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0  NEO W ITALIZM IE.
Mowa E . Du Bois-Reymonda ku uczczeniu pa
mięci Leibnitza, m iana w Berlinie w Akademii 

Umiejętności d. 28 czerwca 1894 r.

Wiekopomnej pamięci Kartezyusz twier
dził, jak wiadomo, że zwierzęta, w przeci
wieństwie do człowieka, są to istoty bezdusz
ne, słowem maszyny; dziś jednak wiedzieć nie 
możemy jakie mogłyby być Kartezyuszowi 
znane maszyny, do pewnego stopnia podobne 
do zwierząt, a zatem prawdopodobnie auto
matycznie działające, któreby mogły były 
nasunąć mu owo porównanie.

Leibnitz przypisywał wprawdzie zwierzę
tom monadę duchową, rozciągał on jednak 
to  wyobrażenie i na człowieka. Podług jego 
nauki bowiem, wszystkie sprawy odbywają 
się w ciele ludzkiem czysto mechanicznie; od
powiednie zaś stany duszy, wrażenia zmysło
we i przejawy woli zgóry określone zostały 
przez Boga przy stworzeniu odpowiedniej 
monady duchowej, tak samo jak odpowiednie 
sprawy fizyologiczne, i nie pozostają z temi 
ostatniemi w żadnym związku przyczynowym. 
W  ten to sposób Leibnitz chciał rozwiązać

zagadkę pozornego oddziaływania wzajemne
go duszy na ciało przy pomocy swojej „har
monia praestabilita”; teoryą ta mało kogo 
zadowolniła oprócz samego jej twórcy, który 
kładł na nią największy nacisk, i niewiele 
była szczęśliwiej pomyślana niż „okazyona- 
lizm” szkoły Kartezyusza. Jedna strona tej 
nauki, jak to zobaczymy, zasługuje jednak 
dziś jeszcze na uwagę. Oczywiście, podług 
Leibnitza, cały świat organiczny ze wszyst- 
kiemi swemi cudami, z zewnętrznem przysto
sowaniem i celowością wewnętrzną powstaje 
na czysto mechanicznej drodze. U  Leibnitza 
niema mowy o żadnej sile życiowej, niemasz 
u niego ani impetum faciens Boerbaavea, ani 
archeus influens van Helmonta. Nieodpo- 
wiadające swemu celowi urządzenia, których 
nie brak przecież ani w naturze organicznej, 
ani w ciele naszem, nie stanowiły dla niego 
żadnej trudności; podług niego bowiem świat 
nasz jest najlepszym wśród nieskończonej 
ilości światów, które mogłyby istnieć. W nim 
jednym Bóg. jakby przy pomocy rachunku 
waryacyjnego, znalazł maksymalny stosunek 
pomiędzy sumą dobrego a sumą złego, dla
tego też świat ten został przez Boga wybra
ny i powołany do życia. Ponieważ Leibnitz 
odrzucał wolną wolę, przeto nie stanowiła 
ona dla niego żadnej przeszkody.
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Poglądy te jednak były zbyt sprzeczne ze 
zwykłym ludzkim rozumem i dlatego nie 
mogły wywrzeć znacznego wpływu na zapa
trywania przyrodników i lekarzy. Yoltaire 
wyszydził je w „Candide”. Uczeni fachowi 
pozostawili je na stronie i dalej każdy z nich 
tworzy własne teorye zjawisk życiowych. 
Nauka wogóle pozostawała jeszcze w pętach 
teologii, światło wielkiego odkrycia Newtona 
słaby zaledwie rzucało odblask na dziedzinę 
biologii. N a polu fizyologii pierwsze kroki 
donioślejszego postępu na drodze doświad
czalnej znajdujemy u genialnego księdza 
wiejskiego Stefana Halesa w jego „Vegeta- 
ble staticks” i „Stemastaticks” — teoretyczne 
zaś próby u iatromechaników i iatromatema- 
tyków z Montpellier, których przedrwiwał 
d’Alembert. Jednakże w kwestyi sił zasad
niczych, działających w przyrodzie organicz
nej, panował dalej nawpół spirytualistyczny 
dualizm, najbardziej zgodny z właściwym 
człowiekowi pociągiem do uosobiania przy
czyn nieznanych. Najbardziej uderzającym 
tego przykładem jest ów zadziwiający mąż, 
który nieśmiertelność swą zawdzięcza trzem 
stworzonym przez się błędnym naukom, jako- 
to : o fiogisto.nie, o napięciu mięśni i o anima 
inscia t. j. o duszy rządzącej sprawami ciała. 
Nie wszyscy jednak myśleli w sposób tak jas
ny i stanowczy — jakkolwiek błędny — jak 
Jerzy Ernest Stahl. Dla wytłumaczenia przy
rody organicznej, którą Leibnitz pojmował 
czyito-mechanicznie, przeważnie uciekano się 
do pomocy niepochwytnych, tajemniczych po
tęg, dla których z czasem utarła się nazwa 
„siły życiowej”. Kto w Niemczech pierwszy 
użył tej nazwy, trudno jest dociec. Haller 
rozważając poglądy Kartezyusza i Leibnitza 
za, oraz Newtona przeciw zachowaniu siły, 
przechyla się na stronę tego ostatniego; wo
juje on jeszcze zagmatwanem pojęciem Ary
stotelesowej „entelechiae” ; siły życiowej 
u niego nie znajdujemy. W e Francyi Milne 
Edwards przypisuje wątpliwej zresztą war
tości zasługę wynalezienia „force yitale” 
i wprowadzenia jej w użycie Barthezowi, któ
ry zresztą używał zawsze tylko wyrażenia 
„priucipe vital”. Byłoby zresztą zupełnie J 
bez celu śledzić w ciągu całego 18-go wieku 
różne określenia, jakie autorowie nadawali 
swym siłom życiowym. W ogólności widzia- j  

no w sile życiowej istotę pokrewną duszy, j

obok niej mieszkającą w ciele, z drugiej zaś 
strony mieszano częstokroć pojęcie to z tak 
zwanym pierwiastkiem nerwowym, a nawet 
ciepłem zwierzęcem, później zaś z elektrycz
nością, jak np. Prochaska, który życie nazy
wa poprostu sprawą galwaniczną. „Podania
0 materyach nieważkich i o właściwych każ
demu organizmowi siłach życiowych, gmat
wają i mącą pojmowanie przyrody”, powiada 
w Kosmosie Aleksander v. Humboldt, który 
w młodości sam hołdował tym błędnym wyo
brażeniom; później w swem dziele o podraż
nionych włóknach mięsnych i nerwowych 
zwrócił on uwagę uczonego świata na niez
miernie światłą rozprawę Vicq-d’Azyra, któ
ra i dziś jeszcze wartą jest czytania i powin
na była raz na zawsze wyrugować ową siłę 
życiową z wiedzy poważnej.

Reil wprawdzie zainaugurował poważnym 
artykułem o sile życiowej, swój: „Archiv fur 

| die Physiologie”, który niezadługo święcić 
będzie stuletni jubileusz, pojmuje ją tu jed
nak tylko jako czynnik wpływający na kształt 
zewnętrzny i na układ materyi w istotach ży
wych. Współcześnie Brandis we własnem 
dziele o sile życiowej usiłuje powiązać ją 
z fłogistycznym, jak on go sam nazywa, pro
cesem w tkance zwierzęcej, t. j. z oddycha
niem. Blumenbach uważał krew za pozba
wioną siły życiowej — przypisywał zaś różno
rodne siły życiowe temu, co dziś rozróżniamy 
jako odrębne tkanki. Podstawowe zagad
nienia, jakie wniosła na porządek dzienny 
nauka francuska, odwróciły uwagę badaczy 
od sporów o witalizmie i mechanizmie; mam 
tu na myśli zasługi, jakie położył Ouvier na 
polu morfologii porównawczej, a Bichat na 
polu histologii; niezwalczany przez nikogo 
witalizm szeroko rozpostarł wtedy swe pano
wanie; w jednym tylko Magendie widzimy 
zaciętego antywitalistę. Nie pominiemy nic 
ważnego, jeżeli teraz przejdziemy wprost do 
Jana Mullera, którego działalność w tym 
kierunku jak w wielu innych była, epokową.

Gdy Muller wystąpił jako pierwszorzędny 
badacz objektywny i swym podręcznikiem 
fizyologii zajął przodujące w tej nauce stano
wisko, stanął on jawnie na czele najskrajniej
szych witalistów; na tem polu zdobył on so
bie szczególniejszą zasługę; obmyślił on
1 sformułował z największą ścisłością pojęcie 
siły życiowej, takiej jaką powinnaby być ze
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wszystkiemi wynikającemi stąd konsekwen- 
cyami;. ta ścisłość formułowania stała się 
z czasem bronią w ręku tych, którzy mieli te- ' 
oryą tę zwalić.

Siła życiowa była dla niego wspólną przy
czyną i najwyższą władzą, panującą nad 
wszystkiemi objawami życia, różną w istocie 
swej od sił nieorganicznych. Wszystkie taj
niki fizyki i chemii od początku samego były 
jej wiadome, tak, źe mogła panować nad kun
sztownym ustrojem wszystkich narządów, 
słowem nad całym organizmem. Znała ona 
prawo załamania przed Snellem, ciśnienie 
powietrza przed Toricellim, uderzenie prądu 
elektrycznego przed Kleistem i Musschen- { 
brockiem, czterowartościowość węgla przed 
Kekulem, nadtony przed Helmholtzem. 
Stworzyła wszystkie gatunki zwierząt podług 
nieskończenie szerokiego, a w najdrobniej- J 
szych szczegółach wykończonego planu i to 
tak, że we wszystkich zwierzętach tego same
go gatunku siły życiowe działają wT porozu
mieniu, a w zwierzętach rozmaitego gatunku 
działania tych sił nie gmatwają się nigdy.

Wbrew duszy Stahla siła życiowa rządzi 
wszelkim rozwojem, jako naturalna siła 
uzdrawiająca dokonywa ona wszelkiej po
trzebnej i możliwej naprawy w chorem lub 
okaleczonem ciele. Nie posiada w ciele okre
ślonego siedliska; jest wszędzie obecną i nie 
działa w żadnym określonym punkcie. Obej
muje ona w posiadanie wprowadzone do 
ustroju środki odżywcze, ożywia zdolną do 
życia materyą, która przez to samo staje się 
jej podścieliskiem, wydala zaś na zewnątrz 
materyą, która przestała być przydatną do 
celów życiowych, gdyż życie materyi jest 
ograniczone. Do czego służy ta wymiana 
materyi, pozostaje niewyjaśnionem. W ziarn- ’ 
ku pszenicy znalezionem w mumii, zarówno 
jak w wyschłych wrotkach, w letargu, jak 
podczas narkozy, siła życiowa jest utajona; 
ze śmiercią znika bez śladu, pozostawiając 
wolne pole siłom fizycznym i chemicznym; 
wtedy bowiem rozpoczyna się sprawa gnicia, 
któremu za życia broniła dostępu tylko siła 
życiowa. Przy rozmnażaniu się — i to jest 
najbardziej zadziwiające — wprowadza się 
wnet do zarodka nowego stworzenia, a jed
nak rodzice nic z niej nie tracą; a ponieważ 
potomstwo przedstawia rozbieżny aż do nie
skończoności szereg, przeto dzieli się i ona,

na swej władzy zgoła nietracąc, na nieskoń
czenie wielką liczbę części, których wartość 
sumaryczna wciąż wzrasta.

