiłuje 
on bynajmniej zasady tej przeprowadzić w jej 
szczegółach. Przeciwnie w nauce jego o ru
chu znajdują się grube błędy, które prawu 
temu przeczą. To też niesłusznem mi się 
wydaje uważać Kartezyusza za jednego 
z twórców nauki o zachowaniu siły. Demo- 
kryt, Epikur i Gassendi daleko prędzej na 
miano to zasługują. Bo prawo to w naszem 
rozumieniu opiera się na odrzucanem właśnie 
przez Kartezyusza założeniu, że istnieją roz
maite at^my, od samego początku obdarzone 
siłami działającemi na odległość.

Zastanowiwszy się nad powstaniem z chao 
su słońca, gwiazd stałych, planet i komet, 
przechodzi Kartezyusz do światła. To ostat
nie tłumaczy nie na zasadzie teoryi emisyjnej, 
jak to częstokroć fałszywie mu przypisują, 
ale w sposób bardzo przypominający teoryą 
drgań. Potem następuje opisanie ziemi. 
Prawda, że Kartezyusz teoryą Kopernika 
zwalczał; ale zanim mu z tego ciężki zrobimy 
zarzut, zastanówmy się, że w owym czasie 
naukę Kościoła popierały jeszcze tortury 
i stos, czyli, jak to wówczas delikatnie oma
wiano, tracenie bez krwi rozlewu. Ostatecz
nie wszak i Galileusz odwołał swoję teoryą.

Wszystko co jest na ziem i: przypływ i od
pływ morza, wiatry, ciśnienie powietrza, tę 
cze, powstanie gór i mórz, źródeł i rzek, ka
mieni, kruszców, roślin, — wszystko Karte
zyusz stara się wytłumaczyć. Wszędzie do
wodzi, że niema żadnych sił utajonych. 
Wszystkie tak zdumiewające cudy sympatyi 
i antypatyi są tylko działaniem pizyczyn 
fizycznych. Te jedynie istnieją rzeczywiście 
i wszędzie, w całej widomej przy rod ze. 
Wobec tego staje się zrozumiałem, dlaczego 
współczesny Kartezyuszowi przeciwnik jego, 
Plempius, Kartezyusza, metafizyka i racyo- 
nalistę, mógł nazwać „renatus Democri- 
tus”. Przeoczył on tylko zasadniczą różni
cę pomiędzy nimi. Dla Demokryta istniały 
tylko atomy i próżnia, nawet dusza była ma
teryą, wprawdzie specyalną jakąś, a’e zawsze 
tylko materyą złożoną z cielesnych atomów.

W  przedstawieniu wielu rzeczy K arte
zyusz nie był szczęśliwy. Prawdą jest, có 
powiedziano o nim, źe mało czyje teorye tak
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są obfite w błędne wnioski, jak jego. I  moż
naby nieledwie zastosować do niego słowa 
Cycerona, które sam Kartezyusz cytuje prze
ciwko uczonym, źe niema nic tak niedorzecz
nego, czegoby filozof który nie twierdził. 
Z drugiej strony odrzucanie bezwarunkowe 
wszelkich „causae finales”, jawne i stanowcze 
postawienie mechanistyczno-przyczynowej za
sady jako jedynej możliwej i prawdziwej 
i wspaniałe przeprowadzenie jej we wszyst
kich dziedzinach przyrody, jest znakomitą 
zasługą nietylko na owe czasy.

Na pierwszy rzut oka może się dziwnem 
wydać, źe Bacon, u którego duchy, alchemia 
i magia w wielkiem jeszcze są poszanowa
niu, większy i trwalszy wpływ mógł wywrzeć 
na przyrodoznawstwo i że od dawna jemu 
przypisują odnowienie nauk przyrodniczych.

Zrozumiemy to jednak wnet, jeżeli podsta
wy i metodę ich systemów rozważymy z pun
ktu widzenia potrzeb ich czasu.

Niedowierzanie wszelkiej tradycyi i spuś- 
ciznie naukowej było punktem wyjścia rozu
mowania obudwu. Nadzwyczajne odkrycia 
na polu historyi, geografii i kosmologii nie
skończenie rozszerzyły horyzont. Powaga 
kościoła, oparta dotąd na arystotelesowo 
scholastycznych podstawach, zachwiana była 
do głębi. Śmiały sceptycyzm ogólnie się 
rozpowszechnił. N a nowych podstawach no
wą budować filozofią—oto czego było potrze
ba. Zwątpiwszy o wszystkiem zarówno B a
con jak i Kartezyusz starali się przedewszyst
kiem wynaleźć dla nauki nowe Soę fiot. itoo aro). 
Kartezyusz znalazł kamień węgielny wszela
kiej prawdy, podstawę swego systemu w wew
nętrznej sprawie psychicznej. Jeden tylko 
fakt świadomości był dla niego niezawodnym.
I tu znowu przebija jego matematyczny cha
rakter. Tak jak w matematyce z wiadomych 
znajdujemy niewiadome na zasadzie prostych 
pewników, jak z ogólnego twierdzenia z łat
wością wyprowadzamy wszystkie poszczegól
ne wypadki bezspornej wartości, ta k 00 amo [ 
należało postępować, wychodząc z zasady 
„cogito ergo sum”. Tak jest, Kartezyusz 
w młodości swej powziął myśl wielką, z któ
rą swego czasu i Leibnitz się nosił, stworze
nia, a raczej ugruntowania nowej, ogólnej 
nauki, z której wszystkie inne dałyby się wy
prowadzić. Usiłowanie to, by z formy wnio
skować o treści, zbliża Kartezyusza do scho

lastyków. Ta jedna okoliczność musiała 
wzbudzić nieufność, a tem samem i przykład 
jego nie znalazł naśladowców. Bo też i za
sada sama była przeciwną duchowi przyrodo
znawstwa, które się naówczas, mianowicie 
w Anglii, świetnie rozwijało. Tam zajmo
wano się przeważnie zewnętrznemi objawami 
życia. Bezpośrednie badanie przyrody stało 
na pierwszym planie. Otaczająca przyroda, 
dawniej w pogardzie będąca, stała się teraz 
przedmiotem obserwacyi i rozważania. Kto
kolwiek błądzącym wskazywał tutaj drogę, 
był mężem swego czasu. Takim mężem był 
Bacon, a drogą — doświadczenie starannie 
kierowane przez metodę. Ono bowiem jed
no „chroni umysł od błędu, a naturę zniewa
la” '). W taki sposób bada się zjawiska, 
dochodzi przyczyn; skąd wnioskuje się o ich 
działaniu i sprawy poszczególne podnosi się 
do godności praw ogólnych. Zapewne, że 
drogi Bacona i Kartezyusza często się krzy
żowały; i nie jeden, np. Newton, teoretycznie 
uznawał kierunek Bacona za prawdziwy, 
a w praktyce wstępował w ślady Kartezyu
sza.

To nikogo dziwić nie powinno. Bo w rze
czy samej metoda, której Kartezyusz wpraw
dzie wyraźnie nie zalecał, ale której sam 

I zawsze się trzymał, jest, jak to słusznie zau- 
J  ważył F. A. Lange 2) daleko bliższą istotne- 
i go badania przyrody, niż jednostronna in- 

dukeya Bacona; Kartezyusz wychodził zaw
sze z tymczasowo powziętych zasad ogólnych 
i starał się przez nie objaśniać fakty na dro
dze obserwacyi i doświadczenia. Bacon chciał 
odrazu od oddzielnych zjawisk przeskakiwać 
do rzeczywistych ich przyczyn. Dziwnem 
zresztą się wydaje, źe dzisiaj właśnie w An
glii, gdzie kierunek Bacona przez przyrodni
ków wielce był cenicny i gdzie tak gorliwych 
znalazł zwolenników jak Herschell i Stuart 
Mili, zjawił się znowu obrońca myśli Karte- 
zyuszowej, jako równie koniecznej zasady do 
badań przyrodniczych. Whewell, który wed
le Buckla tak niesprawiedliwie Kartezyusza 
sądzi, wykazał, że do obserwacyi faktów 
przyłącza się zawsze nowy pierwiastek rozu
mowy, który z doświadczeniem nic nie ma

*) K. Fischer, F r. Bacon und seine Nachfol- 
ger.

2) Geschichte de3 Materialismus.
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wspólnego. „Invention of a new conception” 
jest niezbędnym środkiem pomocniczym do 
wykrycia praw ogólnych i niezawodnych.

W  jaki sposób Kartezyusz od pewnika 
świadomości przechodzi do bytności Boga, 
jakie ku temu przytacza dowody i jak potem 
jednym skokiem (salto mortale, przy którym 
każdy oprócz niego musiałby kark skręcić) 
powraca do świata rzeczywistego, to możemy 
pominąć tutaj; to bowiem każdemu jest zna
ne. Na zakończenie chciałbym tu jeszcze 
tylko dwie kwestye poruszyć.

