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dojęcie pr^csynowości według 

pierwotnej filozofii.

i .

Każde pojmowanie przyrody, zarówno 
naukowe, oparte na wynikach ścisłej wiedzy, 
jako też naiwne, właściwe niższym szczeblom 
rozwoju społecznego, polega na powiązaniu 
umysłowem zjawisk w pewne pasma spoi
dłem łączności przyczynowej. Nasza^epoka, 
rozwiniętego industryalizmu, bada w pracow
niach fizycznych i chemicznych następstwo 
zjawisk, udoskonaliła metody poznawania za
leżności, istniejącej pomiędzy grupą poprzed
ników a następników, wreszcie uświadomiła 
sobie i myślowe sposoby osięgania „prawdy”, 
t. j. technikę samego poznania jako poznania. 
Wiedza nasza gromadzi nieustannie nowe 
cegiełki do budowy gmachu filozofii kosmicz
nej, a praca ta polega na wyszukaniu następ
stwa, w jakiem pewne zjawisko, gdy zdarzy 
się, wywołuje inne. Pojęcie przyczynowości, 
czemkoiwiek jest ono z punktu wymagań 
teoryi poznania, przyświeca tej działalności, 
jako latarnia zabłąkanemu w ciemnościach 
marynarzowi: w przyrodzie niema bezprzy- 
czynowego przypadku, ani potęg odrębnych 
od niej—„nadprzyrodzonych”, istnieje tylko

zależność pierwiastków następnych od po
przednich. Te ostatnie, pojawiwszy się, wywo
łują dokładnie określone skutki, poddające 
się przewidywaniu, naturalnie o ile znamy 
całokształt momentów poprzednich, wraz 
ze sposobami działania każdego z nich. Poj
mowanie to każe nam spoglądać na ewolucyą 
wszechświata, jako na pasmo ogniw, wysnu
tych jedne z drugich według pewnych zasad, 
praw, które wiedza winna wykryć. Znalazło 
ono swój krańcowy wyraz w powiedzeniu 
Laplacea, źe gdybyśmy zdołali ująć w rów
nanie różniczkowe stan kosmosu w zależności 
od zmiennej niezależnej (czasu), oraz umieli 
zcałkować te równania, to nadawszy tej 
zmiennej pewne określone znaczenie, otrzy
malibyśmy ogół zdarzeń dla dowolnej chwili, 
zarówno przeszłej jak przyszłej.

Poznawania przyrody, t. j. zależności wza
jemnej pomiędzy zjawiskami, dokonywamy, 
posiłkując się metodami myślowemi, opraco- 
wanemi przez logikę i teoryą poznania. Ale 
winniśmy przyznać, źe symbole—wyrazy, 
w jakie ujmujemy rezultaty otrzymane, znaj
dują się na niższym poziomie, aniżeli nasze 
pojmowanie. Mówimy, że „słońce wschodzi” 
i „zachodzi”, że .noc nadeszła”, źe „kwiat 
posiada czerwoną barwę”, chociaż doskonale 
wiemy, źe gwiazda dzienna jest nieruchoma 
w stosunku do naszego globu, noc nie jest
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żadną istotą, ażeby miała,stąpać, a wrażeniu 
barwy czerwonej odpowiadają tylko pewne 
drgania, związane z kwiatem. Zbytnia ści
słość byłaby dla nas raczej szkodliwą, bo 
gdybyśmy zamiast rzec prosto, że „słońce 
wschodzi”, mówili: „dzięki obrotowi ziemi
pewien punkt globu został umieszczony wzglę
dem promieni słońca w takiem położeniu, że 
idą one po płaszczyźnie stycznej do po
wierzchni ziemi w danym punkcie, płaszczyz
na zaś ta przerzyna najdalsze krańce nasze
go widnokręgu”, to nietylko nie uprościli
byśmy sposobu, w jaki komuś udzielamy wia
domości o wschodzie słońca, lecz przeciwnie 
nadalibyśmy jej formę bardziej niezrozu
miałą. Nasze codzienne formułowanie zja
wisk, oraz związku przyczynowego pomiędzy 
niemi zapomocą symbolów słownych, nie
ustannie grzeszy taką niedokładnością. Od
zywamy się więc, że kolo w młynie wodnym 
obraca się, ponieważ podnieśliśmy stawidła, 
zamykające wodę, —'podniesienie zastawy 
uchodzi w tym razie za wystarczającą przy
czynę ruchu koła. Powiadamy, że ktoś jest 
przyczyną naszej choroby, bo wyj.iowadził 
nas na przechadzkę, podczas której przezię
biliśmy się. Są to niekładności mowy naszej, 
z których zresztą doskonale zdajemy sobie 
sprawę i dlatego nie staramy się mówić po
prawniej. Wiemy bowiem, źe siłą porusza
jącą koło młyńskie jest prąd rzeczny; ten 
zaś jest wynikiem „siły ciążenia”, sprawia
jącej, że kropla wody z danego punktu spada 
w następny niżej położony. Jesteśmy rów
nież i tego świadomi, że źródło choroby tkwi 
w działaniu niesprzyjających warunków ze
wnętrznych na nasz organizm, znajdujący 
się w podatnym stanie do przyjęcia zarazka. 
Ale nie zawsze tak bywa, i sposób, w jaki for
mułujemy spostrzeganą zależność pomiędzy 
zjawiskami, bardzo często świadczy o czemś 
więcej, niż o niedokładności naszej mowy. 
Jest on spuścizną wcześniejszych okresów 
kultury, kiedy z ust zrywało się to, co istniało 
w umyśle, symbole zaś słowne z ich powiąza
niem w sądy pasowały do ducha, w jaki poj
mowaliśmy wtedy i same zjawiska przyrody 
i ich zależność wzajemną. Z asad a : post 
hoc ergo propter hoc, tak jawna w niektó
rych z przytoczonych przykładów, z ich 
strony formalnej, rządziła ongi snuciem 
przez nas pasma powiązań przyczynowych.