Do zwykle wyliczanych różnic pomiędzy 
przyrodą organiczną a nieorganiczną, J. Mul
ler dołączył jednę jeszcze, jego zdaniem zasa
dniczą; zauważył bowiem, że w przyrodzie 
nieorganicznej jedno ciało udzielać może ru
chu drugiemu — (wpływ mechaniczny) albo 
też dwa ciała zlewają swe właściwości w jed
nę wspólną całość o nowych własnościach, 
(wpływ chemiczny); natomiast w naturze or
ganicznej występuje nowy rodzaj oddziaływa
nia, dla którego tam nie znajdujemy żadnej 
analogii, a mianowicie pobudliwość; polega 
ona na tem, że najróżnorodniejsze mecha
niczne i chemiczne wpływy wywołują zawsze 
to samo oddziaływanie, odpowiednio do swo
istej energii narządu.

Nic dziwnego, że Muller na tej drodze ro
zumowania czuł się pewnym siebie, gdyż 
w poglądach tych zgadzał się nietylko z wła
ściwymi specyalistami, jak Rudolf Wagner, 
ale i z mistrzami na polu rozumowań przy
rodniczych, jak Liebig i Wohler. Z drugiej 
strony nie brakło twierdzeń wręcz przeciw
nych ze strony ludzi takich jak Berzelius, 
Schwann, Schleiden, Lotze, Eschricht. 
Schwann wykrył, że wszystkie istoty żywe 
składają się z pierwiastków rozwijających się 
samodzielnie, choć podług jednej wspólnej 
modły; na tej drodze doszedł on do przeko
nania, że należy odrzucić wyobrażenie siły 
życiowej, panującej nad całym organizmem. 
Uważał on nawet za możliwą teoryą fizyczną 
powstawania komórek na drodze pewnego 
rodzaju krystalizacyi, a zatem możliwość sa- 
morodztwa.

W ogłoszonym przeze mnie liście, w któ
rym Schwann na moję prośbę rozwinął 
szczegółowo swój stosunek do Mullera, nie
tylko powtarza on swój potępiający wyrok 
względem siły życiowej, ale występuje nawet 
jako stanowczy zwolennik Kartezyusza, uzna
jąc tylko u człowieka (ze względu na jego 
wolną wolę) pierwiastek w istocie swej różny 
od materyi; tem samem teorya jego się różr<i 
wybitnie od poglądu materyalistów.

W  drugim tomie swej fizyologii, który uka
zał się wkrótce po badaniach Schwanna, 
Muller przyznał wprawdzie komórkom życie 
samodzielne, pozostał jednak wiernym swej
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idei siły życiowej, wskutek czego poglądy je 
go stały się o tyle ciemniej szemi, o ile straci
ły na konsekwencyi. A le wtedy, jak się zda
je wybiła dla witalizmu ostatnia godzina. 
Szczególnym trafem w najbliższem otoczeniu 
Mullera znalazła się grupa jego uczniów, 
którzy, w fizyce zwłaszcza wyćwiczeni, słusz
niejszy mieli pogląd na zasadnicze podstawy' 
teoretyczne badania przyrody; uczniowie ci 
dostrzegli słabe strony w nauce mistrza, i je 
den z nich ') pomimo całego szacunku, jaki 
miał dla niego, jako dla swego przewodnika 
i dla badacza, wystąpił z całą stanowczością 
bezwzględnej krytyki przeciwko jego witaliz
mowi, ażeby wykazać jego braki. Do nich 
przyłączył się w osobie Ludwiga pierwszo
rzędnej wartości talent, pospolicie niesłusznie 
wymieniany obok nich, jako uczeń Mullera. 
Wielka różnica pomiędzy kampanią prowa
dzoną przez uczniów Mullera przeciwko wi
talizmowi, a zarzutami czynionemi mu daw
niej, polegała na tem, że ze swego fizyko- 
matematycznego stanowiska uchwycili oni 
zasadniczy błąd tej teoryi i wobec tego zdo
łali przenieść sprawę na inny grunt. Tym 
błędem zasadniczym jest mylne tłumaczenie 
pojęcia siły. Siła nie jest to nic rzeczywiście 
istniejącego, jak to mniema witalizm, nic co- 
by połączonem być mogło z materyalnem 
podścieliskiem, nic coby stanowić mogło ma
teryą taką, jak się ODa naszym zmysłom 
przedstawia, lub coby się dało od materyi 
o dzielić i mogło dalej samodzielnie istnieć. 
Sifa niczem więcej nie jest jak powstającą 
w wyobraźni naszej przyczyną zmian, które 
dopiero są istotnym faktem, t. j. jedyną rze
czywistością, przez nas postrzeganą. Przy
czyna zaś owa wymyśloną przez nas została 
dla pozornego zadośćuczynienia naszej po
trzebie tłumaczenia zjawisk. Biorąc rzeczy7 
podstawowo, jak to wypowiedział już New
ton, siła jest pojęciem czysto matematycz- 
nem : drugą pochodną drogi ciała znajdują
cego się w ruchu zmiennym w stosunku do

’) Autor ma tu  na myśli siebie samego; p o 
glądy swoje w tej mierze wyraził on we wstępie 
do dzieła p. t. „Badania nad elektrycznością j  

zwierzęcą” (Berlin, 1848) oraz w mowach roz- [ 
maitych (Mowa ku uczczeniu pamięci J. M ullera:
„O granicach poznania p rzyrody” (druk. w poi- : 
skim przekł. przez Przegląd tygodniowy) „Siedm 
zagadek św iata” i t. d.

j czasu. Belę siły w stosunku do materyi uwy
datnia doskonale dawne porównanie, które 
tu po pół wieku niemal powtórzę: „atomy 
nie są wozem, do którego moźnaby siły, jak 
konie, to zaprzęgać to odprzęgać; własności 
atomów są wieczne, niezmienne, nie dają się 
ani oddzielić, ani przenieść na inne”. Jak to 
wykazała analiza spekralna, atomy w najod
leglejszych układach słonecznych są też sa
me, co tu na ziemi, w komórce myślącej na- 

! szego mózgu; wszystko jedno, jak to kiedyś 
odpowiedziałem Liebigowi, czy będą to 
w istocie rzeczy atomy dziś uznawanych 
przez nas pierwiastków, czy też nieznane 
nam dziś jeszcze ich pierwotne składniki.

Najpierwszą zasadą badania przyrody jest 
I to, jak zauważył Helmholtz, ażebyśmy sobie 

przyrodę wyobrażali w sposób dostępny na- 
I szemu pojmowaniu, gdyż w przeciwnym razie 

usiłowanie zbadania jej nie miałoby żadnej 
podstawy. A  jak wyobrazić sobie siłę, dla 
której niema w przyrodzie tajemnic, która 
myśli i postępuje, jak obdarzona świadomo
ścią istota, która niemając w ciele określone
go siedliska, nie działa na żaden określony 
punkt, lecz przesuwa biliony atomów we 
wszystkich możliwych kierunkach, a pomimo 
to ma być jedną; jak wyobrazić sobie siłę, 
która w chwili śmierci znika bez żadnego od
działywania, gdy tymczasem trup zamiast 
stygnąć, powinienby wykazać podniesienie 
temperatury, a nawet, być może, sam się 
spalić; jak pojąć coś, co może się podzielić 
na nieskończoną ilość równowartych części, 
bez zmniejszenia pierwotnej całości? Powtó
rzę tu to, com już powiedział w mowie ku 
uczczeniu pamięci J. Mullera: „Skoro był
on zmuszonym przypisać własności takie swo
jej sile życiowej, już tem samem mimo woli, 
bezwiednie niejako dowiódł, źe siła taka 
nie istnieje”.

Dawniejsza biologia niejednokrotnie usiło
wała wynaleźć cechy charakterystyczne róż
niące powstawanie organiczne istot żywych 
od nieorganicznego powstawania kryształów. 
Ernest Henryk Weber zwłaszcza z wielką 
bystrością zwrócił uwagę na cały szereg ta
kich różnic: jedna i ta sama substaneya che
miczna wykazuje jednę i tę samę formę krys
taliczną, alo nie zawsze jednę i tę samę for
mę organiczną, zewnętrzna postać kryształów 
zmienia się przy jednakowej budowie we
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wnętrznej, natomiast wewnętrzna budowa 
istot organicznych zmienia się przy jednako
wym częstokroć kształcie zewnętrznym i t. p. 
Uderzającą jest rzeczą, że istotna i zasadni
cza różnica pomiędzy ciałami, należącemi do 
obudwu państw przyrody, nie jest jeszcze 
ogólnie i stanowczo określoną. Różnica ta 
polega na tem, źe w kryształach i wogóle 
w ciałach martwych materya znajduje się 
w równowadze statycznej, bądź stałej, bądź 
obojętnej, bądź niestałej, natomiast w isto
tach żywych materya znajduje się w równo
wadze dynamicznej '). Dynamiczną równo
wagą, nazwał Willem Smaasen stan elek
tryczności na przecięciu poprzecznem prze
wodnika, przez który przepływa prąd stały; 
przecięcie to otrzymuje z jednej strony taką 
samę ilość elektryczności, jaką z drugiej 
strony oddaje. To samo dotyczy ciepła, 
a podług Ad. Ficka właściwe jest również 
i ciałom znajdującym się w roztworze w naj
prostszym przypadku hydrodyfuzyi. W tem 
znaczeniu mówić można i o równowadze dy
namicznej na poprzecznem przecięciu wody 
w rzece, albo w jeziorze, przez które rzeka 
przepływa i których poziom ani się podnosi, 
ani opada; tak samo nazwać można równo
wagę ludności miasta w pewnym przeciągu 
czasu, w ciągu którego rodzi się dzieci i przy
bywa ludzi tyle, ile umiera i opuszcza miasto. 
Jeżeli prąd elektryczny, cieplikowy lub dyfu
zyjny nie jest stały, jeżeli poziom wody | 
w rzece albo w jeziorze podnosi się, albo opa- ! 
da, jeżeli ulega wahaniom, wtedy równowaga 
dynamiczna jest zakłócona, po kupiecku mó
wiąc, bilans nie zamyka się zerem, lecz jest I 
dodatni lub ujemny. Materya w istotach j  

żywych zachowuje się tak samo, gdyż sub- 
stancya ich znajduje się w stanie ciągłej wy- j 
miany. Co chwila składają się one z innej 
poczęści substancyi; w idealnym tylko przy
padku bilans równa się zeru, w innych jest 
dodatni lub ujemny. Takiem jest najogól
niejsze przedstawienie wymiany materyi, bę
dące dla witalistów wciąż źródłem niepoko
nanych trudności. Nie mogli oni ani wnik- 
Eąć w przyczyny owej równowagi dynamicz
nej, ani też uznać jej zasadniczej niezbędno
ści. W każdym bowiem razie do należytego

