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Wyniki dotychczasowe poszukiwania 
człowieka trzeciorzędowego.

Nieprzerwany ciąg istnienia minionego sta
nowi jjrzeszłość zarówno jednostki jak i całe
go rodzaju ludzkiego. Przeszłość ta roz
poczyna się wraz z bytem, przeto jest tak 
długa jak i samo istnienie, sięgające począt
ków tego bytu. Poszukiwanie przeto czło
wieka w czasach odleglejszych niż historycz
ne, które z natury rzeczy tylko drobną jakąś 
cząstkę całego jego istnienia minionego obej
mują i sięgać nie mogą początków jego bytu, 
jest nieuniknionem następstwem dociekania 
przez ludzi przeszłości własnej i nieod
zownym warunkiem poznania swej istoty.

Cóż jednakże świadczyć może o istnie
niu człowieka w czasach przedhistorycznych, 
a więc o przeszłości jego nieobjętej dziejami 
powszechnemi ? Odpowiedź bardzo łatwa 
i prosta. Otóż to, co świadczy o istnieniu 
jego i w czasach historycznych.

Człowiek w szeregu innych stworzeń, któ
re przyroda wcześniej niż jego lub współcześ
nie z nim powołała do życia, dla badacza 
przeszłości ludzkiej różni się głównie tem, że 
,po nim pozostają ślady istnienia jego nie

j  tylko w przypadkowo przechowanych, jak 
po tylu innych stworzeniach, materyalnych 
szczątkach jego samego, to jest w kościach,— 

| lecz, co nawet jest ważniejszem i o jego uprzy- 
wilejowanem napozór stanowisku w przy
rodzie bardziej świadczy, w dziełach rąk 
jego. Dzieła ludzkie, będąc trwalsze od 
samego rękodzielnika i niby przeżywając go, 
pozostają po nim i istnieją, wówczas gdy on 
sam, podobnież jak wszystkie stworzenia, 
ulega rozkładowi po zgonie i wraz z niemi, 
podobnież jak  one, jako istota sam g in ie ... 
Mógł przeto powiedzieć poeta:

Ciebie, nie dzieło, porwie g rób . . .

O ile atoli posuwamy się głębiej w prze
szłość, sięgając początków bytu człowieka, 
tem te wszystkie dowody jego istnienia są 
trudniejsze do odszukania, a odszukane na
wet trudniejsze do zbadania wszechstronnego 
i stanowczego zdeterminowania.

Złożyły się na to, oprócz biegu wszystko 
pożerającego i niszczącego czasu samego, 
który, w miarę oddalania się swego od począt
ku istnienia człowieka, z coraz to bardziej 
potęgującą się mocą dokonywa swego dzieła, 
jeszcze i inne przyczyny. Ludność ziemi, 
czem się więcej cofamy w przeszłość, stale 
się zmniejsza ilościowo. Zmniejszają się 
więc przez to coraz bardziej szanse przecho
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wania się aż do naszych czasów szcząt- | 
ków materyalnych człowieka. Dalej, techni
ka ludzka, doskonaląca się w czasie, w miarę | 
zbliżania się naszego do jej początków coraz 5 
to słabiej się uwydatnia w wyrobach ludz-

F ig . 1. Czaszka z Castenedolo. Norma verticalis.

kich, coraz to mniej wyraźną się staje. 
Dzieła więc rąk ludzkich w odwrotnym po
zostając stosunku do swej starożytności, co
raz to mniejsze noszą na sobie oznaki pracy 
ludzkiej, aż nareszcie znamiona celowości 
w ich wyrobie nikną zupełnie. Nakoniec, 
ponieważ samych ludzi się zmniejsza ilość, 
zmniejszać się musi i ilość wyrobów rąk ludz
kich.

Otóż z owych dwojakiego rodzaju pozosta
łości po człowieku przedhistorycznym, po
chodzących z czwartorzędowego okresu geo
logicznego, jedne, dowodząc istnienia jego 
niezbicie w owym okresie, dostarczają nadto 
wskutek swej ilości podstawy do podziału 
ludzi czwartorzędowych na rasy; drugie po
zwalają, wskutek swej jakości, wniknąć 
w sam bieg i sposób życia ludzi czwartorzę
dowych.

Inaczej atoli przedstawia się stan rzeczy, 
gdy idzie o człowieka trzeciorzędowego.

Tu wyrazistość i pewność faktów nie jest 
tak bezsporna, by zmusić mogła wszelkie 
teorye i hypotezy do nagięcia się i ustąpienia 
przed temi faktami, do zastosowania się do 
nich i uznania ich jako niezaprzeczonych 
zwycięzców. Owszem. Wskutek braku właś
nie tej wyrazistości i pewności, teorye i hypo- I

tezy naginają i zastosowują same fakty dc 
siebie i, nie ustępując przed niemi, zapano- 
wują nad niemi.

Niezależnie jednakże od owego zastosowy- 
wania i naginania, istnienie człowieka w okre
sie trzeciorzędowym, bądźto, jak chcą jed 
ni antropologowie, w zupełnie zakończonejr 
obecnej swej postaci, bądź też, jak twierdzą 
inni, jeszcze w ostatniej z przejściowych, 
stanowiącej poszukiwane dotychczas ogniwo- 
pomiędzy ludźmi a szeregiem stworzeń, po
przedzającym ich na ziemi, nie podlega wąt
pliwości. A poszukiwania same, prowadząc 
do pierwszorzędnego odkrycia naukowego,, 
stanowią początkowe karty w historyi nauki 
o człowieku i, zarówno wskutek swej treści 
jak i metody, wskutek rzeczy samej jak i spo
sobu jej traktowania, zasługują na ogólniej
sze niż dotychczas zainteresowanie się niemi.

Wszak w życiorysie jednostki ludzkiej na 
głównem miejscu słusznie staje zawsze py
tanie, jak długo już ta jednostka i&tnieje, 
to jest, kiedy przyszła na świat. Czyż w tem 
zainteresowaniu się długością istnienia jed
nostki nie tkwi chęć a nawet konieczność 
dowiedzenia się, ile to już lat ciągnie się jej 
praca umysłowa i zabiegi o mienie? Dopie
ro bowiem data urodzin jednostki pozwoli

Fig. 2. Czaszka z Castenedolo, widziana* 
z profilu.

w każdej danej chwili oznaczyć stopień na
prężenia działalności jej ekonomicznej i okre-. 
ślić siłę umysłową, więc dać miarę istotnej 
wartości owego naprężenia i rzeczywistego-
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stanu umysłu. Gdy wiemy, że Goethe i Glad- 
stone w późniejszych latach życia swego do
szli do owej potęgi umysłowej, której za
wdzięczali swoje stanowisko w święcie myśli 
i czynu, a Rotszyldowie dopiero w drugiem 
czy też trzeciem pokoleniu zdobyli owe milio-

Fig. 3. Czaszka z Trinil, Norma verticalis. 
( ł/ 3 wielk. nat.).

ny, które im pozwalają władać monarchami, 
a przez nich narodami, inny otrzymujemy 
wskaźnik siły umysłu pierwszych, a działal
ności ekonomicznej drugich, niż gdybyśmy 
przypuszczali, że oni już w latach dziecię
cych, a nawet niemowlęcych zdobyli sobie to 
wszystko, co posiadali. Goethe i Gladstone 
w tym drugim przypadku staliby się w oczach 
naszych tylko cudownemi dziećmi.

Fig. 4. Czaszka z Trinil, widziana z profilu,
(b— miejsce przypuszczalne bazionu).

2/6 wielk. natur.

I  ludzkość przez dziesiątki wieków przez 
swych przedstawicieli za cudowne dziecko 
była poczytywana i w oczach swych włas

nych za nie uchodziła. Wszystko więc w niej 
jak w cudownem dziecku było możebnem. 
Należało tylko zechcieć. Tę naiwną ułudę 
jakiemiż to ofiarami ona przepłaciła, ten 
błąd mimowolny do jakich to zbrodni ją  do
prowadził! Ani chrystyanizm paleniem na 
stosie ludzi podejrzewanych o swobodę my
śli nie próbowałby uczynić wszystkich wie
rzącymi, ani wielka rewolucya francuska 
drogą uchwały prawodawczej—wszystkich
równymi, wolnymi i braćmi między sobą. 

Znajomość wcześniej- 
szaistotnego stanu rze
czy ludzkich od iluż 
to tragicznych rozcza
rowań i zbójeckich czy
nów samych tych ludzi 
by uchroniła!

Gdy przeciąg istnie
nia ludzi na ziemi zo
stał przedłużony w na
uce o całą długość o- 
kresu czwartorzędowe
go, inaczej się przed
stawiła siła umysłu 
i stopień naprężenia 
działalności praktycz-

Fig. 5. Kość udowa 
z Trinil 

(V4 wielk. nat.).