I  dzisiaj jest ona obecną w naszem postępo
waniu. Jeżeli wykształcony chory powiada 
nam po wyjściu z tyfusu, że kiedy zażył pew
ne lekarstwo, to chorobę „jakby ręką od
ją ł”, wie, że związek pomiędzy zażyciem le
karstwa a wyzdrowieniem nie był tak prosty 
ani bezpośredni, jak wynika z jego ode
zwania się, a może był nawet zgoła przypad
kowy. Natomiast prostaczek, a nawet nie
jeden, roszczący pretensye do myślenia nau
kowego, znalazłszy się w podobnych okolicz
nościach, wierzy jaknaj mocniej w bez
pośrednią skuteczność mikstury. Poddając 
z tego punktu widzenia rozbiorowi sposoby 
rozumowania kół intelegentnych, a ternbar- 
dziej półintelegentnych, znaleźlibyśmy, że 
są one bardzo dalekie od czynienia zadość 
najbardziej zasadniczym wymaganiom ści
słości, i to nietylko ze strony formalnej, ale 
i co do ducha ukrywającego się w głębi.

Zszedłszy jeszcze niżej, odnajdziemy wśród 
ludu wiejskiego wprawdzie tę samę tenden- 
cyą do przyczynowego sprzęgania zjawisk, 
ale samo sprzężenie będzie nieraz tak dziwne, 
a nawet niedorzeczne, że nie zawahamy się 
ochrzcić je nazwą przesądu. Ale nie za
pominajmy, że to, co dla nas zabobonem, by
najmniej nim nie jest dla umysłu niewy
kształconego, bo przedstawia sformułowanie 
prostaczego pojmowania przyrody, w którem 
przyczyna bywa przeciwstawiana skutkowi, 
jedno zjawisko wyprowadzane z drugiego 
jako jego następstwo. Włościanin pojmuje 
bądźcobądź wszechświat przyczynowo : cała 
rzecz, że powiązanie zjawisk opiera się tam 
na zgoła odmiennych zasadach, niż nasze. 
Nieraz gotowi jesteśmy mniemać, że nie opie
ra się na żadnych! Co bowiem mamy my
śleć o tak powszechnem wśród naszego ludu 
przekonaniu, że ciota, t. j. czarownica, może 

| bydłu któregoś z sąsiadów odebrać mleko 
| i obdarzyć niem krowy swoich ulubieńców? 
i  Albo co winniśmy mniemać, gdy włościanka 

nas zapewnia, że ktoś musiał się powiesić, 
ponieważ zerwała się silna wichura? M a
zur pruski wierzy, że gdyby w drodze do siej- 
by przelazł przez płot, to nasienie w worku 

I przemieniłoby się, zamiast kapusty np. miał
by brukiew *). Dziwny to pogląd, a prze-

’) Toeppen, W ierzenia mazurskie, Wisła, 
VI, 773.
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cież bynajmniej nie jest wyjątkiem. Umysł 
prostaczy w tak odmiennej sferze szuka przy
czyny zdarzeń, osobistego szczęścia lub nie
powodzeń, że niekiedy trudno uwierzyć, aże
by taka formacya intelektualna mogła ist
nieć tuż obok nas. Następujące zdarzenie 
dostarczy nam wymownego wzorku. Panicz 
wyszedł ze starym leśnikiem na polowanie 
na kaczki. Brodzili pół dnia po bagnach, 
lecz nadaremnie pukali, bo nic nie zabili: je
den był zastary, drugi zamłody. Gniewny 
leśnik mruczy przez zęby, źe wie, co to zna
czy, każe paniczowi iść na przedzie i nie oglą
dać się za siebie. Sam wydobywa z kieszeni 
kozik, ścina młodą jarzębinę, kraje na czą
stki i robi z nich parę zaostrzonych ćwiecz
ków. Zdejmuje potem strzelbę, wyjmuje 
śrut, a wkłada ćwieczki i pali w stronę bag
na, mówiąc: „Czary za czary! Masz czego 
chciałeś! Nic dziś nie zabiliśmy, bo stary 
N . . .  czarownik widział nas idących na polo
wanie i zrobił tak, żebyśmy pudłowali! A ja 
jemu jeszcze lepszego figla wypłatałem" 4).

A  jednak, co do sposobu wiązania zjawisk 
spoidłem przyczynowości, umyslowość nasze
go włościanina .znajduje się na wyższym po
ziomie, aniżeli ten, jaki jest właściwy umy* 
słowości ludów pierwotnych. Tam poglądy 
są jeszcze osobliwsze, sposoby wyjaśnienia 
jeszcze dziwaczniejsze, „przesądność” roz- 
leglejsza. Niektórzy badacze, zajmujący się 
studyami nad umysłowością pierwotną, skłon
ni są z tego powodu do twierdzenia, jako 
dzikus nie posiada najmniejszego ustalonego 
sądu o rzeczach, ani pojęcia o przyczynowem 
pojmowaniu zależności pomiędzy zjawiskami. 
„Człowiek pierwotny—pisze Herbert Spencer, 
gorący rzecznik takiego poglądu 2) —nie jest 
wstanie dopatrzeć się, tak jak my, różnicy 
pomiędzy przyrodzonem a nadprzyrodzonem. 
Zupełnie tak samo jak dziecko, nie znające 
istotnego biegu rzeczy, wierzy z jednakową 
łatwością w niemożliwe wymysły i fakty po
spolite, tak samo dziki, równie pozbawiony 
wiedzy uklasyfikowanej i usystematyzowanej, 
nie uczuwa żadnej niezgodności pomiędzy ja 
kimś niedorzecznym, podawanym mu fałszem 
a pewną prawdą ogólną, uznawaną przez

nas za ustaloną. Dla niego bowiem nie ist
nieje żadna taka ustalona prawda”.