') Pogląd ten je s t własnością autora; znajdu
jem y go w różnych jego mowach.

zrozumienia tej rzeczy koniecznem jest zgłę
bienie wielkiej zasady zachowania energii. 
Ciepło i praca mięśniowa, ruch migawkowy 
i ameboidalny, jak również prąd elektryczny 
może w ciele zwierzęcem powstać tylko skut
kiem przemiany energii potencyalnej na ki
netyczną, mianowicie zaś drogę utleniania 
węgla i wodoru. Do tego niezbędne są te 
warunki, które J. Muller wraz z całą daw
niejszą hzyologią określił jako podniety „in
tegrujące” jakoto: substancye odżywcze,
woda, powietrze, ciepło, a dla roślin także 
i światło. Wobec nieskończenie małego 
prawdopodobieństwa bilansu równego zeru, 
naturalnym rzeczy wynikiem jest czasowe 
trwanie jako właściwość istot żyjących, 
w przeciwieństwie, do wiecznego istnienia 
kryształu; ten ostatni, niemając potrzeb, 
znajduje się w stanie wiecznego spoczynku 
dopóty, dopóki wpływy zewnętrzne nie po
działają w sposób niszczący. Jest to jedno 
z najszczytniejszych uogólnień, do jakich 
doszła wiedza przyrodnicza; równowadze dy
namicznej istot żywych odpowiada podobny 
stan w całej przyrodzie organicznej; odbywa 
się w niej wciąż coraz dokładniej od Priest- 
leya aż do J. R. Mayera poznawane i uza
sadnione krążenie materyi organicznej w roś
linach i zwierzętach, obieg rzeczywiście niez
mierny bo zmierzyć się nie dający, wciąż 
podsycany przez światło słoneczne, jak po
wiedziałby J. Muller „podnietę integrującą”. 
Ale nie sama tylko równowaga dynamiczna 
jest charakterystyczną, dla organizmów; prze
waża w nich jeszcze równowaga niestała; to 
bowiem jest prostem wytłumaczeniem pobud
liwości, owej szczególniejszej formy oddziały
wania, jaką Muller przypisał organizmom 
w przeciwieństwie do tworów martwych. 
Najrozmaitsze fizyczne i chemiczne wpływy 
wywołują w istotach żywych zawsze jedne 
i te same zmiany, wykazując ich energią spe
cyficzną; polega to na tem, że w istotach 
tych znajdują się gotowe do działania, słabo 
zahamowane mechanizmy, które w każdym 
przypadku uwalniania energii, t. j. usuwania 
tamy, jednakowo działają. Nic łatwiejszego, 
jak wywołać to samo zjawisko zapomocą 
środków nieorganicznych. Repetier może 
tak być urządzony, że bije godziny pod wpły
wem wyciągania lub ucisku, ciepła lub zim
na, wilgoci lub suszy, elektryczności lub che-
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mizmu, t. j. pod wpływem tych samych czyn
ników, które powodują skurcz mięśnia. Jak  
mięsień, odpowiada on zawsze na podrażnienie 
swą. specyficzną energią, czyli biciem godzin.

Z tego wszystkiego wynika, że witalizm 
w tej postaci, jaką mu nadał nasz wielki 
mistrz, ostać się nie może. Napróżno szukać 
dla niego punktu oparcia w starych zużytych 
argumentach, jak to, że przyroda organiczna 
jest niezgłębiona, cudowna, nie do naślado
wania i t. p. Niezgłębioną jest i przyroda 
nieorganiczna, gdyż nie można pojąć ani ma
teryi, ani siły, ani ruchu pierwotnego, zwłasz
cza zaś na pozór najprostszych sił, jak siła 
ciążenia, która dotąd oparła się wszelkim 
usiłowaniom graficznego jej przedstawienia. 
Co dotyczy cudowności świata organicznego, j  
to wprawdzie zapytuje głęboki Hafiz : „Po
wiedz proszę, czy nie są cudowne Sulejmy 
wdzięczne ruchy?” ale zaraz opamiętywa się 
i ostatecznie wszystko na ziemi wydaje mu 
się cudownem; i w istocie czyż nie jest cu- 
downem gwiaździste niebo, słońce i księżyc ? 
Wreszcie co dotyczy żądania naśladowania 
tworów przyrody organicznej, to polega ono 
na najkompletniejszem nieporozumieniu: wyj
mując po kolei potrzebne do tego cząsteczki 
z odnośnych pudełeczek, dobieraj ]c przez lu- | 
pę i składając razem, nie zbudujemy z pew
nością liścia, ale również nie zbudujemy 
w ten sposób i kryształu. Czyż jednak tak 
stwarza je natura? Tak jak je natura stwa
rza, możemy je też otrzymać-. Na to musimy 
tylko znać warunki ich powstawania i być 
w stanie urzeczywistnić te ostatnie, a wnet 
ujrzymy kryształ, powstający w odnośnym 
ługu macierzystym, roślinę lub zwierzę roz
wijające się z nasienia i zapłodnionego jajka.

Dotyczy to również owego samorództwa, 
o które tyle toczono sporów i które było zaw
sze na końcu wygrywanym atutem. Kto 
stwierdzić może ażeby samorództwo nie mog
ło dojść do skutku w naszych pracowniach, 
gdybyśmy mogli rozporządzać atmosferą, 
wodami i promieniami słonecznemi, takiemi, 
jakiemi one były na początku istnienia świata?

Poważne nasuwa nam wątpliwości kwestyą 
celowości w przyrodzie organicznej. Celo
wość w naturze nieorganicznej i sprzeczne 
z nią zjawiska w naturze organicznej mają 
tu drugorzędne tylko znaczenie; na pierwszy 
rzut oka oczywistem się wydaje niepodobień

stwem wytłumaczyć mechanicznie powstanie 
przyrody organicznej. Niepodobieństwo to 
przedstawili już obrazowo Panaetios i Cyce- 
ro, przyrównywając ten pogląd do niedo
rzecznego przypuszczenia, jakoby przez roz
sypanie pudelka z literami mógł powstać 
utwór literacki. Tak się rzeczy miały, aź do 
chwili śmierci Mullera. Jak Cuvier i Lud
wik Agassiz, wierzył on w tworzenie okresa
mi, czyli w peryody stworzenia, oczywiście 
odrzucając przytem samorództwo. Enłocon- 
cha mirabilis była dla niego przez długi czas 
przyczyną dręczącej niepewności; skłonnym 
był bowiem uważać za przypadek heterogenii 
spostrzeżenie, że poczwarka liermafrodytycz- 
nego ślimaka występuje jako pasorzyt syna- 
ptae; fakt taki byłby nierównie bardziej 
przekonywającym dowodem samorództwa, 
niż dawniejszy pogląd, że wnętrzaki pasorzyt- 
nicze powstają w jelitach zwierzęcia.

Wtedy wystąpił na arenę Darwin ze swem 
pochodzeniem gatunków i odważył się obsta
wać przy teoryi, której ongi Lamarck przed
wcześnie bronił. Szkoda, źe Muller nie do
czekał tego. Zdawało się, że już wszystko 
jest w porządku. Dowody przeciwko wytwa
rzaniu nowych gatunków przez krzyżowanie 
dawnych upadły jako bezpodstawne, peryo- 
dyczne okresy gwałtownych przewrotów, 
przyjmowane w skutek braków w archiwum 
palentologii, stały się zbytecznemi wobec ge
ologicznego aktualizmu Lyella; dobór natu
ralny tak, jak go Darwin genialnie i pocią
gająco wyłożył, zdawał się zupełnie wystar
czającym do wytłumaczenia celowości w or
ganizmach obecnych; co bowiem było bezce- 
lowem, to za małemi wyjątkami zginęło 
w walce o byt. W taki sposób więc witalizm, 
wyparty z najpotężniejszej pozycyi, musiał 
ustąpić. Z pewnością nigdy jeszcze czysto 
teoretyczna praca naukowa nie zapanowała 
tak szybko i tak rozlegle nad całym światem 
wykształconym, nie zachwiała prastarych 
przekonań, wyrywając je z korzeniem. 
W  Anglii zwłaszcza i w Niemczech darwi- 
nizm święcił najświetniejsze tryumfy, tem 
większe mające znaczenie wobec potężnie pa
nujących tam wpływów kościelnych.

(Dok. nast.)-

Tłum. Z. Sz.
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Epifyty europejskie.

Doświadczenie nas uczy, że każde drzewo 
wydaje owoce tylko swego gatunku, ale ina
czej mówią spostrzeżenia, dokonane w róż- | 
nych krajach Europy: koło Travemiinde 
zbierano poziomki na wierzbach, koło K la
genfurtu — maliny na lipie; nie chodzi tu 
o fakt, że wierzby lub lipy tak się przerodzi
ły, że aż inne zupełnie owoce wydają, ani też 
o pasorzyty, jak jemioła lub gązewnik, czer
piące soki z drzew, na których rosną. Cho
dzi tu o mechaniczne zagnieżdżenie się rośli
ny na drzewie, t. j. o epifyty. Wiemy, że 
olbrzymie drzewa podzwrotnikowe, mają na 
sobie całe kolonie storczyków i roślin, należą
cych do innych rodzin, które chętniej miesz
kają na drzewach, niż na ziemi. Ogólnem 
jest mniemanie, że w klimatach umiarkowa
nych na drzewach rosną tylko niższe rośliny : 
wodorosty, porosty, grzyby, mchy. Nie zau
ważono prawie dotąd, że i w naszej strefie 
często się zdarza, że wyższe rośliny rosną nie 
na swem naturalnem podłożu, na ziemi, ale 
na drzewach, budynkach, ruinach, murach. 
Rzadko kiedy zwracano uwagę na drzewa 
rosnące na wieży kościelnej, i sądzono, że 
człowiek je tam zasadził, nie zwracano przy
tem uwagi, że takie rośliny znajdowały się 
na miejscach zupełnie dla człowieka niedo
stępnych i że zaczęsto to się zdarzało, aby 
■sądzić, że człowiek miał w tem udział.

W ostatnich latach dopiero zaczęto bacz
niej rozpatrywać epifyty w Europie, zwłasz
cza pod wpływem rozprawy prof. Loewa, 
„Anfange epifytischer Lebensweise bei Ge- 
fasspflanzen Norddeutschlands”, w „Ver- 
handiungen des botanischen Yereins der 
Provinz Brandenburg”, 1891. Zebrano tyle 
materyału, że można już dzielić się z szer
szeni kołem czytelników temi spostrzeżenia
mi. Zauważono dotąd 465 gatunków epify- 
tów na przestrzeni Niemiec, Austryi, Anglii, 
Francyi i Włoch północnych; z nich 247 ga
tunków rośnie na drzewach, 118 na murach, 
należą one do 67 różnych rodzin roślinnych; 
niektóre rodziny mają wiele epifytów, n. p. 
Złożone — 43, Trawy — 32, inne zaledwie 
kilka. Niektóre gatunki rosną nader często

na drzewach, jak Solanum Dulcamara, Epi- 
lobium angustifolium, Galeopsis Tetrahit 
i t. d. Inne znajdowano tylko jednorazowo 
jako epifyty.