Przedewszystkiem niesłusznie przypisywa
no częstokroć Kartezyuszowi, że on zgóry, 
niewiążąc zupełnie ducha z materyą, prze
ciwstawiał jedno drugiemu. Kto tak sądzi, 
zupełnie go nie pojął. Już z pierwszego 
zdania jego teoryi wynika, źe dla niego 
w gruncie rzeczy wszystko, nawet świat zmy
słowy, jest tylko wyobrażeniem, częścią jego 
myślenia. Z drugiej strony nie mógł zaprze
czać istnieniu świata realnego, tak wyraźnie 
pod zmysły jego podpadającego i który sam 
jeden jest dostępny badaniu naukowemu, ja
ko podległy niezmiennym prawom. W ynale
zienie zaś owej spójni, którą już poprzednio 
wskazaliśmy, przechodziło siły Kartezyusza, 
a co najważniejsza, ducha czasu, w którym 
żył. N a to musiała filozofia znaczne jeszcze 
zrobić postępy. Ty mczasem zagadnienie to, 
cel do którego należało dążyć, jasno stał mu 
przed oczami. ,.Najwaźniejszem ze wszyst
kich zagadnień jest kwestyą poglądu na isto
tę i granice ludzkiego poznania Pytanie to 
musiał sobie choć raz w życiu zadać każ
dy człowiek miłujący prawdę, gdyż badanie 
tej kwestyi zawiera w sobie całkowitą meto
dę i istotę poznania. Najbardziej niedo- 
rzecznem wydaje mi się zuchwałe i na ślepo 
rozprawianie o tajnikach przyrody, wpływie 
gwiazd i tajemnicach przyszłości, niezasta- 
nowiwszy się przedtem ani razu, czy rozum 
ludzki jest w stanie temu podołać” '). Zanim 
jednak filozofia do tego doszła, z upodoba
niem badała kwestyą, czy obie substancye 
nie są jednem i tem samem i czy nie da się 
sprowadzić tajemnicy świata do samych tylko 
spraw fizycznych, albo też do samego myśle-

‘) Descartes. Regles poui- la  d ired ion  de 
l ’esprił .

nia. Oba ostatnie usiłowania podawały do
świadczenie za swoję podstawę. Doświad
czenie jest dostrzeganiem zapomocą zmysłów. 
Zmysły nasze podlegają złudzeniu, często 
nas zwodzą. To, co my widzimy jako prawo 
natury, jest w istocie tylko przyzwyczajeniem 
naszych zmysłów. Dotąd budowano tylko 
na piasku; niemasz dla człowieka niezawod
nego poznania. Tak po upływie stu lat filo
zofia powróciła do tego samego punktu, 
z którego wyszła. To, co dla Kartezyusza 
było fundamentem jego teoryi, to samo było 
ostatnią cegiełką teoryi Humego.

Wtedy wystąpił Kant. Powrócił on do te
go samego zagadnienia, które Kartezyusz 
nazywał najpierwszem i najważniejszem/ 
i rozwiązał je. Jego transcendentalny idea
lizm stworzył właśnie tę spójnię pomiędzy 
przyrodą, pojmowaną materyalistycznie i me
tafizyką idealistyczną, która dowodzi, że na
tura cała jest nam nieznana. Obok tego 
prześwieca u Kanta myśl, że prawdopodob
nie zarówno duch jak i materya są to tylko 
odrębne przejawy czegoś trzeciego, co jest 
absolutnie niedostępne dla naszego poznania.

Pogląd ten jednakże nie został odrazu na
leżycie zrozumianym, czemu się i dziwić nie 
można. Powtórzyła się tu raz jeszcze ta sa
ma historya. Pomimo nalegań i ostrzeżeń 
Kanta, oparto poznanie na samym tylko ro
zumie, śmiało utożsamiając myślenie z by
tem. Gdy po takim locie ikarowym nastąpił 
nieunikniony upadek z nadziemskich wyżyn, 
chwycono się tem frwoźliwiej i mocniej ziemi, 
nieśmiejąc nawet oczu wznieść do góry. 
Nanowo zaczęto zjawiska sprowadzać wy
łącznie do przyczyn fizycznych.

Żaden myślący przyrodnik już dziś nie stoi 
na stanowisku takiego czystego materyaliz- 
mu. Nadzwyczajne wyniki fizyologii zmy
słów raz na zawsze pogląd ten podkopały. 
Ale jeżeli większość doszła przebojem do 
tego przekonania, że świat jest tylko wjobra
żeniem, a wszelkie życie soem, to jednak po
zostaje on przy dualizmie zupełnie podobnym 
do systemu Kartezyusza i tak jak on prze
chodzi sztucznie tylko do realizmu wiedzy.

O ile mi się zdaje, na szczęście zaczyna tu 
filozofia wywierać swój pojednawczy i zba
wienny wpływ, jakkolwiek wskutek dawnych 
jej błędów przyrodnicy niezupełnie jej do
wierzają. Zadaniem jej jest wypełnić ową
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przez Kartezyusza wskazaną, ale nieprzeby
tą przepaść, obejść paralelizm pomiędzy 
światem fizycznym jako jedynym przedmio- 
iem  badania, a światem duchowym takim, 
jakim on się przedstawia w faktach naszej 
świadomości i w fantazyi naszego uczucia i tą 
drogą, dojść do jednolitego poglądu na świat 
(tylko w tym duchu pracujący przyrodnik 
jest filozofem); materyalizm rezultatu tego 
nie osiągnie nigdy; ostatecznie dowiódł tego 
w filozofii Kant, a w przyrodoznawstwie 
Du Bois Reymond swojem „ignorabimus”.

Przejdźmy teraz do drugiego punktu. Na 
zasadzie powyższego szkicu możnaby dojść 
do przypuszczenia, które zresztą nieraz przez 
innych było wypowiedziane, jakoby filozof 
nasz nigdy na seryo nie brał całej swojej me
tafizyki; Bóg i dusza miały być z jego strony 
tylko ustępstwami dla Kościoła, które jed
nak przechodziły o wiele nawet na owe czasy 
konieczną miarę. Gassendi przecież żył 
w tej samej epoce, w tym samym kraju, 
a w dodatku był jeszcze dostojnikiem Kościo
ła, proboszczem w Digne. A jednak, co 
prawda ostrożnie, bronił on nauki Koperni
ka, nawet posunął się jeszcze dalej, wznawia
jąc naukę Epikura. Tak Lamettrie, zjadli
wie naigrawając się z Kartezyusza, mówi, źe 
ten tylko dogadzając księżom, przylepił czło
wiekowi duszę, bez której się najzupełniej 
może obejść.

To przyznać musimy, że wrodzone upodo
banie bynajmniej nie skłaniało Kartezyusza 
do teologiczno filozoficznych rozmyślań; prze- | 
ciwnie wybitne matematyczne zdolności zwra- } 
cały umysł jego do badania przyrody. Przy 
końcu najpierwszej swojej pracy Kartezyusz 
mówi: „Wyznaję szczerze, źe niezłomny mam 
zamiar, cały czas, który mi do życia pozosta
je, poświęcić na badania przyrody, aby na tej 
zasadzie można było wyprowadzać pewniej
sze niż dotąd przepisy dla sztuki lekarskiej”. 
Szkoda wielka, że,postanowienia tego nie do
trzymał. Przyczyną tego było z pewnością 
potępienie Galileusza, który był zmuszony 
odwołać to, co niedawno był wygłosił jako 
hypotezę. Haniebne to potępienie wywarło 
silne wrażenie na Kartezyuszu i skłoniło go 
do przerwania pracy przyrodniczej. Jedno
cześnie matafizyczne wywody Kartezyusza 
zyskały ogromny rozgłos, jakkolwiek wedle 
niego samego zjednywały mu dwudziestu

przyjaciół na tysiąc wrogów. Tak z czasem 
okoliczności same coraz bardziej zniewalały 
go do usilniejszej pracy w tej ostatniej dzie
dzinie.

Dodać tu jeszcze należy, że Kartezyusz by
najmniej nie miał zamiaru głosić nauki swo
jej w pismach i żywem słowem z poświęce
niem wszystkich względów osobistych. Buc
kie porównywa go z Lutrem. Ale przy bliź- 
szem rozważaniu porównanie to żadnej nie 
wytrzymuje krytyki. Przeciwnie, dwaj ci 
mężowie najwyraźniejszy przedstawiają kon
trast. To, co stanowi istotę charakteru re
formatora kościoła, na tem zbywa zupełnie 
reformatorowi filozofii: niczem niewzruszone, 
niepokonane męstwo, które życie naraża, aby 
zapewnić zwycięstwo swej nauce, olbrzymia 
siła, która druzgoce wszystko, co jej na dro
dze staje, to są przymioty, których K arte
zyusz nie posiadał wcale. Jego, że tak po
wiem, pańskiej naturze wstrętnym był zarów
no wszelki spór jak i zwracanie na siebie 
uwagi. Zwolennik Owidyusza, którego sła
wa „bene vixit bene qui latuit” wziął sobie 
za godło, chciał on żyć w zgodzie i z ludźmi 
i z kościołem. Od dziecka był przyzwy
czajony czcić wiarę, w której się wychował, 
wiarę, która nawet Faustowi zatrutą czarę 
wytrąciła z ręki. A Epikur czyż nie składał 
ofiar bogom?