F ig. 6. Ząb trzonowy 
z Trinil 

(wielk. naturalna).

nej człowieka niż wówczas, gdy istnie
nie ludzi zawierano tylko w obrębie do
by historycznej, obejmującej kilka tysięcy 
lat zaledwo. Znowu również inaczej przed
stawią się te miary, gdy do okresu czwarto
rzędowego dodamy już nawet nie połowę lecz 
tylko jakąś część mniejszą trzeciorzędowego. 
Żałować jedynie wypada, że, jak obecnie, do 
wyprowadzenia pożądanej formuły, któraby
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oznaczała wzmiankowaną siłę i naprężenie, 
przeszkadza różność miary czasu w geologii 
i w historyi, czyli w rozwoju kuli ziemskiej 
i istniejącego na niej człowieka.

I.

Na myśl poszukiwania człowieka trzecio
rzędowego naprowadziły takiego samego ro-

we tak i trzeciorzędowe, przeto kwestya 
istnienia człowieka trzeciorzędowego współ
cześnie się wszczęła i rozwijała z kwestyą 
istnienia człowieka czwartorzędowego.

I  tak. Na kongresie, poświęconym bada
niom przedhistorycznym, odbytym w Pary
żu w 1857 r., współuczestnik jego A rtu r Issel 
oświadczył zebranym członkom, że w 1852 r. 
w miasteczku Savona, staroźytnem Savo, 
leżącem nad zatoką Genueńską, robotnicy

Fig. 7. Czaszka z Neanderthal, widziana z profilu.

dzaju odkrycia archeologiczne, jakim za
wdzięczamy wiadomość o istnieniu człowieka 
czwartorzędowego. Również jak i dla czwar
torzędowego dowody istnienia trzeciorzędo
wego są dwojakie. Pierwsze miejsce zajmu
ją  naturalnie szczątki materyalne samego 
człowieka.

Fig. 8. Kamień z Thenay popękany w ogniu 
(wielk. natur.).

Ponieważ głównie odkrycia archeologiczne 
są wynikiem przypadku, ponieważ przy ro- j 
botach ziemnych, które najwięcej dostar
czały materyału archeologicznego, natrafiano 
współcześnie na pokłady jak  czwartorzędo-

kopiąc na wzgórzu, zwanem Colle del Yento, 
fundamenty pod kościół, w głębokości trzech 
metrów w marglu plioceńskim, a więc w gór
nych warstwach pokładów trzeciorzędo
wych ’), znaleźli czaszkę, a następnie inne

*) Porównanie 5 000 gatunków skorupiaków 
obecnie istniejących z 3 000 gatunków kopal
nych wykazało, że w czasach powstawania na j
niższych warstw w pokładach trzeciorzędowych 
is fniało tylko 3*/2 procentów obecnie istnieją
cych. W czasie powstawania wyższych już  is t
niało około 17, najwyższych zaś od 35 do 50, 
a nawet więcej. Otóż ten stosunek posłużył 
znakomitemu geologowi angielskiemu Lyellowi 
do podziału wszystkich warstw skorupy ziem
skiej, powstałych w okresie trzeciorzędowym, na 
trzy  piętra, nazwane przez niego : eocenem. 
miocenem i pliocenem. Nazwy tych pięter prze
szły następnie i na czasy, w których one po
wstały. Mamy więc trzy  podokresy czyli doby 
w okresie trzeciorzędowym : eoceński, mioceń
ski i pliocenski. Sądząc z grubości wszystkich 
pokładów formacyi trzeciorzędowej, geologowie 
wnoszą, że okre3 trzeciorzędowy kilkakrotnie  
był dłuższy od obecnie trwającego czwartorzędo
wego. Jeżeli więc ten ostatni ciągnie się już 
dwieście kilkadziesiąt tysięcy lat, trzeciorzędowy 
mógł trwać przeszło milion. Są jednakże geolo
gowie, którzy nadają mu długość 3 000  000 lat,
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kości szkieletu ludzkiego, w naturalnej leżące 
postawie; lecz zarazem dodał, źe przy tem 
odkryciu nie znajdował się żaden natura- 
lista lub archeolog.

W r. 1866 Whitney, dyrektor poszukiwań 
geologicznych (Geological Survey) w Kali
fornii, ogłosił znalezienie czaszki ludzkiej 
w głębokości 40 m w zwirze złotonośnym, 
należącym również do warstw plioceńskich, 
pod Angelos, na pochyłościach zachodnich 
Sierra-Nevada, w hrabstwie Calaveras. Gdy 
zainteresowanie się tem odkryciem wzrasta
ło i kwestya przeniosła się na kongresy róż
ne archeologów i uczone konferencye, tenże 
sam Whitney na jednej z nich, w Cambrid
ge (Massachusset) wyznał, że on sam świad
kiem tego znalezienia nie był, lecz mu ta

Fig. 9. Kamień z Thenay popękany w ogniu, 
ze śladami uderzeń (wielk. natur.).

czaszka została doręczona przez właściciela 
kopalni,

Pod koniec lata w 1860 r. prof. Ragazzo- 
ni, poszukując skorupiaków w marglu zielon
kawym, należącym do piętra astieńskiego, 
a więc także do pokładów niższych plioceń- 
skich, pod wzgórzem Castenedolo w okolicy 
Brescia, we Włoszech, znalazł część górną 
czaszki ludzkiej. Narazie nie przypisywał 
wielkiego znaczenia swemu odkryciu. Lecz, 
gdy we dwadzieścia lat później, na początku 
roku 1880, w tejże samej miejscowości, 2-go 
stycznia znalazł tyle kości, że z nich dały

a nawet 93 milionów. Pamiętać jednakże zaw
sze należy, że daty w geologii są oparte na przy
puszczeniu i mogą być tylko mniej więcej przy
bliżone.

się złożyć trzy szkielety zupełne, a następnie 
16-go lutego, szkielet całkowity, naturalnie 
położony, nowe rezultaty swych nowych po
szukiwań przedstawił już Ateneum w Bre
scia (fig. 1 i 2).

W  r. 1892 lekarz wojskowy holenderski,

Fig. 10. Nóż krzemienny z Thenay.

Eugeniusz Dubois, badając w celach nauko
wych pokłady plioceńskie na Jawie, w okoli
cy Batawii, pod Trinil, znalazł część górną 
czaszki, dwa zęby, drugi i trzeci trzonowe, 
i kość udową istoty, w której niektórzy an
tropologowie nie wahają się widzieć czło
wieka (fig. 3, 4, 5, 6 i 7).

Chociaż paleoetnologia (nauka o ludach pra- 
starożytnych) badając kości pozostałe wogó
le po ludziach przedhistorycznych zdołała 
już wytknąć poniekąd na ich podstawie waż
niejsze zwroty w rozwoju genetycznym tych 
ludzi, to jest, choć w przybliżeniu wykazać 
pochodzenie jednych od drugich lub powino
wactwo między nimi, a nawet poczyniła nie
jakie próby podzielenia prastarożytnych lu-

Fig. 11. Krzemień z Otta widziany z obu stron 
(wielk. natur.).

dów na rasy,—jednakże przy znajdowaniu 
kości samych sam wygląd zewnętrzny kości 
jeszcze nie może wystarczyć, by na tej pod
stawie wywnioskować o czasie, w którym żył 
ów człowiek, czyli o starożytności jego. Roz
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strzygającego rzecz świadectwa co do tego 
pytania dostarcza jedynie pochodzenie war
stwy ziemi, w której te szczątki się przecho
wały, czyli dane geologiczne. Lecz na tem 
nie koniec.

W arstwa ziemi tylko wtedy wskaże rze
czywistą starożytność człowieka, jeżeli będzie

F i" . 12. Krzemień z Otta, widzi;

dowiedzionem, że ów człowiek legł w niej 
współcześnie z jej powstawaniem. Ależ prze
cie mógł on dostać się do tej warstwy później 
wskutek jakiego przypadku. Wszak w trze
ciorzędowej formacyi mogą być cmentarze 
nawet z doby historycznej. Więc oprócz 
zdeterminowania warstw ziemi nieodzownem 
jest jeszcze zbadanie położenia kości samych 
i osadów na tych kościach, czy jest taki, 
jaki mógł powstać przy stykaniu się bezpo- 
średniem kości z otaczającemi je częściami 
składowemi warstwy geologicznej, a nadto, 
skontrolowanie działania chemicznego bez
pośredniego otoczenia kości na kość samę.

Ponieważ na cztery wyszczególnione od
krycia, dwa, w Savona na Colle del Vento we 
Włoszech, i pod Angelos w Ameryce, doko
nane zostały bez żadnej kontroli naukowej 
i czas naprawy tego opuszczenia przeminął, 
nie przynosząc żadnych uzupełnień, przeto 
straciły one dla nauki odpowiednie znacze
nie. Pozostały więc tylko jako dowody ist
nienia człowieka trzeciorzędowego kości, ze
brane pod Castenedolo i—znalezione na J a 
wie. Postawione jednakże samo pytanie po
mimo krytykowania dowodów i odrzucania 
ich połowy nie upadało. Podtrzymywały je 
bowiem inne odkrycia współczesne.