Jakie jest pochodzenie epifytów? W od
powiedzi na to pytanie, trzeba sobie naprzód 
przypomnieć sposoby roznoszenia nasion roś
linnych. Wiadomo, że dużo owoców i nasion 
mają takie urządzenia, zapomocą których nie 
zostają na miejscu, gdzie dojrzały. Owoce 
jadalne mają np. twardą łupinę nasienną, 
wskutek której ludzie ziarna wypluwają 
a u zwierząt przechodzą one niestrawione 
przez kiszki. Inne ziarna mają skrzydełka, 
włoski lub piórka, zapomocą których wiatr 
je przenosi. Któż nie zna np. owoców Tara- 
xacum officinale, które dzieci z taką pryyjem- 
nością zdmuchują? Nasiona bardzo drobne 
wiatr też z łatwością unosi, inne, opatrzone 
haczykami, unoszą na swoich włosach zwie- 

| rzęta, inne znowu, przy dojrzewaniu bywają 
odrzucane daleko i t. d. Różne te urządze
nia są bardzo ważne w rozsiewaniu się epify
tów; różne rośliny, spokrewnione z kapustą,

; a bardzo pospolite, nigdy nie były znajdowa- 
J  ne na drzewach lub murach, bo są tych urzą- 
i dzeń pozbawione. Cztery są główne sposoby 
j  rozsiewania się roślin: przez zwierzęta, przez 
, wiatr, przez wodę i przez mechanizmy wyrzu- 
| cające nasiona; te dwa ostatnie sposoby nie 
I mają wielkiego znaczenia w rozsiewaniu epi

fytów, z powodu stanowisk tychże, ale tem 
1 większe mają za to dla nich znaczenie: wiatr, 

niektóre zwierzęta, a szczególnie ptaki.

I tak np. wiatr przenosi na drzewa i mu- 
ry, zaopatrzone w piórka lub włoski owoce 
lub ziarna wielu złożonych, pestkowatych, 
wierzb, Epilobium i t. d. Równie dobrze 
wiatr przenosi opatrzone skrzydełkami owoce 
klonu, jesionu, szpilkowych, brzozy, olchy, 
szczawiu, lipy i t. d. Z powodu małego 
ciężaru właściwego i drobnych wymiarów, 
wiatr bardzo łatwo rozwiewa zarodniki pa
proci i skrzypów, także nasiona mokrzycowa- 
tych, dzwonkowatych, makowatych, wielu 
krzyżowych, pokrzywy i wielu innych i unosi 
je w tumanach kurzu i piasku. Urządzenia 
wyrzucające nasiona, jakie widzimy u balsa- 
minowatych, bodziszkowatych, fiołków, zaję
czego szczawiu, nie są wprawdzie wystarcza
jące do przeniesienia nasion na drzewa lub
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mury, ale dopomagają do przenoszenia ich 
przez wiatry.

Ptaki mają wielkie znaczenie w rozsiewa
niu epifytów; naprzód, przez swoje żywienie 
się, wiemy bow.iem, że ziarna wielu soczys
tych owoców mają tak twardą łupinę, że sok 
żołądkowy wcale na nią nie działa, a niektó
re ptaki tak prędko trawią, że te ziarna nie 
tracą siły kiełkowania; można nawet przypu
ścić, że odchody ptasie dobrze działają jako 
nawóz na znajdujące się w nich ziarna. 
Inne ptaki z dzioba wyrzucają ziarna owo
ców i pestki, któremi się żywią. Ptaki poże
rają mnóstwo jagód niejadanych przez ludzi, 
jak np. jagody czeremchy (Prunus Padus) 
i psianki (Solanum Dulcamara), która jest 
jednym z najpospolitszych epifytów. Nawet 
dla ludzi szkodliwe owoce nie szkodzą pta
kom, np. wilcze łyko (Daphne Mezereum). 
Nieraz zwierzęta i ptaki zanoszą owoce na 
drzewa, aby je  tam w spokoju spożyć i, nagle 
przestraszone, gubią je także. To wyjaśnia 
znajdowanie się leszczyny na dębach, kuku
rydzy i słoneczników na wierzbach i lipach.

Inne owoce lub nasiona są przenoszone 
mechanicznie, przez zwierzęta i ptaki, o ile 
są zaopatrzone haczykami lub lepem, zapo- 
mocą których przyczepiają się do ich piór 
lub włosów, nóg lub dzioba. Takie nasiona 
nieraz się znajdą na drzewach lub murach. 
Ziarna, które się błotem przylepiły do źdźbła 
słomy lub trawy, dostają się na drzewa do . 
gniazd ptasich, a lekkie ziarna z gładką łu
piną, jak ziarna fiołków, przenoszą na drze
wa mrówki.

Wogóle, wiele okazów przenoszą zwierzę
ta lub ptaki, ale więcej jest gatunków zdat
nych do przenoszenia przez wiatr.

Są sposoby przenoszenia nasion, w których 
ani zwierzęta ani wiatry udziału nie mają. 
W  czasie wylewu wód, dostaje się na łąki 
szlam, zawierający różne nasiona, z wozów 
naładowanych zbożem dostają się kłosy na 
wierzby, o które wóz zaczepi i na nich ziarna 
kiełkują. Z wysokiego kasztanu spadły raz 
nasiona na lipę, niższą od niego, i na niej wy- 
kiełkowały. Caprifolium i chmiel zostawiają i  

nasiona na drzewach, na które się wspina
ją. Niestety, zbyt mało mamy wiadomości 
o takich faktach. Wszelkie spostrzeżenia 
autor niniejszego z wdzięcznością przyjmie.

Zwykle rośliny, których okazy widzimy na 
drzewach lub murach, znajdują się w blizko- 
ści tychże, ale bywały przypadki, że na drze
wach widziano rośliny, które się nie znajdo- 
wały w promieniu kilku lub kilkunastu kilo
metrów.

Jeśli zwrócimy uwagę na warunki, które 
znajdują rośliny na murach i budowlach, ła t
wo pojąć, źe mogą tylko tam żyć rośliny nie- 
potrzebujące zbyt żyznego gruntu,- bo ko
rzonki ich przeważnie w szczelinach murów 
tylko wapno i piasek znajdują, ale tak się 
rozchodzą, że niekiedy mury rozsadzają. 
Inne rośliny są wybredniejsze i rosną tam 
tylko, gdzie znajdą trochę próchnicy z rosną
cego mchu pochodzącej, lub przez wiatr 
przyniesionej.

Bardziej skomplikowanem jest życie roślin 
na drzewach. Zauważano epifyty na 17 ga
tunkach drzew, ale nie idzie za tem, aby na 
każdym gatunku jednostajnie rosły. Wierz
ba najpospolitsza (Salix alba), zwłaszcza 
w formie „ogłowionej”, powstałej przez ucię
cie konarów, jest klasycznem drzewem dla 
epifytów. Rzadziej, ale dość wszakże często 
znajdują się na lipie drobnolistnej (Tilia par- 
yifolia), rzadko na grochodrzewie (Robinia), 
jesionie, dębie i klonie. Po razie tylko wi
dziano epifyty na kasztanie gorzkim, jabłoni 
i morwie. Widzimy tu odrazu, źe epifyty 
rosną na drzewach o drewnie miękkiem, jak 
wierzba, topola i lipa. Wtedy rosną na nieb 
epifyty, gdy drewno trochę spróchnieje i nie
co próchnicy dostarczyć może. U wierzby 
staje się to już przy małem skaleczeniur 
a tembardziej po ogłowieniu. W takie miej
sca dostają się grzybki, wywołujące fermen- 
tacyą soku drzewnego; przy pomocy wilgoci, 
drzewo się psuje, robi kruche i ziemiste,, 
wciąga wodę jak gąbka i długo ją zatrzy 
muje, co gnicie przyśpiesza. Kolonia mchu 
pomaga w utworzeniu próchnicy, a psucie się 
zaczyna się w środku pnia, który się przez to 
powoli wydrąża. Tylko część drzewa, będą
ca pod korą, zostaje dłużej zdrową i życie 
pozorne w drzewie utrzymuje. Często drze
wo wzdłuż pęka, ale mimo to, żyje. Zresztą, 
nieraz bardzo mało trzeba próchnicy dla 
utrzymania rośliny, bo nieraz rosną one 
w szparze kory. Uważano u naszych euro
pejskich epifytów urządzenia do zatrzymywa
nia próchnicy, jak się to widzi pod zwrotni
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kami, np. splątanie korzeni w kształcie 
gniazda ptasiego, bulwowate zgrubienie 
u podstawy źdźbła trawy i t. d., a obserwa- 
cye nad takiemi przypadkami nie są bez zna
czenia dla nauki. Przypuszczać trzeba, że 
roślinom jest gorzej na drzewach, niż na ziemi. 
Są one jednak bujniejsze i świeższe, niż gdy 
rosną na gruncie, bo drzewo próchniejące 
wciąga dużo wody i ona długo się trzyma, 
z powodu ocienienia przez koronę drzewa. 
I  dziwnie bywają silne drzewa, na których 
rosną epifyty : te ostatnie mogą przebić ko
rzeniami całe drzewo wzdłuż i dostać się na- 
koniec do gruntu. Widziano koło Klagen
furtu na wierzbie jarzębinę, która w ten spo
sób rozwinęła korzenie na 3 m długości. 
Przytoczymy kilka cyfr na zakończenie Ko
ło Cambridge są na wierzbach pnie bzu le
karskiego, mające 4 m  wysokości, a 16 cm 
grubości. Przy drodze z Lyonu do Genewy, 
jest na wierzbie grochodrzew (Robinia), ma
jący 5 m wysokości, który się kwiatem okry
wa na osnę. W departamencie Doubs 
znalezioi wierzbę o dwu głowach: na jednej 
rosła brzoza 6 m wysoka, na drugiej — świerk, 
na 2'/a m  wysoki. W Yizille, w departamen
cie Isere, rośnie na starej wierzbie jesion, 
wysoki na 8 do 10 m, najmniej 20 letni. 
Tamże ścięto wierzbę, na której rosła trześ
nia, mająca 9 m  wysokości, a 30 cm u pod
stawy.

Pożądane byłyby wiadomości o epifytach, 
zawierające dokładne określenia gatunków 
roślin, rosnących na drzewach i budynkach, 
jak również objaśnienia o roślinach, na któ
rych rosną epifyty, o stosunku gatunków epi- 
fytów do drzew i o kwestyach biologicznych, 
powyżej dotkniętych.

Streściła Al. Twardowska.

(Według R. Beyera: „Europaische Ueberpflnn- 
zen”.)

0  POCHO DZ E NIU  M R Ó W E K
europejskich i północno-amerykańskich.

W rozprawie o mrówkach kopalnych z bur
sztynu sycylijskiego, ogłoszonej w roku 1891 
C. Emery wskazał, źe na początku epoki mio-

cenicznej, fauna mrówek Europy północnej 
i południowej różniła się bardzo między sobą.