Ale pozory mylą.
Umysł pierwotny nie zna zależności po

między zjawiskami, jaką wykryła nasza wie
dza, a powiązania, przezeń dokonane, są nie
raz bardzo niedorzeczne i dziecinne. Wierzy 
z łatwością nawet w niemożliwe wymysły, 
gdy te zwłaszcza pochodzą od europejczy
ków, którzy swojemi umiejętnościami tech- 
nicznemi stargali, w oczach dzikiego, wszel
kie granice pomiędzy prawdopodobnem a nic- 
prawdopodobnem. Lecz istnieją pewne szran
ki, poza któremi wszelka łatwowierność 
ustaje. Naprzekór zapewnieniom Herberta 
Spencera posiada on pewne ustalone prawdy, 
niedorzeczne,ale ustalone, a z niemi probierz, 
którym mierzy wiarogodność pewnego zda
rzenia lub podawanego wyjaśnienia. Łatwo
wierność jego znika, gdy tłumaczymy mu coś 
w sposób, niezgodny z duchem jego filozofii. 
Naturalnie, okoliczność ta bynajmniej nie 
wyklucza mylności, a nawet zupełnej niedo
rzeczności twierdzeń, uchodzących w jego 
przekonaniu za ustalone prawdy. Są one 
aż nazbyt często błędne, ale bądźcobądź ist
nieją i istnieniem swojem świadczą, że umysł 
pierwotny posiada właściwy sobie punkt 
spoglądania na przyczynowe powiązanie zja
wisk wszechświata. Porucznik Haggard, 
znalazłszy się podczas zaćmienia księżyca 
w Lamoo, nadaremnie usiłował wybić tu
ziemcom [z głowy zapatrywanie, że jakieś 
zwierzę pożera to ciało niebieskie podczas 
zapanowania niespodziewanych ciemności. 
Napróżno jednak starał się wyjaśnić im 
istotne przyczyny zjawiska. Któryś z tubyl
ców zaprotestował przeciw jego tłumaczeniu, 
mówiąc, że niepodobna wierzyć takim bzdur- 
stwom l). Albo weźmy inny przykład, zaczerp
nięty z otoczenia swojskiego. Lud w Augu- 
stowskiem zachowuje się bardzo niedowie
rzająco względem lekarzy i bardziej ufa 
swoim owczarzom, którzy polecają mu sadła 
panieńskie, jaszczurkowe lub komarowe, ob
fite a korzenne medykamenty i inne mikstu
ry, zaopatrzone w cudackie nazwy. Zapy
tany o powody nieufności, nie omieszka po

») Wisła, XI, 102.
2) Zasady socyologii, § 44, przekład J. K. Po- *) Andrew Lang, Mythes, Cultes et Religion,

tockiego, 8*r -
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przeć je rozumowaniem. Rzeknie *), że 
„wtedy tylko dochtór zdołałby leczyć aku- 
ratnie, kiedyby miał ua końcu pokaźnika 
(wskazujący palec) oko i kiedyby ten palec 
był tak długi, żeby, wścibiwszy go w środek 
człowieka aż do samego serca, mógł owem 
okiem dokumentnie przypatrzeć się, co się 
tam w człowieku wyrabia; ale kiedy dochtór, 
popatrzywszy tylko na język chorego i po- 
szczypawszy jego puls, lekuje go, to on leku- 
je tylko na uman, bo na języku nie stoi na
pisane, a puls nie gada, na jaką chorobę 
człowiek niedomaga i co mu we środku fe- 
luje”. I  o lekarstwach włościanin odzywa 
się ironicznie: „Co może pomódz choremu 
kilka kapek jakiegoś olejku, albo niuch, 
choćby jeden i drugi, jakiegoś proszku lub 
kilka jakichś gałuszek, albo zasie łyżka, 
a bodaj i więcej jakiejś burej polewki, kiedy 
człowiekowi bebechy ogień pali, kiedy mu 
gnaty choroba jakby kołem łamie". Jego 
zdaniem „lekarstwo, do którego nie wchodzi 
pieprz, imbier, goździki, gałka muszkatoło
wa, miód i gorzałka, którego nie zażywa się 
conajmniej szklankami, to żartuszki”.

Słowem, zarówno barbarzyniec, przysłu
chujący się naszemu tłumaczeniu zaćmienia 
z niedowierzaniem, jako też włościanin, wy
szydzający umiejętność lekarską, wychodzą 
z pewnych założeń ogólniejszych. W każ
dym przypadku, w głębi niedorzecznej kry
tyki istnieje tam pojęcie przyczynowości. Ca
ła różnica polega na tem, źe umysł pierwotny 
gdzieindziej szuka przyczyn, t. j. inaczej 
wiąże zjawiska przyrody w pasmo przyczy
nowe, oraz w odmienny sposób pojmuje 
sprawczą pobudkę. Posługuje się on temi 
samemi zasadami, a więc dedukcyą i induk- 
cyą, odwołuje się dó doświadczenia, że zaś 
rezultaty są inne, wynika to ze słabej znajo
mości samych zjawisk, z braków środków 
badania przyrody. Nie logiki mu braknie, 
tylko materyału, którym nasza cywilizacya 
i-ozporządza w zakresie wiedzy swojej. Ze 
umie on obserwować, o tem świadczy filozo
fowanie indyauina, przytoczone w jednej 
z prac J . W. Powela -): „Jeżeli staniesz nad 
krawędzią, ledwie nie padniesz, próżnia pcha 
ciebie na dół, tak że jesteś zmuszony opierać

się tej sile i pochylić się w tył. Każdy mo
że dokonać tego doświadczenia i przekonać 
się, że próżnia pcha go w dół. Jeżeli wle
ziesz na drzewo, to im będzie wyższem, tem 
pchanie to będzio silniejszem; jeżeli znaj
dziesz się na wierzchołku wysokiej sosny, 
musisz trzymać się całą silą, bo próżnia 
zrzuci ciebie na dół”.

„Źródła, zasady i metody logiki dzikiej 
i logiki naukowej są te same” — pisze F. B. 
Jevons J).