Jeszcze wyraźniejszem się to wszystko sta
je, gdy przypomnimy sobie życiorys tego nad
zwyczajnego człowieka, którego życie całe 
było nieustanną walką dla zdobycia prawdy. 
Kiedy po ukończonych studyach, Kartezyusz 
zdaje sobie sprawę ze swego wykształcenia, 
dochodzi do pi-zekonania, źe szkoła, której 
całą młodość swoję poświęcił, nie nauczyła 
go niczego. Porzuca więc cały ten kram 
naukowy i rzuca się w wir świata. Ale 
wśród wszystkich jego rozkoszy coś go zaw
sze ciągnie do spokoju, samotności i rozmy
ślań. Idzie więc za popędem swego charak
teru i osiada w Holandyi, która naówczas 
była schronieniem wszystkich wolnomyślnych 
i prześladowanych. Podczas dwudziestu lat, 
które tam spędził, dwadzieścia cztery razy 
zmieniał miejsce zamieszkania, aby tylko po
zostać nieznanym i w ukryciu. Raz osiadał 
w gwarnem mieście handlowem, to zuów na 
wiejskiem ustroniu, to nad brzegiem morza. 
Ze wszystkich miejscowości pobytem jego



664 WSZECHSWIAT N r 42.

uświęconych najpamiętniejszem jest Ende- 
geest pod Lejdą. Tu bowiem zawiązała się 
pomiędzy mistrzem a jego uczenicą, Elżbietą 
ks. Palatynatu, przyjaźń, która życie obojga 
opromieniła szczęściem. N a schyłku życia 
inna znowu koronowana adeptka wyrwała 
filozofa z ciszy i ustronia. Nie umiał się 
on oprzeć naleganiom Krystyny, królowej 
Szwedzkiej. Niestety delikatne jego zdrowie 
nie wytrzymało ostrej północnej zimy. Silna 
gorączka zabrała go w 54-}m roku życia. 
Tak zgasł na dalekiej północy największy 
myśliciel, jakiego Erancya wydała.

Raz jeszcze rzucając okiem na cały system 
Kartezyusza, widzimy w nim potężne dzieło 
człowieka, który żywo odczuwał idee bóstwa, 
nieśmiertelności i wolności, ale i świat w ścis
łe ujął formuły, aby dojść do jego poznania. 
Jeżeli przedewszystkiem metafizyka jego tak 
wielki zyskała rozgłos, to z drugiej strony 
niezawodnem jest, że i przyrodnicze jego 
prace pozostały potężnym bodźcem dla po
tomności; zwłaszcza gorliwie rozważali je ci 
właśnie, którzy przeciwnikami jego się mie
nili, materialiści francuscy X V III  wieku. 
Ale i my w pracach tych znajdujemy rzeczy 
nietylko ciekawe, ale i wielce nauczające. 
Mam nadzieję, że dowiodłem tego w odczy cie 
niniejszym. Kartezyusz jest dowodem, jak  
wiele leży prawdy w słowach, które Gothe 
wyrzekł o Diderocie :

„Die hochste Wirkung des Geistes ist es 
den Geist hervorzurufen”.

Tłum. Z. Sz.

0 zjawisku zwanem „Seebaer"
na m orzu B altyekiem  

i innych mu pokrewnych zjawiskach.

(Dokończenie).

Nie jest niemoźliwem, w pojedyńczych wy
padkach, że te odgłosy mają pewną stycz
ność z burzą. Często nie widzimy błyskawi
cy, a grzmot słyszymy; zdarza się to zwłasz
cza często przy błyskawicach kulistych, 

1 o których istnieniu dziś niema wątpliwości.

Jednak „Barisal guns” i pokrewne im odgło
sy są do grzmotu dość niepodobne i nie towa
rzyszą im nigdy chmury, burze przynoszące, 
ale owszem, słychać je tylko w dnie jasne, 
ciche, trochę parne. Baz w Pomeranii „See
baer” był jednocześnie z burzą, w czasie któ
rej grzmiało i błyskało, ale wszyscy spostrze- 
gacze kładli nacisk na to, że huk, który 
„Seebaer” poprzedził, nie miał nic wspólne
go z grzmotami.

Huk podziemny mógłby raczej być przy
czyną tych odgłosów. Znane są „bramidos” 
w Guanajnato, opisane przez Humboldta, 
a podobne do nich zjawiska znane są i w Eu
ropie. Pilny obserwator, proboszcz Tscheinen 
w Grachen, w Kantonie Wallis, opisał huk 
podziemny, który dawał się słyszeć długi 
czas po wielkiem trzęsieniu ziemi w r. 188&. 
Strażnik nadbrzeżny z West Mersea, na 
wschodniem wybrzeżu Anglii, słyszał 18 lu
tego 1884 r., między 1-szą a 2-gą godziną ra
no, głośny, oddalony trzask, bez trzęsienia 
ziemi, w innych miejscach wybrzeża, w tym
że samym czasie, było lekkie wstrząśnienie, 
w kwietniu zaś nastąpiło trzęsienie ziemi, 
w Essex. Godwin Austen opowiada, że 
w środku Indyi słyszał nieraz huki, a w in
nych miejscach, w tejże samej chwili, odczu
wano lekkie wstrząśnienia ziemi. W innych 
przypadkach, nigdzie nie odczuwano wstrząś- 
nień, ale słyszano huk głuchy, a odległy.

| Część więc zjawisk w Indyach można przypi
sać trzęsieniu ziemi, i nawet nie jest to nie- 

| możliwem w niektórych wypadkach nad Bał
tykiem.

Jeśli rozróżnimy ruchy fal pochodzenia 
seismicznego, od ruchów wywołanych przez 
zaburzenia atmosferyczne, możemy przypuś
cić, że te ostatnie mogą być połączone z hu
kiem i źe zaburzeniom towarzyszy huk, który 
więcej na siebie zwraca uwagę. Ten, kto 
burzę latem obserwował, widział nieraz, że 
zanim burza dojdzie do spostrzegacza, sły
chać trzask od strony zbliżającej się burzy, 
który jednak wcale nie jest grzmotem. Nie
raz burza nie dochodzi do danego miejsca,

| a spostrzegacz tylko huk słyszy. Przy „See
baer”, który Credner tak dobrze opisał, sły
szano przed przyjściem fali trzask od strony 
morza. By bacy słyszeli silny huk na morzu, 
jakby zbliżającej się burzy, a w kilka minut 
potem ujrzeli „Seebaer”. Credner objaśnia
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ten huk, jako działanie burz miejscowych, 
które nie dochodzą do miejsca, gdzie się 
„Seebaer” obserwuje.

W tym przypadku widzimy więc zaburzenie 
atmosferyczne. O ile ono mogłoby wyjaśniać 
i inne przypadki, trudno powiedzieć, a trzeba 
zwrócić uwagę na to, że huki słychać zwykle 
w gorące, ciche, nieco parne dnie letnie, 
a równie często w ciepłą jesień. Ze wszyst
kich sprawozdań widzimy, źe te warunki bar
dzo sprzyjają opisanym zjawiskom. Huki 
słychać zwykle nad morzem, albo nad wiel- 
kieini jeziorami, (jak np. w Szwajcaryi) 
i trzeba pamiętać, źe różnica tempera
tury między morzem lub jeziorem, a silnie 
ogrzewaj ącemi się wydmami i brzegami, 
sprzyja wszelkim zaburzeniom. Zatoki Prus I 
wschodnich są bardzo wystawione na takie 
zaburzenia, a cyple piaszczyste, pozbawione 
roślinności, stanowią wązkie pasy, bardzo 
ogrzewające się latem między znacznie chłód- ! 
niejszemi powierzchniami morza i zatoki. 
Niema prawie roku, w którymby dzienniki 
nie donosiły o wielkich burzach nad zatoka
mi, dość małą przestizeń zajmujących. Pow- j  

stają one nieraz w dnie ciche, nawet słonecz- j  

ne i w kilka chwil dochodzą do gwałtowności 
orkanów. Zajmują małą przestrzeń i nie 
oddalają się od brzegu więcej, niż 6 km. 
Łączą się z innemi: niezwykłe fale wirowe, 
bicie fal na brzegu i mgła gęsta szara, krót
ko trwająca. Poza okolicą objętą burzą, 
można słyszeć taki sam huk, jak nad deltą 
Gangesu. Nad jeziorem Longh Magh wr Ir
ian dyi, gdzie w gorące dnie letnie jest wielka 
różnica temperatury między jeziorem a brze
giem, po głuchym huku nastąpił raz wicher 
wirowy, mniej wszakże szkodliwy, niź wichry 
nad zatoką kurlandzką. Będzie więc zapew
ne niedalekiem od prawdy, jeśli powiemy, źe 
zjawiska huku, znane pod nazwą „Wetter- 
schiessen”, „Barical guns”, „mist-puffers” 
i t. d. są po części burzami podziemnemi, 
częściej jednak następstwem miejscowych za
burzeń temperatury i ciśnienia powietrza. 
Występują te zaburzenia na małej przestrze
ni, objawiają się jako huk, a gdy mają miej
sce nad morzem lub jeziorem, wywołują 
„Seebaer”. Najczęstszemi są zaburzenia 
w dnie ciche, upalne, na silnie ogrzanych wy
brzeżach. Wszelkie inne wyjaśnienia wyjaś
niają tylko pojedyńcze wypadki.

