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fiowy podręc£ni6 naukowy. ‘)

Służmy poczćiwey sławie, a iako kto może, 
Niech ku pożytku dobra spólnego pomoże.

J. Kochanowski (1586).

Te słowa Jana z Czarnolasu, słowa pełne 
szczerych uczuć obywatelskich p. Morozewicz 
położył na karcie tytułowej dzieła, o którem 
mówić zamierzamy. Słowa te stanęły na miej
scu wiersza O widyusza „Plurima cumsubeant 
audita aut cognita nobis Pauca super refe- 
ram”, jakie widzimy na czele niemieckiej 
mineralogii Tschermaka wypisane. Wiersz 
Kochanowskiego znalazł się bardzo na miej
scu, bo rzeczywiście wielki pożytek dobru spól-

*) Biblioteka przyrodnicza Wszechświata.
Prof. cl-r O. Tschermdk. P o d r ę c z n i k  

M i n e r a l o g i i ,  dzieło, zawierające 840 drze
worytów i I II  tabliće kolorowe. Z piątego wy
dania niemieckiego przełożył, uzupełnił i przed
mową historyczną opatrzył J ó z e f  M o r o z e 
wi c z .  (Wydanie Kasy pomocy dla osób, p ra 
cujących na polu naukowem, imienia d -ra  Józefa 
Mianowskiego). Warszawa. Skład główny w księ
garni E. Wendego i Spółki, Krakowskie P rzed
mieście n -r 9. D ruk Rubieszewskiego i Wrót- 
nowskiego, Nowy Świat n-r 34. 1900. Str.
XLIV i 702. Cena rub. 4.

nemu stanowi książka Morozewicza, a tłu 
macz wszystkich sił dołożył, aby ten pożytek 
uczynić największym.

Ze wszystkich dyscyplin przyrodniczych 
mineralogia u nas miała się jaknajgorzej. 
Badania oryginalne zjawiły się u nas dopiero 
w ostatnich czasach, a od trzydziestu dwu 
lat, od chwili wydania podręcznika Altha, 
czytelnik polski wcale nie był informowany 
o postępach wiedzy mineralogicznej, chociaż 
postępy w tym okresie są bezporównania 
większe i donioślejsze niż w ciągu całych stu
leci ubiegłych. Ten brak jaknajdotkliwiej 
dawał się odczuć w wydawnictwach i arty
kułach popularnych, w szkole, w przemyśle, 
w życiu i kształceniu się tak gron młodzieży 
jak osób pojedynczych.

Więc pierwsza zasługa Morozewicza pole
ga na tem, że postanowił lukę tę zapełnić, 
a dalej, że wypełnił ją  jakaajlepiej i ze 
względu na wybór dzieła i na jego opraco
wanie.

Podręcznik Tschermaka stanowczo jest 
najlepszy ze wszystkich ogłoszonych w dzi
siejszej dobie. Książki angielskie do dziś 
jeszcze są raczej tablicami do oznaczania 
minerałów, niż dziełami, któreby malowały 
całokształt wiedzy mineralogicznej, wyjaś
niały jej treść i istotę i dawały podstawę 
mineralogom początkującym. Podręcznikom
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francuskim twórcy ich niesłusznie dają mia
no podręczników mineralogii. Właściwie są 
to podręczniki krystalografii, opatrzone w ta
blice synoptyczne gatunków mineralogicznych. 
Najlepszym tego przykładem jest minera
logia Lapparenta. Niemieckie jedynie rów
nomiernie traktują naukę o osobnikach i sku
pieniach mineralnych, własności minerałów 
fizyczne i chemiczne, metody badania mine
rałów i ich fizyografią.

Ta ostatnia strona podręczników niemiec
kich w książce Tschermaka wyrażona jest 
najsilniej zarówno w części ogólnej, jak 
i w opisie minerałów poszczególnych.

Najważniejszą zaletą książki Tschermaka 
jest wprowadzenie nauki o sposobie występo
wania minerałów i o ich powstawaniu i prze
obrażaniu się w przyrodzie. Ta innowacya 
właśnie czyni z książki Tschermaka dzieło 
bardzo cenne: wiadomości o tworzeniu się, 
powstawaniu i przeistaczaniu się minerałów, 
o stanowisku, jakie każdy z nich zajmuje 
w budowie kuli ziemskiej, wiadomości te, 
rozproszone po rozprawach i monografiach, 
Tschermak zebrał, uporządkował, opracował 
krytycznie, ożywił ogólnym poglądem i przez 
to podręcznik swój uczynił rozumowym wy
kładem nauki o rzeczach przyrodzonych,
0 tworach w naturze żyjących, o ciałach, 
mających swoję historyą, związanych po
między sobą szeregiem przeobrażeń, a nie 
spisem wiadomości o okazach zbiorów mine- 
rologicznych. Tego rodzaju pogląd na mine
ralogią, jako naukę o chemicznej istocie i za
chowaniu się związków, składających kulę 
ziemską, o ich postaci, o ich własnościach
1 budowie fizycznej, o sposobach ich wystę
powania w przyrodzie, o ich powstawaniu 
i znikaniu, o ich tworzeniu się, przeistaczaniu 
i rozkładzie, o ich pochodzeniu, współżyciu 
i wzajemnem wypieraniu się, znalazł w książ
ce Tschermaka jaknajzupełnięjszy wyraz.

Dalej podręcznik Tschermaka wybija się 
ponad wszystkie inne swoją oryginalnością. 
Nie jest to bezduszna skrupulatna kom- 
pilacya, lecz krytyczne opracowanie wszyst
kich oddziałów i szczegółów na zasadzie 
materyałów z pierwszej ręki, zawierające 
bardzo wiele indywidualnych poglądów swe
go twórcy; co krok spotykamy tam ważne 
i doniosłe fakty przez samego autora nauce 
przysporzone, a płodną w skutki teoryą izo- j

morfizmu felspatów, która odbiła się na 
całej mineralogii, opracowanie najważniej
szych grup mineralnych (augitów, amfibolów, 
chlorytów, granatów, turmalinów...) nauka 
zawdzięcza Tschermakowi.

Dzieło Tschermaka przejęte jest zasadą 
historyczno genetycznego traktowania przed
miotu, wykład prowadzony metodą indukcyi.

Te są ogólne wiadomości o podręczniku 
Tschermaka. Teraz zapoznam czytelnika 
pokrótce z zawartością książki.

Po wytłumaczeniu co to jest mineralogia 
w duchu tym, jak wyżej nadmieniłem, idzie 
krótki opis rozwoju historycznego nauk mi
neralogicznych, ich podział, wskazówki dla 
początkującego, dotyczące przygotowania nie
zbędnego do studyowania mineralogii, i wy
kaz ważniejszych podręczników, monografij, 
dzieł i czasopism mineralogicznych. To sta
nowi wstęp. Po nim następuje część ogólna, 
podzielona na 6 rozdziałów: 1) morfologia,
2) mineralogia fizyczna, 3) mineralogia che
miczna, 4) pokładoznawstwo, czyli nauka 
o występowaniu minerałów, 5) nauka o po
wstawaniu minerałów, 6) zasady systematyki 
mineralogicznej.

Rozdział pierwszy—Morfologia—wyj aśnia 
pojęcie ciał krystalicznych i bezpostacio
wych, opisuje powstawanie kryształów i ich 
wzrost. Potem następują krótko wyłożone 
zasady krystalografii: więc opisane są spo
soby mierzenia kątów kryształów, oznaczania 
płaszczyzn krystalicznych, wyłożone prawo 
parametrów, budowa siatkowata kryształów, 
symetrya, znakowanie, rzuty, łączność pasów. 
Następnie krótko i przystępnie opisane są 
postaci pojedyncze i ułożone w porządku 
układów krystalograficznych, poczynając od 
trójskośnego kończąc na regularnym. Dalej 
następuje opis bliźniaków i zrastania się osob
ników, sposobów badania mikroskopowego 
zawartości kryształów, opis powierzchni i wnę
trza kryształów, ich grup i skupień wreszcie 
pseudomorfoz i kształtów, jakie przybierają 
minerały bezpostaciowe. Na tem kończy się 
morfologia.

Rozdział drugi, zatytułowany „mineralo
gia fizyczna”, zawiera wiadomości o spręży
stości i spójności minerałów,o topliwości kry
ształów i figurach ich spękań, dalej o twar
dości i przełamie’minerałów, wreszcie o figu- 

| rach wytrawionych, które są dziś tak dosko-
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nałym tłumaczem stopnia symetryi układu 
molekuł, właściwej danemu ciału krystalicz
nemu. Następnie idzie wykład zawierający 
zasady optyki i zjawisk optycznych w krysz
tałach. Tu mamy więc rozdziały o dwójłom- 
ności i polaryzacyi światła, a zarazem wy
łożone są, zasady badania minerałów pod 
mikroskopem na drodze fizycznej, zjawiska 
elektryczne i termiczne w kryształach oraz 
ciężar właściwy minerałów i metody jego 
mierzenia. Na tem koniec rozdziału dru
giego.

Rozdział trzeci traktuje o chemii minera
łów. Rozpoczynają go wiadomości ogólne 
z analizy chemicznej na drodze suchej i mo
krej oraz zasady obliczania wyników analizy 
ilościowej i wyprowadzania z nich wzoru che
micznego. Krótko i zwięźle mamy wyłożoną 
naukę o ciężarach atomowych i cząstecz
kowych, o reakcyach, o solach i kwasach. 
Przedstawione są główne związki wodoru, 
chloru, tlenu, siarki. Jest mowa o budowie 
chemicznej ciał mineralnych, związkach mo
lekularnych i wodzie krystalizacyi. Wielo- 
postaciowość i głównie równopostaciowość 
przedstawiona jest bardzo wyczerpująco jak 
na podręcznik ogólny. Przytoczono bardzo 
dużo przykładów ciał polimorficznych i izo
morficznych, jest mowa o własnościach fizycz
nych ciał izomorficznych i ich mieszanin, 
oraz wykazana jest domiosłość teoretyczna 
izomorfizmu i jego znaczenie w mineralogii. 
Rozdział ten kończy się wyłożeniem zasad 
i metod syntezy mineralogicznej i sztucznego 
odtwarzania związków.

Dalej następuje „pokładoznawstwo”. Roz
dział ten poucza czytelnika o rozmaitym 
stopniu rozpowszechnienia, jakie właściwe 
jest każdemu minerałowi, zwraca uwagę na 
paragenezę i sukcesyą minerałów i wyjaśnie
nia, jak wiele mówić ona może nam o spo
sobie powstawania minerałów. Następnie 
mamy opisane rodzaje występowania i kształ
ty, więc główne typy skał, szczeliny, żyły, 
pokłady, gniazda.