W r. 1867 na kongresie antropologicznym

i archeologicznym w Paryżu, ks. Bourgeois 
przedstawił okazy krzemienia, noszącego na 
sobie ślady popękania powierzchni na ogniu 
i celowego uderzania, znalezione w dolnym 
miocenie we Francyi pod Thenay, małą mie
ściną, leżącą w sąsiedztwie Pontleroy (Loir- 
et-Cher). Z czasem, narazie bowiem okazy

z obu stron (wielkość naturalna).

te zbudziły ogólne niedowierzanie, popękania 
uznano za skutki ognia, a uderzenia za rze
czywiste, nie zaś przypadkowe (fig. 8, 9 i 10).

W  r. 1878 na wystawie w Paryżu Carlos 
Ribeiro, dyrektor badań geologicznych w Por
tugalii, przedstawił 85 krzemieni obrobio
nych celowo, a znalezionych przez siebie 
w dolinie Tagu, pod Otta, w pokładach mio-

Fig. 13. Krzemień z Puy-Courny, widziany 
z obu stron (wielk. naturalna).

cenu górnego, jeszcze w r. 1871. Obradu
jąca nad temi krzemieniami specyalna korni- 
sya na kongresie archeologicznym w Lizbo
nie, 1881 r., uznała na nich ślady rzeczy
wistych uderzeń (fig. 11, 12). A  w urzą
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dzonej wycieczce pod Otta we wzmiankowa- [ 
nych przez Ribeiro pokładach Giuseppe Bel- j  
luci odkrył na miejscu sześć innych krze
mieni tego rodzaju.

Fig. 14. Krzemień z Puy-Courny, widziany 
z obu stron (wielk. naturalna).

W r. 1877 Rames, przyrodnik francuski, 
również w miocenie górnym, lecz już we 
Francyi pod Puy-Courny, w sąsiedztwie i 
Aurillac, wyszukał krzemienie, zbliżone i 
kształtem i obrobieniem do krzemieni portu- j 
galskich (fig. 13, 14). Były one przeto

Fig. 15.

Nacięcia na kości Balaenotusa.

Nacięcie zwiększone.

"wszystkie prototypami narzędzi krzemien
nych z okresu czwartorzędowego.

Więc już w czasach środkowych okresu 
trzęciorzędowego istnieli nieznani rękodziel
nicy tych wyrobów.

Jeszcze nowe odkrycie, już nie należąoe 
do wzmiankowanej dwojakiej kategoryi do
wodów, uzupełnia wnioski wydobyte z uzna
nia autentyczności tych krzemieni. Oto pro
fesor geologii na uniwersytecie bolońskim,
G. Capellini w Poggiorone, pod Monte-Aper- 
to, w prowincyi Sienna, w pokładach plioceń- 
skich, we Włoszech znalazł kości Balaenotu
sa, na których są wyraźne rysy zrobione celo
wo ostrera narzędziem niby nacięcia. Współ
czesność Balaenotusa z powstawaniem warstw 
plioceńskich nie podlega wątpliwości (fig. 15). 
Te nacięcia mogła tylko robić istota, która 
już krzemienia używała jako narzędzia, która 
dla ułatwienia sobie pracy umiała już ogieu 
rozniecać i zapomocą niego rozgrzewać ka
mienie, dla ułatwienia sobie ich obrabiania. 
Załatwiony spór co do współczesności szcząt
ków człowieka z pokładami trzeciorzędowe - 
mi, skończony—co do krzemieni jako wyrobu 
celowego rąk ludzkich, przeniesiony został na 
inne pole.

Dostarczyło pola pytanie, jaka to była 
istota, której istnienie udowodnionem w ten 
sposób zostało.

(Dok. nast.).
I . Radliński.

Poczucie bólu u zwierząt 
niższych.

Jeżeli powiemy, że ból może być dla czło
wieka użytecznym, nie wyda się to zapewne 
paradoksem, o istniejącej bowiem chorobie 
ból przedewszystkiem nas ostrzega i siedlisko 
jej wskazuje. Jeżeli zaś, jakkolwiek w spo
sób dotkliwy, pożytek niesie organizmowi, 
sądzić można, że jak i inne objawy, dla istot 
żyjących, dla utrzymania osobników, dla 
gatunków użyteczne, ulega rozwojowi i do
skonali się stopniowo w kolejnym szeregu 
gromad zwierzęcych. Na poparcie poglądu 
tego znany pisarz niemiecki Ernest Krause, 
w piśmie „Prometheus” zestawia kilka no
wych dostrzeżeń, ogłoszonych przez profeso
rów amerykańskich, Normana i Loeba, k tó
re za nim przytaczamy.

Już u różnych plemion ludzkich, albo
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raczej u ludzi na różnym stopniu kultury 
pozostających, napotykamy uderzające róż
nice w poczuciu bólu. Gdy nam dolega już 
zaklócie osy lub zadraśnięcie szpilką, a ból 
zębów sprowadza nam cierpienia nieznośne, 
syn plemienia pierwotnego poddaje się dobro
wolnie męczarniom bez skrzywienia twarzy, 
pozwala się tatuować, by tym sposobem 
okazał się godnym zająć miejsce śród mężów 
swego pokolenia. W świecie zwierzęcym 
wrażliwość na ból dostrzegamy głównie u tych 
tylko zwierząt, które, wyrastając i wychowu
jąc się w otoczeniu naszem, poznają, że krzyk 
im pomaga, podobnie jak  dzieci, które, 
w razie drobnej dolegliwości oglądają się, 
czy matka jest w pobliżu i wtedy dopiero 
wrzawę podnoszą. Pies, którego pan jego 
karze, krzyczy i jęczy przeraźliwie, gdy nato
miast w walce z towarzyszami nie wydaje 
głosu, chociaż jest straszliwie kąsany i gry
ziony. W łasne swe uczucia człowiek prze
nosi pospolicie i na świat zwierzęcy, a to się 
wyraża i w nauce moralnej, jaką dajemy 
chłopcom, by nie dręczyli zwierząt, bo one, 
tak jak  i my, ból czują; jestto argument do
brze zapewne obrany do działania na wyo
braźnię dzieci, ale nie idzie za tem, by uogól
nienie takie było słuszne, a jednak z tegoż 
samego stanowiska wypływają zarzuty prze
ciw wiwisekcyom, dokonywanym przez fizyo- 
logów i lekarzy, czynione bez zrozumienia 
metod i celów takich badań.

Krzyki, jęki lub ruchy gwałtowne przy
wykliśmy tak dalece uważać za objawy bólu, 
że zwierzęta, które głosu nie mają, wydają 
się nam nieczułemi, jak  ryba żywcem w kuch
ni skrobana. O nieczułości takiej sądzimy 
może błędnie, ale znów, gdy widzimy, jak 
łatwo raki i jaszczurki przy jakiemkolwiek 
przygnieceniu odrzucają nogę lub ogon, cho
ciaż oderwanie takie organu wydaje się nam 
rzeczą potworną i przeraźliwą, przyjąć musi
my, że to jest sprawa czysto odruchowa. 
Na podstawie jedynie badań fizyologii i psy
chologii zwierzęcej rozstrzygnąć możemy, 
czy szwank, jaki zwierzęciu zrządzamy, po
łączony jest z jego dręczeniem.

Szczególniej przekonywające doświadczenia 
robione były na dżdżownicach czyli glistach 
ziemnych (Lumbricus, Allolobophora). Gdy 
zwierzę takie cięciem poprzecznem na dwie 
połowy rozdzielimy, to tylko część tylna,

ośrodka nerwowego pozbawiona, ujawnia 
wijące ruchy, które wydają się być wy
razem bólu, jeżeli zapatrujemy się na 
nie ze stanowiska antropomorficznego; 
przednia natomiast połowa, zawierająca 
główne węzły nerwowe czyli mózg, czołga 
się dalej, jakby tu nic osobliwego nie zaszło. 
Gdy następnie każdą z tych części znów 
przepołowimy, to również wiją się tylko po
łowy tylne, gdy przednie posuwają się da
lej, działanie to potwarzać możemy wciąż, 
dopóki części oddzielne nie będą zbyt drobne. 
Osobliwe te ruchy dają się po części wytłu
maczyć dwojakim układem mięśni robaka, 
mięśnie bowiem o włóknach podłużnych spro
wadzają skręty i miotania, włókna zaś pier
ścieniowe służą do czołgania. Dlaczego wszak
że w odcinkach tylnych pobudzone są włókna 
kategoryi pierwszej, w odcinkach zaś przed
nich włókna kategoryi drugiej, tego Norman 
wykryć nie zdołał. Podobnież zachowuje 
się i pijawka pływająca, na dwie połowy 
przecięta; po krótkiej chwili odpływają obie 
części, jakby nic nie zaszło, a i z inneini 
robakami toż samo się dzieje.