Bursztyn sycylijski zawiera rodzaje nale
żące dziś do fauny indyjskiej i australskiej,’ 
niema w nim znów typowych holarktycznyoh 
rodzajów: Eormica, Lasius, Myrmica, które' 
znajdujemy w bursztynie bałtyckim, a z któ
rych kilka jest bardzo licznych i pospolitych.

Podobna, choć nie tak wyraźna, różnica 
istnieje obecnie między mrówkami nadśród- 
ziemno morskiemi, a północno-europejskiemi. 
W pierwszych przeważają formy indyjskie 
lub kosmopolityczne, a natomiast mniej wśród 
nich spotykamy typowo hołarktycznych. Wiel
ka liczba odmian, Porinica, Myrmica i La
sius nie sięga Afryki, a na wyspach morza 
Śródziemnego ma zaledwie nielicznych przed
stawicieli (P. fuscft L. i M. scabrinodis Nyl. 
zostały wprowadzone w ogrodach Algieru). 
Z tych faktów C. Emery wprowadza wniosek, 
że podczas formacyj trzeciorzędowych fauna 
Europy południowej składała się z dawnych 
merozoicznych, kosmopolitycznych rodzajów 
(przeważnie Panerinae), zmieszanych z for
mami indo-australskiemi. W Europie pół
nocnej rodzaje te istniały obok form północ
nych, które po wyniesieniu się dna morza 
Śródziemnego posunęły się ku południowi, 
zmuszane zapewne do tego przez stopniowe 
ochładzanie się klimatu na północy.

Później epoka lodowcowa wytępiła w Eu
ropie, prawie wszystkie pozostałe owady 
zwrotnikowe, a powrotowi ich przeszkodziły 
granice naturalne: morza, pustynie i góry, 
które się nagromadziły, na południu i zacho
dzie naszej części świata. Nowym krokiem 
w kierunku tych badań jest przegląd mró
wek Ameryki północnej niedawno ogłoszony. 
(Zool. Jahbiicher. 1892. Tom V II Str. 633 
i 1895 Tom V III str. 257). Większość mró
wek pólnocno-amerykańskich, odpowiada co 
do gatunków europejskich.

Autor zwrócił szczególniejszą uwagę na 
różnice między mrówkami amerykańskie mi 
a europejskiemi. Bardzo niewiele gatunków 
było tak podobnych, że się nie dały odróżnić 
jako osobny podgatunek lub odmiana. Jeden 
rodzaj Epoecus i dwa podrodzaje są wyłącz
nie nearktyczne; wszystkie inne rodzaje mró
wek północno-amerykańskich są neotropiczne 
(Discothyrea ma tylko dwa gatunki, jeden
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w Ameryce północnej, drugi na Nowej Ze- 
łandyi).

Północne kraje Europy posiadają jeden 
osobny rodzaj Anergatas, spokrewniony 
z Epoecus. Europa środkowa i południowa 
ma dwa dalsze rodzaje, nieznajdowane w in 
nych częściach świata oraz kilka innych zna
nych w Indyach.

Wszystkie te spostrzeżenia prowadzą do 
wniosku, że mrówki palearktyczne, składały 
się z pierwiastków kosmopolity cznych-|-arkty- 
cznych -(- indyjskich, a mrówki nearktyczne 
z pierwiastków kosmopolitycznych +  arktycz- 
nych -j- neotropicznych.

Zachodzi tylko pytanie w jaki sposób pow
stała ta mieszanina, jakie zmiany ją wywoła
ły. Dokładna, szczegółowa odpowiedź jest 
obecnie niemożliwa. ,

Znajomość kopalnych ssaków może tu być 
użyteczna, jako wynagradzająca do pewnego 
stopnia brak mrówek kopalnych, jak np. 
mrówek niecenicznych z bursztynu europej
skiego, gdyż ślady kopalne mrówek są nader 
niedokładnie znane, a istniejące zbiory nie 
.zostały jeszcze starannie przejrzane przez 
biegłego specyalistę.

Autor sądzi, że zwierzęta ssące i mrówki, 
są jednego wieku, źe ich wędrówki odbywały 
się po tych samych połączeniach lądów, z tą 
tylko różnicą, źe skrzydlate samice i samce 
mrówek łatwiej mogły się przedostawać przez 
cieśniny, przenoszone wiatrem. W epoce 
oligocenicznej po Australii, Afryka i A m e
ryka południowa oddzieliły się od wielkiego, 
północnego systemu lądowego, który musiał 
być raczej obszernym archipelogiem, nie zaś 
jednolitym lądem.

Cały ów system rozdzielił się na dwa: ar- 
ktyczny i zachodni obejmujący Amerykę pół
nocną, północne części Europy i Azyi, oraz 
indyjski łączący się z Europą południową.

Pierwszy system był ojczyzną jeleni (Cer- 
yodae) nosorożców i przeważnej części niepa- 
rzysto-kopytowych (Perissodactyla), drugi 
ojczyzną pochworogich (Cavicornia) i słoni. 
Bardzo niewiele, zwierząt ssących przeszło 
z Indyi do Ameryki; daleko więcej przeszło 
z systemu arktycznego do Indyi. Zdaje się, 
że to samo było z mrówkami. Myrmecina 
jestjpdynym może rodzajem północno ame
rykańskim pochodzenia indyjskiego (Tetra-

morum caespitum niezawodnie wprowadzili 
ludzie)

Z drugiej strony pewna ilość rodzajów 
amerykańsko-arktycznych z podrodzajami 
i grupami gatunków, rozpowszechniły się w In
dyach i Afryce jak np. Myrmecocystus Mes- 
sor, Myrmica, Componotus pennsilvanicus 
i inne.

Myrmica dochodzi do Borneo, a Messor do 
przylądka Dobrej Nadziei.

Badanie bursztynu sycy'ijskiego i bałtyc
kiego wykazuje, że fauna arktyozna przyszła 
z północy jako gromadka zdobywców napa
dających na kraj zaludniony dawniej przez 
innych mieszkańców. W czasach miocenicz- 
nych fauna Ameryki północnej była prawdo
podobnie bardzo zbliżona do dzisiejszej fauny 
kosmopolitycznej i arktycznej i zawierała 
może pewną liczbę form obecnie zaginionych.

W  pliocenie Ameryki połączyły się ze so
bą i formy neotropiczne zaczęły przechodzić 
z południa na'północ.

Może być, źe inne formy przechodziły 
w kierunku przeciwnym, z Ameryki północ
nej do obszaru neotropicznego. O. Emery 
sądzi, że tak przeszedł rodzaj Pogonomyr- 
mex a może także Dorymyrmex Porelius 
i kilka gatunków Camponotus.

Może być, źe inne rodzaje przechodziły 
z Ameryki północnej na połódnie i wymarły 
później w swej pierwotnej ojczyźnie.

Zdanie to potwierdza niejako nowa praca 
p. Scaddera o Curculionidae trzeciorzędo
wych w Ameryce północnej, gdyż niektóre 
z tych chrząszczy kopalnych należą do rodza
jów spotykanych dziś już tylko w Ameryce 
połódniowej.

Prawdopodobnie niektóre owady uważane 
za typowych przedstawicieli fauny neotra- 
picznej, przeszły z Ameryki północnej, tak 
jak lama i alpaka pampasów spomiędzy zwie
rząt ssących.

v. Ihering w rozprawie ogłoszonej w r. 1894 
dowodził północnoamerykańskiego pochodze
nia pewnych mrówek południowoamerykań
skich.

Starał się on poprzeć przez badania nad 
mrówkami swoję teoryą o pochodzeniu dzi
siejszej fauny neotropioznej. C. Emery zga
dza się z nim na wielu punktach, przyznaje 
jednak, że mrówki dostarczają bardzo niewie
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le dowodów na korzyść tego przypuszczenia. 
Obecnie mrówki Ameryki południowej rozło
żyły się w stosunku do klimatu i roślinności, 
nie znajdując żadnej ważnej przeszkody 
w rozpowszechnieniu się gatunków, a niektó
re z nich sięgają od Ameryki środkowej lub 
Meksyku aż do Paragwaju i Rio Grandę de 
Sal.

Tylko Chili jest krajem odosobnionym jak
by „wyspą lądową”, choć go woda nie otacza.

Gdybyśmy mogli uważać faunę Chili za 
skalę dla fauny pierwotnej „Archiplata” 
p. V. Iheringa, byłaby ona bardzo uboga 
i nadzwyczaj podobna do fauny Nowej Ze- 
łandyi.

Charakterystyczną cechą mrówek w Chili 
jest istnienie szczególnych gatunków Mono- 
morium, podobnych do zamieszkujących Au
stralią i Nową Zelandyą, oraz rodzaju Melo- 
phorus, znajdowanego tylko w Australii i na 
Nowej Zelandyi. Takie fakty potwierdzają 
hypotezę związku podczas formacyi kredowej 
i eocenicznej między Ameryką południową 
i Australią.

Nowa Zelandya zdaje się częścią starej 
Australii, która wolną pozostała od później
szych najść papuaóskich i indyjskich, podob
nie jak Madagaskar, odosobniona część starej 
Afryki, do której dostało się niewielu na- 
chodźców, gdy prąd życia indyjskiego wdarł 
się na kontynent etyopski.

Prawdopodobnie Chili można uważać za 
część dawnej „Archiplaty”, oddzieloną Kor
dylierami od najść ze strony Brazylii i Guja
ny, która jednak niezupełnie zachowała fau
nę pierwotnej Archiplaty.

Podane fakty mają zaznajomić szersze ko
ła z wynikami pracy specyalnej. Dokładne 
poznanie faun egzotycznych, a szczególniej 
kopalnych ułatwi może później dalsze prowa
dzenie i uzupełnienie tych wniosków niezu
pełnych jeszcze i nawpół tylko przypusz
czalnych.

Pożądane są podobne studya nad oddziel- 
nemi grupami roślin i zwierząt, prowadzone 
przez specyalistów, którzy nietylko gromadzą 
nazwy rodzin rodzajów i gatunków, lecz zwa
żają na znaczenie każdego. Łączenie i uzu
pełnianie pojedynczych wniosków doprowadzi 
do dokładnej znajomości paleogeografii oraz

| pochodzenia i zmian w stosunkach flory i fau
ny świata.

Z. ś.

(W edług C. Emery: Ueber den Ursprung der 
europaischen und nord amerikanischen Ameisen. 
Naturę, 1895. Vol. 52, Naturwissenschaftliche 
Rundschau. Nr 4, 1896.)

Posiedzenie W ydziału M atem atyczno-Przyrodniczego  
Akademii Umiejętności.

Ostatnie przedwakacyjne posiedzenie W ydzia
łu  Matematyczno-Przyrodniczego w Krakowie, 
które się odbyło d. 5 łipca b. r . pod przewodnic
twem prof. d ra Franciszka Karlińskiego, od
znaczało się niezwyczajną, obfitością, porządku 
dziennego. Zostało przedstawionych dziesięć 
prac, oraz sprawozdanie z posiedzenia Komisyi 
Antropologicznej.