Rozdział piąty nosi ty tu ł: nauka o powsta
waniu minerałów (minerogenia). Przede- 
wszystkiem autor udowadnia, że minerały 
nie są niezmienne, wykazuje, jakim podlegają 
przeistoczeniom a zarazem dowodzi, że i dziś 
istnieją warunki, w których powstają piękne 
i wielkie osobniki mineralne, podobne do tych,

które, oczom naszym dostępne, utworzone 
kiedyś, wydają się jakoby utworami skończo- 
nemi i jakoby nie mają sobie równych we 
współczesności. Dalej, objaśniono główne 
drogi, na jakich minerały powstają: a więc 
zastyganie mas skalnych ognisto-ciekłych, 
ścinanie się pary i pneumatoliza, krysta- 
lizacya z rostworów wodnych w próżniach, 
szczelinach skalnych, na dnie jezior, i wreszcie 
udział organizmów w sprawie tworzenia się 
minerałów. Potem idzie wykład głównych 
przeistoczeń chemicznych, jakim podlegają 
minerały w przyrodzie, więc przytoczone 
są przykłady wymiany zasad, wymiana kwa
sów, strącanie. Nakoniec wyjaśniono spo
soby powstawania pseudomorfoz, podano ich 
przykłady, podział i doniosłość teoretyczną. 
Rozdział zamyka opis krążenia ciał w przy
rodzie, więc krążenie wapna z lądów do 
mórz i tam osiadanie tego ciała, ługowanie 
alkaliów z krzemianów i tworzenie się zeo- 
litów i t. p.

Następny rozdział, już krótszy znacznie, za
tytułowany „systematyka”, zatrzymuje czy
telnika nad kwestyą, co to jest porównanie 
i odróżnianie rzeczy przyrodzonych, oraz co 
to jest układ sztuczny i naturalny. Układ 
naturalny, jako opierający się na podobień
stwie rodzajów we wszystkich własnościach 
możliwy jest tylko w gromadach, a każdej 
gromadzie właściwą jest klasyfikacya odręb
na, wypływająca z jej własności wewnętrz
nych. Takiemi grupami naturalnemi w mi
neralogii są felspaty, miki, chloryty, tetrae- 
dryty i in. Poglądy Tschermaka, wymagają
ce od mineralogii genetyczno-historycznego 
traktowania materyału naukowego, skłoniły 
go do odmiennego od innych autorów poj
mowania rodzaju i gatunku w mineralogii. 
Rodzaj Tschermaka jest to określony zwią
zek chemiczny, krystalizujący się w pewnej 
klasie symetryi np. dwutlenek krzemu, Si02, 
trapezoedryczno-trygonalny — rodzaj kwarc 
(to co dawniej gatunek), tenże dwutlenek krze
mu bipiramidalny rombowy—rodzaj trydy- 
mit, a dwutlenek krzemu zbity—rodzaj chal
cedon, zaś gatunki kwarcu np. różnią się spo
sobem powstawania: kryształ górny, kwarc 
żyłowy, kwarc granitowy, kwarc porfirowy 
i t. p. (dawniej odmiana).

Postępowanie to znosi więc błąd dawny, 
polegający na łączeniu minerałów bardzo
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niepodobnych aby stworzyć rodzaj (np. an
hydryt i kryolit), a powtóre skłania do jak- 
najpilniejszego uważania na warunki powsta
wania minerałów.

Rodzaje łącząsię w grupy izomorficzne. Tu 
kończy się systematyka naturalna. Wyżej już 
idzie systematyka sztuczna, gdyż tu na nią tyl
ko pozwala obecny stan wiadomości o mine
rałach, polegający na jednoczeniu grup mine
rałów mających podobieństwo składu empi
rycznego. Więc grupy skupiają się w rzędy, 
te zaś w gromady.

Gromady i rzędy odpowiadają peryodycz- 
nemu układowi pierwiastków.

Tu kończy się część ogólna, zawierająca 
w oryginale stronic 328, w opracowaniu 
polskiem str. 341.

Część szczegółowa zawiera opis gromad, 
rzędów, grup, rodzajów i gatunków według 
zasad, na których opiera się część ogólna, 
i które powyżej wyłożyłem. Rodzaje waż
niejsze, czy to z punktu widzenia znacznego 
rozpowszechnienia i wybitnego udziału w bu
dowie skał, czy też z powodu wszechstronne
go przez uczonych opracowania, albo z przy
czyny ciekawych teoretycznie własności che
micznych, fizycznych lub krystalograficznych, 
inne znów dla wybitnego stanowiska w hi- 
storyi nauki, lub wskutek zawartości jakiego 
rzadkiego lub pożytecznego ciała, są opisane 
obszerniej, w miarę rozumie się ich charak
teru. Mniej ważne lub interesujące opi
sane są pokrótce. Wreszcie wspomniane, 
aby wskazać ich stanowisko w systematyce, 
rodzaje, mało znane lub niepewne.

Tyle o treści, kierunku i zaletach dzieła 
Tschermaka. Daleki jestem od wyszukiwa
nia usterek w utworze tak znakomitego ba
dacza. Wyłączenie matematyki z wykładu 
krystalografii, chociaż pozbawia ją  ciągłości, 
ścisłości i wytworności, uprzystępnia studya 
i nie odstręcza początkującego. Skąpe zaś 
uwzględnienie, i to tylko w kilku zaledwie 
miejscach części ogólnej, nad wyraz wszelki 
doniosłych i pouczających badań doświad
czalnych Lemberga i Thugutta wynika z na- 
turalno-bistorycznego poglądu Tschermaka 
na mineralogią; w podręczniku skłania się on ! 
daleko silniej na stronę obserwacyi zjawisk ■ 
w przyrodzie niź ku doświadczeniom pracow- ' 
nianym. Chce przedstawić, co przyroda mó
wi nam o powstawaniu i przeistaczaniu mine- I

rałów. Nikt nie zaprzeczy, że znakomicie 
podnosi podręcznik wprowadzenie doń tych 
badań, co też uczynił tłumacz.

Tu zatem miejsce wyjaśnienia dopełnień, 
dokonanych przez Morozewicza.

Nauka o symetryi, zapanowawszy nad kry
stalografią niepodzielnie i wszechwładnie, 
ostatniemi czasy silne wycisnęła piętno na 
klasyfikacyi i słownictwie krystalograficznem. 
Ponieważ Tschermak nie zupełnie zerwał 
z tradycyą lat dawniejszych, a nie mamy 
jak dotąd jeszcze osobnego podręcznika kry
stalografii, więc książka, o której mowa, 
musi i tę potrzebę zadawalniać, słusznie te
dy i pożytecznie postąpił Morozewicz doda
jąc w części ogólnej artykuły o pierwiast
kach symetryi, o najnowszej klasyfikacyi wie- 
lościanów krystalograficznych na zasadzie 
ich symetryi, krótką charakterystykę 32 klas 
krystalograficznych i tablicę porównawczą 
nazw dawnych, uważających klasy jako he- 
miedrye, tetartoedrye i hemimorfie oddzia
łów holoedrycznych z nazwami racyonalnemi, 
dziś w coraz powszechniejsze użycie wcbo- 
dzącemi, według których każda klasa jest 
odrębną grupą symetryi.

Z innych dopełnień, dokonanych przez Mo
rozewicza, najdonioślejszem jest wprowadze
nie badań Lemberga, Thugutta i innych nad 
konstytucyą krzemianów. Tłumacz—sam wy
bitny badacz krzemianów—bardziej niż kto- 
kolwiekbądź inny czuje i rozumie całą do
niosłość tych badań i jaknajsilniej przejęty 
jest tem zupełnie słusznem przekonaniem, 
że dalszy rozwój chemii krzemianów stanowi 
nieodzowny warunek postępu mineralogii 
wogóle. Zebrał więc je skrzętnie, wcielił je 
do podręcznika położywszy na nie nacisk 
szczególniejszy. W części ogólnej, w roz
dziale o mineralogii chemicznej wyłożył me
tody, treść teoretyczną, stan obecny i pogląd 
ogólny na te badania i na przebieg reakcyj, 
owoc badań tych stanowiących, w części 
szczegółowej w opisie minerału każdego po
dał reakcye poszczególne oraz kalkulacye 
i wyniki z nich, wyświetlające pokrewieństwo 
chemiczne i związki genetyczne pomiędzy 
krzemianami. Dołączyły się tu i wytworne 
reakcye mikroskopowo-analityczne Lember
ga, reakcye nie pierwiastków ale minerałów. 
Pozwalają one wykrywać już nie pierwiastki 
chemiczne w minerałach zawarte, ale wykry-
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waó i odróżniać minerały w najdrobniejszych 
choćby cząsteczkach. Te i powyższe dopeł
nienia chemiczo-mineralogiczne stanowią za
letę pierwszorzędną i wynoszą, polskie opra
cowanie Tschermaka wysoko ponad wszyst
kie inne podręczniki, w którychbyśmy na- 
próżno szukali tych ważnych wiadomości.

W opisach minerałów poszczególnych, któ
re u Tschermaka są często niewygodne do 
używania z powodu pomieszania materyału 
(np. wzór chemiczny zawsze ukryty w środku 
artykułu), tłumacz zaprowadził jednostaj- 
ność, bardzo pomocną przy używaniu książki 
jako podręcznika do nauki i do informowania 
się, i ład wzorowy: w pierwszym wierszu 
widzimy na czele każdego artykułu nazwę, 
wzór chemiczny i klasę krystalograficzną, 
opis podzielony na działki z osobnemi tytuli
kami (kryst., fiz., opt. chem., występ.). Syno- 
nimika, skrzętnie porównana, przytoczona 
i znaczenie każdej nazwy historycznie wyjaś
nione zostało. Prócz tego, aby książkę uczy
nić też użyteczną jako podręczną encyklo- 
pedyą mineralogiczną, Morozewicz umieścił 
jaknajkrótsze wiadomości o wszystkich do 
dziś znanych, a z tych lub innych względów 
przez Tschermaka pominiętych minerałach, 
podając ich nazwę, skład, krystalizacyą i wy
stępowanie.