Odwłok raka, zwanego pustelnikiem (Pa- 
gurus), można odciąć, a żaden organ ruchomy 
zwierzęcia nie zdradza zgoła, by ono cokol
wiek zauważyło. Rak molucki, zbrojeń (Li- 
mulus), gdy mu odetniemy cztery lub pięć 
pierścieni odwłoka, zatrzymuje się przez 
chwilę, ale potem oddycha również spokojnie 
jak poprzednio. Gdy tysiąconóg (skolopen- 
dra, parecznik, Geophilus) przecięty zo
staje pośrodku, połowa przednia idzie 
naprzód, tylna zaś usuwa się w stronę prze
ciwną, skolopendry w biegu przecięte bez 
zatrzymania idą dalej swą drogą. Ważki 
(Libellulae) tracą części swego odwłoka, nie 
zmieniając położenia. Oddawna też wia
domo, że pszczoła wysysająca miód z kwiatu 
nie przerywa swej roboty, gdy jej się odwłok 
odcina. Toż samo dzieje się i z pijawką, 
gdy ssie krew swej ofiary; nadmiar krwi wy
pływa wtedy przez powierzchnię przecięcia.

Nawet u niższych zwierząt ssących napo
tykamy podobnąź obojętność na ciężkie ska
leczenia. Zarłacze i fłądry w akwaryach 
znoszą najuciążliwsze operacye głów, nie 
zdradzając zgoła, by im to dolegliwość jaką
kolwiek sprawiało. Salamandry i trytony, 
którym tak często nogi odcinano, by od
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radzanie się ich obserwować, nie okazy
wały przy operacjach żadnego zakłopo
tania, a gdy salamandra była właśnie 
przy uczcie, zajadała dalej spokojnie, nie 
troszcząc się bynajmniej, że nogi w tej 
chwili właśnie traciła. Doświadczenia z sala
mandrami prowadził głównie Spallanzani; 
jednej z nich odcinał on sześciokrotnie nogi 
w czasie trzech miesięcy letnich, pozbawiając 
ją  w tym czasie 687 kostek oddzielnych.

Na podstawie dostrzeżeń takich Loeb 
wnosi, że u wielkiej, a może u przeważ
nej części zwierząt niższych skaleczenia nie 
sprowadzają żadnych oddziaływań, któreby 
mogły zdradzać uczucie bólu; jeżeli zaś po 
skaleczeniu następują pewne ruchy, które 
uważano za objawy boleści, jak u robaków, 
to rozbiór dokładny przekonywa, że objawy 
te mylnie tłumaczono.

U zwierząt tych zapewne nie wyrobiły się 
w organach ośrodkowych ogniwa, przezna
czone do poczucia bólu i jego zwiastowania, 
utrata  bowiem organu, który zwierzętom 
tym tak łatwo odrasta, nie ma dla nich istot
nego znaczenia, jak to świadczy automatycz
ne odrzucanie członków ciała przez robaki 
rozgwiazdy, strzykwy, ślimaki, raki, pająki 
i owady, a nawet przez jaszczurki, skoro 
zwierzętom tym jakiekolwiek zagraża niebez
pieczeństwo. Dla człowieka natomiast i dla 
zwierząt wyższych, których zawiłe i wydo
skonalone organy już nie odradzają się po 
utracie, uczucie bólu jest pożyteczne jako 
środek ochronny, ostrzegający o niebezpie
czeństwie. Dlatego też u jestestw wyżej 
na szczeblach rozwoju umieszczonych poczu
cie bólu wzrosnąć musiało do stopnia, jakie
go nie znają zwierzęta niższe, byłby on bo
wiem dla nich zbytecznym.

T .R .

0 rozwoju metod fizyki teoretycznej 

w nowszych czasach.

(Dokończenie).

Pod koniec mówiliśmy głównie o mecha
nice. Usiłowano dokonać przewrotu, obej
mującego całą fizykę, z powodu nagle roz
szerzonego znaczenia zasady energii. Wspom-

i nieliśmy już o tej zasadzie mimochodem,. 
| jako o konsekwencyi mechanicznego pojmo- 
J  wania przyrody, potwierdzonej doświadczę- 
| niem. Według tego widzenia rzeczy, energia 

występuje jako znany, z masy, prędkości, si- 
| ły i drogi złożony wyraz matematyczny, nie 

mający w sobie nic tajemniczego, a ponie
waż ta teorya uważa ciepło, elektryczność 
i t. d. za formy ruchu, więc w zasadzie 
energii widzi ważne potwierdzenie swych 
wniosków.

Już w dzieciństwie mechaniki oceniano 
wartość tej zasady energii. Leibnitz wyraża 
się o materyalności sity, przez co rozumie 
energią, prawie w tych samych słowach, jak 
nowocześni energetycy. Przy uderzeniu po
wstają, według niego, z żywej siły prze
kształcenia : rozrywanie spójności, napięcie 
sprężyn i t. d. Leibnitz nie przeczuwa tego, 
że ciepło jest formą energii. Dlatego Du 

i Bois Reymond nie ma również pod wzglę- 
j  dem rzeczowym słuszności, gdy w mowie po

chwalnej o Helmholtzu stara się zmniejszyć 
zasługi Roberta Mayera i odmawia mu 
pierwszeństwa w odkryciu równoważności 
ciepła i pracy mechanicznej. Mayer nie wy
znawał zresztą zasady, że ciepło jest ruchem 
cząsteczek, lecz poczytywał je za zupełnie 
nową formę energii, która jest równoważną 
energii mechanicznej. Także fizycy, którzy 
ową zasadę uznawali, robią ścisłą różuicę 
między prawami, które z niej wypływają, 
czyli termodynamiką szczegółową, a temi, 
które można niezależnie od jakiejkolwiek hy- 
potezy o istocie ciepła wysnuć z zupełnie 
pewnych faktów doświadczalnych, czyli ter
modynamiką ogólną.

Podczas gdy w termodynamice szczegóło
wej po szeregu świetnych rezultatów nastą
pił zastój z powodu trudności w traktowaniu 
matematycznem ruchu cząsteczkowego, plon 
termodynamiki ogólnej był w rezultaty bar
dzo obfity. Znaleziono, że temperatura roz
strzyga o tem, kiedy i w jakiej ilości prze
mienia się ciepło w pracę lub praca w ciepło. 
Okazało się, że przyrost doprowadzonego 
ciepła jest iloczynem tak zwanej temperatury 
bezwzględnej i przyrostu innej funkcyi, któ
rą, według Clausiusa, nazywają entropią. 
Z tej funkcyi Gibbs skonstruował nowe 
funkcye, jak np. potencyały termodynamicz
ne i doszedł za ich pomocą do bardzo zadzi-
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wiającycb rezultatów w najrozmaitszych 
dziedzinach : w chemii, włoskowatości i t. d. 
Znaleziono dalej, że równania analogicznego 
kształtu mają także znaczenie dla przemiany 
innych form energii : elektrycznej, magne
tycznej, promieniowania i że zawsze można 
przeprowadzić rozkład na dwa czynniki. To 
zapaliło szereg badaczy, którzy sami ener
getykami się nazywają, do tego stopnia, że 
zaczęli głosić zerwanie ze wszystkiemi do- 
tychczasowemi zapatrywaniami, zarzucając 
im, że wniosek z równoważności ciepła i ży
wej siły o ich identyczności jest mylny, tak 
jakgdyby za tą identycznością nie przema
wiało tak wiele rzeczy. Pojęcie energii 
uchodzi w tej nowej nauce za jedynie słusz
ny punkt wyjścia w badaniu przyrody, a roz
kład na dwa czynniki i wiążące się z tem 
prawidło waryacyjne za zasadnicze prawo 
całej przyrody. Każde mechaniczne uzmy
słowienie, dlaczego energia właśnie te dzi
waczne formy przyjmuje i w każdej z nich 
wprawdzie podobnym, ale przecież istotnie 
różnym prawom ulega, uważają za zbytecz
ne, nawet szkodliwe. Fizyka, a nawet całe 
przyrodoznawstwo przyszłości powinno być 
według nich tylko prostem opisywaniem za
chowania się energii we wszystkich jej for
mach, historyą naturalną energii, co jest 
właściwie pleonazmem, jeżeli przez energią 
rozumiemy wszystko, co działa.

Bezsprzecznie, analogie zachowania się roz
maitych form energii są tak ważne i intere
sujące, że wszechstronne ich śledzenie należy 
uważać za jedno z najpiękniejszych zadań 
fizyki. Ważność pojęcia energii usprawie
dliwia próbę obrania tego pojęcia za punkt 
wyjścia. Należy także przyznać, że kierunek 
badania, który nazwałem klasyczną fizyką 
teoretyczną, doprowadził tu i owdzie do wy
bujałości, przeciw którym reakcya była po
trzebna. Pierwszy lepszy z brzegu czuł się 
powołanym do wymyślenia budowy atomów, 
wirów i sądził, że podpatrzył stanowczy plan 
Stwórcy.