„Źródło obu logik jest to samo, a jest 
niem jednostajność przyrody. Filozofowie 
dużo dysputują nad kwestyą, dlaczego wie
rzymy w jednostajność przyrody. Pobudka 
tej wiary, mianowicie dążność, właściwa 
umysłowi ludzkiemu, oczekiwania podobnych 
następczości lub współczesności w podobnych 
warunkach, była tak samo silna u człowieka 
pierwotnego, jak u badacza nowoczesnego. 
Dziki nietylko oczekuje odpowiedniego skut
ku po pewnej przyczynie, ale nadto, wraz 
z Millem, mniema, że pojedynczy przypadek 
wywołania pewnego zjawiska przez dany 
poprzednik wystarcza do wzbudzenia ufności, 
że zawsze ono będzie zmierzało do ujawnie
nia się pod działaniem poprzednika. . .  Może 
czytelnik wyobraża sobie, że różnica pomię
dzy logiką dziką a nauką tkwi w niezna
jomości zasad indukcyjnych. Myliłby się. 
Wprawdzie dziki nie sformułował tych me
tod, ale posługuje się niemi wszystkiemi dla 
odróżnienia tego z pośród poprzedników, 
który jest przyczyną, od innych, które nic 
nie mają wspólnego zbadanym skutkiem... 
Dzika teorya przyczynowości bynajmniej nie 
jest zasadniczo odmienna od naukowej, jest 
tylko przesadna i niezupełna. . .  Hypoteza 
stanowi narzędzie myślowe, oddające wielkie 
usługi spekulacyi pierwotnej. Lecz kiedy 
przypuszczenia uczonego noszą nazwę hypo- 
tez, u dzikiego zowią się one mytami. O do
niosłości hypotezy jako myślowego narzędzia 
dzikich możemy sądzić z tego faktu, ż e .. .  
wszystkie niezliczone myty były w począt
kach wyjaśniającej natury, t. j. pierwotnemi 
hypotezami”. „Niema — ciągnie dalej ten 
sam au tor2) — zasadniczej różnicy pomiędzy

1) An Introduction to  the History of Rełigion, 
>) Wisła, X I, 771 — 772. 2 8 , 2 9 , 3 1 , 3 2 .  Londyu, 1896.
2) Seven venerable Ghosts w Amer. A nthr., IX . 2) Tamże, 32— 33.
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logiką naukową a dzikich. Przeciwnie, obie 
są podstawowo identyczne. Różnice są nie 
formalne, tylko materyalne”.

„Mitologiczny sposób myślenia—powiada
A. Yierkandt *) — w przeciwieństwie do nau
kowego, ma to do siebie, że obfituje w sprzecz
ności i nie czuje potrzeby ich usunięcia, ale 
zarzucić mu nielogiczność można jedynie 
z naszego punktu. Jego wnioski, wychodzą
ce z danych założeń, są w pojedynczym 
przypadku najzupełniej przekonywające. J e 
go różnica od myślenia naukowego spoczywa 
mniej w konsekwencyach, więcej w założe
niach. Co do pierwszych, zachowuje moc 
swoję to, co pewien znawca wyrzekł o logice 
indyan : pomimo całej gry fantazyi i wpły
wów tradycyi można w tłumaczeniu przyrody 
przez indyanina spostrzedz zdrową naiwną 
logikę. Najważniejsza różnica, w założe
niach, tkwi pod względem ujemnym, na bra
ku dokładnej prawidłowości, dodatnim zaś — 
na wierzeniu we wpływy niezliczonych du
chów. Z wyjątkiem tych odchyleń w sferze 
założeń, nad świadomością pierwotną, w jej 
próbach wyjaśnienia przyrody, tak samo 
wszechwładnie panuje potrzeba przyczyno- 
wości, jak na poziomie myślenia naukowego”.

Nastręcza się pytanie, czem kieruje się 
umysł pierwotny, gdy przeciwstawia dwa 
zjawiska, jako przyczynę i skutek. Czy po
siada jakieś ogólniejsze, mniejsza że nie- 
sformułowane zasady, według których doko
nywa tego powiązania myślowego? Analiza 
pierwotnej umysłowości świadczy, że ta ostat
nia działa według pewnych modeł. Natu
ralnie człowiek pierwotny nie analizuje swego 
postępowania, ani nie systematyzuje metod 
swego rozumowania. Nieświadom własnych 
nawyknień umysłowych, przecież pozostawia 
wyraźne ich ślady w wątkach dokonanych 
powiązań przyczynowych, zwłaszcza w tych 
wskazówkach praktycznych, jakie filozofia 
jego wsuwa mu w ręce dla ujarzmienia 
wpływów przyrody i życia i wdrożenia ich 
w pożądane łożysko. Musimy więc zwrócić 
się ku odpowiedniej sferze —przesądów, i tam 
wyszukać niesformuło waue zasady łączności 
przyczynowej, które zresztą doczekały się 
sformułowania w pracach przedstawicieli

 _
*) Naturvólker und Kulturvolker. Ein Bei- 

trag  zur Sozialpsyckologie. Lipak 1896, 252/3. j

średniowiecznej „magii naturalnej”. Win
niśmy jednak zaznaczyć, że bynajmniej nie 
chodzi nam o zupełne wyczerpanie przed
miotu, tylko o charakterystykę, na pa
ru ogólniejszych tendencyacb, właściwości 
umysłu pierwotnego —o tyle, ile to jest nie
zbędne do zrozumienia i samego gmachu 
filozofii pierwotnej. Wycieczka nasza w dzie
dzinę, że tak się wyrazimy, dzikiej teoryi po
znania bynajmniej więc nie ma na celu 
wszechstronnego jej rozbioru, a tylko ujaw
nienie jej rysów najważniejszych.

(C. d. nast.).

Ludwik Krzywicki.

Uwagi o owadach błonkoskrzydłych 

towarzyskich.

(Dokończenie).

III. Zdolności zastanawiania się i kom
binowania.

Prawie codziennie możemy sprawdzić, źe 
mrówki w pewnych przypadkach zwlekają 
z wykonaniem jakiejś czynności, jakgdyby 
zastanawiały się, czy tak należy postąpić 
czy inaczej.