Tyle o dopełnieniach łatwych do dostrze
żenia. Porównywając skrzętnie książkę nie
miecką z opracowaniem polskiem wykryć 
można na każdym kroku liczne a ważne do
pełnienia z syntezy mineralogicznej, z wystę
pować, z badań fizycznych i chemicznych, 
z danych liczbowych i wielu, wielu innych 
faktów w najnowszej literaturze bieżącej 
ogłoszonych. Dziwić się wprost należy tej 
umiejętności, z jaką to uczynione zostało, 
jeżeli pomimo tak zbogacanego materyału 
książce przybyło w części ogólnej tylko stron 
13, w szczegółowej 54.

A  jeszcze nie koniec na tem. Dopełnienia 
dotąd przezemnie wspomniane ściągają się 
tylko do wiadomości niedotyczących specyal- 
nie kraju i czytelnika polskiego. Tym ostat
nim jeszcze należy poświęcić wzmiankę i sło
wa gorącego uznania. Bo nasamprzód Mo
rozewicz nie pominął ani jednej rozprawy 
mineralogicznej polskiej lub przez polaka 
ogłoszonej, aby jej we właściwem miejscu 
nie przytoczył i z materyału w niej zawar

tego nie skorzystał. Powtóre jaknaj skrzęt
niej wybrał z broszur, monografij i wydaw
nictw naukowych wszystkie wiadomości o wy
stępowaniu minerałów w kraju i ziemiach 
przyległych, opracował krytycznie i podał 
w przystępnej i rozumowanej formie, jak to 
np. widzimy na str. 439, gdzie podany jest 
obraz geologiczny występowania rud żelaznych 
w Polsce. Wreszcie w końcu książki dodał 
spis meteorytów spadłych na ziemiach pol
skich i szczegółowy wypis minerałów polskich 
przez J . B. Puszą zebranych, wyjęty z nad
zwyczaj cennego katalogu, ułożonego przez 
tego słynnego i zasłużonego geologa.

Nakoniec, czyniąc swą pracę odbiciem 
doby ostatniej w nauce, pamiętał Moroze
wicz o historyi. W  opisie każdego minerału 
widzimy spis, opracowanie i źródła nazw pol
skich, jakiemi dawni autorowie minerały ozna
czali, a na czele dzieła przyjemnie uderza 
nas spokojnie i gładko napisana obszerna 
przedmowa (stron X X X IX ), zatytułowana 
„Przegląd historyczny podręczników mine
ralogii w Polsce”. Więc mamy tam sprawo
zdanie i ocenę „zielników” wieku X V I, treść 
książek z doby przedwernerowskiej, którą 
u nas Kluk zakończył, przedstawione są 
świetne dla mineralogii u nas czasy wileń
skie, czasy Symonowicza i Drzewińskiego,na
koniec książki Altha i Zejsznera. W przed
mowie tej doczekały się pochlebnej obszer
nej oceny i uznania dzieła Kluka, Drzewiń
skiego, Kumelskiego, doczekały się nareszcie 
surowej i sprawiedliwej nagany dziwaczne 
„czworodziały”, śmieszne mistyczne brednie, 
samouctwo i zacofanie Wojciecha Jastrzę
bowskiego.

Teraz mamy nareszcie książkę, która 
daje obraz filozoficzny wiedzy mineralogicz
nej spółczesnej, która zaznajomi nas z nasze- 
mi bogactwami mineralnemi, poznanemi do
tąd, i z naszym dorobkiem naukowym w tej 
pięknej dziedzinie. Być może, że uczyniwszy 
to, zachęci wielu i badaczów urodzi i stworzy. 
Zaiste trudno o piękniejszą po sobie pa
miątkę, jak ta pracowicie, skrzętnie, sumien
nie, z umiejętnością, zapałem i jasną i do
niosłą myślą, z jaknajpiękniejszem rozumie
niem ducha nauki dokonana praca, trudno 
o piękniejszy dar umysłom i społeczności 
naszej. Komu tylko leży na sercu rozwój 
nauk przyrodniczych, kto tylko zapozna się
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z tem dziełem, czuć będzie wdzięczność dla 
tłumacza.

Słownictwo, w książce, o której mówimy, 
wyłącznie historyczne. Nowotworów języ
kowych niema. Pojęcia nowsze, które nie 
miały jeszcze w języku wyrazów swoich, zo
stały wyrażone słowami już istniejącemi, w od- 
miennem tylko zastosowaniu: np. uskoki kry
staliczne, spękania krystaliczne, wsiąki. Na
zwy minerałów powszechnie przyjęte z pisow- | 
nią fonetyczną, opartą na poprawnem ich I 
wymawianiu po polsku. Prócz tego w ru
bryce „Etymologia i synonimika” podana 
jest pisownia oryginalna.

Zewnętrzna strona książki w porównaniu 
z innemi naszemi wydawnictwami podręcz- 
nikowemi przedstawia się wprost okazale. 
Czysty druk na pięknym papierze, udatne 
drzeworyty noszą widoczne piętno dbałości. 
Tablice litografowane mniej są doskonale, 
lecz pamiętajmy, że oddanie obrazów inter
ferencyjnych, jakie na nich wyobrażono, 
należą do najtrudniejszych zadań reproduk- 
cyi kolorowej i było w Warszawie wykonane 
po raz pierwszy.

Powinszować należy Morozewiczowi doko
nania, Kasie d-ra Mianowskiego wydania 
tego dzieła i westchnąć życzeniem, abyśmy 
jaknajprędzej otrzymać mogli równie piękne 
podręczniki z innych działów tak skąpo 
obdarowanej u nas w tym względzie nauki 
o przyrodzie.

Podręcznik Mineralogii poświęcił tłumacz 
ku uczczeniu wszechnicy Jagiellońskiej w jej 
pięćsetnym jubileuszu.

Z. Weyberg.

0 rozwoju metod fizyki teoretycznej 

w nowszych czasach.

(Ciąg dalszy).

Z fal znanych przed doświadczeniami H er
tza, jak to już oddawna wiedziano, jedne j 
przechodzą łatwiej przez te, inne przez owe j 
ciała. I  tak roztwór wodny ałunu prze
puszcza wszystkie widzialne, lecz tylko małą 
część promieni pozaczerwonych, które nato

miast przechodzą z łatwością przez nieprze
zroczysty roztwór jodu w siarku węgla, wi
dzialnych fal nie przepuszczający. Fale 
H ertza przenikają prawie wszystkie ciała 
z wyjątkiem metali i elektrolitów. Tak więc 
Marconi w jednem miejscu wzbudził bardzo 
krótkie fale Hertzowskie, a na drugiem o kil
ka kilometrów oddalonem miejscu zapomocą 
stosownej modyfikacyi przyrządu, który na
zwaliśmy okiem dla fal Hertza, przemienił 
je w znaki Morsea. Zbudował on właściwie 
telegraf optyczny; tylko że zamiast fal 
o 500 bilionach drgań, użył takich, w któ- 

j rych ta ilość wynosi dziesiątą część biliona. 
Osięgnął tym sposobem tę korzyść, że fale 
te przechodzą przez mgłę, a nawet przez 

J  skały prawie bez zmiany natężenia. Góry 
metalowej lub mgły, złożonej z kropelek 
rtęci nie przeniknęłyby te fale, podobnie jak 

j  zwyczajne światło nie przenika zwyczajnej 
góry lub mgły.

Różnorodność znanych nam rodzajów pro
mieni zwiększyła się jeszcze przez głośne od
krycie promieni Rontgena. Te przenikają 
wszystkie ciała, nawet metale lub ciała, za
wierające metale, np. kości, lecz ze znacz- 
nem osłabieniem. Zjawisk polaryzacyi, in- 
terferencyi i uginania się, wykazanych we 
wszystkich poprzednich rodzajach promieni, 
nie udało się dotychczas wykryć w promie
niach Rontgena. Gdyby promienie te, będąc 
falami, rzeczywiście nie były zdolne do pola
ryzacyi, to musiałyby być falami podłużnemi. 
Lecz możliwem jest i to, że nie są falami, 
dlatego z przezorności nazwano je promie
niami, a nie falami. Odkrycie polaryzujące
go je  ciała przemawiałoby za tem, że jako
ściowo od światła się nie różnią, a w takim 
razie ilość ich drgań musiałaby być znacznie 
większa, niż skrajnych promieni fiołkowych, 
albo może składają się, jak niektórzy fizycy 
sądzą, z szybko po sobie następujących ude
rzeń falistych.

Zważywszy tę ogromną rozmaitość pro
mieni, bylibyśmy prawie skłonni mieć żal do 
Stwórcy, że oczy nasze są wrażliwe tylko na 
tak mały zakres tych promieni. Lecz byłoby 
to, jak zawsze, niesłusznie, bo wszędzie obja
wiono człowiekowi bezpośrednio tylko mały 
zakres pewnej wielkiej całości w przyrodzie, 
a zato otrzymał zdolność poznania reszty 
przez własny wysiłek.
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Gdyby promienie Rontgena były rzeczy
wiście falami podłużnemi eteru, w co icb od
krywca wierzyć z początku bardzo się skła
niał, a czemu do dziś dnia żaden fakt nie 
zaprzeczył, to mielibyśmy przed sobą szcze
gólny, w nauce wcale nie odosobniony przy
padek. Klasyczna teorya fizyki miała po
gląd na własności eteru zupełnie gotowy. 
Jednego tylko brakowało, jak sądzono, do 
niedającego się obalić potwierdzenia jego 
prawdziwości, mianowicie podłużnych fal 
eteru; a tych nie można było znaleść za żad
ną cenę. Teraz, gdy udowodniono, że eter 
musi mieć odmienną budowę, bo musi być 
także pośrednikiem działań elektrycznych 
i magnetycznych, teraz, gdy stare zapatry
wanie na własności eteru zupełnie zarzuco
no, jesteśmy—post festum—tak blisko tego 
upragnionego potwierdzenia, t. j. odkrycia 
fal podłużnych eteru.

Podobnie miała się rzecz z teoryą elektro
dynamiki Webera. Ta polega na przypusz
czeniu, że działanie mas elektrycznych zależy 
od ich ruchu względnego i właśnie w czasie 
gdy udowodniono jej niedostateczność, Row- 
land w laboratoryum Helmholtza wykrył za- 
pomocą bezpośredniego doświadczenia, że 
elektryczności działają inaczej w ruchu, niż 
w spoczynku. Przedtem byłoby to uchodziło 
za bezpośredni dowód prawdziwości teoryi 
Webera. Dzisiaj wiemy, że to nie jest ex- 
perimentum crucis, lecz że zjawisko to wy
nika także z teoryi Maxwella.