Wiem jak korzystną jest dla nauki rzeczą, 
gdy się zadania z różnej rozpatruje strony, 
a serce moje uderza żywo dla każdej orygi
nalnej natchnionej pracy naukowej. Podaję 
więc szczerze rękę secesyi. Zdawało mi się 
jednakże, że energetyka łudziła się często 
powierzchownemi analogiami tylko formalne-

mi, że jej prawa pozbawione były tej jasnej, 
jednoznacznej stylizacyi, do której przy
wykliśmy w fizyce klasycznej, że wnioski nie 
miały owej klasycznej ścisłości, że ze starej 
metody zarzuciła niejednę rzecz dobrą, dla 
nauki niezbędną. Wydawało mi się także, 
że spór, czy materya czy też energia istnieje, 
jest cofnięciem się do starej zarzuconej me
tafizyki, wykroczeniem przeciwko prawdzie, 
że wszystkie pojęcia teoretyczne są tylko 
obrazami naszej wyobraźni.

Sadziłem, że wyjawiając w tych sprawach 
bez ogródki swoje przekonanie, udowodniłem 
swoje zainteresowanie się rozwojem nauki 
o energii pożyteczniej, niż gdybym ją  był 
chwalił. Tak jak w mechanice Hertza, tak 
też w nauce, że całą fizykę można wyprowa
dzić z twierdzenia o dwu czynnikach energii, 
mogę upatrywać tylko ideał dalekiej przy
szłości. Tylko przyszłość może odpowiedzieć 
na nierozstrzygnięte jeszcze dziś pytanie, czy 
taki obraz przyrody jest lepszy od dawniej
szego, a może nawet najlepszy.

Po energetykach pomówimy o fenomenolo
gach, których nazwałbym umiarkowanymi 
secesyonistami. Nauka ich jest reakcyą prze
ciw temu, że stara metoda uważała hypotezy 
o własnościach atomów za właściwy cel nauki, 
a wynikające z nich prawa dla zjawisk wi
dzialnych za coś więcej, niż za środek kon
trolujący.

Odnosi się to jednakże tylko do najskraj
niejszego kierunku. Widzieliśmy, że już Cla- 
usius odróżniał ściśle termodynamikę ogól
ną, niezależną od hypotez o cząsteczkach, od 
termodynamiki szczegółowej. Wielu innych 
fizyków nie uwzględniało również w swych 
wywodach żadnego wyobrażenia o cząstecz
kach, chociaż nie zaprzeczało atomistycznej 
budowy materyi.

Jeden sposób wykładu spotykamy tu dość 
często, który nazwałbym euklidesowym, po
nieważ jest podobny do tego, który Euklides 
stosował w geometryi. Na czele stawia się 
kilka twierdzeń jako bezpośrednio jasnych 
albo przynajmniej doświadczeniem niewąt
pliwie stwierdzonych, z nich wyprowadza się 
proste prawa elementarne, jako logiczne kon- 
sekwencye, a z tych wreszcie prawa ogólne.

Ten sposób i poglądy oparte na teoryi
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cząsteczkowej dotychczas wystarczały; ina
czej ma się rzecz w teoryi elektromagnetyz
mu Maxwella. W pierwszych swych pra
cach Maxwell przedstawiał sobie, że ośro
dek przewodzący działania elektromagne
tyczne składa się z niewielkiej ilości molekuł, 
a przynajmniej indywiduów mechanicznych, 
których budowa jest jednakże tak zawiła, że 
mogą uchodzić tylko za środek do wynale
zienia równań, za schemat działania, zbliźo- 
nego w pewnym względzie do rzeczywistości, 
lecz nigdy za ostateczny obraz rzeczywisto
ści. Później wykazał, że nietylko ten me
chanizm, ale także wiele innych do celu pro
wadzi, skoro tylko czynią zadość pewnym 
ogólnym warunkom. L?cz wszelkie usiłowa
nia aby znaleść pewny, w istocie prosty me
chanizm, który spełnia wszystkie te warunki, 
spełzły na niczem. To utorowało drogę 
nauce, którą najdobitniej scharakteryzuję, je
żeli poraź trzeci powrócę do Hertza. Jego 
bowiem idee, znajdujące się we wstępie roz
prawy „o zasadniczych równaniach elektro
dynamiki”, są dla tej nauki typowe.

Zadowalniającego wyjaśnienia mechanicz
nego tych równań Hertz nie szukał, a przy
najmniej nie znalazł, a i sposobem euklide- 
sowym posługiwać się nie chciał. Słusznie 
zauważył, że w mechanice nie te nieliczne 
doświadczenia, z których wypływają jej za
sadnicze x’ównania, że w elektrodynamice nie 
tych pięć albo sześć zasadniczych doświad
czeń Ampera są tem, co nas przekonywa tak 
silnie o prawdziwości tych równań, lecz prze
konanie to wypływa raczej ze zgodności ich 
ze wszystkiemi dotychczas znanemi faktami. 
Wydaje więc wyrok Salomonowy, że mając 
te równania, najlepiej napisać je bez żadne
go uzasadnienia, następnie porównywać ze 
zjawiskami i upatrywać w ciągłej zgodności 
najlepszy dowód ich prawdziwości.

To zapatrywanie znalazło najrozmaitsze 
przyjęcie. Podczas gdy jedni byli prawie 
skłonni uważać je za lichy dowcip, innym 
znowu wydawało się, że jedynym celem fizy
ki ma być odtąd wypisanie dla każdego sze
regu zjawisk, bez oglądania się na jakąkol
wiek hypotezę, na jakiekolwiek uzmysłowie
nie albo wyjaśnienie mechaniczne, równań, 
z których przebieg zjawisk ilościowo wyzna
czyć się daje. Jedyne zadanie fizyki polega
łoby więc na wynajdowaniu zapomocą prób

jaknaj prostszych równań, które spełniają 
niektóre konieczne warunki formalne izotro- 
pii i t. d., a następnie porównywać je z do
świadczeniem. To jest najskrajniejszy kie
runek fenomenologii, który nazwałbym ma
tematycznym, podczas gdy fenomenologia 
ogólna stara się każdą grupę faktów opisać 
przez wyliczenie i przedstawienie wszystkich 
dotyczących zjawisk sposobem historyi natu
ralnej, bez ograniczenia służących do tego 
środków, ale zrzekając się wszelkiego jedno
litego pojmowania przyrody, wszelkiego me
chanicznego wyjaśnienia lub jakiegokolwiek 
uzasadnienia. Kierunek ten cechują słowa, 
cytowane przez Macha, że elektryczność nie 
jest niczem innem jak sumą wszystkich do
świadczeń, które już na tem polu poczyni
liśmy i które jeszcze poczynić się spodziewa
my. Oba kierunki uważają za swe zadanie 
przedstawić zjawiska, nie wychodząc poza do
świadczenie.

Fenomenologia matematyczna zaspokaja 
potrzebę praktyczną. Hypotezy, na których 
podstawie otrzymano równania, okazały się 
niepewnemi i zmiennemi, natomiast równa
nia same, skoro zostały raz wypróbowane 
w dostatecznej liczbie przypadków, są pewne 
przynajmniej w pewnych granicach dokład
ności; poza temi granicami potrzebowały co- 
prawda uzupełnienia i udoskonalenia. Już 
więc dla praktycznego użytku potrzeba rze
czy pewne oddzielić jaknajdokładniej od 
chwiejnych.

Trzeba także przyznać, że cel każdej nau
ki, a więc i fizyki byłby w najdoskonalszy 
sposób osięgnięty, gdyby znaleziono wzory, 
zapomocą których możnaby oczekiwane zja
wiska w każdym szczególnym przypadku 
jednoznacznie, pewnie i całkiem dokładnie 
naprzód obliczyć; ale to jest tak samo nie
doścignionym ideałem, jak znajomość praw 
działania i stanów początkowych wszystkich 
atomów.

Jeżeli fenomenologia sądziła, że potrafi 
przedstawić przyrodę nie wychodząc poza 
doświadczenie, to uważam to za iluzyą. 
Żadne równanie nie przedstawia zjawisk 
całkiem dokładnie, każde idealizuje je, wyj
muje rzeczy wspólne, pomija różne, a więc 
wychodzi poza doświadczenie. Że to jest po
trzebne, jeżeli mamy mieć pewne wyobraże
nie, które pozwala nam przepowiadać rzeczy
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przyszłe, wynika z natury samego procesu 
myślenia, który na tem polega, że do do
świadczenia coś dodajemy i tworzymy obraz 
nie zgadzający się dokładnie z oddzielnem 
doświadczeniem, lecz obejmujący w sobie 
wiele doświadczeń.