Wspomnimy, na zakończenie, o innem zja
wisku, zapewne też meteorologicznem. W go* 
rące, ciche dnie letnie, nigdy w zimie lub 
w dnie zimne i wietrzne, słyszy się nieraz 
w polu albo w lesie szmer, bardzo podobny 
do brzęczenia wielkiego roju komarów. An
glicy nazywają t o : „humming in the air.” 
Zwykle przypuszcza się, że ten odgłos wywo
łują naprawdę roje owadów, w pewnej wyso
kości brzęczących. Nigdy jednak nikt nie 
widział tych owadów, których ilość musiała
by być olbrzymią. Tombinson, Tucknell 
i inni wyznają, że tych owadów szukali ale 
ich nigdy znaleźć nie mogli, i nie im tylko 
tak się nie udało. Trzeba przypuszczać, źe 
to są wznoszące się ciepłe prądy powietrzne, 
które w ciche, ciepłe dnie letnie zwykle mu
szą się znaleźć i wtedy słyszeć się dają. By
łoby bardzo ciekawem, gdyby się znalazły 
spostrzeżenia nad tym szmerem, tak cechu
jącym najpiękniejsze dnie letnie.

Z niemieckiego streściła

M. Twardowska.

(W edług artykułu prof. Hahna, umieszczonego 
w czasopiśmie „Graea”, zeszyt VIII, z r. 1897.)

U3ilhelm Preyer.

Dnia 15 lipca r. b. zmarł w Wiesbadenie 
Wilhelm Thierry Preyer, fizyolog, którego 
imię znane było poza kołami specyalnie nau- 
kowemi i który w wysokim stopniu przysłużył 
się krzewieniu nauk biologicznych. Urodzo
ny w roku 1842 w Manchesterze, jako syn 
bogatego przemysłowca, pierwsze nauki po
bierał w domu. Do szkoły średniej uczęsz
czał przez krótki czas w Anglii, poczem prze
niósł się do gimnazyum niemieckiego w Dais- 
burgu. Studya przyrodnicze i lekarskie od
bywał w Bonn, Berlinie, Heidelbergu, Wied- 
dniu i Paryżu poczem w roku 1862 otrzymał 
stopień doktora filozofii w Heidelbergu, zaś 
w r. 1866 doktora medycyny w Bonn. 
W tymże roku habilitował się w uniwersyte
cie w Bonn i wykładał tu zoofizykę i zoo- 
chemią przez trzy lata, a w r. 1869 objął ka
tedrę fizyologii w Jena. Przez dwadzieścia 
łat prawie uczył w uniwersytecie jenajskim,
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do którego pierwszorzędnych sil naukowych 
należał. Przeniósłszy się w r. 1888 do Ber
lina, miewał tu specyalne wykłady z zakresu 
fizyologii niemal do końca życia.

W  świecie naukowym niemieckim Preyer 
zajmował stanowisko wielce poważane, za
równo bowiem jako badacz samodzielny 
i nauczyciel, jak też pisarz i popularyzator 
nauki odznaczał się zaletami niepospolitemi. 
Umysłu rozległego, oryginalnego i wiedzy 
wszechstronnej, potrafił Preyer w pracach 
swych już to dotykać spraw naukowych przed 
nim niebadanych, już też stosować do pytań 
zdawna badanych metody nowe, które poz
walały z innego niż dotychczas stanowiska 
oświetlać zagadki naukowe pierwszorzędnej 
wagi. W pierwszym okresie swej karyery 
naukowej odznaczył się zaszczytnie, jako je
den z najgorliwszych obrońców i krzewicieli 
nauki Darwina. Liczne jego prace literackie 
i wykłady popularne z tej dziedziny należą 
do najlepszych płodów literatury przyrodni
czej na tem polu. Preyer w sposób mistrzow
ski włada piórem i myśli swe umie ubierać 
w piękne szaty, z pod których wszakże wy
pukłe, jasno wydobywa się rzeczywista treść 
przedmiotu. Język jego przykuwa czytelni
ka, a łatwość przedstawienia myśli naukowej 
wpływa na tych nawet, którzy mniej przywy
kli wytężać umysł nad zawftemi zagadnienia
mi wiedzy ludzkiej.

Popularność nie mniejszą niż uprzystępnia
niem teoryi Darwina zdobył sobie Preyer 
tem, źe pierwszy niemal w Niemczech poważ
niej zajął się badaniem zjawisk hypnotyzmu. 
Obok Heidenhaioa i Grutznera był on jed
nym z najgorliwszych badaczów, którzy obja
wy hypnotyzmu starali się ogołocić z ich błys
kotliwych sukienek nadprzyrodzoności i mis
tycyzmu i wyjaśnić na podstawie praw fizyo
logii i psychologii. Dało to też Preyerowi 
sposobność do przypomnienia zasług Braida 
w sprawie badań nad hypnotyzmem.

W  Niemczech znano też ogólnie Preyera, 
jako gorącego obrońcę nauk przyrodniczych 
w wykształceniu średniem. Największą wszak
że popularność nietylko w swojej ojczyznie, 
lecz w całym świecie cywilizowanym pozyskał 
swemi badaniami nad rozwijaniem się umy- 
słowem dziecka. Książka jego p. t. „Die Se- 
ele des Kindes” (Dusza dziecka) należy do 
najpiękniejszych nabytków naukowej litera

tury europejskiej. Od czasu jej ukazania 
się jest ona wzorem dla wszystkich pracują
cych nad tym zawiłym przedmiotem. Treść 
jej najistotniejszą wraz z wskazówkami, jak 
czynić należy badania nad rozwojem umysłu 
dziecięcego od pierwszych chwil życia, wydał 
Preyer nadto w mniejszem dziełku, znanem 
z przekładu i W naszym języku ’). Niema 
ani jednego objawu psychicznego w kształtu
jącym się umyśle dziecięcym, którego Preyer 
nie poddałby uważnemu badaniu. A  bada
nia te, które znalazły już wielu naśladowców, 
posiadają wartość pierwszorzędną zarówno 
dla psychologii jak i dla racyonalnej pedago
giki.

Badania psychofizyologiczne najwięcej zaj
mowały Preyera, zwłaszcza w późniejszych 
okresach jego działalności naukowej, gdy 
tymczasem pierwsze jego prace dotyczą prze
ważnie zadań czysto fizyologicznych. W tych 
poszukiwaniach samodzielnych i wysoce ory
ginalnych przejawia się umysł krytyczny 
oraz wielka umiejętność korzystania z ekspe
rymentu fizyologicznego. Pomijając pierw
sze jego prace zoologiczne, wymienimy tu 
przedewszystkiem doskonałe poszukiwania 
nad barwnikiem krwi, które w bardzo dużym 
stopniu przyczyniły się do poznania chemii 
i fizyologii krwi. Preyer długie lata przed
miotem tym się zajmował, rozszerzając stop
niowo pierwotne swe zamiary, a do najważ
niejszych rezultatów tych prac zaliczyć wypa
da, źe pierwszy wskazał drogę do ilościowego 
oznaczenia barwników przy pomocy analizy 
spektralnej. Równie gorliwie badał zjawiska 
fizyologiczne w mięśniach i sądził, źe powie
dzie mu się odnaleźć ścisły stosunek mate 
matyczny pomiędzy siłą bodźca a wielkością 
skurczu mięśnia. Jakoż wyraził ten stosu
nek w swem t. zw. prawie myofizycznem, lecz 
badania innych uczonych, zwłaszcza Luchsin- 
gera i Bernsteina, wykazały błędność wnios
ków Preyera. Znane są niemniej pomysło
we jego poglądy na przyczyny snu. Wyraził 
on w nich dziś tak ogólne przekonanie, że 
podczas pracy i czuwania wytwarzają się 
pewne związki chemiczne (ponogeny), które

*) Preyer W. Rozwój umysłowy dziecka od 
pierwszego dnia życia, oraz wskazówki do czy
nienia obserwacyi dla rodziców i wychowawców. 
W arszawa, 1894.
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odbierają, tlen doprowadzany przez krew do 
mózgu i tem sprowadzają senność. Preyer 
wskazał nawet, że tą materyą wyczerpującą 
mózg, jest kwas mleczny i zalecił ten środek 
jako lek nasenny. I  tutaj wniosek okazał 
się niezupełnie szczęśliwym, choć samo rozu
mowanie teoretyczne wiele ma za sobą słusz
ności. Wielką liczbę prac fizyologicznych 
ogłusił Preyer z dziedziny fizyologii zmysłów. 
Dotyczą one wrażeń barwnych i ślepoty 
barw, nauki o spółdźwięczności i granic słu
chu ludzkiego.