Prof. d r  Bandrowski przedstawił swoje dwie 
prace, z których pierwsza nosi ty tu ł : „Nowy spo
sób otrzymywania benzochinonu

Sposób ten da się zastosować do otrzymywania 
nietylko zwyczajnego chinonu z hydrochinonu, 
lecz wogóle do otrzymywania całego szeregu (ho
mologicznych) parachinonów z odpowiednich (h o 
mologicznych) para dwu-oksybenzolów (z łańcu
chami bocznemi) Polega on na utlenianiu hy
drochinonu zapomocą żółtego tlenniku rtęci lub 
strąconego dwutlenku manganu. W tym celu 
miesza się 1 cząsteczkę hydrochinonu z dwiema 
cząsteczkami jednego z powyższych tlenków, 
i rozciera się tę mieszaninę przez przeciąg 1 — 2 
godzin, zwilżając j ą  co pewien czas alkoholem, 
eterem lub wodą. Następnie suszy się mieszani
nę na powietrzu, potem zaś wyeiska między bibu
łą, wres/cie wyciąga w aparacie ekstrakcyjnym 
eterem; po oddystylowaniu eteru pozostaje chi
non, który w razie dobrego przeprowadzenia re- 
akcyi jest prawie zupełnie czysty, w złym zaś 
razie zawiera do 4,8°/0 chinhydronu. Chinby- 
dron łatwo usunąć z tego produkfu. przez jedno
razowe przekrystalizowanie go z ligroiny, przez 
co otrzymuje się chemicznie czysty chinon; jeżeli 
tę  własność ligroiny (nierozpuszczania chinhydro
nu) spożytkujemy w ten sposób, że zamiast eks
trahować ową pierwotną mieszaninę eterem, za
stosujemy w tym celu ligroinę, to otrzymamy 
odrazu zupełnie czysty chinon. W yda‘ek je s t 
w każdym razie dob ry : wynosi on bowiem prze
szło 90°/o teoretycznego.

D ruga praca prof. Bandrowskiego nosi ty tu ł : 
„O kwasie [3-oksymasłowym”.
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Wislicenus wspomina, że kwas [3-oksymasłowy 
można przeprowadzić w kwas krotonowy przez 
ogrzewanie go, stosownie do rów nania:

c 4h 8o 3- c 4h 6o 2+ h 2o .

Mimo że to zachowanie się kwasu (3-oksyma- 
słonego je s t znane i nawet zalecane w celu przy
gotowania kwasu krotonowego, jednakże nie zo
stało ono dotychczas dokładniej zbadane. Autor 
zajął się tą  kwestyą i na podstawie licznych do
świadczeń doBzedł do następujących wyników: 
Reukcya przy ogrzewaniu kwasu [3-oksymasłowe- 
go przebiega w trzech fazach; w pierwszej nastę
puje odszczepienie wody i utworzenie estrokwasu:

2C4H ,0 , =  C8H140 5 - H 20 ;

w drugiej również odszczepienie wody i utw orze
nie dwuestru :

CsHu Og =  C8Hu, 0 4 -f- H20  ;

w trzeciej fazie rozpada się ten dwuester znowu 
na dwie cząsteczki:

CsHI20 4 =  2C4N60 3

tj. tworzy się kwas krotonowy. Z tego wynika, 
że kwas [3-oksymaslowy zachowuje się w obu 
pierwszych stadyach rozkładu zupełnie analo
gicznie z kwasem a-mlecznym i z innemi kwasa
mi a-oksytłuszczowemi, i że mniemanie bardzo 
rozpowszechnione, że kwasy (3-oksytłuszczowe 
ulegają odwodnieniu, które inaczej przebiega, niż 
u kwasów aoksytłuszczowych, je s t błędne. Kwas 
estrowy C8H140 5 można uzyskać również, dzia
łając 10-ma częściami kwasu siarczanego stężo
nego na 1 część kwasu [3 oksymasłowego.

W dalszym ciągu autor zapowiada dokładniej
sze szczegóły, odnoszące się do przem iany dwu
estru C8H120 4 na kwas krotonowy, a w końcu 
wyniki badań podjętych celem rozłożenia kwasu 
^-oksymasłowego na odmiany optycznie różne, 
z których odmiana łewoskrętna znajduje się 
w moczu chorych na cukrzycę.

Następnie prof. Bandrowski referował o pracy 
p. T. B. Epsteina pod tytułem : „Przyczynek do 
syntezy kwasów wielozasadowych” .

Celem otrzym ania estrów kwasów pięciozasa- 
dowych, autor stosuje działanie sodometylomalo- 
nianu etylu na estry  kwasów dwuchlorowcotłusz- 
czowych. W ten sposób więc działa 1) 1 cząs
teczką estru dwuchlorooctowego na 2 cząsteczki 
sodometylomalonianu etylu, i II) 1 cząsteczką 
estru  aa-dwubromopropionowego na 2 cząsteczki 
sodometylomalonianu etylu. Z reakcyj tych 
otrzym uje estry kwasów dwumetylopropanopen- 
takarbonowego tudzież trójm etylopropanopenta- 
karbonowego. Ponieważ te kwasy nie dają się 
dystylować wprost, więc dystyluje się je  z parą 
wodną, przyczem zostają odpędzone resztk i es
trów : metyłomalonowego i odpowiedniego kwasu 
dwuchlorowcowego. Przez zmydlenie roztworem 
wodanu sodu przeprowadza się estry  w odpowied
nie sole sodowe, następnie roztw ór alkaliczny się

zakwasza kwasem azotnym i z roztworu wydzie
la się kwasy jako  nierozpuszczalne sole ołowiane, 
z których po wysuszeniu można otrzymać w olnę 
kwasy, mianowicie w ten sposób, że się sole oło
wiane zmwiesza w benzolu, działa na nie siarko
wodorem, zlewa benzol (w którym się kwasy nie 
rozpuszczają) a osad, złożony z siarku ołowiu, 
i kwasów, wytrawia się ciepłym acetonem, który 
łatwo rozpuszcza kwasy. K rystalizują one 
w łuszczkach, które nie m ają tem peratury top li
wości, gdyż za podwyższeniem tem peratury ła t
wo odszczepiają bezwodnik węglany. Zachowa
nie się to je s t  wytłumaczone obecnością dwu 
grup karboksylowych na dwu atomach węg
la, np :

CH3 . CH . COOH
I

2C 02 +  CH . COOH
I •

CH3 . CH . COOH

(kw . dwumetylotrójkarb- 
allylowy)

przyczem się tworzy kwas dwu- albo trójm etylo- 
trójkarballylowy. Pierwszy z tych kwasów zo
stał już oj nriny przez Zielińskiego i Czernoswi- 
towa (Ber 29,333), którzy go otrzymali inną 
drogą. Mimo pewnej różnicy co do tem peratu
ry  topliwości (Z. i Cz. podają 175— 6°, autor 
otrzym ał 177 — 8°), zdaje się, że ten kwas je s t 
identyczny z otrzymanym przez nich. Kwas 
trójm etylotrójkarballylowy ma t. topi. 180°—  
181°; rozpuszcza się łatwo w acetonie, alkoholu, 
wodzie, nie rozpuszcza w chloroformie, eterze, 
benzolu. Jest on izomeryczny z kwasem kam- 
foronowym.

Prof. d-r Natanson przedstawia swoję pracę, 
za ty tu łow aną: „O termokinetycznych własnoś
ciach potencyałów termodynamicznych”.

A utor roztrząsa w niniejszej pracy własności 
potencyałów termodynamiczni ch, związanych 
z istnieniem zasady t. zw. termokinetycznej; jest- 
to ogólna fizyczna zasada, stosująca się zarówno 
do zjawisk odwracalnych ja k  nieodwracalnych, 
którą się au to r zajmował w rozprawie, umiesz
czonej w X X X  t. Rozpraw W. M.-P. Akademii. 
W łasności owe nazywa autor „termokinetyczne- 
mi’*. Od wyboru zmiennych niezależnych, służą
cych do określenia stanów układu, zależy kształt 
zasady; najogólniejszą postać przybiera ona, je 
żeli założymy zupełną dowolność zmiennjch; taką 
postać miała ona w cytowanej wyżej rozprawie, 
a teraz przytacza ją  autor znowu, lecz z pewne- 
mi zmianami i dopełnieniami. Taki kształt tej 
zasady je s t jednakowoż zbyt ogólny i zbyt odleg
ły od szczegółowych wypadków i rozwiązań, dla
tego je s t korzystne oznaczyć pewne szczególne 
kształty, powstające, gdy wybór zmiennych ulega 
pewnym założeniom. Autor roztrząsa specyalnie 
dwa p rzy p ad k i: pierwszy, gdy jako  zmienne
niezależne w ystępu ją: tem peratura absolutna

PH n '-" [C° 0 ]H  
CH- ° " C 0 0 H

HC.COOH =

U  COOH 
3'°^ [C O O ]H

(kw . d w u m ety lo p ro p an o -  
p e n ta k a rb o n o w y )
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układu i dowolna liczba innych zmiennych, wy
branych w ten sposób, że wraz z tem peraturą 
wyznaczają, s 'an  układu; drugi, gdy zmiennemi 
niezależnemi są tem peratura bezwzględna, współ
czynniki dynamiczne odwracalne i dowolna liczba 
innych, stosownie dobranych zmiennych. Pierw
szy przypadek ma miejsce np. w hydrodynamice, 
akustyce, teoryi sprężystości; drugi zaś w teoryi 
chemicznych realccyj i równowag.

Prof. Cybulski przedstawia swoją pracę p t.: 
O zjawiskach elektrycznych w nerwach czynnych.” 

Du Bois-Reymond wykazał w r . 1849, po nim 
zaś Berstein i Hermann stwierdzili, że gdy dwa 
punkty nerwu lub mięśnia połączymy z galwano- 
metrem w odpowiedni sposób, to choćby w stanie 
spoczynku nie było wcale prądu, - -w  chwili, gdy 
przez nerw lub mięsień przebiega stan czynny^ 
galwanometr wykaże dwa prądy, adterminalny 
i abterminalny; p rądy te nazwano czynnościowe - 
mi lub fazowemi. Prąd adterminalny powstaje, 
gdy przez podrażnienie miejscowe nerwu lub 
mięśnia stan czynny się zacznie po nim stopniowo 
rozchodzić, a razem z tem potencyał elektryczny 
spada, w porównaniu do punktów nieczynnych; 
gdy tedy elektroda bliższa staje się odjemną, to 
powstaje prąd  adterminalny; gdy ta  elektroda 
wróci mniej lub więcej do stanu normalnego, zaś 
elektroda dalsza stanie się odjemną, wtedy wystę
puje prąd abterminalny. Ta teorya tłumaczyła 
prawie wszys*kie zjawiska elektrofizyologiczne, 
a miała i tą  zaletę, że się nie wdawała w teoryą 
natury stanu czynnego; wynikało z niej tylko, że 
zjawiska elektrofizyologiczne w nerwach i mięś
niach, podobnie jak  analogiczne zjawiska term icz
ne, są zjawiskami, towarzyszącemi stanowi czyn
nemu, którego na*ura dotąd pozostaje nieznaną.