Jeżeli położymy na drodze, uczęszczanej 
przez mrówki, larwę innego owada, to nie 
zawsze i nie odrazu wezmą się ono do ko
rzystania z tej zdobyczy : niejedna robotnica 
podejdzie do larwy, obwącha ją, minie, znów 
się wróci, pokręci się koło niej, jakgdyby 
nie wiedziała co robić i wreszcie pójdzie da
lej. I larwa będzie tak leżała na drodze, aż 
dopóki wśród przechodzących nie znajdzie 
się jakaś sprytniejsza, która po dokładnem 
obejrzeniu ujmie ją szczękami i zacznie 
szarpać. Będzie to hasłem dla tej reszty 
niezdecydowanej : wszystkie mrówki, znaj
dujące się w bliskości, rzucają się wnet na 
zdobycz i ciągną ją  wspólnemi siłami do 
gniazda. Gdyby te owady oddziaływały na 
zewnętrzne bodźce jedynie zapomocą odzie
dziczonych odruchów, to wówczas pierwsza 
lepsza musiałaby zacząć ciągnąć larwę i nie 
mogłoby być takiej zwjoki, połączonej z wa
haniem.
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Taki sam rodzaj zastanawiania się można 
zauważyć przy rozpatrywaniu wzajemnych 
stosunków mrówek z różnych gniazd. Wia
domą, jest rzeczą, że owady te bardzo wrogo 
zachowują się względem obcych i poznawszy 
ich po zapachu, rzucają się wnet na nich 
i zabijają. Zdarza się to jednak wyłącznie 
w gnieździe lub w najbliższem jego sąsiedz
twie. Nieco dalej, na gruncie „neutralnym”, 
przedstawiciele różnych gatunków chodzą 
najspokojniej obok siebie, a nawet odwiedza
ją  te same rośliny, nie zaczepiając się wcale. 
N ie jest też rzeczą niemożebną, że czasem, 
w razie znalezienia zbyt wielkiej zdobyczy, 
mieszkańcy z różnych gniazd zgodnie pracu
ją  nad jej zabraniem i zużytkowaniem.

Gdyby obcy zapach był bodźcem, pobu
dzającym drogą odruchową i mimowolną do 
walki, to wówczas widzielibyśmy nieustanne 
walki wśród mrówek i takie pokojowe zacho
wanie się obywatelek różnych kolonij nie mo
głoby nigdy mieć miejsca. Owady te zatem 
muszą umieć odróżniać, kiedy należy zacho
wywać się wrogo względem obcych i kiedy 
można nie iść za popędem bodźca węchowe
go. Zapewne moglibyśmy powiedzieć, że 
rzucają się one na obcych dopiero wtedy, 
gdy zostaną podrażnione przez dwa bodźce : 
obcy zapach i widok własnego gniazda. Ale 
rozumując w taki sposób, możemy i ludzkie 
czynności sprowadzić do szeregu mniej lub 
więcej skomplikowanych bodźców i odruchów.

Podobnież pszczoły i osy napastują wro
gów rzeczywistych lub domniemanych prze
dewszystkiem w sąsiedztwie gniazd. W ej
ście do pasieki jest zawsze połączone z pew- 
nem niebezpieczeństwem ukłucia, ale poza 
jej obrębem możemy spokojnie i bez obawy 
przyglądać się pszczołom lub osom, uwijają
cym się na krzaku, pokrytym kwiatami: nie 
zaczepią nas one, chociażbyśmy potrząsali 
gałązką; wpadną zaś w złość i zaczną uży
wać swych żądeł dopiero wtedy, gdy spróbu
jemy schwytać którą z nich/i wogóle wykaże
my wrogie zamiary.

Wyprawy wojenne mrówek muszą także 
odbywać się za inicyatywą ruchliwych osob
ników, będących czemś w rodzaju dowódz- 
ców, a swem wystąpieniem pobudzających 
resztę towarzyszów do wymarszu. Niektó
rzy (Bethe) tłumaczyli te gromadne wypra
wy odruchowem oddziaływaniem na pewien

stan meteorologiczny powietrza. Nie można 
zaprzeczyć, że mniejsze lub większe ciśnienie 
powietrza wywiera znaczny wpływ na czyn
ności nietylko zwierząt, ale i ludzi. Tutaj 
jednak sam ten wpływ nie byłby dostatecz- 
ny, gdyby bowiem urządzanie wypraw wo
jennych zależało jedynie od warunków me
teorologicznych, to wówczas w danym okrę
gu wszystkie gniazda musiałyby wyruszać 
jednocześnie. Tymczasem wiadomo, że jed
na kolonia urządza je dzisiaj, a druga są
siednia dopiero jutro. I  tutaj zatem należy 
uznać jakieś zwracanie uwagi na okoliczno
ści i wybieranie niejako chwili na wyprawę.

IY. Odziedziczanie u pszczół i u mrówek.

Przeciwnicy zdolności zastanawiania się 
u owadów błonkoskrzydłych towarzyskich 
twierdzą, że wszystkie ich czynności, przy
pominające na pozór ludzkie, nie są bynaj
mniej skutkiem osobistego doświadczenia, 
lecz zostały odziedziczone po przodkach i od
bywają się obecnie odruchowo.

Jestto oryginalny sposób rozumowania. 
Ilekroć mrówki lub pszczoły popełnią coś 
niewłaściwego, jakąś omyłkę, tyle razy bywa 
to uznane za dowód braku zdolności „psy
chicznych”, chociaż podobne omyłki przytra
fiają się i ludziom. Ale zato jeżeli te owady 
postąpią roztropnie, jakgdyby po pewnem 
zastanowieniu, to czynność taka zostaje ogło
szona jako skutek zdolności wrodzonej, jako 
odziedziczony proces odruchowy, a to na tej 
zasadzie, źe przodkowie ich w podobnych 
okolicznościach postępowali zupełnie tak 
samo.

Gdybyśmy jednak nawet i uznali takie ro
zumowanie za słuszne, to nie rozwiązali
byśmy przez to wcale obchodzącej nas spra
wy. Wiadomo dziś dokładnie na mocy naj
nowszych zdobyczy w dziedzinie zoologii 
i paleontologii, że nawet i takie czynności, 
które obecnie zostały niezbicie uznane za 
odziedziczone, musiały kiedyś mieć początek, 
że mrówki i pszczoły, jako zwierzęta lądowe, 
musiały stosunkowo późno rozwinąć się 
z form bardziej prostych, a te ostatnie jesz
cze dawniej z gatunków wodnych. Pszczoły 
np., jako zbieraczki pyłku i miodu kwiato
wego, mogły się ukazać dopiero z chwilą 
wytworzenia się roślin kwiatowych.
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Zatem w początku swego istnienia owady 
te nie mogły ani tworzyć podobnych społe
czeństw, jak dzisiaj, ani posiadać takich 
urządzeń i przyzwyczajeń. Wszystkie ich 
czynności, które dziś podziwiamy, musiały 
kiedyś być wykonane poraź pierwszy, zanim 
się udoskonaliły i następnie utrwaliły przez 
wprawę i odziedziczanie. Innemi słowy, już 
w tych czasach znajdowali się wśród nich wy
nalazcy i nowatorzy, osobniki bardziej po
mysłowe w rodzaju tych, które u Tetramo- 
rium caespitum wpadły na myśl urządzenia 
gniazda z papki papierowej.