W dziedzinie embryologii i fizyologii istot 
jednokomórkowych nie mniejszą okazał 
Preyer umiejętność badania niż na polu 
fizyologii i psychologii. Bronił on oddawna 
poglądu, że elementarnych, podstawowych 
zjawisk życiowych szukać należy w najprost
szych tworach jednokomórkowych i usiłował 
zbudować gmach fizyologii ogólnej, oparty 
na badaniach protoplazmy. Krótki rys ogól
nej fizyologii wydał też Preyer i pomieścił 
w nim szkicowo, w formie niejako programu, 
stan naszych wiadomości o biologii komórki. 
Minęło już lat kilkanaście od owego czasu, 
a okazuje się obecnie, jak myśli Preyera by
ły plodnemi. Zwłaszcza w opracowaniu ucz
nia jego, Verworna, który wszedł w ślady 
swego mistrza, fizyologia komórki wydaje się 
obecnie działem biologii doskonale zaokrą
glonym i jasno wskazującym dalsze w tym 
kierunku zadanie nauki.

Człowiek o tak rozległym widnokręgu nau
kowym jak Preyer czuł się też naturalnie 
powołanym do zabierania głosu w pytaniach 
treści ogólniejszej, filozoficznej. Krytykuje 
więc współczesne teorye o początku życia na 
ziemi. Zarzucając oczywiście hypotezę sa- 
morództwa usiłuje dowieść, że materya żywa, 
organiczna istnieje od najdawniejszych cza
sów, że jest ona istotną pra-materyą, z której 
dopiero z biegiem czasu oddzieliła się, wyło- , 
niła materya nieorganiczna. Formułuje on 
w ten sposób prawo ciągłości życia na plane
cie naszej. Dalej zajmuje go sprawa wytwa
rzania i kształtowania się materyi wogóle 
i układa system genetyczny pierwiastków 
chemicznych.

W rezcie wspomnieć należy o zasługach 
Preyera dla historyi wiedzy. W Berlinie 
wykładał Preyer o historyi fizyologii, której 
krótki rys znajdujemy już we wspomnianych

wyżej jego „Elemente der allgemeinen Phy- 
siologie”. Wydał prócz tego wysoce intere
sujące listy pisane przez odkrywcę prawa za
chowania energii, Roberta Meyera do Grrie- 
singera. Nadto ważny przyczynek do dzie 
jów psychofizyki stanowią listy pomiędzy 
Fechnerem a Preyerem i pomiędzy Fechne- 
rem a Yierordtem, opublikowane przez 
Preyera.

M. FI.

S E K C Y A  CHEMICZNA.
Posiedzenie 10-te w r. 1897 Sekcyi chemicz

nej odbyło się dnia 29 maja w gmachu Mu
zeum przemysłu i rolnictwa.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z posie
dzenia ostatniego p. Znatowicz zaznaczył fakt. 
że w roku bieżącym mija sto la t od chwili jak  
Jędrzej Śniadecki rozpoczął wykłady chemii 
w Uniwersytecie Wileńskim i z tego powodu 
stworzył pierwszą chemiczną terminologią, p o l
ską. Dla uczczenia pamięci tej daty p. Znato- 
wicz zaproponował, aby chemicy warszawscy wy
stąpili do Akademii umiejętności krakowskiej 
z propozycyą ujednostajnienia wszystkich termi 
nologij chemicznych polskich, których się kilka 
rozmaitych wytworzyło. Po dyskusyi, w k fóiej 

. brali udział pp. Leppert, Znatowicz, Zatorski 
i Trzciński, p. Znatowicz przyobiecał na paź
dziernik r. b. wypracować odpowiednią notatę do 
Akademii.

Następuie pp. d-rzy Roman Jasiński i Leon 
Nencki wypowiedzieli rzec', o postępach dezyn- 
fekcyi. Jako środki dezynfekcyjne używane są 
obecnie- przeważnie: ciepło, kwas karbolowy, sub- 
limat, chlor, dwutlenek siarki. Każdy z tych 
środków posiada swoje słabe strony: ciepło nisz- 

j  czy wiele przedmiotów, kwas karbolowy można 
stosować tylko w postaci wodnego roztworu, sub- 
lim at je s t mocno trujący, chlor i dwutlenek siar
ki są to środki niepewne, a przytem też niszczą 
wiele przedmiotów. Wyższość nad temi środka
mi posiada aldehyd mrówkowy (metylowy) Po • 
czątkowo używany był do dezynfekcyi aldehyd 
mrówkowy wytwarzany w lampie K rel!a ze spiry
tusu drzewnego. Obecnie stosują aldehyd mrów
kowy w pos*aci wodnego 40°/o-owego roztworu, 
t. z. formaliny.

Roztwór ten nalewa się na chi rek wapnia, 
umieszczony w autoklawie i wytwarza zeń przez 
ogrzewanie aldehyd mrówkowy. Doświadczenia 
d rów Jasińskiego i Nenckiego dowiodły, że para 

| formaliny doskonale dezynfekuje powierzchnie 
przedmiołów. wystawionych na jej działanie, 
a nie odkaża przedmiotów, zasłoniętych przez in
ne ciała, np. pokrytych suknem, lub umieszczo
nych w fałdach ubrania. Do takiej głębszej de-
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zynfekcyi, do niszczenia zarazków, wnikających 
w w) dzielinami w ubranie, pościel i t. d. należy 
stosować dezynfekcyą termiczną. Zamiast au'o- 
klawu (aparatu  Triliata) d -r  Nencki i Jasiński za
stosowali aparat widziany przez nich w Instytucie 
medycyny doświadczalnej w Petersburgu, a s to 
sowany tam do dezynfekcyi parachlorofenolem 
(w roztworze 1 ‘/a %  owym). Jest to  dużych 
rozmiarów rozpylacz w rodzaju dużego rafreszy- 
sera z odpowiednią pom pką powietrzną. Do te 
go aparatu  referenci używają aldehydu mrówko
wego w roztworze 4 °/0-wym.

Następnie p. Stanisław Rościszewski odczytał 
rzecz o sztucznych barwnikach, a w szczególności
0 tetrazowych i tiazolowych. Referent rozpo
czął swój wykład krótką historyą barwników 
anilinowych, wynalezionych dopiero w drugiej 
połowie naszego stulecia przez W. H. Perkina
1 M. E. Verguina. Od niej przeszedł do teoryi 
W itta grup chromogenetycznycb i auksochromo- 
wych, następnie do pier wszych tetrazo-barwników 
M. W altera i P. Botigera, objaśnił budowę te tra- 
zo/wiązków z dwupierścieniem fenilowym, kreśląc 
diagram z położeniemi meta, orto i para  atomów 
wodoru, rodników i grup amidowych względnie 
do atomów węgla benzolowego w położeniu 1 
i stw ierdził konieczność bezwarunkową tych 
ostatnich dla wytworzenia właściwych tetrazó- 
barwników o własnościach bezpośredniego b ar
wienia bawełny. Dalej mówił nieco obszerniej
0 sposobie otrzymywania niektórych ważniejszych 
zasad tetrazowych. jak  np. benzydyny, tolidyny
1 stylbenu. Po szczegółowem wyjaśnieniu budo . 
wy tetrazów , referent mówił o ogromnych zasłu
gach pierwszych pionierów Tow arzysw a Socitte 
pour 1’indus'rie  chimique w Bazylei, na czele 
których stoi d r  I. Schmid i dorównywający mu 
w pomysłach F r. Saudmeyer, podał historyą 
barwników tiazolowych, wymień ając prace A. 
Greena i F r. Sandmeyera nad prymulitfą i poli- 
chrominem, również, jak  prace Leonhardta z Miihł- 
heim i I. R. Geigy et Co nad pseudoetrazozw iąz- 
kami. Wreszcie przeszedł do ścisłej teoryi przy
czyn powstawania związków barwnych z bez
barwnych, zwracając szczególną uwagę na znacze
nie grup paraamidowych w budowie właściwych 
związków tetrazowych. Następnie mówił bardzo 
obszernie o najnowszych zdobyczach chemii 
barwników: o przekształceniu kwasu f-am ido naf- 
tolosułfonowego (NH2,S03H,0 H — 2 : 6 : 8) na 
zasadę tetrazową, o pracach Badische- Soda et 
Anilinfarbenfabrik i Societe pour 1’industrie chi- 
mique nad przemianą azozwiązków wełnianych 
na odpowiednie bawełniane barwniki bezpośred
nie, pracach, uwieńczonych świetnym rezultatem .
W zakończeniu poruszył nieco praktyczną stronę 
farbierską, wykazał natu rę  procesu farbierskiego, 
zachodzącego między włóknem zwierzęrem, lub J  

roślinnetn, a barwnikiem kongo, wypowiadając ! 
przytem swe zdanie o prawdopodobieństwie akcyi j  

mechanicznej, zachodzącej w tym przypadku, | 
i wykazał wartość praktyczną dla farbiarza ta- |

blic W. M. Gardnera podających ilości f. zw. to- 
! warzyszy farbierskich dla każdej z osobna farby 
j  z szeregu bawełnianych barwników bezpośred

nich.
Na tem posiedzenie zostało ukończone.