„Doświadczenie—powiedział Goethe—jest 
zawsze tylko napół doświadczeniem”. Im 
śmielej przekraczamy granice doświadczenia, 
tem ogólniejsze poglądy możemy uzyskać, 
tem bardziej niespodziewane fakty wykryć, 
ale też tem łatwiej zbłądzić. Fenomenologia 
nie powinna więc chełpić się tem, że nie wy
kracza poza doświadczenie, lecz tylko prze
strzegać, aby tego nie czyniono w zbyt wyso
kim stopniu.

Błądzi też ona, gdy mniema, że za przyro
dę nie podstawia żadnego obrazu. Liczby, 
ich ugrupowanie i związek są tak samo obra
zem zjawisk, jak  geometryczne wyobrażenia 
mechaniki. Pierwsze są tylko trzeźwiejsze 
i do ilościowego przedstawienia stosowniej
sze, ale za to nie otwierają nowych widoków. 
Podobnie wszystkie wyobrażenia ogólnej fe
nomenologii są obrazem zjawisk. Najlepsze 
przeto wyniki otrzyma się, posługując się 
zawsze w miarę potrzeby wszystkiemi środ
kami przedstawienia obrazowego, ale nie za
niedbując przy tem porównywania obrazów 
na każdym kroku z doświadczeniem.

Wtenczas także nie damy się olśnić obra
zom, jak to zarzucano atomistom, i nie prze
oczymy faktów. A  do tego prowadzi każda 
teorya, uprawiana zbyt jednostronnie. Wina 
nie leżała więc w szczególnej jakiejś właści
wości atomistyki, lecz w tem, że zamało by
ło przestróg, aby nie ufać obrazom. Tak 
samo niewolno matematykowi identyfikować 
wzorów swoich z prawdą, bo ulegnie także 
podobnemu zaślepieniu. Widzimy to na fe
nomenologach, którzy nie spostrzegają wielu 
faktów, zrozumiałych jedynie ze stanowiska 
termodynamiki szczegółowej, na przeciwni
kach atomistyki, gdy ignorują wszystko, co 
za nią przemawia, na samym nawet Kirch- 
hoffie, gdy ufając swoim równaniom hydro
dynamicznym, sądzi, że nierówność ciśnień 
w różnych miejscach gazu przewodzącego 
ciepło jest niemożliwą.

Fenomenologia matematyczna powróciła 
do wyobrażenia o ciągłości materyi. Zwró
ciłem jednakże uwagę na okoliczność, że rów-
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nania różniczkowe, któremi się ona posługu
je, otrzymuje się zapomocą wartości granicz
nych, a te wprost nie mają sensu, jeżeli się 
nie przyjmuje istnienia bardzo wielkiej liczby 
cząstek. Tylko przy bezmyślnem stosowaniu 
matematycznych symbolów można sądzić, że 
równania różniczkowe mogą obejść się bez 
atomistyki. Jeżeli zrozumiemy jasno, że fe
nomenologowie w równaniach różniczkowych 
ukrywają atomy, którym nadto przypisują 
dla każdej grupy zjawisk rozmaite, często 
bardzo skomplikowane własności, okaże się, 
że potrzebną jest uproszczona, jednolita ato
mistyka.

Energetycy i fenomenolodzy wnosili z nie
wielkiej obecnie płodności teoryi molekular
nej, że ona chyli się do upadku. Według 
zdania jednych teorya ta  przyniosła tylko 
szkody. Inni przyznawali, że przedtem była 
pożyteczna, że prawie wszystkie równania, 
które w przekonaniu fenomenologów mate
matycznych są istotą fizyki, otrzymano na 
podstawie teoryi molekularnej, lecz utrzy
mywali, że skoro już te równania mamy, teo
rya ta  stała się zbyteczną. Wszyscy sprzy
sięgli się na jej zgubę. Wskazywali przy
kłady z historyi, że często najbardziej szano
wane przekonania ustępowały w krótkim 
czasie przed zupełnie odmiennemi. Jak  świę
ty Remigiusz pogan, tak upominali fizyków 
teoretycznych, aby spalili to, co niedawno 
jeszcze ubóstwiali.

Lecz zasady historyczne są niekiedy obo
sieczne. Historya wykazuje wprawdzie nie
przewidziane przewroty; jest z pewnością 
rzeczą pożyteczną mieć zawsze na względzie, 
że to, co obecnie za bardzo pewne uważamy, 
kiedyś przez coś zupełnie odmiennego może 
być zastąpione, ale równie prawdopodobną 
jest możliwość, że pewne zdobycze w umie
jętności nazawsze pozostaną, chociaż w zmie
nionej i uzupełnionej postaci. Wreszcie we
dług powyższej zasady historycznej nie po- 
winniby energetycy i fenomenolodzy zwycię
żyć, bo ze zwycięstwa wynikałby zarazem ich 
rychły upadek.

Za przykładem Clausiusa zwolennicy ter
modynamiki szczegółowej nie zaprzeczali 
nigdy wysokiej wartości termodynamiki ogól
nej. Sukcesy przeto tej ostatniej nie dowo-



JSJ r 28 WSZECHŚWIAT 445

dzą niczego przeciw pierwszej. Można tylko 
zapytać, czy obok tych rezultatów są także 
takie, które tylko atomistyka osięgnąć zdo
łała, a takich może ona wykazać niemało 
nawet już po upłynięciu okresu swej świet
ności. Z zasad czysto molekularnych van 
der W aals wysnuł swoje wzory, które odda
ją  zachowanie się cieczy, gazów i par, jako- 
też przejściowych form tych stanów skupie
nia, chociaż niezupełnie dokładnie, to jed
nakże z podziwienia godnem przybliżeniem. 
Wzory te wydały nadto wiele nowych wyni
ków, np. teoryą stanów odpowiednich. Roz
patrywania z punktu widzenia teoryi mole
kularnej wskazały drogę, wiodącą do popra
wienia tych wzorów i nie należy tracić na
dziei, że uda się przedstawić zupełnie do
kładnie zachowanie się przynajmniej naj
prostszych substancyj chemicznych argonu, 
helium i t. d. Tak więc atomistyka zbliżyła 
się najbardziej do ideału fenomenologów, 
do wzoru matematycznego, obejmującego 
wszystkie stany ciał. Do tego przyłączyła 
się w nowszych czasach zupełna teorya kine
tyczna cieczy.

Atomistyka przyczyniła się dalej w now
szych czasach do uzmysłowienia i wypraco
wania teoryi dysocyacyi Gibbsa. Równania 
hydrodynamiczne nietylko nanowo uzasadni
ła, lecz także wskazała, gdzie te równania 
wymagają poprawek, podobnie jak równania 
dla przewodnictwa ciepła.

Twierdzenie o stosunku obu wartości cie
pła właściwego gazów, wynikające z teoryi 
molekularnej, jak  wiadomo, ma właśnie 
obecnie ważne znaczenie. Clausius obliczył 
ten stosunek dla najprostszych gazów, przyj
mując, że cząsteczki ich zachowują się jak 
kule sprężyste i znalazł wykładnik 12/3, któ
ry dla żadnego z wówczas znanych gazów 
nie był odpowiedni, więc sądził, że gazy 
o tak prostej budowie nie istnieją. Maxwell 
znalazł, że stosunek ten wynosi l ' / 3 w przy
padku, jeżeli cząsteczki zachowują się przy 
uderzeniu jak niekuliste ciała sprężyste. Po
nieważ jednakże wykładnik tego stosunku 
dla znanych gazów wynosi 1,4, więc Max- 
well zarzucił i tę teoryą, ale przeoczył, że 
cząsteczki są względem jeduej osi syme
tryczne, a dla' takich teorya wymaga do
kładnie wykładnika 1,4.

Starą wartość Clausiusa l a/3 znaleźli już

Kundt i Warburg dla pary rtęci, ale z po
wodu trudności tego doświadczenia nigdy go 
nie powtarzano i wnet o nim zapomniano. 
Wtem wartość tę l a/3 wykryto dla wszyst
kich nowych gazów, odkrytych przez lorda 
Rayleigha i Ramsaya, a także wszystkie 
inne okoliczności wskazywały, że cząsteczki 
ich, podobnie jak cząsteczki rtęci, mają 
szczególnie prostą, przez teoryą wymaganą 
budowę. Jak  wielki wpływ byłoby to miało 
na historyą teoryi gazów, gdyby Maxwell 
nie był przeoczył tej małej okoliczności, 
albo gdyby nowe gazy były znane już w cza
sie pierwszych rachunków Clausiusa? Znale- 
zionoby zaraz z początku takie liczby dla sto
sunku obu wartości ciepła właściwego naj
prostszych gazów, jakich wymaga teorya.