Z biegiem czasu czynności stale i jednako
wo wykonywane przez wiele pokoleń, przy
brały charakter odruchowy i mechaniczny. 
Zjawisko to zresztą spotyka się i u ludzi. 
A gdybyśmy jakie czynności chcieli uznawać 
za nieświadome tylko dlatego, że dokonywa
ne były w taki sam sposób i w takich sa
mych okolicznościach przez przodków, to 
w takim razie bylibyśmy zmuszeni odmówić 
psychicznych zdolności ludom, stojącym na 
bardzo niskim stopniu cywilizacyi. Żyją one 
w tak prostych warunkach, że wszystkie ich 
czynności przy różnych uroczystościach, 
okrzyki wojenne, tańce i t. p. są dokładnem 
powtórzeniem odpowiednich czynności ich 
przodków i na mocy tego możnaby je także 
zaliczyć do kategoryi „odruchów odziedzi
czonych”.

Wszystkie czynności ustrojów wyższych, 
nawet wymagające początkowo znacznej 
uwagi i skupienia myśli, stają się przez czę
ste powtarzanie coraz bardziej nieświadome- 
mi i odruchowemi. Nowo przyjęty rekrut 
musi nieraz walczyć z dużemi trudnościami 
zanim się przyzwyczai do tego, że obowiąz
kiem jego jest salutować każdemu oficerowi. 
Ale ten sam żołnierz, już po wyjściu z woj
ska, zupełnie odruchowo podnosi rękę do 
czapki, ilekroć zobaczy mundur oficerski.

Z tego, że jakaś czynność jest wykonywa
my dzisiaj mechanicznie, nie mamy prawa 
wnioskować, że była ona zawsze taką. A do
tyczy to nietylko pojedyńczych osobników, 
lecz i całych pokoleń, jeżeli żyją one w ściśle 
jednakowych warunkach. Utrwalają się 
wśród nich te same przyzwyczajenia, ten 
sam sposób myślenia, te same upodobania, 
gestykulacya, ulubione zwroty mowy i t. p. 
Jestto rodzaj pamięci nie osobnikowej, lecz

rodowej (memoire ancestrale), mającej cha
rakter zupełnie bezwiedny i odruchowy. Po
tomkowie naśladują nieraz postępowanie 
przodków, pomimo to, źe nie widzieli ich ni
gdy nawet.

Takie utrwalenie czynności przodków przez 
odziedziczanie odbywa się szczególnie łatwo 
u owadów. Nie ulega wątpliwości, że w spo
sobie ich życia zachodzą a zwłaszcza zacho
dziły zmiany, gdyż od czasu ukazania się 
pierwszych owadów powstało już nawet wiele 
gatunków, których obyczaje różnią się za
sadniczo od obyczajów przodków. Zmiany 
te okazywały się pomyślne dla danego spo
sobu życia, stawały się przyzwyczajeniem 
wielu pokoleń i ostatecznie przechodziły 
w czynności odruchowe. A następowało to 
tem szybcej, że u owadów pokolenia zmie
niają się bardzo prędko jedno po drugiem 
(jedno, a nawet kilka na rok), a więc odzie
dziczanie i utrwalanie się nowonabytych 
własności oraz przyzwyczajeń odbywa się 
stosunkowo bardzo szybko.

Ale prawo to, dotyczące owadów wogóle, 
nie rozciąga się właśnie na mrówki i pszczo
ły (zwłaszcza na te ostatnie), przynajmniej 
w epoce obecnej.

Nie może ulegać wątpliwości, źe wśród 
tych stworzeń panowały niegdyś inne stosun
ki i że osobniki płciowe były jednocześnie 
robotnicami, wskutek czego nowo nabyte 
zdolności były odziedziczone i utrwalone 
z taką samą łatwością, jak u innych owadów. 
Dziś jednak stosunki się zmieniły, u mrówek 
bowiem i u naszej pszczoły miodonośnej 
(Apis mellifica) potomstwo mają jedynie 
osobniki płciowe, t. j. te, które właśnie nie 
biorą żadnego udziału w pracach kolonii. 
Robotnice, będące uzdolnione do wykonywa
nia wszelkich prac, od których zależy dobro 
całego społeczeństwa, wydają potomstwo je 
dynie w razach wyjątkowych.

Jestto nielada zadanie (i już Darwin oce
niał jego trudność)—wytłumaczyć, w jaki 
sposób samice i saincy pszczół, będąc od ty
sięcy pokoleń zdatne jedynie do rozpło
du, są w stanie przekazywać swojemu po
tomstwu zdolność do czynności roboczych, 
której ani same nie posiadają, ani przodko
wie ich nie posiadali od niepamiętnych cza
sów. Byłby to już atawizm zbyt silnie wy
rażony. Zdolności, z których nie korzystają
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dane osobniki już od wielu tysięcy pokoleń, 
nie mogą występować z taką stałością i nie
zmiennością, a nawet powinny zupełnie 
zniknąć, jak również i odpowiednie narządy, 
wskutek nieużywania. Musimy więc przy
puścić, że tu wchodzi w grę jakiś inny 
czynnik.

Jest rzeczą znaną, że i pszczoły robocze 
składają niekiedy jaja, ale tylko takie, z któ
rych rozwijają się trutnie. Jeżeli następnie 
taki truteń sparzy się z królową, to może 
on przekazać jej potomstwu własności swej 
matki—robotnicy, i to nietylko wrodzone, ale 
i nowo nabyte. W  takim więc sposobie roz
mnażania mógłby leżeć zarówno powód 
utrzymywania się wśród pszczół uzdolnienia 
do czynności odruchowych i mechanicznych, 
jakoteż i źródło do przekazywania nowych na
bytków oraz ulepszeń.