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

—  Sen zimowy zwierząt ssących stanowi 
w czasach ostatnich często przedm iot badania 
biologów. Forel, Duboit, Dutto i inni wykony
wali swe doświadczenia głównie ze świszczem 
(Aretomys marmota), choć i inne ssaki badali 
pod tym względem. Zwłaszcza obszerne badania 
ogłosił p. Dubois, profesor fizyologii porównaw
czej w Lyonie. Oto najważniejsze rezultaty  tych 

[ poszukiwań. Dowiadujemy się przedewszyst
kiem, że nie można ścisłej przeprowadzić granicy 
między snem zimowym i zwykłym, że sen zimo
wy stanowi właściwie tylko przedłużenie zwykłych 
okresów snu i że zwierzęta śpiące w zimie mogą 
się też bez snu takiego obywać, jeżeli są utrzy
mywane w ciepłych izbach. Zjawiska fizyolo- 
giczne podczas snu zimowego dają się porównać 
z narkozą połączoną z postem sześciomiesięcz- 

.nym. Przewód pokarmowy zwierzęcia pogrążo
nego we śnie zimowym, zwłaszcza żołądek zaw
sze je s t wypełniony cieczą, podobnie jak  u alko
holików i ludzi znarkotyzowanych. Trawienie 
posłępuje bardzo powolnie, tak  że tylko co 3 — 4 
tygodni wydalony zosfaje kał oraz bardzo stężo
ny mocz. Krążenie krwi w mocno rozszerzonych 
naczyniach płuc, serca i orgai.ów brzusznych je st 
bardzo powolne; mózg wogóle mało zawiera krwi. 
Serce zabitego podczas snu zimowego świszczą 
uderza jeszcze przez jak ie  trzy  godziny i dłużej, 
podobnie ja k  u zwierzęcia zimnokrwistego, gdy 
tymczasem serce świszczą zabitego w lecie obu
miera szybko, jak  u każdego zwierzęcia ciepło- 
krwistego. Prawo oddychania wymaga podczas 
najgłębszego snu zimowego zaledwie l/30 do ' / i0 
ilości tlenu, ja k ą  zużywa w tym samym czasie 
zwierzę c z u m  ające. Krew żylna przeto zawiera 
dużo dwutlenku węgła. Przy upuście krwi z tę t
nicy wypływa je j mniej niż w normalnych warun
kach, rana zasklepia się i zazwyczaj zwierzę po- 
zos‘aje przy życiu. Podczas snu zimowego zu
żywa się przez utlenienie przeważnie tłuszcz na
gromadzony w czasie lata, zaś w stanie czuwania 
ulegają spaleniu głównie wodany węgla. Ciężar 
ciała oczywiście zmniejsza się statecznie; ubytek 
przez całą zimę wynosi około 200 <j na 1 kg 
zwierzęcia. Przez 160 dni zimowych świszcz 
nie zużywa więcej materyj niż w stanie czuwania 
przez dni 12. O przyczynie bezpośredniej, spro
wadzającej sen zimowy, wypowiadano rozmaite 
poglądy. Nowsi badacze zgadzają się z fizyologa- 
mi dawniejszymi i upatru ją tę przyczynę wyłącz
nie w opadaniu tem peratury ciała podczas zimy;
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to samo widzimy u ludzi zamarzających, jak  wia
domo, niezmiernie do snu skłonnych. Istotnie 
okazuje się, że zwierzęta śpiące w zimie odzna
czają się tem, że wogóle dużo oddają ciepła przez 
promieniowanie. To promieniowanie z powierzch
ni skóry w zwykłych warunkach je s t proporcyo- 
nalne do kwadratów z powierzchni ciała przy da
nej tem peraturze. . Tymczasem doświadczenia 
kalorymetryczne p. D u tta  przekonywają, że 
świszcz traci znacznie więcej ciepła przez p ro
mieniowanie aniżeli królik tejże wielkości i takie
goż zabarwienia, nawet gdy tem peratura krwi 
pierwszego je s t niższa o 4 —  5 stopni od tem pe
ratury  krwi królika. Okoliczność ta  wyjaśnia, 
dlaczego świszcz i podobne w tym względzie 
zwierzęta tak łatwo zapadają w sen zimowy. 
Dubois natomiast szuka przyczyny gdzieindziej, 
mianowicie w skupianiu się dwutlenku węgla we 
krwi, co, jak  wiadomo, poprzedza także sen nor
malny, a wskutek czego przez rzadsze oddychanie 
można także sprowadzić sen. W atmosferze bo 
gatej w dwutlenek węgla świszczę łatwo zapadają 
w sen. Dubois w zjawisku tem widzi pewien ro
dzaj samoodurzania, autonarkozy. Jak  już wia
domo z obserwacyj dawniejszych, nie należy 
świszczą umieszczać w powietrzu o tem peraturze 
poniżej zera, jeżeli zamierza się sprowadzić 
u niego sen. Przeciwnie, śpiące ju ż  zwierzę bu
dzi się w tym razie; przyczyny zaś tej pozornej 
anomalii szukać należy w owych siłach obronnych 
organizmów, których znamy bardzo wiele. Gdy
by bowiem zwierzę pogrążone w śnie zimowym 
pozostawało przez dłuższy czas w tem peraturze 
niższej od 0°, szybkoby zginęło, gdyż nie wy 
twarzałoby w t j  ch warunkach swego istnienia 
dość ciepła dla opierania się mrozowi. Prócz 
tego podczas snu zimowego, choćby najlepiej 
ochronione budzi się zwierzę od czasu do czasu, 
gdy pęcherz moczowy dostatecznie je s t wypełnio
ny. Spostrzeżenia tego dokonał Forel. Gdy 
zaś sztucznie zrobiono przetokę, przez k^órą 
mocz może wypływać w miarę zbierania się w pę- I 
cherzu, zdarza się, że zwierzę nie budzi się przez | 
cały czas snu zimowego. Badania prof Duboisa j  

dotyczą prócz wymienionych jeszcze wielu innych 
zjawisk fizyologicznych podczas snu zimowego. } 
Powyżej przytoczyliśmy tylko rezultaty  najważ- j 
niejsze pra^y p. t. „Physiologie comparee de la i  

m arm otte” . M. FI.
—  W ym ieranie pokoleń roślin, wyhodowanych  

przy słabem  oświetleniu. P. John Clayten, wy
brawszy na wiosnę 12 okazów marchwi jednako
wej wielkości i wogóle możliwie jednakowego wy
glądu, zasadził je  obok siebie, ale w taki sposób, 
że 6 było silnie oświetlonych przez słońce, 6 zaś 
zasłoniętych deskami przed światłem bezpośred- 
ńiem. W  październiku p C. zebrał nasiona 
i zważył je  osobno: grupę I  z 6-ciu oświetlonych 
roślin i grupę II z 6-ciu nieoświetlonych. Stosu
nek wagi świeżych nasion obu grup wynosił 
99 : 29, a wysuszonych 3 : 1. W ynik ten zresztą 
był najzupełniej do przewidzenia. W roku nas-

I tępnym p. C. zasiał obie grupy nr.sion, ale tym 
I razem nie zasłaniał wcale roślin od światła 

A jednak ujemny skutek zeszłorocznej hodowli 
ujawnił się w ten sposób, że okazy, które wyros
ły z nasion II grupy, d iły  2 ra?,y mniejszy 
sprzęt, niż okazy z nasion grupy I. Prowadząc 
swe doświadczenia jeszcze przez 2 lata, p. C. do 
szedł do tego, że 3-cie pokolenie, wyhodowane 
z nasion II  grupy, wytworzyło wprawdzie kwiaty, 
ale nie było już w stanie wydać nasion.

(La Naturę). B. D.

—  Wpływ promieni X na temperaturę zwierząt.
P. L. Lecercle poddawał działaniu promieni X  
tylną część ciała królików, usunąwszy z niej po 
przednio włosy i następnie mierzył tem peraturę 
ciała zewnętrznie na skórze oraz w odbytnicy za • 
rai po działaniu promieni i po upływie ‘/2 godzi
ny. Pomiary wykazały, że początkowo tem pera
tu ra  obniża się, ale następnie podnosi się wyżej, 
niż była przed wystawieniem ciała na działanie 
promieni X.

(Rev. scient.) B. D.