Z  modyfikacyi teoryi Webera wynika da
lej, że magnes odchyla nietylko przewodniki 
przewodzące prąd, lecz także prądy w nich 
krążące. To zjawisko, którego napróźno 
długo szukano, wykrył fizyk amerykański 
Hall równie w tym już czasie, kiedy zwolen
nicy teoryi Webera, z powodu znacznych po
niesionych klęsk, nie mogli cieszyć się try
umfem.

Zjawiska tego rodzaju dowodzą, jak prze
zornym być potrzeba, jeżeli chce się upatry
wać w potwierdzeniu pewnej konsekwencyi 
bezwarunkową prawdziwość pewnej teoryi. 
Według zapatrywania Maxwella, obrazy, 
które dostosowano w wielu przypadkach do 
przyrody, zgadzają się często automatycznie 
także i w niektórych innych przypadkach, 
z czego jednakże nie wynika jeszcze zgod

ność we wszystkich. Z drugiej strony zja
wiska te dowodzą, że nawet mylna teorya 
może być pożyteczna, jeżeli tylko tkwi w niej 
pobudka do nowych doświadczeń.

Odkrycia Hertza, Rontgena, Rowlanda, 
Halla udowodniły, że Faraday następcom 
swoim jeszcze coś do wynalezienia pozosta
wił. Do tego przyłącza się jeszcze niejedno 
odkrycie najnowszych czasów, z których chcę 
tylko wspomnieć o odkryciu przez Zeemana 
wpływu magnetyzmu na światło wysyłane 
i o wypływającym z poprzedniego wpły
wie magnetyzmu na pochłanianie światła. 
Wszystkich tych zjawisk, z których wiele 
Faraday poszukiwał, nie można było abso
lutnie spostrzedz ówczesnemi środkami. Cho
ciaż więc geniusz dokazał często bardzo ma- 
łemi środkami bardzo wielkich rzeczy, to wi
dzimy także, że do pewnych czynności duch 
ludzki staje się zdolnym dopiero dzięki 
wydoskonaleniu przyrządów i techniki eks
perymentowania w naszych czasach.

Większa część opisanych, całkiem nowych 
zjawisk znana jest dotychczas ledwie w pierw
szych zarysych. Zbadanie szczegółów, ich 
związku między sobą i z wszystkiemi innemi 
zjawiskami, że powiem z pewną przesadą, 
nałożenie ich na przędzalnię mechaniczno - 
fizyczną, otwiera na przyszłość pole, które 
wygląda prawie na bezmierne. Bogate, już 
na początku osięgnięte rezultaty praktyczne 
(fotografie Rontgena, telegraf bez drutu), 
każą przeczuwać ich wyzyskanie praktyczne, 
które będzie następstwem dopiero badania 
szczegółowego. Teorya zaś została zbudzo
na ze spoczynku, w którym się jej zdawało, 
źe już prawie wszystko poznała. Dotychczas 
nie udało się jeszcze nowych zjawisk skupić 
w tak jednolity gmach naukowy, jakim był 
stary; wszystko jeszcze się chwieje i fermen
tuje.

Zamieszanie zwiększyło się przez współ
działanie niektórych innych okoliczności. Na
leży przedewszystkiem wspomnieć o pewnych 
wątpliwościach filozoficznych przeciw pod
stawom mechaniki, które najwyraźniej wypo
wiedział Kirchhoff. Do starej mechaniki 
wprowadzono 'dualizm materyi i siły. Siłę 
uważano obok materyi za osobny czynnik, 
który jest przyczyną wszelkiego ruchu; a na
wet spierano się od czasu do czasu, czy siła 
istnieje podobnie jak  materya, czy też jest
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jej własnością, albo czy materyi nie należy 
uważać za wytwór siły.

Kirchhoff daleki był od tego, aby na te 
pytania chciał odpowiadać i uważał prawdo
podobnie kwestyą sformułowaną w taki spo
sób za nieodpowiednią i bez znaczenia. Aby 
zaś powstrzymać się od jakiegokolwiek sądu
0 wartości takich roztrząsań metafizycznych, 
oświadczył, że chce uniknąć wszystkich tych 
ciemnych pojęć i ograniczyć cel mechaniki 
do najprostszego, żadnej wątpliwości nieule- 
gającego zadania, t. j. do opisywania ruchów 
ciał, bez troszczenia się o metafizyczną przy
czynę ruchów. W  jego mechanice jest prze
to tylko mowa o punktach materyalnych
1 wyrażeniach matematycznych, w których 
prawa ruchów tych punktów są sformułowa- 
ne; pojęcia siły całkiem tam niema. Napo
leon zawołał raz w grobowcach u kapucynów: 
„AVszystko jest marnością prócz siły”. Kirch- 
choff wykreślił siłę z przyrody, zawstydzając 
owego niemieckiego profesora, o którym K a
rol Moor opowiada, że poważył się pomimo 
swej słabości mówić z katedry o istocie siły, 
lecz nie poważył się jej zniszczyć.

Kirchhoff wprowadził później napowrót 
słowo „siła”, jednak już nie w znaczeniu po
jęcia metafizycznego, lecz tylko jako skróco
ne oznaczenie pewnych wyrażeń algebraicz
nych, których się ciągle używa przy opisywa
niu ruchów. Później usiłowano słowu temu 
przywrócić większe znaczenie ze względu na 
analogią z tak znanym nam wysiłkiem mięśni 
ludzkich, lecz stary niejasny sposób formu
łowania kwestyi i owe ciemne pojęcia z pew
nością już nigdy się nie pojawią w fizyce.

Kirchhoff nie wprowadził do starej mecha
niki klasycznej żadnej zmiany materyalnej; 
reforma jego była czysto formalna. Znacz
nie dalej poszedł Hertz. Ale podczas gdy 
prawie wszyscy późniejsi autorowie naślado
wali sposób przedstawienia Kirchhoffa,— 
prawda, że czasem raczej pewne u Kirch
hoffa znajdujące się wyrażenia, aniżeli jego 
ducha—to mechanikę H ertza wprawdzie sła
wiono, ale nie widziałem dotąd, aby kto 
wstąpił na drogę, przez niego wska
zaną.

O ile mi wiadomo, nikt jeszcze nie zwrócił 
uwagi na to, że jedna myśl Kirchhoffa |

w swych ostatnich konsekwencyach prowadzi 
bezpośrednio do idei Hertza. Kirchhoff 
określa mianowicie najważniejsze pojęcie me
chaniki, t. j. masę, tylko na przypadek, że 
między punktami materyalneini istnieją do
wolne równania warunkowe. W tym przy
padku widać jasno potrzebę czynnika, na
zwanego przez Kirchhoffa masą, W innych 
przypadkach, w których ruchy punktów m a
teryalnych nie są określone przez równania 
warunkowe, jak to odpowiadało starym dzia
łaniom sił (np. w elektryczności, aeromecha- 
nice i t. d.) pojęcie masy Kirchhoffa nie ma 
tak wyraźnego punktu oparcia, a wypływa
jąca stąd niejasność znika zupełnie dopiero 
wtenczas, gdy się wogóle wykluczy ostatnie 
wypadki.

Tak uczynił Hertz. Najważniejsze siły 
starej mechaniki były to siły, działające 
z odległości bezpośrednio między każdą parą 
punktów materyalnych. Kirchhoff usunął 
z mechaniki pytanie o przyczynie metafizycz
nej tego działania z odległości, ale przypu
ścił istnienie ruchów, odbywających się do
kładnie według takiego prawa, jakgdyby te 
siły istniały. Otóż dzisiaj jesteśmy przeko
nani, że w działaniach elektrycznych i ma
gnetycznych pośredniczy ośrodek. Pozostaje 
jeszcze grawitacya, o której już jej odkryw
ca Newton przypuszczał, że należy ją  przy
pisać działaniu ośrodka i sił molekularnych. 
Te ostatnie można zastąpić w przybliżeniu 
w ciałach stałych niezmiennością kształtu, 
w ciałach ciekłych niezmiennością objętości. 
Sprężystości dających się ściskać płynów, sił 
krystalizacyi i sit chemicznych nie udało się 
wprawdzie dotychczas zastąpić przez wa
runki analogicznej formy, ale widocznie 
w przypuszczeniu, że to się uda, Hertz 
w przeciwieństwie do Kirchhoffa zarzuca 
także każdy ruch, który tak się odbywa, jak 
tego wymagają siły, i dopuszcza tylko ru
chy, których formę dokładnie matematycznie 
określił. Jednę tylko rzecz zastosował obok 
tych warunków w budowie całej mechaniki, 
mianowicie prawo ruchów, które jest szcze 
gółowym przypadkiem Gausowskiej zasady 
najmniejszego przymusu.

Kirchhoff potępił pytanie, dotyczące przy
czyny ruchu, którą zwykle przypisywano si
łom, działającym z odległości; Hertz usuwa 
te ruchy i usiłuje wytłumaczyć siły przez
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równania warunkowe, podczas gdy zwykle 
z sił objaśniano warunki ruchu. Hertz ośmie
la się przeto daleko gruntowniej obalić siłę 
niż Kirchhoff. Stworzył on tak zadziwiająco 
prosty system mechaniki, wychodzący z bar
dzo małej liczby zasad, które się poniekąd 
same przez się logicznie nasuwają. Niestety 
usta jego zamknęły się przedwcześnie na 
wieki i niema komu odpowiedzieć na tysiącz
ne pytania, które z pewnością nietylko mnie 
się nasuwają.

Z tego, co się powiedziało, pojąć łatwo, 
że pewne zjawiska, jak np. ruch swobodny 
układów sztywnych, wypływają z łatwością 
z teoryi Hertza. Przy innych zjawiskach 
Hertz musi przypuszczać istnienie ukrytych, 
poruszających się mas, których wpływ na 
ruch mas widzialnych wyjaśnia dopiero pra
wa ruchu tych ostatnich. Masy te odpowia
dają przeto także ukrytemu ośrodkowi, wy
wołującemu skutki grawitacyi i ‘elektroma
gnetyzmu. Ale jak należy sobie przedstawić 
w każdym przypadku te całkiem nam nie
znane masy? Czy zawsze można wogóle za- 
pomocą nich dojść do celu? Budowy nie
gdyś używanych ośrodków, a także Maxwel- 
lowskiego eteru nie można im przypisywać, 
bo w tych wszystkich ośrodkach działają 
przypuszczalnie siły, które właśnie Hertz 
wyklucza.