Jeżeli jednak na pierwszy rzut oka taki 
sposób odziedziczania nowych własności wy
daje się rzeczą zupełnie możebną, to po 
bliższem zastanowieniu się przekonywamy 
się, że w rzeczywistości posiada on bardzo 
mało widoków powodzenia.

W  roju znajduje się kilkaset trutniów na 
jednę samicę, a że tylko jeden jest czynny 
w sprawie rozmnażania się, każdy więc z nich 
ma bardzo mało widoków na stosunek z kró
lową. Jeżeli wogóle rzadko się zdarza, że 
robotnice składają jaja, to jeszcze rzadziej 
robią to robotnice, obdarzone jakąś zdolno
ścią nowo nabytą. Jeszcze mniej prawdopo- 
dobnein jest, żeby samiec, pochodzący od ta 
kiej robotnicy, mógł się sparzyć z królową. 
A jeżeli nawet te wszystkie pomyślne wy
padki zejdą się razem, to trudno przypuścić, 
aby taki zbieg okoliczności mógł się powtó
rzyć kilka razy z rzędu. Wiadomo zaś, że 
nowonabyte zdolności jedynie wtedy będą się 
mogły utrwalić, jeżeli je będzie posiadać wiel
ka liczba pokoleń, kolejno po sobie następu
jących.

Z tych krótkich uwag widać, że w zwykły 
sposób (wprowadzając nawet do sprawy roz
mnażania składanie jaj przez robotnice) 
trudno jest bardzo wyjaśnić odziedziczanie 
przez pszczoły uzdolnień i czynności wrodzo
nych, t. j. otrzymanych w spadku po odle
głych przodkach i wykazywanych stale przez 
robotnice. Jeszcze bardziej utrudnione jest 
przekazywanie cech nowonabytych, a już ta

jedna okoliczność tłumaczy nam konserwa
tywny i mało ulegający zmianom charakter 
społeczeństw pszczolieh.

Chcąc wyjaśnić ten proces odziedziczania, 
prof. Sajó robi przypuszczenie, że, chociaż 
królowa i trutnie sami nie pracują, jednakże 
przyglądając się uważnie i często pracom ro
botnic, znają je dobrze, tak, jakgdy same im 
się oddawały, a że u ustrojów wyższych róż
ne pojęcia i zdolności duchowe ulegają także 
odziedziczaniu, nie byłoby więc rzeczą nie- 
możebną, żeby i tutaj te odbicia wrażeń 
codziennych przechodziły na potomstwo, ja 
ko pewien rodzaj pamięci rodowej (memoire 
ancestrale). Przypuszczenie to jednak pro
fesora Sajó wydaje się zbyt śmiałem i mało 
przemawiającem do przekonania.

Zdaje się, że najważniejsze znaczenie ma 
tu inny czynnik, na który się zwykle mało 
zwraca uwagi, a mianowicie niewątpliwie 
istniejący nadzwyczaj silny popęd naśladow
czy u pszczół i mrówek i połączona z nim 
suggestya, jaką każdy osobnik działający 
wywiera na towarzyszy. Każdy nieuprze- 
dzony badacz przyzna, że do wszystkich ich 
czynności, dokonywanych przez te owady 
wspólnemi siłami, dają pierwszą podnietę 
bardziej ruchliwe osobniki, mające znaczenie 
przewódców, trybunów ludowych. Zwierzęta 
te uczą się tu wzajemnie jedne od drugich : 
wiadomo, jak starsze robotnice wtajemnicza
ją  we właściwe czynności młode, dopiero co 
przeobrażone z poczwarek. Istnieje więc- 
tutaj pewien rodzaj tradycyjnego przekazy
wania czynności, odziedziczonych po przod
kach; a nowo wynalezione sposoby mogą roz
powszechniać się w ten sposób, że cała sza
ra masa robotnic zaczyna naśladować czyn
ność tych wynalazczych osobników, potem 
zapoznaje z nią młode, te uczą znów następ
ne pokolenie i stopniowo czynność dana 
utrwala się coraz bardziej i przybiera cha
rakter objawu stałego.

U mrówek odziedziczanie uzdolnień robot
nic jest już znacznie łatwiejsze do wytłuma
czenia, niż u pszczół.

Przedewszystkiem niema u nich tak sta
nowczej różnicy między samicami rozwinię- 
temi płciowo a robotnicami. W okresie ro
jenia się część samic zapłodnionych powraca 
do dawnego mrowiska, a część zakłada no
we gniazda. Zazwyczaj przyłączają się do
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nich zabłąkane lub również wyrojone robot
nice i pomagają im w pierwszych pracach 
przygotowawczych oraz w wychowaniu pierw
szych larw. Jeżeli jednak taka samica nie 
napotka żadnych robotnic, to wówczas musi 
ona sama wykonać te wstępne czynności. 
W większości przypadków królowa nie jest 
w możności podołać takiemu zadaniu, prze
chodzącemu siły pojedyńczego osobnika : nie 
może ona jednocześnie pilnować larw i urzą
dzać wyprawy po żywność dla nich, i wskutek 
tego gniazda, zakładane przez samotną kró
lową, stają się zwykle pastwą wrogów. 
W każdym jednak razie przetrwanie ich nie 
jest rzeczą niemożliwą, a więc i niektóre kró
lowe mrówek miewają możność praktycznego 
zapoznawania się z czynnościami robotnic, 
czego nigdy nie bywa u pszczół. Trzeba 
jednak dodać, że, bądź co bądź, wypadki ta 
kie należą do bardzo rzadkich i nie moż
na im przypisywać wielkiego znaczenia 
w prawidłowem odziedziczaniu uzdolnień ro
botnic.