—  Chityna, zawarta w pokrywach wielu zwie
rzą t bezkręgowych, pod wielu względami wyka 
zywala już  dawniej pewne analogie z błonnikiem 
roślinnym. Pragnąc podobieństwo to bliżej jesz
cze zbadać, p. Zander podjął badania nad odczy
nem jodowym i użył w tym celu rozmaitych wo- 
danów węgla, glikogenu, mączki rozpuszczonej, 
drzewnika, chityny, badając ich zachowanie się 
chemiczne pod wpływem rozcieńczonego roztwo
ru  jodu, do którego dodawano pewną ilość wody, 
roztworów chlorku cynku lub siarczanu cynku, 
ałunu, oceanu sodu, chlorku sodu lub chlorku 
amonu. Okazało się, że w tym względzie chity
na najbardziej zbliża się do glikogenu. Powiod
ło się też autorowi wyróżnić dwie odmiany chity
ny: jedna barwi się od jodu i chlorku cynku na 
fiolotowo, druga na bruna4no; obiedwie występują 
wspólnie albo oddzielnie u skorupiaków, owadów, 
robaków i mięczaków. Pan Zander zajęty  je s t 
w dalszym ciągu poszukiwaniami nad tworzeniem 
się chityny.

(Arch. f. Physiologie). M. FI.

—  Drażniące własności niektórych obuwików 
(Cypripedium) zauważył p. Mac D ougal: m iano
wicie, jeśli natrzemy skórę na ramieniu lub tw a
rzy liśćmi C. spectabile, po kilku godzinach 
w miejscu natartem  uczuwamy dość silny i bar
dzo nieprzyjemny ból, tak  dalece, że traci się 
chętkę powtarzania tego doświadczenia na sobie. 
Taki sam skutek wywołują liście C. pubeseens 
i C. parviflorum. Zająwszy się dokładniej zba
daniem przyczyn tego rozdrażnienia skóry, p 
Mac Dougal przekonał się, że je s t ono spowodo
wane przez gryzące działanie płynu, który wy
dziela się z włosków gruczołowych, znajdujących 
się na powierzchni liści. Działanie to bywa naj-
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silniejszem w okresie tworzenia się owoców; moż
na więc przypuszczać, że je s t ono środkiem 
ochronnym dla rośliny, zabezpieczającym jej na
siona, póki nie dojrzeją,

(Rev. scien*-.)

B. D.

—  Ślimaki mgsożerne. Pan Emil Jung 
w Genewie zauważył kilkakrotnie wypadki żywie
nia się pokarmem zwierzęcym u ślimaka sadowe
go (Helix pomatia). Zdarza się to zwłaszcza na 
wiosnę, kiedy ślimaki budzą się ze snu zitr.owego. 
P. J. widział pewnego razu  ja k  w lesie objadały 
one trupa wiewiórki, a innym razem ogryzały 
skórę przy pomocy swej ta rk i językowej. Dla 
większego upewnienia się p. J . karm ił mięsem 
wołowem, a także rabami i żabami ślimaki, hodo
wane w terraryach. Spostrzeżenie to nie je s t 
zresztą odosobnione, gdyż takie same przypadki 
mięsożerności były obserwowane u ślimaków na
gich (Limax).

(R ev . s c i e n t ).

B. D.

—  Ośmiornica, zamieszkująca skorupy mał
ŻÓW została niedawno odkryta koło wybrzeży Ka
lifornii. Otrzymała ona nazwę Octopus Digueti 
na cześć podróżnika, który j ą  odkrył. Głowonóg 
ten wielkością nie przewyższa pięści, barw ę ma 
różową w ciemniejsze plamki, przedstaw ia zaś tę 
osobliwość, że obiera sobie na mieszkanie puste 
skorupy małżów z gatunków Cytherea sąualida 
i Pecten dentatus. W skorupkach umieszcza się 
w taki sposób, że tylna część ciała jest skierowa
na ku zawiasie, ramiona zaś ku otworowi; tym 
sposobem zwierzę może zaopatrywać się w żyw
ność, nieopuszczając swego schronienia. Zresz
tą  ośmiornica nie przebywa w niem nigdy stale, 
korzystając z niego głównie w czasie składania 
ja jek . Można ich zawsze znaleść po 60 i więcej, 
przyklejonych za pomocą nitkowatych wyrostków 
do wewnętrznej powierzchni skorupek. Ja jka  
mają kształt podłużnie eliptyczny (9mm długie, 
3mm. szerokie) i są otoczone przezroczystą perga
minową skorupą, zaopatrzoną w jednym  końcu 
w nitkowaty wyrostek, 4 mm długi; na nim właś
nie zawieszone je s t ja jko . Obok dorosłej oś
miornicy i ja jek , w skorupie małża znajdują się 
zwykle i młode, niedawno wylęgłe z ja jek .

(La N ałure).

B. D.

—  Najprostsze ciała białkowe. Z badań 
A. Kossela wynika, że wszystkie, tak  wielce roz
maite ciała białkowe posiadają wspólne jąd ro , 
podobnie ja k  ciała aromatyczne m ają w sobie 
jądro  benzolowe. To jąd ro  ciał białkowych przy 
rozkładzie tych ostatnich wytwarza produkty za
sadowe: histydynę (C6H9N30 2), argininę (CgEr,,-

Nt 0 2) i lizynę (C6H14N20 2). W ciałach białko
wych o najpros'szym  składzie, t. zw. protam i
nach, mamy związki chemiczne zawierające wy
łącznie owo jądro  bez żadnych innych grup, 
a więc i bez kwasów amidowych (leucyny, ty ro 
zyny). Kossel badał protaminy rozmaitego po
chodzenia i dowiódł, że nie są one pomiędzy sobą 
identyczne. Wszystkie znane dotychczas prota
miny otrzymano z ciałek nasiennych r y b : sturynę 
z jesio tra , salminę z łososia i klupeinę ze śleiizia. 
Skład salminy wyraża wzór C32H6iN180 3, k!upei- 
ny C30H57N170 8. Z opisu własności okazuje się, 
że ciała te dzielą najważniejsze własności z ma- 
teryam i białkowemi. Pepsyna wszelako nie 
traw i ich. Działając wrącemi rozcieńczonemi 
kwasami mineralnemi, otrzymujemy z protam in 
pochodne podobne do peptonów, łatwo rozpusz
czalne w wodzie. Tak np. ze sturyny powstaje 
sturon C30H01N ,,0 8, różniący się od klupeiny 
tylko tem, że zawiera o dwie cząsteczki wody 
więcej. Charakterystyc?nem jest dla p ro łamin, 
że mają własności wyraźnie zasadowe, skutkiem 
czego łatwo tw orzą sole. Badania Kossela poz
walają przeprowadzić do pewnego stopnia racyo- 
nalny podział ciał białkowych, oparty na ich bu
dowie chemicznej. W edług systematyki takiej 
pierwszą grupę stanowią same protaminy; do po
zostałych zaś grup należą ciała białkowe, w k tó 
rych obok jąd ra  znajduje się mniej lub więcej 
łańcuchów bocznych. W drugiej więc grupie 
pomieścić można ciała klejowe, zawierające ali
fatyczne kwasy jednoamidowe (leucyna, glikokol); 
w trzeciej peptony i fibrom (z jedwabiu), które 
prócz tpgo m ają jeszcze rodniki aromatyczne; 
wreszcie ciała białkowe czwartej grupy zaw ierają 
także rodniki siarkowe. Do tej ostatniej grupy 
należałaby przeważna część tych związków, któ
re obecnie obejmujemy nazwą ciał białkowych. 
Należy także uwzględnić, że i większe kompleksy 
białkowe mogą się łączyć ze sobą dla utworzenia 
nowych związków. Tak więc, według Kossela, 
łączą się protam iny z rozmaitemi innemi ciałami 
białkowemi, a również mogą się łączyć np. albu- 
mozy z globulinami. P rzez sprzężenie zaś z in
nemi kompleksami organicznemi lub nieorganicz- 
nemi powstają wreszcie z powyższych grup ciał 
białkowych t. zw. proteidy (np. hemoglobina, 
nukleina i t. p ).

M. FI.

—  Miedź W starożytności. Z badań Berthe- 
lo ta wynika, że już  przed 4000 lat, wcześniej 
przeto niż bronz, czysta miedź używana była do 
wyrobu broni i rozmaitych narzędzi. Berthelot 
analizował różne przedmioty znalezione w Fello  
w Chaldei, które, sądząc z napisów, jakie nosiły, 
sięgały owego czasu i składały się z niemal zupeł
nie czystej miedzi.

(Compt. rend.).

A. L.
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—  N ajw yższe w zniesienia balonów  dają się, 
w tdług zestawienia p. Mullenhoff w piśmie „Die 
N atu r”, ułożyć w porządku następującym:

1) W zloty, których wysokości oznaczone zo
stały na podstawie dokładnych dostrzeżeń bai-o- 
metrycznych i termomefrycznych, dokonywanych 
podczas podróży:

Welsch, 10 listopada 1852 . . . .  6987 m.
Gay Lussac, 16 września 1804 . . . 7016 „
Barral i Bisio, 26 czerwca 1850 . . . 7039 „
Glaisl er, 26 czerwca i 18 sierpnia 1862 7100 „ 
Sivel i Croce Spinelli, 22 m arca 1875 . 7300 „ 
Glaisher, 10 kwietnia 1863 . . . .  7300 „ 
Glaisher, 17 kwietnia 1862 . . . .  7924 „ 
Gross i Berson, 11 maja 1894 . . . 7950 „
Tissandier, Sivel i Croce Spinelli, 15

kwietnia 1875 ...................................... 8600 „
Glaisher, 5 września 1862 . . . . 8838 „
Berson, 4 grudnia 1894 .........................9150 „

2) Wzloty, których wysokosó oceniano we
dług danych mniej pewnych :

Green, 27 września 1836 
Pani Blanchard, 26 kwietnia 1809 
Hobard, 9 października 1835 
Garwerin, 3 października 1803 
Green i Recoch, 1838.
Comaschi, 1842 . . . .
Andreoli, 22 kwietnia 1808 .
Blanchard, 10 listopada 1785 
Glaisher, 5 września 1862 .