W bardzo już prostym przypadku mecha
nicznym nie mogłem znaleść mas, prowadzą
cych do celu i zagadnienie to przedstawiłem 
towarzystwu badaczów przyrody do rozwią
zania. Bo dopóki w najprostszych nawet 
przypadkach nie można znaleść żadnych al
bo tylko nieproporcyonalnie skomplikowane 
układy mas ukrytych, które rozwiązują za
gadnienie w myśl teoryi Hertza, dopóty zna
czenie tych mas jest tylko czysto akade
mickie.

Wydaje się, że mechanika Hertzowska 
jest raczej programem dalekiej przyszłości. 
Gdyby się kiedyś udało wszystkie zjawiska 
natury wyjaśnić w prosty sposób po myśli 
H ertza przez takie ruchy ukryte, należałoby 
uważać naszę mechanikę za pokonaną przez 
Hertzowską. Dotychczas stara mechanika 
jest jedyną, która umie rzeczywiście w jasny 
sposób przedstawić wszystkie zjawiska bez 
uciekania się do rzeczy, które nietylko są

ukryte, lecz nie ma się nawet pojęcia, jak je 
sobie przedstawić należy.

Hertz doprowadził do pewnej doskonało
ści w swem dziele o mechanice nietylko ma
tematyczno-fizyczne idee Kirchhoffa, lecz 
także idee Maxwella, odnoszące się do teoryi 
poznania. Maxwell nazwał hypotezę Webe
ra realną teoryą fizyczną, przez co chciał 
powiedzieć, że jej autor uważał ją  za prawdę 
przedmiotową. Natomiast swoje własne za
patrywania uważał tylko za obrazy zjawisk. 
Zwracając się do tego sądu, Hertz wzbudza 
w fizykach jasną świadomość, co zresztą już 
filozofowie dawno wypowiedzieli, że żadna 
teorya nie może być niczem przedmiotowem, 
z przyrodą identycznem, że każda jest raczej 
duchowym obrazem zjawisk, który jest do 
nich w takim stosunku, jak znak do rzeczy 
nim oznaczonej.

Z tego wynika, że naszem zadaniem nie 
może być szukanie bezwzględnie prawdziwej 
teoryi, lecz raczej jaknajprostszego obrazu, 
przedstawiającego zjawiska możliwie dobrze. 
Można nawet wyobrazić sobie dwie całkiem 
różne teorye, które obie są zarówno proste 
i ze zjawiskami równie dobrze się zgadzają, 
które więc chociaż zupełnie różne, obie są 
prawdziwe. Twierdzenie, że teorya pewna 
jest jedyną prawdziwą, może być tylko wy
rażeniem naszego przekonania podmioto
wego.

Wskutek tego przestają istnieć liczne py
tania, które przedtem uchodziły za niezgłę
bione. Jak  może—pytano przedtem—siła 
wychodzić z punktu materyalnego, który ist
nieje tylko w myśli, jak może zbiór punktów 
mieć rozciągłość. Obecnie wiemy, że tak 
punkty jako też i siły są tylko obrazami 
wyobrażeń. Pytanie, czy materya jest zło
żona z atomów, czy też jest ciągłą całością, 
zmienia się na pytanie prostsze, co jest lep
szym obrazem rzeczywistości, czy wyobraże
nie o bardzo wielu odrębnych jednostkach, 
czy o ciągłości.

(Dok. nast.).

Przełożył za upoważnieniem autora

D-r Franciszek Tomaszewski.
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O wegetafyanizm ie nowoczesnym.

(Dokończenie).

IV.

Pobieramy wszakże pokarmy dla utrzyma
nia materyalnego naszego ciała i dla wyko
nywania pracy mechanicznej. Należy przeto 
badać przemianę materyi w jej stosunku do 
przeobrażeń energii. Niema już obecnie 
wątpliwości, że podścieliskiem wszelkich 
przejawów energii w organizmie jest żywe 
białko. Różnice w poglądach odnośnych do
tyczą tylko tego, jak wyobrażać sobie trzeba 
stosunek grup azotowych białka do grup 
węglowych.

Lecz należałoby uprzednio zapytać, co 
właściwie pojmować mamy pod siłą organiz
mu. Wegetaryanio w tym względzie zawsze 
gotowi są z odpowiedzią, wskazując jako 
przykład wytrwałości wołu zaprzężonego do 
pługa. Ale czy powolna wytrwała praca 
istotnie może być miarą owych wysiłków, ja 
kim sprostać musi człowiek współczesny? 
Cóż istotnie za pracę wykonywają zwierzęta 
roślinożerne? Czy możemy pod tym wzglę
dem przeprowadzić dokładne porównania? 
Pomyślmy o olbrzymiej i wytrwałej pracy, 
jaką wykonywają psy ciągnące sanie na da
lekiej północy. Jeżelibyśmy zechcieli po
równywać zwierzęta w stanie natury, nie 
mielibyśmy wogóle możności rozwikłania tej 
sprawy, gdyż właśnie zwierzęta przystosowu
ją  się w sposób różniący je  zupełnie od in
nych choćby pokrewnych gatunków i rodza
jów. Moźeby można zbadać, jaki najwięk
szy ciężar dane zwierzę dźwignąć jeszcze 
może bez natychmiastowego dla siebie 
uszczerbku, a w takim razie okaże się, że 
ani jedno zwierzę roślinożerne—ani koń, 
ani wół, ani wielbłąd, ani słoń, ani osieł— 
nie są w stanie unieść ciężaru równego swe
mu własnemu ciału. Stosunkowo najspraw
niejszym okazuje się jeszcze osieł.

Jakże wobec tego znaczną jest sprawność 
drapieżnych kotów, żywiących się wyłącznie 
strawą zwierzęcą. Lew może przeskoczyć 
rów dwumetrowy, trzymając w paszczy cielę 
cięższe od siebie samego. Co prawda ciężaru

takiego długo nie uniesie, ale zawsze i co do 
czasu, podczas którego dźwigać może, żadne 
zwierzę roślinożerne mu nie dorówna. Zresz
tą  żadne zwierzę nie może się pod tym 
względem równać z człowiekiem. Pewien 
siłacz, Ludwik Cyr, podnosił 1669,8 kg, in
ny nazwiskiem Lettl niósł 600 kg na odleg
łość 15 kroków; pewien tyrolczyk niósł przez 
6 godzin 110 kg na wysokość 1 500 m. Ale 
i ciężary, dźwigane przez zwykłych naszych 
robotników, np. wyładowujących okręty, 
znakomicie przerastają—w stosunku do cię
żaru ich ciała—ciężary, dźwigane przez zwie
rzęta.

Podczas gdy wegetaryanie niesłusznie po
wołują się na dane, których porównywać nie 
można pomiędzy sobą, nauka jest w stanie 
podać liczby rzeczywiście dające się porów
nywać. Fizyolog berliński Zuntz przepro
wadził doświadczenia, w których zwierzęta 
mięsożerne (psy), roślinożerne (konie) i sze
ściu ludzi w wieku 22—33 lat, żywionych 
strawą mieszaną, wykonywało pracę podno
szenia się w górę oraz ruchy na powierzchni, 
poziomej, przyczem dokładnie określano ilość 
produkowanej pracy, tudzież ilość zużytej na 
to energii. Jeden kilogramometr pracy u psa 
wymagał dowozu 2,954—3,259 kgm energii 
chemicznej, u konia przeciętnie 2,912, 
a u człowieka 2,729—3,19. Ruch poziomy 
(ciężar 1 kg przeniesiony na odległość 1 wi) 
wymagał u konia 1,058, u człowieka 0,907— 
1,274, a u psa 1,5 kgm, energii. Z tego widać, 
że o jakiejś przewadze strawy roślinnej mo
wy być nie może.

Przy wykonywaniu pracy części składowe 
azotowe nie zużywają się wogóle znaczniej 
w miarę gdy praca wzrasta. Przekonano się 
wszakże (Hueppe), że gdy dla podniesienia 
sprawności fizycznej dostarcza się organiz
mowi więcej białka (w stosunku ilości izody- 
namicznych), wówczas cząsteczka białkowa 
zużywa się w sposób zupełnie nierównomier
ny. Mocznik, kwas moczowy, kwas fosforny, 
siarka wydzielają się nierównolegle, lecz 
w ilościach procentowych zupełnie różnych. 
Dowodzi to, że podczas pracy mięśniowej 
istotnie całkowita cząsteczka białka doznaje 
przeobrażeń chemicznych, nie zaś wyłącznie 
jej grupa węglowa, jak to pohopnie sądzono 
dawniej, polegając na znaczniejszem wydzie
laniu dwutlenku węgla. Jeżeli zaś, jak to
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się zwykle dzieje przy naszej strawie miesza
nej, staramy się osięgnąć większe rezultaty 
pracy przez dodatek nietylko białka, lecz 
i tłuszczu i wodanów węgla, widzimy, że 
ilość azotu wydzielanego bardzo nieznacznie 
tylko się powiększa, natomiast w dużym 
stopniu, zależnie od natężenia pracy cieles
nej, wzrasta ilość wydzielanego dwutlenku 
węgla. Pfliiger spostrzegł to wszakże i u psa, 
który doskonale pracował, będąc żywiony 
chudem mięsem, a Yoit obserwował, że nawet 
pies głodzony podczas wytężonej pracy nie 
wydzielał więcej azotu aniżeli podczas spo
czynku. W tych więc razach białko mięsa, 
albo też własnego ciała zwierzęcia, dostar
czało przeważnej części materyału na dwu
tlenek węgla. Sądzono zbyt pośpiesznie, że 
środki pokarmowe węglowe (bezazotowe), 
tłuszcze i wodany węgla spalają się poza ko
mórkami ciała tak samo, jak pali się węgiel 
z węgla kamiennego lub drzewa w piecach 
naszych. Pogląd to zupełnie fałszywy; za
pomina się przytem, że i białko zawiera do 
50% węgla.

Wszystkie środki pokarmowe, aby mogły 
być spalone, muszą naprzód zostać przyswo
jone, asymilowane wskutek czynności żywych 
komórek. Najrozmaitsze ciała białkowe ze 
świata roślinnego i zwierzęcego przeobrażają 
się naprzód w żywą specyficzną protoplazmę. 
Tłuszcze rozszczepiają się i zużytkowują się 
kwasy tłuszczowe. Wodany węgla muszą 
najpierw zamienić się na cukier gronowy. 
Bez czynnego współdziałania komórek ciała, 
niezbędnego do dokonania tych wszystkich 
przekształceń chemicznych, białko wydziela 
się z organizmu bez żadnego dlań pożytku. 
To samo dzieje się z tłuszczami, a także 
z cukrami. Dzieje się nawet tak, że gdy te 
ważne ciała pokarmowe wyjęte są z pod 
wpływu czynności asymilacyj nej komórek cia
ła i przenikają bezpośrednio do krwi, wów
czas stają się nawet w części truciznami 
(peptony, tłuszczany alkaliczne).