Wszystkich tych wyników i licznych po
przednich zdobyczy atomistyki nie można 
uzyskać ani zapomocą fenomenologii, ani 
zapomocą energetyki, więc twierdzę, że teo
ryi, która wykazuje samoistne rezultaty, nie- 
dające się osięgnąć na innej drodze, za którą 
nadto przemawia tak wiele faktów chemicz
nych, fizycznych i krystalograficznych, nie 
należy zwalczać,lecz raczej trzeba ją  pielęg
nować. Wyobrażeniu o naturze molekuł 
należy jednak zostawić jakn aj większą swo
bodę. Nie potrzeba zarzucać teoryi o stosun
ku wartości ciepła właściwego gazów dlatego, 
że nie można jej wszędzie zastosować. Czą
steczki bowiem najprostszych tylko gazów, 
i to tylko w najwyższych temperaturach, 
zachowują się przy uderzeniu jak ciała sprę
żyste.

O ich bliższych, z pewnością bardzo skom
plikowanych własnościach, nie mamy jeszcze 
żadnych wskazówek; musimy dopiero o nie 
się starać. A obok atomistyki należy zaj
mować się niezbędną, od wszelkiej hypotezy 
niezależną dyskusyą równań. Ale ani dysku- 
sya nie powinna uważać za dogmat swego 
matematycznego aparatu, ani atomistyka 
swoich materyalnych punktów.

Po dziś dzień wre jeszcze żywa walka naj
sprzeczniejszych zapatrywań, Każdy uważa 
swoje zapatrywania za jedynie prawdziwe 
i słusznie postępuje, jeżeli czyni to w tym ce
lu, aby siłę swego przekonania wobec innych 
wypróbować. Gwałtowny postęp naprężył 
do najwyższego stopnia oczekiwanie, jak się 
to wszystko skończy?
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Czy stara mechanika ze swemi siłami, 
chociaż odarta z szaty metafizycznej, utrzy
ma się i nadal, czy też należeć będzie kiedyś 
tylko do histoi-yi, bo miejsce jej zajmą ukry
te masy Hertza albo inne wyobrażenia? Czy 
z dzisiejszej teoryi molekularnej, pomimo 
uzupełnień i modyfikacyj, pozostanie przecież 
jej część istotna, czy zapanuje może zupełnie 
odmienna atomistyka, albo czy może nie 
okaże się, wbrew moim dowodzeniom, że 
wyobrażenie ciągłości materyi jest najlep
szym obrazem zjawisk?

Czy mechaniczne pojmowanie przyrody 
wygra kiedyś walną bitwę zapomocą odkry
cia prostego obrazu mechanicznego eteru 
świetlnego? Czy przynajmniej będą istniały 
zawsze modele mechaniczne, czy może lep- 
szemi się okażą nowe niemechaniczne? Czy 
oba czynniki energii kiedyś wszystko opanu
ją, albo czy zadowolimy się tylko opisywa
niem zjawisk, albo może teorya przeobrazi 
się w zbiór wzorów i równań?

Czy zapanuje kiedy przekonanie, że pew
nych obrazów nie mogą już wyprzeć prost
sze, ogólniejsze, albo czy nie najlepiej może 
wyobrazimy sobie przyszłość, jeżeli przed
stawimy sobie to, o czem najmniejszego 
wyobrażenia nie mamy? Zaiste ciekawe 
pytania!

Prawie żal się uczuwa, że trzeba umierać 
na długo przed ich rozstrzygnięciem. O za
rozumiały śmiertelniku! Twoim losem jest 
rozkosz widoku nieustającej walki!

Zresztą lepiej uprawiać to, co jest nam 
bliższe, niż łamać sobie głowę nad daleką 
przyszłością. "Wszakżeż stulecie nasze dość 
zrobiło! Przyszłemu stuleciu przekazuje nie
spodziewane mnóstwo pozytywnych faktów 
i znakomite rozgatunkowanie i wydoskonale
nie metod badania. Chór spartańskich wo
jowników wołał do młodzieńców : „Bądźcie 
jeszcze waleczniejsi od nas!” Jeżeli według 
starego zwyczaju chcemy nowe stulecie po
witać życzeniem, możemy mu, dumni jak 
owi spartanie, życzyć, aby było jeszcze więk
sze i ważniejsze od tego, które właśnie 
zapada w otchłań czasu.

Przełożył za upoważnieniem autora

D-r Franciszek Tomaszewski.

Pentozany.

Wiadomo ogólnie o olbrzymiem rozpowszech
nieniu wodanów węgla w państwie roślimrem. 
Najprostszem i w szeregu tych związków są, glu
kozy, których odróżniamy obecnie dwie grupyr 
heksozy, zawierające w cząsteczce po 6 atomów 
węgla, o wzorze ogólnym C0H12O6 i pentozy, 
poznane lepiej w czasach ostatnich, a zawierające 
po 5 atomów węgla w cząsteczce, o wzorze 
C5H10O5. W szystkie te glukozy mogą się wią
zać ze sobą w stosunkach jednocząsteczkowych, 
i to w bardzo rozmaitej liczbie, przy współczes- 
nem wydzieleniu w ody:

2(C6Hj , 0 6) =  Cl2H220 n  +  H20
maltoza

3(C6H12Og) =* Cj8H320 16 +  2H20
trehaloza , " •

n(C0H12O0) =  C(;rlIIion-f20rjn 4-i +  ( n - l ) H 20
błonnik, drzew nik i t. p.

Powstają w ten sposób coraz zawilszej budowy 
ciała, które zawsze m ają wzór wodanu węgla 
oraz odznaczają się charakterystyczną właści
wością rozszczepiania się na cukry przez uwod
nienie podczas gotowania z rozcieńczonemi kwa
sami. Najbardziej zawiłe tego rodzaju połącze
nia, powstające ze sprzężenia bardzo dużej 
liczby cząsteczek cukrowych, są zupełnie nie- 
krystaliczne, zupełnie nierozpuszczalne w alko
holu, bardzo nieznacznie rozpuszczalne w wodzie. 
Noszą one nazwę heksozanów, gdy pochodzą od 
heksoz, a pentozanów, jeżeli jądrem  ich są pen
tozy z zawartością pięciu atomów węgla w czą
steczce. Należy się spodziewać, że istnieją pewne 
analogie we własnościach heksozanów i pentoza
nów. Jest też tak  istotnie.

Najdawniej i stosunkowo najlepiej poznanym 
pentozanem je s t guma drzewna, odkryta przez 
Poum aredea i F iguiera. Wiadomości chemiczne
0 tem  ciele były dość niedokładne do r. 1879, 
kiedy Thomsen dowiódł, że podczas gotowania 
z rozcieńczonym kwasem 3iarczanym zamienia 
się ono na cukier, odtleniający związki miedzi
1 nie fermentujący, a który nieco później był 
otrzymany w stanie czystym przez Kocha i na
zwany cukrem drzewnym; własności tego cukru 
zbliżały go niezmiernie do arabinozy. Nie zna
no wszakże jeszcze wówczas wzoru arabinozy 
i wogóle nie sądzono, aby mogły istnieć materye 
cukrowe redukujące, a zawierające inną liczbę 
niż sześć atomów węgla w cząsteczce. Dopiero 
w roku 1889 usiłowaniom W heelera i Tollensa 
powiodło się dowieść, że arabinoza je s t glukozą 
o pięciu atomach węgla, i oni też umieścili o sta 
tecznie cukier drzewny, tak zwaną obecnie ksy- 
lozę w gromadzie pentoz. Bliższe określenie

, charakteru  pentozanów zawdzięczamy też tym 
dwu badaczom.



Nr 28 WSZECHŚWIAT 447

Ciała podobne obficie występują w przyrodzie; 
większość ich przez rozszczepienie daje arabinozę; 
niektóre zaś, według badań Maquennea i Tollensa, 
dają metylopentozę. Trudnem bardzo je st zada
nie wydzielania pentozanów. Sąto wszystko 
ciała bezkształtne i nierozpuszczalne prawie 
w żadnym ze znanych rozpuszczalników obojęt
nych. Woda działa na niektóre z tych ciał, 
dając roztwory gęste, trudno filtrujące się, tw o
rzące osady koloidalne, a więc wogóle nie na
dające się łatwo do oczyszczenia chemicznego 
i dokładniejszego badania. Wszystkie te tru d 
ności, obok wielu innych nastręczających się 
przy badaniu pentozanów, sprawiają, że poszu
kiwane one są w żywych tkankach najczęściej 
przy pomocy metod pośrednich. Najodpowied
niejszą jeszcze je s t metoda, polegająca na uwod- 
nianiu badanych produktów przez gotowanie 
z rozcieńczonym kwasem i poszukiwaniu utwo
rzonych pentoz. Lecz ta  droga badania okazuje 
się zbyt'd ługąf wskutek czego przy poszukiwa
niach poprzestają na odczynie t. zw. furfurolo- 
wym. Destyluje się badaną suhstancyą w obec
ności kwasu solnego umiarkowanego stężenia; 
pentozany przechodzą szybko w pentozy, które 
następnie, tracąc wodę, dają furfurol w myśl na- 
następującego równania:

CB„OH
I
CHOH CH —  CH
I = 1 1  + 3 I J 20 .
CHOH CH C —  CHO
I \  /
COOH O
I
COH

F urfuro l je s t lotny; rozpoznajemy go w odde
stylowanej cieczy po silnem zabarwieniu czerwo- 
nem, jakie daje na zimno z octanem aniliny lub 
na gorąco z floroglucyną i kwasem solnym. F u r
furol wszakże otrzym uje się także przez de- 
stylacyą innych związków organicznych, choć 
w mniejszej ilości; dlatego więc reakcya powyż
sza musi być wykonywana z ostrożnością, 
przy możliwem wyłączeniu innych ciał, będących 
w stanie ją  sprowadzić. Bertrand podał dość 
ścisły sposób odróżniania heksoz od pentoz. 
Drobny kawałek badanej suhstancyi ogrzewa się 
lekko z kilku miligramami orcyny i 2 — 3 cm3 
stężonego kwasu solnego. Ciecz zabarwia się 
na fioletowo, gdy mamy do czynienia z pentozą 
lub pentozanem; natomiast staje się pom arań
czową pod wpływem heksoz, metylopentoz lub 
rozmaitych ciał, które przez hydrolizę wytworzyć 
mogą te cukry.