O statnią więc z tych wypraw odbył Berson, 
a o tej podróży opowiada następne szczegóły : 
„W  wysokości 1500 metrów term om etr okazywał 
-f-5°C, ale w wysokości 4200 m  opadł już  do 
—  25,5; zacząłem doznawać słabych uderzeń 
serca. W wysokości 6750 m, przy — 29° zim
na zacząłem oddychać tlenem, który ze sobą za
brałem; wywiera to działanie wyborne. W yrzu
cam worki z piaskiem jedne za drugiemi i dosię
gam wysokości 8000 m przy — 39°C Czuję 
się lepiej, aniżeli podczas wzniesienia 11 maja; 
w miarę wszakże, jak  wzbijam się wyżej, nie 
mogę już  oddychania tlenem przerywać dłużej 
n ż na kilka sekund, inaczej bowiem ulegam nie
bezpiecznemu osłabieniu. Dzięki pomocy tlenu 
mog§ wykonywać swe prace dosyć łatwo. Tem
pera tu ra  obniża się do —  40°, a na wysokości 
9000 m  przedostaję się wreszcie przez warstwę 
chmur pierzasto-warstwowych, k fórą już oddaw- 
na dostrzegałem na niebie. Nie są one utworzo
ne z kryształków lodowych, ale z drobnych kłacz
ków śnieżnych. Barom etr opadł do 231 wiw, 
term om etr wskazuje — 47 ,9°”.

T. Ii

7430 „ 
7600 „ 
7935 „ 
8186 „ 
8268 „ 
7474 

10000 ” 
10400 „ 
11000 „

—  0  nowym sposobie otrzym ywania c ia ł 
wonnych Z kw iatów  donosi p. J. Passy w pracy 
przedstawionej Akademii francuskiej. Kwiaty 
dają się podzielić na dwie g ru p y : do pierwszej 
należą zawierające w stanie już gotowym znacz
ną ilość wonnej materyi, ja k  np. róże, kwiat po
marańczowy; do drugiej zaś takie, które wytwa
rzają substancyą wonną stale w małej ilości 
i pozwalają jej ulatniać się. Z kwiatów katego- 
ryi pierwszej w rozmaity sposób otrzymać można 
ciała pachnące, nie zależy tu  bowiem na u trzy
maniu kwiatów przy życiu. Można tu  zastoso
wać dystylacyą albo macerowanie w ciepłych 
tłuszczach lub wreszcie wytrawianie zapomocą 
płynnych i lotnych rozpuszczalników, 'ak alkoho
lu, eteru i t. p. Do tych kwiatów natomiast, 
w których materya wonna tworzy się i ulatnia 
powoli — a należy tu  przeważna część kw ia
tów —stosowano wyłącznie metodę t. zw. enfleu- 
rage, która polega tem, źe kwiaty układają się 
warstwami naprzemian z tłustem i olejami na zim
no; kwiaty codziennie się odnawia aż do czasu, 
kiedy oleje nasycą się pachnidłem. Jest to me
toda długa i wielce kłopotliwa. Pan Passy ob
myślił przeto inną, ulepszoną. Zanurza on kwia
ty  całkowicie w wodzie, do której dodano niewie
le soli. W  tym ośrodku kwiat przez dłuższy 
czas pozostaje przy życiu i wytwarza materye 
wonne przechodzące do roztworu wodnego. Gdy 
już woda dostatecznie nasyciła się ciałami won- 
nemi, dobywa się te ostatnie przez wykłócanie 
z eterem. Tą drogą otrzymał pan Passy dobre 
rezultaty  w wielu takich przypadkach, w których 
metoda dawniejsza okazywała się zupełnie nieu
żyteczną,

(Prometheus).

A. L.

—  Olbrzymi żółw lądowy z gatunku Testudo 
Daudenii został przywieziony niedawno do ogrodu 
zoologicznego w Londynie. Ma on 1,375 m dłu
gości i 0,85 m szerokości; wagi jednak nie posia
da odpowiedniej do wielkości, gdyż najwidoczniej 
był źle odżywiany dotąd. Pochodzi z wysp Al- 
dabra, na oc. Indyjskim i miał ju ż  spędzić w nie
woli 150 lat.

(Rev. scient.)

B  D.

—  Wilki W Rossyi. W edług przypuszczalnych 
obliczeń ilość wilków w Rossyi wynosi koło 
175000. Z jadają one rocznie do 180000 bydła 
rogatego, 560000 owiec, 100000 psów, —  co 
wszystko razem przedstawia wartość kolo 15 mi
lionów rs. Ilość ludzi, zjadanych przez wilki, 
wynosi w przecięciu 150 rocznie.

B. D.
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—  Produkcya herbaty w Indochinach w ci^gu 
la t 60 zrobiła ogromne postępy. W  r. 1834 rząd 
angielski wyznaczył komisyą do zbadania, czy 
uprawa tej rośliny w Assamie dawać będzie po
myślne wyniki. Założono plantacye, sprowadzo
no nasiona i doświadczonych robotników z Chin 
i w r. 1838 przysłano do Londynu pierwsze 
próbki herbaty indyjskiej, k tó ra  została dobrze 
przyjęta przez publiczność. Zaraz w następnym 
1839 r. zawiązało się prywatne towarzystwo 
Assam Tee Company. Ilość plantacyj i obroty 
handlowe zwiększały się z roku na rok i dzisiaj 
interes ten przedstaw ia wartość 875 milionów 
franków i przynosi 73/ 40/ 0 czystego dochodu.

Do czasu zawiązania się Assam Tee Company 
Chiny miały monopol na herbatę, a i dzisiaj je sz 
cze najlepszą herbatą je s t chińska. W  każdym

jednak  razie assatnska rywalizuje z nią z pom yśl' 
[ nym skutkiem i w Anglii wyparła ją  prawie zu 

pełnie z użycia; jeszcze w r  1868 Anglia otrzy
mywała 100 milionów funtów herbaty z Chin 

| a tylko 7 z Assamu; a w r. 1896 —  203 miliony 
z Assamu, a tylko 24 z Chin. Wobec wzra- 

J  stającej wciąż produkcyi (o 18 — 20 milio- 
| nów funfów rocznie), plantatorzy z Assamu na

wiązują obecnie stosunki z innemi państwami 
Europy, a także z Ameryką i Australią, zwięk
szając sobie w te n  sposób ilość rynków odbyta

(Rev. scient.)

B  D.

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 d. 6 do 12 października 1897 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 sukundę

Sum a

opadu
'

U w a g i

7 r. 1 p.  j 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. | N ajw . N ain.

6 S. 58,6
1

57.6  57,5
I

>,4 4,4 0,9 4-5 0,3 71 E ?,NE8,N5 0.1 9-5f- od 630 pm.
7 C. 55,8 55,2 ! 54,9 1,1 2,7 2.6 | 3,5 0,5 84 NE5,N7,N6 o,3 0  w  nocy.
8 P 53,4 52,3  51,8 1,8  1 2,3 2,5 2,9 1,6 90 N E5,N4,N4 4.3 # • 55- caty dzień z przerw .
9S . 5o ,2 49,8  , 49,3 3.4 4,6 6,7 : 6,7 2,3 92 N», N5,N3 1,3 •  dr. a. m. 1 p. m.

10 N. 49,o 5 o,2 52,4 5,8 9,7 6,6 : lo ,3 5,5 85 NW*,NW»,W* —
11 P. 52,9 5 1,1 48,8 5,5  10,7 8, t 12,2 4,o 75 SW*,SW»,S» 0,1 9  dr. ok 115 pm. i od 8s ,pm.
12 W. 45,4 44,2 , 4 t.o 6,7 j 9,o 6,6 9,5 6,5 85 S*,SW4 SW5 5,4 •  a. m. 1 245 pm i 6,5-84()pm.

Ś red n ia  5 i,6  4,9 83 11 ,5

T R E Ś Ć .  Dawność rodu ludzkiego, według Sir Johna E vcnsa.— Kartezyusz jako  przyrodnik, odczyt 
Schultz (dokończenie).— O zjawisku zwaneni „Seebaer” na morzu Baltyckiem i innych mu pokrewnych 
zjawiskach, streszcz. M. Twardowskiej (dokończenie).—  Wilhelm Preyer, przez M. FI. —  Sekcya che

miczna. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości.
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