Możnaby sobie tę osobliwą sprzeczność wy
tłumaczyć w następujący sposób. Należy 
sobie wyobrazić, że czynna żywa cząsteczka 
białkowa, jako podścielisko wszelkich zja
wisk życia, składa się z dwu głównych grup, 
jednej stosunkowo trwałej azotowej i dru
giej chwiejnej grupy węglowej. Salkowskie- 
mu i uczniom jego w istocie powiodło się wy

tworzyć prawdziwy cukier jako produkt 
składnikowy z białka. Ta niesłychanie za
wiła w budowie, czynna cząsteczka białkowa 
zużywa bezustannie grupy węglowe, które 
luźno są z nią powiązane, spalając je na dwu
tlenek węgla i wytwarzając w ten sposób 
ciepło; tymczasem zaś grupa bardziej skom
plikowana i trwalsza, azotowa, we względ
nym pozostaje spoczynku i ustawicznie znów 
dopełnia się i regeneruje na żywą cząsteczkę 
białkową w ten sposób, że pobiera swą część 
bezazotową z grup węglowych martwego 
białka pokarmowego, tłuszczów i wodanów 
węgla.

Wobec takiego pojmowania traci wszelką 
niejasność fakt, że podczas pracy mięśniowej 
wydziela się zwiększona ilość dwutlenku wę
gla, gdy należałoby napozór oczekiwać, że 
białko jako najważniejsza część składowa 
mięśni niszczyć się powinno. W dawno już 
temu przez Liebiga wygłoszonym poglądzie, 
że pracę fizyczną zawdzięczamy białku, za
wartemu w organach pracy, mięśniach, mie
ściła się głęboka prawda.

V.

Jednostką ciepła czyli ciepłostką nazywa
my, jak wiadomo, ową ilość ciepła, której 

! potrzeba na ogrzanie jednego litra ( = 1  kg) 
wody od 0° do 1°. Ilość ta ciepła odpowiada 

j pracy, wykonanej przez podniesienie 1 kg na 
wysokość 425 m. Ścisłe badania wykazały, 

j że zależnie od rodzaju i zmieszania strawy 
| rozmaite środki pokarmowe w różnym stop- 
j  niu ulegają strawieniu w przewodzie pokar- 
i mowym i wyzyskaniu przez organizm ludzki, 
j  Tak więc np. w razie strawy ubogiej w mięso, 
j  białko wytrawiamy i spożytkowujemy w ilości 

72%i tłuszcze 91% , wodany węgla 93%. 
Przy takim stosunku zyskujemy na każdy 
gram 3 ciepłostki z białka, 8,5 z tłuszczu 

j  i 3,8 z wodanów węgla. Żywiąc się miesza
nym pokarmem, wytrawiamy białko w ilości 

j  83%, tłuszcz w 90%, a wodany węgla 
w 93%.

Wykonajmy odnośne doświadczenia i prze
prowadźmy odpowiednie rachunki dla wege- 
taryan. Otóż japończyk, ważący 50 kg, wy
twarza na 1 kg ciała 41,705 ciepłostek, 
a z tego dostarcza mu białko w odsetkach
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12,9; tkacz bawarski (cięż, ciała =  57 kg) 
wytwarza 43,05 użytecznych ciepłostek, z cze
go na białko przypada 7,9%; irlandczyk 
(cięż. ciała =  65 kg) wytwarza 86,939 ciep
łostek, z których białko daje 6,9%. Żywiący 
się mieszaną strawą mieszkaniec Bawaryi 
górnej (cięż. ciała 70 leg) wytwarza 39,614 
ciepłostek na 1 kg ciała, z czego 14,2% 
przypada na białko; tak samo żywiący się 
szwed daje 41,875 ciepł. z 15,1% wytwarza- 
nemi przez białko. Wreszcie eskimos żyją
cy wyłącznie mięsem, przy wadze ciała 65 kg 
wytwarza 83,46 ciepłostek, z czego na białko 
przypada 23,5%.

Przyjrzyjmy się nieco uważniej tym licz
bom. Tkacz bawarski mało stosunkowo zy
skuje ciepła przez spalenie białka pokarmo
wego, lecz wytwarzać musi więcej w sumie 
ciepła (43), aniżeli silny robotnik bawarski 
przy strawie mieszanej (39). Braku białka 
nie może on wyrównać innym materyałem 
opałowym. Jeszcze jaskrawiej występuje ta 
osobliwość fizyologiczna u irlandczyka, który 
rnusi zużywać olbrzymią ilość prawie 87 
ciepłostek na to, ażeby módz pracować przy 
7%  zaledwie ciepła z białka czerpanego. 
Irlandczyk, który wogóle pracować jest jesz
cze w stanie, pracuje jak  przegrzana machi
na parowa, która pierwotnie zbudowana zo
stała do innego materyału opałowego. Pod 
względem fizyologicznym stoimy tu niby 
przed zagrażającym wybuchem, eksplozyą, 
i tylko nawyknienie od najwcześniejszej mło
dości wyjaśnia, że podobnie nienormalny 
stan fizyologiczny wogóle jest możliwy. I r 
landczyk zarówno jak tkacz, nie posiadają 
środków na odpowiedni materyał opałowy 
swej machiny cielesnej, potrzebują wię
cej ciepłostek aniżeli silny robotnik ba
warski lub szwedzki przy strawie mie
szanej.

Inaczej dzieje się z prawdziwym wegeta- 
ryaninem w Japonii. W ystarcza mu znacz
nie mniejsza ilość ciepła, nie wprowadza on 
zatem do swego ciała tak znacznego balastu, 
nie zużywa do ogrzewania swej machiny 
znacznie więcej pracy, niż koniecznie tego 
potrzeba. Lecz, aby osięgnąć ten rezultat, 
utrzymuje on też swą machinę w lepszym 
porządku, doprowadzając 12%  materyału 
opałowego w postaci białka, a stosunek ten, 
jak widzimy, zbliża się do stosunku, zacho

wywanego przez silnego robotnika europej
skiego.

A więc tylko przy strawie mieszanej moż
na osięgnąć największą sprawność przy naj- 
mniejszem obciążeniu ciała, jeżeli przytem 
dostateczna część ogólnego dowozu energii 
zostaje pokryta przez białko.

VI.

W rozważaniach naszych dotychczasowych 
mówiliśmy tylko ogólnie o białku, nie odróż
niając białka zwierzęcego od roślinnego. 
Wogóle rośliny uboższe są w białko, aniżeli 
substancye zwierzęce. Lecz są też rośliny, 
szczególnie strąkowe, które nawet procento
wo obfitują bardziej w białko, aniżeli mięso. 
Strawność mięsa zależy głównie od stanu 
utuczenia zwierzęcia, przeważnie wszakże 
jest doskonała. W roślinach białko dość 
równomiernie jest rozmieszczone, lecz w zbo
żowych, najważniejszych pod względem po
karmowym, mieści się głównie w warstwach 
zewnętrznych w bliskiem mechanicznem 
i chemicznem zetknięciu z błonnikiem (celu
lozą).

Badania nad strawnością pokarmów mącz- 
nych przekonały wszakże, że są one tem le
piej strawne im mniej zawierają mate- 
ryj błonnikowych. Delikatniejsze przetwory 
mączne, w których błonnik zupełnie jest usu
nięty, i dobrze wyłuskany ryż pod względem 
strawności równają się mięsu, gdy tymcza
sem pokarmy z dużą zawartością błonnika 
co do strawności zajmują najpośledniejsze 
miejsce. Dodać nadto trzeba, że nasze kisz
ki błonnika nie trawią, gdy tymczasem zwie
rzęta roślinożerne trawią go prawie w zu
pełności. W przewodzie pokarmowym czło
wieka błonnik działa tylko drażniąco na 
błonę śluzową, przez co i strawność innych 
materyj pokarmowych dotkliwie nieraz cier
pi. Złe trawienie białka jest jedną z naj- 
charakterystyczniejszych cech fizyologicznych 
wegetaryańskiego sposobu życia w Europie. 
Błonnik przyśpiesza ruchy robaczkowe (pe- 
rystaltykę) kiszek, wskutek czego znakomi
cie się wzmaga wydzielanie niestrawionych 
pokarmów w kale. Wegetaryanie z dumą 
niejako wspominają o tej funkcyi, nie zdając 
sobie zupełnie sprawy z tego, że nie wycią
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gają należytej korzyści z dużej części pokar
mu, że więc ekonomicznie źle gospodarują, 
a nadto przez nadmierne drażnienie gruczo
łów trawiących tracą zbyt dużo soków, 
a wraz z niemi i białko, zatem i pod wzglę
dem fizjologicznym ustawicznie grzeszą.

Oo dotyczę istotnego zużytkowy wania fizyo- 
logicznego białka w jednakowych warun
kach, t. j. wówczas gdy białko roślinne zu
pełnie jest pozbawione łuski błonnikowej, to 
w tym razie nie różni się ono zupełnie od 
zwierzęcego. Trzeba wszakże zauważyć, że, 
pominąwszy nawet błonnik, wogóle białko 
roślinne obciążone jest zbytnio substancjami 
ubocznemi, które utrudniają trawienie. Do
tyczy to mianowicie także tych wodanów 
węgla, które same przez się doskonale się 
trawią. Pamiętać bowiem trzeba, że w ra
zie zbytniego obarczania kiszek wodanami 
węgla te ostatnie nie zostają całkowicie we- 
ssane, lecz część ich podlega fermentacyom 
kwaśnym, mlecznej lub masłowej; kwasy zaś 
te z kolei działają jako środki drażniące, 
skutkiem czego znów zbyt pośpiesznie wyda- j  

łają się niedostatecznie jeszcze wyzyskane 
pokarmy. Można do pewnego stopnia usu
nąć te braki zapomocą sztuki kucharskiej, 
lecz nie udaje się to w zupełności, tak że 
wegetaryanie wciąż pozostają w grubym błę- | 
dzie, wychwalając jako wysoką zaletę swego { 
sposobu życia to, co jest istotnie wielką wa
dą i fizyologiczną i ekonomiczną.