Również du Bois-Reymond wykazał, że jeżeli 
przez pewną przestrzeń nerwu przepływa prąd 
np. od ogniwa elektrycznego (prąd zwany polary
zującym), to powstaje w nerwie prąd  samodzielny, 
zwany elektrotonicznym, mający tensam kieru
nek, co prąd ogniwa; natężenie zależy od natęże
nia prądu polaryzującego i odległości elektrod 
odprowadzających od elektrod polaryzujących. 
Ta ostatnia okoliczność, ja k  również i to, że 
podobne zjawisko możemy sztucznie wywołać 
w przyrządzie, składającym się z ru rk i szklanej, 
wypełnionej cieczą, przez której długość przebie
ga drut metalowy; —  (jeżeli przez część rurk i 
przepuścimy prąd  polaryzujący, to otrzymamy 
prąd analogiczny do elektrotonicznego) — te 
względy więc dały podstawę do twierdzenia, że 
prąd elektrotoniczny je s t czysto fizycznej natury, 
a nie fizyologicznej. Temu zapatrywaniu sprze
ciwiają się niektóre fakty, np. spostrzeżenie du 
Bois Reymonda, że prądy elektrotoniczne wystę
pują wyraźnie tylko w żywych nerwach; w m ar
twych nerwach są bardzo słabe i wymagają b a r
dzo silnego prądu polaryzacyjnego; zaś d r  Sa
wicki (w zakładzie fizyologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego) zauważył, że p rądy  te słabną 
lub nawet znikają w razie narkozy nerwów pod

wpływem CO_,, eteru, alkoholu, chloroformu 
i t. d., a zwiększają się w atmosferze czysfego 
tlenu; podobnie (według badań autora) działa 
obniżająco oziębianie nerwów. Dowodziłoby to 
zależności prądów elektrołonicznych od pewnych 
własności żywego nerwu, podobnie, ja k  się rzecz 
ma z prądami czynnościowemi i tak zwanemi wa
haniami wstecznemi Inni autorowie (Beck, Sie- 
czenow, autor) wykazali, że podobne obniżenie 
potencyału występuje także w innych tkankach 
w chwili ich czynności, np. w gruczołach lub cen
tralnym układzie nerwowym.

Wobec tego wywołały wśród fizyologów wra
żenie prace p. Borutaua (w Pfliiger’s Archiv), 
w których on dowodzi, że można wytłumaczyć 
wszystkie elektryczne fenomena w nerwach, 
„wenti man die Nerven ais K ernleiter auffasst” , 
oraz, że prądy czynnościowe i wahania wsteczne 
są tem samem, co czynny stan nerwu W edług 
teoryi p. Borutaua cała czynność nerwów polega- 

i łaby na przewodzeniu jakiejś fali elektrycznej, 
odjemnej, a same nerwy należałoby uważać jako 
proste przewodniki; te twierdzenia stara się p. 
Borutau poprzeć szeregiem doświadczeń na ner
wach martwych, przyczem uzyskuje podobne 

| zjawiska, jak  na nerwach żywych. Ponieważ ta  
teorya nie może wielu zjawisk objaśnić i je s t 
w sprzeczności z wieloma faktami z zakresu 
fizyologii nerwów, przeto autor postanowił pow
tórzyć doświadczenia Borutaua, i obecnie, przed 

| zupełnem wykończeniem badań, może przedłożyć 
i  fakty, stwierdzone z całą dokładnością.

Zasadnicza różnica w zewnętrznej stronie do- 
, świadczeń prof. Cybulskiego a p. Borutaua, je s t 

ta, że prof. Cybulski używał elektrod z masy pa
pierowej lub glinianych, zatem nieulegających 
polaryzacyi, zaś p. Borutau używał elektrod p la
tynowych lub srebrnych, z których szczególnie 
ostatnie bardzo się łatwo polaryzują, wskutek 

I czego —  choć nie zawsze, lecz w wielu przypad
kach— otrzymuje się wahanie wsteczne lub w aha
nie dodatnie. P rzy użyciu zaś elektrod glinia
nych lub z masy papierowej, rezultaty były stale 
ujemne. Oprócz doświadczeń na martwych 
(i równolegle na żywych) nerwach, robił prof. 
Cybulski próby na rurkach z drutem, czyli w tak 
zwanych przewodnikach z jądrem  przewodzącem, 
i przekonał się, że między takim aparatem  a ner 
wem niema żadnej analogii, o ile prądy użyte 
nie są bardzo silne; w takim zaś razie, i tylko 
w takim, i nerw służy jedynie jako przewodnik, 
nie różniący się od wilgotnego wałeczka z bibuły 
lub masy papierowej, i je s t obojętne, czy on je s t 
żywy czy martwy Z doświadczeń zaś p. Boru
taua widać, że miał zawsze do czynienia z pola- 

j ryzacyą.
Na podstawie swych badań prof. Cybulski do

chodzi do wniosku, że teorya p. Borutaua nie ma 
zastosowania do nerwów, bo nietylko nie tłum a
czy izolowanego przewodzenia w nerwach, ani 
też przewodzenia w nagich włókienkach nerw o
wych, ale zostaje ona w sprzeczności z uznanem.
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prawami fizyki, albowiem sposób, w jak i on mo
tywuje owo przenoszenie się zjawisk elektrycz
nych w przewodniku z jądrem  przewodzącem, 
je s t jakąś nową teoryą perpetuum  mobile, Do 
tej teoryi doszedł p. Borutau w ten sposób, że 
używał nieodpowiednich elektrod, zatem wskutek 
błędnej metody, a podrugie, że ignorował fakty, 
niezgadzające się z jego hypotezą. Na czem po
lega przewodzenie w nerwach, je s t dotąd zagad
ką, k tórą może kiedyś rozwiążą badania fizyo- 
logów.

(Dok. nast.).
Z. R.

S E K C Y A  CHEMICZNA.
Posiedzenie 11-fe w tym roku Sekcyi II p rze

mysłu chemicznego odbyło się dnia 9 paździer
nika 1897 r.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z posie
dzenia poprzedniego, inż. Józef Jacoby odczytał 
rzecz „Acetylen w teoryi i praktyce7’. Skutkiem 
odkryć dokonanych w r. 1894 przez Moissana 
i W illsona acetylen, znany poprzednio tylko 
w pracowniach naukowych, znalazł zastosowanie 
w życiu praktycznem. Moissan i W illson, jak  
wiadomo, współcześnie lecz niezależnie odkryli 
sposób otrzymywania węgliku wapnia, służącego 
do wyrobu acetylenu. W ęglik wapnia otrzym uje 
się przez stopienie sproszkowanego węgla i wap
na, możliwie czys'ych chemicznie, w tem peratu
rze 3500° w piecach elektrycznych. Pieców 
tych je s t znanych kilka typów : Moissana, W illso
na, Bulliera i inne, które referent opisał. Dla 
otrzymania acetylenu węglik wapnia rozkłada się 
wodą. Koszty produkcyi i ceny rynkowe w ęgli
ku wapnia wahają się dołąd znacznie : pierwsze 
od 120 do 223 franków za tonnę, ostatnie 
od 400 do 2000 franków. Węglik wapnia pro
dukuje się ju ż  w kilkunastu fabrykach. Acety
len jeSt gazem bezbarwnym, nieco lżejszym od 
powietrza, dość łatwo dającym się skroplić na 
płyn bardzo lekki, o wielkim współczynniku ro z
szerzalności. Acetylen skroplony j r s t  ciałem 
wielce niebezpiecznem i był przyczyną rozgłoś
nych wybuchów, jak ie miały miejsce w Paryżu
1 w Berlinie, i które wywołały surowe zakazy 
władz, co do stosowania do celów oświetlenia 
acetylenu skroplanego. N atom iast badania Ber 
thelota i Yieillea sfwierdziły że acetylen gazowy 
nie je s t niebezpieczniejszym od zwykłego gazu 
oświetlającego, o ile ciśnienie nie przewyższa
2 atmosfer.

Związki acetylenu z miedzią, rtęcią i srebrem 
są również ciałami bardzo niebezpiecznemi, z ła t
wością jednak można unikać tych metali w u rzą
dzeniu oświecenia acetylenowego. Od zwykłego 
gazu oświetlającego acetylen je s t hygieniczniej-

szym —  zużywa bowiem przy spaleniu mniej t le 
nu i wydziela dwutlenku węgla 5 razy mniej, 
a ciepła 7 razy mniej Światło acetylenowe ma 
barwę białą i nie zmienia kolorów materyj oświet
lonych. W artość oświetlająca 20 litrów acety
lenu równa się 33 świecom na godzinę. Na pod
stawie tablic Lupkego i innych, acetylen tańszym 
je s t od gazu oświetlającego w palnikach płaskich 
o 200°/o ’ za® w palnikach Auera droższym od 
niego o 2 0 °/0 , tańszym od nafty o 60°/o i od 
żarówek elektrycznych o 250°/0. Istniejące 
obecnie instalacye oświetlenia acetylenowego do
wodzą, że oświetlenie acetylenowe ma wielkie za
lety. Instalacye te składają się: z generatora, 
kondensatora.i puryfikatora, z gazometru i prze
wodów gazowych. Generatorów są 3 typy: 
w jednym z nich woda dopływa do zbiornika 
z węglikem wapnia, w drugim węglik systema
tycznie wrzuca się do wody, w innych nareszcie 
woda i węglik umieszczone są w tej samej przes
trzeni, Z generatora gaz acetylenowy wyprowa
dza się do kondensatora, gdzie się ochładza i od
wadnia, nas‘ępnie do puryfikatora, w którym się 
czyści chlorkiem żelaza, nareszcie do gazom etru, 
czyli zbiornika gazu, skąd ruram i o małej śred
nicy od 2 5 — 50 mm  rozprowadza się do palni
ków. Palniki używane do oświetlenia acetyleno
wego m ają specyalną budowę i ich otworki 
(o średnicy 0 ,1 — 0,3 mm) są mniejsze, niż 
w zwykłych palnikach do gazu oświetlającego, 
Acetylen do celów oświetlenia używa się bądź 
czysty, bądź w postaci mieszaniny z innemi gaza
mi oświetlającemi, jak  zwykły gaz oświetlający, 
gaz olejowy i tłuszczowy. Praktyczną wydaje 
się metoda Claudea i Hessa polegająca na stoso
waniu acetylenu w postaci roztworu w acetonie 
nasyconego pod ciśnieniem (przy 12 atmosferach 
ciśnienia aceton rozpuszcza 300 objętości acety
lenu). Stosowanie acetylenu do oświetlenia 
ograniczone je s t przepisami policyjnemi.