Pentozany rozf owszechnione są niezmiernie 
w roślinach. Guma drzewna czyli ksylan znajduje 
się w organach najrozmaitszych roślin i to nie
tylko w tkankach drzewiastych, lecz i w niektó
rych ziarnach. O arabanie, suhstancyi macie
rzystej arabinozy nie posiadamy dotychczas tak

dokładnych wiadomości co do jego rozpowszech
nienia ja k  o ksylanie. Jeszcze mniej wiadomo, 
czy pentozany występują u zwierząt w stanie 
prawidłowym. Salkowski i Jastrow itz znajdo
wali kilkakrotnie ślady pentoz w moczu. Praw 
dopodobnie pentozy pochodzą w tym razie z od 
powiednich materyj roślinnych pobranych w po
karmie, nie zaś z komórek ciała zwierzęcego. 
Badania Ebsteina i Bertranda dowiodły, że pen
tozy wogóle w przewodzie pokarmowym człowieka 
źle się przyswajają.

(Bertrand. Revue genśrale d. sciences pures e t 
appliq.).

A. L.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

Zalegających z nadesłaniem streszczeń z za
powiedzianych wykładów Komitet gospodarczy 
uprasza o niezwłoczne ich nadesłanie. To samo 
odnosi do streszczeń z referatów ó ogólnych 
tematach obrad, zamieszczonych na porządku 
dziennym.

Panie, towarzyszące uczestnikom zjazdu, ko
rzystają (za złożeniem połowy wkładki, to je s t 
10 koron, 4 ruble, 9 marek, 10 franków) ze 
wszystkich rozrywek i ułatwień, przysługujących 
uczestnikom.

AdreB zamówionego mieszkania uczestnicy zjaz
du otrzym ują zaraz po przyjeździe do Krakowa 
w biurze Komitetu kwaterunkowego na dworcu 
kolejowym.

Biuro informacyjne Komitetu urzędować będzie 
w czasie zjazdu (niezależnie od biura kw aterun
kowego, pomieszczonego na dworcu) w „Colle
gium novum” (ul. Jagiellońska, wejście od plan- 
tacyj).

Obecnie zaś, począwszy od 5 lipca, Komitet 
gospodarczy przyjm uje interesantów w sprawach 
zjazdu, załatwia wpisy na uczestników, sprawy 
sekcyj i t. d. codziennie prócz niedziel od 5*/a 
do 6 y2 popoł. w mieszkaniu sekretarza glów- 
nego, prof. Ciechanowskiego (W ielopole 4, par
ter).

Miejsce zebrania się w piątek 20 lipca wieczo
rem ogłoszone będzie naprzód w prasie polskiej 
fachowej i codziennej, oraz na dworcu kolei 
w Krakowie w przeddzień zjazdu.

Ciechanowski, 
sekr. Kom. gosp. (W ielopole 4)i
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W I A D O M O Ś C I  B I E Ż Ą C E .

—  Wyszła z druku III część „Poradnika dla 
Samouków", obejmująca nauki społeczne i f ilo 
zoficzne, a mianowicie działy następujące : 1) 
Statystyka, skarbowość i prawo, przez S. Posne- 
ra. 2) Socyologia i ekonomia polityczna, przez 
L . Krzywickiego i H. Forsztetera. 3) E tyka, 
przez Al. Świętochowskiego. 4) Estetyka, przez 
Ig. Matuszewskiego. 5) P ytania i odpowiedzi. 
W arszawa, 1900. Str. 432. Cena 80 kop., 
z przesyłką w opasce rekomend. rub . 1 kop. 15. 
Skład główny u Gebethnera i Wolffa.

Książki nadesłane do redakcyi.

Feliks Kucharzewski. Sur
du seizieme siecle. Odbitka z 
them aticau. L ipsk.

quelques niveaux 
„Bibliotheca ma-

Wiadomości matematyczne, tom IV, zeszyt 
4. W arszawa, 1900.

Kalendarz dla uprawiających buraki cu
krowe, ułożyli i wydali d r  W. J. Karpiński i T. 
Rudkowski. W arszawa, 1900.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. S. P. Najlepiej będzie, jeżeli Sz. Pan 
porozumie się z p. Kazimierzem Czerwińskim, 
którego adres podczas wakacyj je s t : p. F ram 
pol (gub. lubelska) w Smoryniu, po ukończeniu 
zaś feryj letnich— w uniwersytecie.

—  WP. A. K. Żądane przedmioty najlepiej 
sprowadzić od Frycza z Pragi. Adres : Natu- 
raliensammlung, F ritz  in Prag, Oesterreich—  
Bóbmen. W razie życzenia zakład ten nadsyła 
swoje katalogi w jęz. francuskim lub niemieckim.

Do numeru b ieżącego dołącza s ię  A nton iego G rabow skiego „P olsk ie  
słow n ictw o  chem iczne*4 jako dodatek bezpłatny.

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. 4 do 10 lipca 1900 r.

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

•a©•HM
Barometr

700 mm +  Tem peratura w st. C.
U'00

• rH
Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

Ha sekundę

Suma
opaduo 7 r . 1 p- 9 w .! 7 r. 1 p. 1 9 w. | Najw 1 Naju. £

4 S. 4^,7 45,7 47,1 2 7 ,0  ! 27,2 21 8 30,5 2 1 ,S 67 S W 4, N W 3, N 5 0,0
s  c. 51,9 52,1 52,3 1 5 .2  17,4 l5,o 21,8 15,o 76 W \ W 2,S W 3 3 o ,4
6 P. 51,2 49,8 46,6 16,2 19 ,4 18 ,6  ; 21,5 14,7 73 S W 5 S J ,S 3 —
7 S . 4 1 ,8 43,5 4 3 ,7  ; 18 ,9 15,3 l5,o i 19 ,0 15  0 90 S W 3,W 5,N E 2 l o ,9
8 N. 4 1 .4 43 ,9 4 1 , 1  1 1 , 9  13 ,8 13,4 16,0 12 ,0 89 N 2,W 4.W 5 2 2 , 1
9 P- 46,2 4 8 ,0 49 ,0  1 2 ,7  14 ,0 12,7  17,6 1 1 , 8 8 1 W 5,W 7.S W 3 >,7

lo W.
i

49,1 49 ,4 5 1 ,6  12 ,8  14 ,2 I 4 7  1 6 , 8 10 ,4 75 SW5,E3,SE3 8,9

Ś r e d n i e 47,4 16,4 79 7 4 , 0

T  o 5 45 pp, 
w  nocy

i

«  po 6; V  915 
A ; #  w  ciągu 

[dnia kilkakr.
•  w  nocy; T ;  V ; •  815 p.m. 
0  I 2 35— i2 55 p p .; # 1 50w .
•  o d '5 raaozprzer. d o l2 p . 
O od 8 ran > do lo  pr<edpot.

T R E Ś Ć .  Wyniki dotychczasowe poszukiwania człowieka trzeciorzędowego, przez I. Radlińskiego. —  
Poczucie bólu u zw ierząt niższych, przez T. R. —  O rozwoju metod fizyki teoretycznej w nowszych 
czasach, przez L. Boltzm ana, przekład d-ra F . Tomaszewskiego (dokończenie). —  Pentozany, 
przez A. Ii. —  Zjazd lekarzy i przyrodników w Krakowie. —  Wiadomości bieżące. —  Książki 

nadesłane. —  Odpowiedzi redakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W. Wróblewski. R edaktor dr. Znatowicz.

&nsB0jeH0 UeH3ypoło. BaptnaBa 30 iiOHir 1900 roją. D ruk W arsz. Tow. Akc. A rtystyczno-W ydawniczego.