Z wszystkiego, co przytoczyliśmy wyżej, 
widać, że pomimo szkodliwej zawsze jedno
stronności i jednostajności kuchni wegeta- 
ryańskiej zawsze jednak ludy z natury do 
wegetaryanizmu nawykłe żywią się racyonał- 
niej aniżeli nasi europejscy wegetaryanie- 
wolontaryusze. Charakterystycznem jest nie
zmiernie wobec tego, że w czasach ostatnich 
w Japonii podjęto próby dodawania mięsa 
do racyj żołnierskich w celu podniesienia 
sprawności fizycznej. Trzeźwe i nieuprze- 
dzone obserwacye na całym świecie przeko
nywają, że prawdziwe ludy wegetaryańskie 
tylko dlatego żywią się roślinami, że są eko
nomicznie do tego zniewolone i skutkiem ko
nieczności przystosowują się do tego od naj
wcześniejszych lat życia. Lecz taki wegeta- 
ryanin z natury gardzi mięsem nie ze wzglę
dów teoretycznych, ale dlatego, że jest ono 
dlań nieprzystępne.

Jeżeli pominiemy grupę wegetaryan, która 
unika jedzenia mięsa ze względów religij
nych; jeżeli pominiemy ludy całe (japończy
cy, chińczycy, hindusi, rozmaite szczepy mu
rzyńskie), które z natury przywykły do stra
wy roślinnej, bo mięsa nie mają, ale wśród 
których skorpiony, węże, szczury i t. p. nale
żą do łakoci; jeżeli wreszcie pominiemy na
szych europejskich wegetaryan przymuso
wych, którzy z biedy pozbawieni są potraw 
mięsnych—pozostaną, jako czwarta grupa, 
sztuczni wegetaryanie, którzy, opierając się 
na fałszywych rozumowaniach teoretycznych, 
raczej muszą być uważani za ludzi ekscen
trycznych, aniżeli za żywe argumenty, dowo
dzące nienaturalności żywienia się człowieka 
strawą mieszaną. Należy zresztą pamiętać, 
że i wśród tej grupy dużo jest rozmaitych 
kierunków, źe znaczna liczba tych wegeta
ryan bynajmniej nie gardzi takiemi produk
tami świata zwierzęcego, jak jaja, mleko, 
masło, ser. Ci właściwie nie mają wcale 
prawa nazywać się wegetaryanami. Wszyst
kie wreszcie dowody, przytaczane przez we
getaryan przeciwko mięsu jako pokarmowi, 
który sprowadza częste zatrucia i epidemie, 
upaść winny również, jeżeli uwzględnimy, że 
sztuka kucharska broni nas znakomicie z tej 
strony, że zresztą pokarmy roślinne pod 
tym względeTn nie przedstawiają bynajmniej 
zupełnego bezpieczeństwa. W pewnych tyl
ko razach wegetaryanizm w naszych warun
kach życia jest uprawniony, mianowicie 
w niektórych chorobach, gdy właśnie zakłó
cenie w przeróbce materyi wymaga ograni
czenia lub zupełnego usunięcia mięsa. Nikt 
wszakże rozumny nie zechce popierać tak 
często niestety słyszanego zdania, że dyeta 
człowieka chorego może być korzystną dla 
zdrowego. Dyetetyka w stanach patologicz
nych i jakościowo i ilościowo różni się głębo
ko od dyetetyki w zdrowiu.

M. FI.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich .

Ostateczny term in nadsyłania streszczeń wy
kładów (ile możności wprost na ręce sekretarzy 
odpowiednich sekcyj) upłynął z dniem 30 czerw
ca 1900. Wykłady, których streszczeń na czas
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nie nadesłano, wolno sekcyom pomijać przy ukła
dania porządku dziennego, a komitet gospodar
czy nie przyjm uje odpowiedzialności za ich po
mieszczenie w „Dzienniku Z jazdu” .

W kładki uczestnictwa i zamówienia mieszkań 
przesyłać należy wprost na ręce sekretarza komi
tetu gospodarczego, a w W arszawie, Poznaniu, 
Lwowie i Paryżu można użyć pośrednictwa osób, 
wskazanych w okólniku o Zjeździe.

Zamawiając mieszkanie należy podać liczbę 
osób przyjeżdżających, rodzaj mieszkania, ja k ie 
go się żąda (hotel czy mieszkanie prywatne, 
liczbę pokoi) i cenę, jaką mniej więcej za m iesz
kanie na dobę się przeznacza. Pożądanem jest 
podanie daty przyjazdu.

Adres zamówionego mieszkania otrzym ają przy
bywający uczestnicy w biurze kom itetu kwa
terunkowego na dworcu kolei w Krakowie na
tychmiast po przyjeździe.

W dalszym ciągu zapowiedziano odczyty:

W sekcyi III. 14) P. H enryk Arctowski (Lie- 
ge) : Belgijska wyprawa podbiegunowa i jej wy
niki naukowe.

W sekcyi VI. 10) Prof, d r Stoklasa (Praga): 
O denitryfikacyi.

11) D -r Miczyński (Lwów): O glebach okolic 
Ciszewa.

W  sekcyi XI. 10 -  11) Prof. d-r Beck (Lwów) : 
a) Zjawiska elektryczne w rdzeniu pacierzowym 
(z przedstawieniem urządzenia do fotografowania 
wahań galwanometru). b) Spostrzeżenia doty
czące galwanotrojiizmu.

12) Boi. Błażek (Lwów) ; Nowe spostrzeżenia 
nad nużeniem się mięśni (z przedstawieniem au
tomatycznego myografu własnego pomysłu).

13) Prof. d -r Szyinonowicz (Lwów): Budowa 
zonae pellucidae.

14) N. Gąsiorowski (Lw ów ): Zmiany w bu 
dowie ciałek dotykowych pod wpływem drażnie
nia, przecięcia nerwu i działania kokainy.

15) K. Hornung (Lwów): O zakończeniach 
nerwowych we włosach zwyczajnych i dotyko
wych.

16 — 17) Prof. d -r  N. Cybulski (K raków ):
a) W sprawie badania wahania wstecznego.
b) O zależności siły elektrobodźczej nerwów od 
rozmaitych warunków.

18) Doc. d - r  Kryński (Kraków) : O czynności 
przysadki mózgowej.

19) D -r S. M aziarski (K raków ): O budow ie 
gruczołów ślinowych (z przedstawieniem  modeli 
woskowych).

20) D-r J . Sosnowski (K raków ): Przyczynek 
do fizyologii układu nerwowego u szczeżui (Ano- 
donta mut.).

2,1) D -r M. Kirkor (K raków ): Zmiany fizyolo- 
giczne w naczyniach mięśni podczas ich skurczu.

22 - 2 3 )  Prof. d-r K. Kostanecki (Kraków): 
a) dojrzewanie i zapłodnienie ja jk a  „Cerebra- 
tulus m arginatus" (z demonstracyami p rep ara

tów) b) Demonstracya preparatów zapłodnionych 
ja jek  „M yrostoma glabrum ” .

24) D r. St Kaczyński (K raków ): Demon
stracya całkowitego odwrotnego układu wnętrz
ności z rzadką nieprawidłowością w przebiegu 
naczyń żylnych.

25 — 26) D r  A. Bochenek (K raków ): a) O ele
mentach nerwowych w przysadce zwierząt k rę 
gowych (z przedstawieniem preparatów), b) 0  bu 
dowie elementów nerwowych w rożkach ślimaka 
(z przedstawieniem preparatów).

27 - 2 8 )  D-r E. Godlewski jun. (Kraków): 
a) O rozmnażaniu się jąd er w mięśniach prążko
wanych kręgowców (z przedstawieniem prepara
tów). b) Wpływ tlenu na pierwsze stadya ro z 
woju ja jk a  żaby, wymiana gazów w początko
wych okresach embryologiczoych (z p rzedsta
wieniem przyrządów i preparatów).

29). D-r Leon Rutkowski (Płońsk): Badania 
antropologiczno-porównawcze nad ludnością oko
lic Płońska w guberni Płockiej.

W duiu 15 czerwca zapowiedziano jeszcze :
W  sekcyi I. 8) Prof. Natanson (K raków ): 

O prawach tarcia wewnętrznego w płynach; z za
stosowaniem do zjawiska podwójnego załamania 
światła w cieczach odkształcanych.

W  sekcyi II. Temat obrad I I I : Sprawa utwo
rzenia towarzystwa chemicznego polskiego. Spra
wozdawcy: Prof. St Niemeutowski (Lwów) i d-r 
A.. Wróblewski (Kraków)

W ykłady: 21) Prof. M. Nencki (Petersburg): 
O heminie.

22) F r. Błoński: Kilka luźnych uwag w sp ra 
wie mianownictwa chemicznego polskiego.

23) J. Briihl (Heidelberg): O tautomerycz- 
nych przemianach w roztworach.

24) Jul. Braun (Getynga): W sprawie istnie
nia pochodnych pięciowartościowego azotu.

W  sekcyi IV. 5) Prof. J . Nusbaum (Lwów): 
W ieloszczet wód słodkich (Dybowscella baicalen- 
sis nov. gen. nov. spec.).

W sekcyi VIII. 1) P. Al. Ginsberg (W ar
szawa): O postępach w optyce stosowanej i me
todach fabrykacyi soczewek w pierwszej w kraju 
fabryce instrumentów optycznych Tow. „F os” 
w Warszawie.

W  Sekcyi IX. 30) D r Józefa Joteyko (Bruk
seli a ) : Znużenie, jako środek obrony ustroju.

31) D -r A. Wróblewski (Kraków) : O now
szych poglądach na isłotę fermentów (z demon- 
stracyą).

32) D-r M. Stefanowska (Bruksela) : O grusz- 
kowatycb wyrostkach komórek nerwowych.

33) Prof. D. J . Kodis (W ashington University 
St. Louis) : Przyczynek do teoryi elektryczności 
zwierzęcej.

W sekcyi XI z zakładu anatomii porównaw
czej Uniw. Jagiell. zapowiedziano:

34) Prof. d -r  H. Hoyer jun . (K raków ): O bu
dowie naczyń włoskowatych żylnych w śledzionie 
(z przedst. preparatów ).
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3 5 — 36) Doc. d -r  M. Siedlecki (K raków ): 
a) 0  objawach płciowych u zwierząt z grupy 
Sporozoa (z przedstawieniem preparatów), b) 
O stosunku rozrodu bezpłciowego do rozrodu 
płciowego.

37) P. Jan Stach (Kraków): O unaczynieniu zę
bów królika (z przedstawieniem preparatów .)