Następnie p. Natanson demonstrował wyroby 
z torfu a p. Przewodniczący odczytał odezwę 
Sekcyi technicznej, wzywającą o podanie zakła
dów gdzie się kształcili technicy, pracujący 
w fabrykach krajowych.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

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

—  Nowy szereg związków utleniających.
Kwas siarczany w roztworze rozcieńczonym cał
kowicie je s t rozszczepiony na swe iony 2H ( +  ) 
i S 04 (— ), z których przy elektrolizie wodór 
wydziela się na katodzie, S 0 4 zaś z anody działa 
na wodę, skutkiem czego wydziela się atom tlenu 
i regeneruje kwas siarczany, tak  że ostatecznie 
cały przebieg elektrolizy polega tu  pozornie ty l
ko na rozkładzie wody na wodór i tlen. Gdy
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natomiast roztwór kwasu siarczanego umiarko
wanie je s t tylko rozcieńczony, wówczas rozszcze
pienie dochodzi do utworzenia się ionów H ( +  ) 
i H S04 ( — ) i to w tem wyższym stopniu, im 
roztwór bardziej je s t stężony. Anion H S04 rów
nie szybko ja k  i S 0 4 działa na wodę, wytwarza
jąc  kwas siarczany i tlen; jeżeli zaś powiedzie się 
połączyć ze sobą dwa aniony H S 04 bez współ
działania wody, wtedy otrzymać można związek 
H2S20 8, nowy kwas t. zw. nadsiarczany. Dzieje 
się to istotnie w pewnych warunkach, mianowi
cie przy znacznem stężeniu elektrolizowanego 
kwasu siarczanego i przy znacznej gęstości prą
du. Gęstość prądu je s t ilorazem z siły prądu 
przez powierzchnię elektrody; podniesienie siły 
prądu i odpowiednie zmniejszenie powierzchni 
elektrody sprawia, że iony bardziej się do siebie 
zbliżają i tem większa ich liczfra łączy się pomię
dzy sobą na jednostce powierzchni elektrody. 
Tem peratura nadto powinna być podczas doświad
czenia dość nizka, aby kwas nadsiarczany znów 
się nie rozkładał. Wolnego kwasu nadsiarczane- 
go nie znnmy; otrzym ują się natomiast jego sole 
barytowa lub potasowa, jeżeli elektrolizowany j 
w powyższy sposób kwas siarczany zobojętnia 
się wodanem barytu  lub potasu. Sól sodowa 
może też być otrzymana z kwaśnego siarczanu 
sodu, a sól potasowa z kwaśnego siarczanu pota
su przy elektrolizie. Opisane doświadczenia, 
E lbsa pobudziły pp. Constama i Hansena do ana
logicznych doświadczeń z kwaśnemi węglanami al
kaliów, co doprowadziło tych badaczów do od
krycia nadwęglanów. W rozcieńczonym r o z p o 
rze wodnym węglany alkaliów i amonu całko
wicie są rozszczepione na swe iony 2Me ( +  ) 
i C 03 (— ); przy elektrolizie na katodzie wydziela 
się wodór i wodan alkaliczny lub amoniak, a na 
anodzie tworzy się dwuwęglan z wydzieleniem 
tlenu. Gdy natomiast do stałego węglanu alka
licznego dodajemy powoli wody, należałoby p rzy 
puszczać, zgodnie z powyższem, że dysocyacya 
zachodzić będzie stopniowo, tak  że naprzód na
stąpi rozkład na iony Me ( -1-)  i MeCOa (— ), 
a dopiero przy dalszem dodawaniu wody zajdzie 
rozkład zupełny. A w takim  razie należałoby 
oczekiwać przez zespolenie dwu ionów MeC03 
powstania związku Me_,C20 6 . Istotnie w warun
kach zupełnie analogicznych, przy znacznem stę
żeniu roztworu, przy wysokiej gęstości prądu 
i bardzo niskiej tem peraturze pp. C. i H. otrzy
mali w stanie stałym nadwęglan potasu z węgla
nu obojętnego. Zebrany przy odpowiednich środ
kach ostrożności nowy ten związek tworzy pro- I 
szek bezkształtny o odcieniu błękitnawym i je s t 
bardzo hygroskopijny. Zawiera zawsze małą 
domieszkę obojętnego i kwaśnego węglanu, od j  

której wszakże może być uwolniony w stężonym 
ługu potażowym przy — 5° do — 10°. W stanie 
wilgotnym nadwęglan dość szybko śię rozkłada, { 
gdy tymczasem dobrze wysuszony bardzo nie
znacznie zaledwie się zmienia. Już słabo ogrze
wany rozkłada się na węglan obojętny, dwutlenek j

węgla i tlen : K2C2O0 =  K2CO3-|-CO2-l-O; dla cał
kowitego wszakże i szybkiego rozkładu w tym 
kierunku potrzeba tem peratur 200° do 300°. 
W wodzie bardzo zimnej, bliskiej tem peratury 

j  zamarzania, rozpuszcza się prawie bez rozkładu; 
w wodzie o tem peraturze pokojowej powoli, 
w wyższej zaś nieco szybciej wydziela tlen : 
K2C20 6-p-H20  =  2KHG03 +  O. Może wskutek te- 

j  go być użyty dó przyrządzania tlenu; 100 g nad
węglanu dają około 5 l tego gazu. Pod wzglę
dem chemicznym nadwęglan najbardziej je s t zbli
żony do natlenków alkaliów i ziem alkalicznych, 
stanowi energiczny środek utleniający: utlenia 
siarek ołowiu na siarczan, niebieszczy oziębiony 
do 0° roztwór jodku potasu i mączki, odbarwia 
roztwór.indyga, blichuje bawełnę, jedwab i weł
nę. Natomiast nadtlenki manganu i ołowiu pod 
wpływem nadwęglanu potasu ulegają redukcyi 
przy gwałtownem wydzielauiu się tlenu, np. 
M n02 +  K2CJ0 6= M n C 0 3 +  K^C03 0 2 . Podob
nie także jak  nadtlenki alkaliów i ziem alkalicz
nych, tak i nowy ten związek duje z rozciei czo- 
nemi kwasami wodę utlenioną, np. z kwasem 
siarczanym : K; C20 6 +  H: S 0 4 =  K2S 04 +  2C 02- r  
+  H20 2 . Rozcieńczony ług potażowy rozkłada 
nadwęglan szybko na węglan obojętny i wodę 
utlenioną, która z kolei w roztworze alkalicznym 
rozpada się na wodę i tlen: K2C20 6-)-2K 0H  =  
=  2K2C03 +  H20 2. W tych samych warunkach 
ołrzymano przez elektrolizę stężonego roztworu 
węglanu rubidu biały, mocno hygroskopijny p ro 
szek nadwęglanu rubidu. Natomiast odpowied
nich soli sodu i amonu dotychczas nie udało się 
wyosobnić.

(Zeit. f. E lektr., Natur. Rund.)
A. L.

—  Elektrograw ura w słali. J. Rieder podał 
w jednym z ostatnich numerów „Zeitschrift fur 
E!ectrochemie,, wiadomość o opatentowaniu 

i  przez niego nowego systemu rytownictwa w stali, 
za pomocą którego można z łatwością otrzymy- 

I wać stemple medalierskie, klisze stalowe i t. p. 
Sposób ten je st w swej zasadniczej myśli nastę
pujący: Robi się wypukły model medalu, mone
ty  lub t. p. w gipsie w taki sposób, że powstaje 
slup długi na kilkanaście centymetrów; osadza się 
go w oprawie ebonitowej i wkłada do naczynia 
szklanego napełnionego roztworem pewnego elek
trolitu (Rieder używa w tym celu roztworu sal- 
miaku), tak, że dolna część słupa zanurza się 
w cieczy, a górna wystaje z naczynia. W roztwo
rze jest zanurzony drut, połączony z odjemnym 
biegunem źródła prądu elektryrznego; słup zaś 
gipsowy nasiąka roztworem elektrolitu. Gdy 
więc na jego wierzchołku, mieszczącym na sobie 
wypukłość danego medalu, położymy kawałek 
stali, połączony z dodatnim biegunem, to w pun
ktach zetknięcia się bloku metalowego z gipsem 
będzie się stal rozpuszczała. W miarę rozpusz
czania się metalu będzie ów cylinder stalowy opa
dał tak , że po pewnym czasie w dolnej jego po-
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wierzchni utworzy s ę wierna kopia, ale wklęsła, 
wypukłości na gipsie. W ten sposób tworzy się 
zatem tak  zwana „stanca” medalierska, której 
można następnie użyć do bicia medalów, monety 
i t. p. Początkowo Rieder używał bard/.o słabe
go prądu, jednak rezultaty  nie odpowiadały ocze
kiwaniom i robota szła bardzo powoli; obecnie 
używa prądu o napięciu 10 — 15 wolt i natężeniu 
0 ,2 — 0,5 amperów na lewi,2 powierzchni mającej 
być skopiowaną. Co 5 — 10 sekund musi być 
blok stalowy zdejmowany, aby go oczyścić z za
nieczyszczeń stali, pozostających po je j rozpusz
czeniu, a mianowicie węgla, który powodowałby 
niedokładne odmodelowanie powierzchni kopio
wanej; trudność, jakąby  się spotykało w nakła
daniu cylindra z powrotem na to  samo miejsce, 
daje się łatwo mechanicznym sposobem usunąć. 
W iększą trudność przedstawia ta  okoliczność, że 
gips rozmaka bardzo łatwo w elektrolicie i ulega 
przy nakładaniu i zdejmowaniu cylindra stalowe-

B u l e t y n  m e t

z a  ty d z ień  od  d. 20 do 

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy

go łatwo uszkodzeniom. Rieder zajmuje się 
więc poszukiwaniem m ateryału, któryby mógł 
zastąpić gips w tym przypadku, ja k  również 
skonstruowaniem maszyny, któraby autom atycz
nie wykonywała wszystkie czynności potrzebne, 
ja k  zdejmowanie i nakładanie cylindra, oraz 
jego czyszczenie. Jeden robotnik mógłby obsłu
giwać więcej takich maszyn, coby znakomicie ob
niżyło koszty produkcyi. Sposób ten ułatwia 
niezmiernie pracę artysty medaliera, który mógł
by wykonywać modele w materyale podatnym, 
a ju ż  łatwemby było robić w stali stemple do b i
cia; wynalazek ten więc znajdzie obszerne zasto
sowanie przy wyrobie medalów, monet, odznak, 
biżuteryj. guzików, płyt do wygniatania skóry, 
do robót introligatorskich i t. p.

(Zeitschrift f. Elec.trochemie, Jahrg, 1897/8, 5 H.)

Z  R.

e o r o l o g i c z n y

26 października 1897 r.

Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r.  1 p. 9 w. Najw. Nain.

20 S. 5 l,g 5o,l 51,0 7,6 9,7 lo,5 1 1,5 7,5 99 S3.S5.SH.2 8,4 == r. i w.; 0  od 1 230 p. m.
21 C. bfc>,8 *>9.3 61,8 9.0 11,5 10,4 13,5 9.0 92 N E 5,E ',N 3 [do 9 p. m.
22 P 63,o 62,3 61,9 8,8 10,8 8.4 10.8 8,0 87 N E ',N 3,N3 _
23 S. 61,0 60,8 60,6 8.7 ! 8,9 7/> 9,3 7,3 79 N3,N5,N4 —
24 N. 61,1 6l ,3 61,5 4,8 7,8 8,2 9,o 4.5 91 N 4,N2,N W3 _
25 P. 61,4 61,6 62,1 7,6 9,9 9,2 10,0 7,5 82 W3,NYV3,0 —
26 W. 61,4 61,5

'
63,5 7.7 8, i

I
7,6 9,4 7,4 84 1

I
NW 2,N5,NE2 —

Średnia 5ę,8 8,8 88 8,4
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