Prof. d-r Ciechanowski, 
sekretarz Komitetu (Wielopole 4).

W y s t a w a  p r z y r o d n i c z o - l e  k a r s k a  

w K r a k o w i e .

Publiczne posiedzenia IX  Zjazdu Lekarzy 
i Przyrodników polskich miały się pierwotnie 
odbywać w amfiteatralnej sali gimnazyum Nowo
dworskiego. Obecnie udało się Komitetowi go
spodarczemu Zjazdu dostać na ten cel inną salę. 
W ten sposób zyskał Komitet Wystawy przyrod- 
niczo-lekarskiej im. Almae M atris Jagellonicae 
olbrzymią salę dla celów Wystawy, wobec czego, 
rozporządzając większą przestrzenią, może przy
jąć jeszcze więcej przedmiotów ua wystawę i dla
tego podaje do publicznej wiadomości, że termin 
zgłaszania się dla Wystawców przedłużony został 
do d. 10 lipca.

Biuro Wystawy otwarte codzień od 11— 1 
w południe w gmachu W ys'awy (Gimnazyum 
Nowodworskiego).

W szystkie pisma polskie prosimy uprzejmie 
o łaskawe powtórzenie tej wiadomości.

D-r Michał Śliwiński, 
D yrektor wystawy.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Zaćmienie słońca 28 maja r. b. Według
otrzymanych dotąd wiadomości, obserwacyom 
całkowitego zaćmienia słońca 28 maja pogoda 
wszędzie sprzyjała, a jakkolwiek zaćmienie to 
należało do krótkotrwałych, zupełne bowiem za
krycie słońca miało miejsce zaledwie przez dwie 
minuty, otrzymano wszakże znaczną liczbę foto
gramów tego zawsze uderzającego zjawiska. 
Pan Toeld w Tripolis ustawił dwadzieścia ciemni 
optycznych, a wszystkie działały z powodzeniem; 
znaczną liczbę fotogramów widma zdjęła wy
prawa amerykańska profesora Skinnera w Pine- 
hurst, podobnie ja k  wyprawa pozostająca pod 
kierunkiem Pickeringa. Głównym celem do
strzeżeń astronomów była korona słoneczna. Loc- 
kyer, który obserwacye swe prowadził w Hisz
panii, dostrzegł, że przedstawiała obecnie postać 
podobną, jak  w roku 1879 i 1889, gdy również 
jak  teraz, obfitość plam na słońcu była w epoce 
swego minimum. Podobieństwo takie daje po
parcie domysłowi, że zachodzi łączność między

budową korony a stanem działalności słońca. 
W okolicach równika słonecznego korona rozpo
ścierała się najdalej, wysyłając w obie strony 
długie smugi, z których zachodnia była rozwid
lona. Niebo, w Hiszpanii przynajmniej, nie było 
zbyt przyciemnione, tak że można było widzieć 
niewielką tylko liczbę gwiazd najjaśniejszych; 
tem peratura podczas całkowitości obniżyła się 
ua 4° do 6° C. S. K .

—  Z fizyologii protoplazmy Wiadomo, że 
gdy organizmy jednokomórkowe zostaną pocięte, 
to tylko części, w których zachowane je s t jądro, 
mogą się regenerować. Wnoszono stąd, że jądro  
zawiera specyficzne materye organotwórcze. 
Przeciwko temu występuje pan J . Loeb. Autor 
ten skłonny je s t raczej do przypuszczenia, że j ą 
dro potrzebne je s t tylko do umożliwienia proce
sów utlenienia, niezbędnych do regeneracyjnej 
czynności komórki. Z komórek wytrawiano już 
dawniej substancye katalitycznie działające 
w tkance żywej, które albo działają w ten spo
sób, że pod ich wpływem bierny tlen atmosfe
ryczny nabiera cech czynnych albo sprawiają, że 
substancye komórkowe energiczniej tlen pobie
ra ją . Następnie Spitzer stwierdził, że te „fer
menty utleniające” należą do szczepu nukleopro- 
teinów. Sąto związki typowe, właściwe j ą 
drom komórkowym i zawierające stale żelazo. 
BadaniaSpitzera nasuwają więc już praw dopodo
bieństwo, że jądro  je st właściwym organem oksy
dacyjnym żywej materyi. Dawniejsze zaś p ra 
ce Loeba i Budgetta oraz Kuhnego zgodne są 
z tym wynikiem, gdyż dowiodły, że rozpływanie 
się nibynóżek w częściach bezjądrowych komórki 
a także niezdolność bezjądrowych wymoczków 
do wytwarzania nowej otoczki polega na stauie 
zmniejszonej zdolności oksydacyjnej.

W ynika stąd, że lepszy dopływ tlenu powi
nien przedłużać życie części komórek bezjądro
wych. Tak się też dzieje isto tn ie : bezjądrowe 
kawałki wodorostów chlorofilowych, w których 
odbywa się asymilacya C02, przyczem tlen się 
wydziela, pozostają przy życiu przez pięć do 
sześciu tygodni, podczas gdy bezjądrowe części 
wymoczków odumierają j-uż po dwu dniach. 
W szystko przemawia przeto za tem, że w jąd rze  
upatrywać należy organ utleniający żywej ko
mórki.

(Naturw. Rundsch.). M. FI.

O B J A W Y  A S T R O N O M I C Z N E  
na m. lipiec.

Zboczenie słońca zmniejsza się w m. b. od 
—|—23°8' do -j-18°20 ', skutkiem czego długość 
dnia z 16 godz. 41 min. dochodzi do 15 godz. 
33 minut.
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P rzy  regulowaniu zegarów według kompasu 
należy dodać w początkach lipca 4 min. w końcu 
zaś 6 min. Dnia 2-go słońce znajduje się w apo
geum, jego odległość od ziemi wynosi 1,017 śred
niej odległości ziemi od słońca, podczas gdy 
d. 2-go stycznia, w perigeum , odległość ta  wy
nosiła 0,983.

Z planet wielkich znajdują się w nocy nad 
naszym poziomem: Wenus, M ars, Jowisz, Saturn 
i U ran, z planetoid Ceres, która świeci jako 
gwiazdka 9 -ej wielkości w gwiazdozbiorze Kozio
rożca, a z powodu znacznego zboczenia połud
niowego (— 29°) z trudnością daje się wynaleść 
zapomocą lunety.

W enus znajdować się będzie d. 8-go w złącze
niu dolnem ze słońcem, wskutek czego odległość 
jej od ziemi (najm niejsza) stanowi 0,29 części 
średniej odległości ziemi od słońca. W końcu 
lipca można będzie . oglądać W enerę jako  „ ju 
trzenkę” , wschodzącą blisko na 2 godziny przed 
słońcem.

Mars będzie widoczny po północy w gwiazdo
zbiorze Byka jako  mala czerwona gwiazdka.

W  pierwszych dniach miesiąca Jowisz p rz e 
chodzi przez południk około 9 -ej wieczorem, po
tem coraz wcześniej i d. 31 o godz. 7 m. 22 w.;

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. 27 do 3 lipca 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

•o■
'h

Barometr 
700 mm  + Tem peratura w st. C.

W
ilg

. 
śr

.

Kierunek wiatru 
Szybkość w metrach

Suma
opadu

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

27 S. 42,3 42,7 43.8 14.5 20,1 16,4 21,0 12,8 67 W 5.W 7.SW3 0,0 •  b. dr. kilkakrotnie
28 C. 40,8 47,4 49.1 17,2 1S,1

22,6
'7,2
18,4

23,o » i,9 71 W J,W 3.W» 0,0 •  ^  około 315 p. — 4 pp
29 P. 5 o ,4 5o ,l

4%4
4«,7 19,2 26,0 14.0 65 W3,W 3,N5 0,0 •  b. dr. krótko około 8 pp

30 S. 48,6 4*,1 15,9 20,1 19,0 21,4 15.7 70 NE'l.NE:’,NE° —
l N. 45,9 4f>,7 45,6 l5,8 18,1 >6,7 20,0 15,3 83 S4,SW 3 s w 5 o,3 •  dr. w ciągu dnia kilkakr.
2 P. 47,2 47,2 47,6

46,1
19,1 24,2 19,7 25,0 14,2 67 SW3,SW5.śW3 0,0 •  435 p, poł. krótko

3 W 47,7 4^,9 22,6 27,9 2 M 29,6 18,4 62 SW 4.SW3,SE:1

Średnie 46,9 19,3 69 o,3

T R E Ś ć .  Nowy podręcznik naukowy, przez Z. W eyberga. —  O rozwoju metod fizyki teoretycznej 
w nowszych czasach, L. Boltzm ana, przekład d-ra F . Tomaszewskiego (ciąg dalszy). —  0  wegetarya- 
nizmie nowoczesnym, przez d-ra M. FI. (dokończenie). — Zjazd lekarzy i przyrodników w K rako

wie. — Kronika naukowa. —  Objawy astronomiczne na m. lipiec. — Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W. Wróblewski. R edaktor Br. Znatowicz.

4<ijbojoho n.emypoK), Bapuiaea 23 iions 1900 roA»- D ruk W arsz. Tu w. Akc. Artystyczno-W ydawniczego.

wysokość nad poziomem 18°. Blask planety 
słabnie, gdyż odległość je j od ziemi, która d. 28 
maja była najmniejszą i wynosiła 4,331, wzrasta 
ciągle i w końcu lipca równać się będzie 4,842 
(średniej odległości ziemi od słońcs).

W gwiazdozbiorze S trzelca znaleść łatwo Sa
turna, który przechodzi przez południk w po
czątku lipca o godz. 11 w., w końcu o 9 1/2 w., 
znajdując się na wysokości 15° nad poziomem. 
Pierścień planety je s t szeroko rozw arty i zwraca 
ku ziemi swą górną część (jeżeli oglądać będzie
my przez lunetę z okularem astronomicznym).

Uran znajduje się w Niedźwiadku na lewo 
i nieco niżej Jowisza, przez południk przechodzi 
około 9-ej w., w końcu lipca o 8-ej w., świecąc 
jako gwiazdka 6-ej wielkości, skutkiem czego 
może być widziany przy małem powiększeniu.

Odmiany księżyca : d. 4-go pierwsza kwadra 
o godz. 1 m. 38 po północy, d. 12-go pełnia 
o godz. 2 m. 46 p. p., d. 19-go ostatnia kwadra 
o godz. 6 min. 55 r., d. 26-go nów o godz. 3 
m. 7 pp.

G. Tołwiński.