Inaczej rzecz się ma ze składaniem jaj 
przez robotnice. Czynią to one, bez wątpie
nia, gdyż niejednokrotnie znajdowano mrów
ki robocze z jajami wewnątrz, a niektórzy 
badacze (Huber) obserwowali nawet parzenie 
się samców z robotnicami. Jeżeli przypu
ścimy nawet, żo z jaj, składanych przez ro
botnice, wychodzą wyłącznie samce, to i tak 
będą one miały więcej widoków, niż u pszczół, 
na połączenie się z królową, ponieważ w mro
wisku znajduje się zawsze większa ilość sa
mic, rozwiniętych płciowo, a niejedna matka, 
jak u pszczół. Tutaj więc robotnica-nowa- 
torka znacznie łatwiej może przekazać po
tomstwu uzdolnienia nowonabyte.

Jeszcze bardziej sprzyja takiemu odziedzi
czaniu obecność w niektórych mrowiskach 
postaci pośrednich pomiędzy typowemi ro
botnicami a samicami. Nie mają one wpraw
dzie skrzydeł, ale są bez zaprzeczenia osob
nikami płciowemi. Sąto pozostałości z tego 
dawnego czasu, kiedy społeczeństwa mrówek 
nie były jeszcze podzielone na kasty, jak dzi
siaj, i kiedy istniały wśród nich najrozmait
sze przejścia pomiędzy dwiema krańcowemi 
postaciami: od samic zupełnie rozwiniętych 
płciowo (skrzydlatych i płodnych) do zanik- 
łych (bezpłodnych). Obecnie proces różni
cowania się na kasty w rodzinie mrówek

jest już znacznie dalej posunięty, ale w każ
dym razie jeszcze nie ukończony i nie dopro
wadzony do doskonałości, jak u pszczoły 
zwyczajnej.

Wskutek tego u mrówek odziedziczanie no- 
wo-nabytych własności przez potomstwo 
uzdolnionych robotnic jest rzeczą znacznie 
łatwiejszą, niż u pszczół, u których w gnieź
dzie znajduje się zawsze tylko jedna samica. 
Tem się tłumaczy większa giętkość organi- 
zacyi społecznej mrówek, większa różnorod
ność ich prac i większa zmienność w sposo
bach ich wykonywania: u mrówek każda 
z robotnic ma pewną swobodę pomysłu w bu
dowaniu, podczas kiedy pszczoły są ślepo 
przywiązane do prawidłowej sześciokątnej 
formy komórki.

Wskutek tej większej giętkości mrówki 
ulegały zmianom już od czasu wytworzenia 
się kast, zyskiwały nowe własności, rozwijały 
jo dalej i mogły wytworzyć pewną, cho
ciaż nieznaczną liczbę nowych gatunków. 
U pszczół, u których królowa nie znosi w ro
ju innej równej sobie, dalszy rozwój oraz 
różnicowanie się jest prawie niemożebne. 
Rodzaj A pis ogranicza się u nas jedynym 
gatunkiem Apis mellifica, podczas kiedy naj
bliższe jego krewniaczki, inne Apiariae, nie 
żyjące towarzysko, rozpadły się na wielką 
liczbę gatunków, z któremi nawet specyalista 
niełatwo daje sobie radę.

Wobec tego wydaje się rzeczą nieulegają- 
cą wątpliwości, źe ten wysoki rozwój życia 
społecznego pszczół i mrówek, to podporząd
kowanie osobistych spraw pod dobro groma
dy z zupełnem prawie zaparciem się samego 
siebie—wszystko to mogło nastąpić jedynie 
kosztem życia płciowego, tam bowiem „gdzie 
jest miłość, tam jest nienawiść i nie
zgoda”.

Życie społeczne również jednostajne i ma
jące na widoku wyłącznie cele wspólne, stało 
się możebnem dopiero od chwili ukazania 
się bezpłciowych lub prawie bezpłciowych 
robotnic, ponieważ one trzymają na wodzy 
niespokojne osobniki płciowe. Ale zato jed
nocześnie stan taki wytworzył przeszkodę 
dla gatunków towarzyskich do dalszego roz
woju i doskonalenia, przeszkodę tem silniej
szą im bardziej życie płciowe zostało przy
tłumione.
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Y. Uwagi końcowe.

Zestawiając wszystko to, co było powie
dziane dotychczas, mamy nadzieję, że może 
przekonaliśmy czytelnika, że żaden z do
tychczas obserwowanych objawów w życiu 
pszczół i mrówek nie upoważnia nas do uwa
żania czynności życia nerwowego tych zwie
rząt za objawy czysto mechaniczne, odrucho
we, bez żadnego udziału świadomości, woli 
i zastanowienia.

Wprawdzie anatomiczny pouzial ośrodków 
nerwowych u owadów przedstawia się ina
czej niż u kręgowców, zdaje się jednak mimo 
to, że czynności systemu nerwowego obu tych 
typów nie różnią się zasadniczo między sobą.

Widzimy np., że mrówka lub pszczoła 
spełnia jakąś czynność w sposób, który i nam 
wydaje się najbardziej odpowiadającym celo
wi, albo że ona uznaje za dobry jakiś pomysł 
innej zdolniejszej towarzyszki i zaczyna ją  
naśladować, pomagać jej. Jakiż stąd wnio
sek mamy prawo wyprowadzić? Sama ob- 
serwacya faktu nie dowodzi ani tego, że 
owad myśli przy tej czynności, ani że wyko
nywa ją  nieświadomie. Równie możebnem 
jest jedno, jak i drugie. Ale dlaczego mamy 
koniecznie i uparcie widzieć w tem wszyst- 
kiem czynności jedynie odruchowe, gdy przy
jęcie pewnego zastanawiania się i rozważania 
wydaje się znacznie zrozumialsze i mniej 
naciągane, a niekiedy spostrzeżenia prze
mawiają nawet na korzyść tego ostatniego 
poglądu.

My sami pozostajemy pod bardzo silnym 
wpływem odruchów i odziedziczonych skłon
ności; postępujemy bardzo często w sposób 
czysto mechaniczny, nie myśląc wcale o tem, 
co robimy. Nie odmawiamy sobie jednak 
zdolności psychicznych, ponieważ wiemy, że 
do większości naszych czynności odrucho
wych domieszana jest pewna świadomość i że 
nad niejedną z nich możemy zapanować do
wolnie.

Nie wiemy, co się dzieje w mózgu owa- j  
dów, zdaje się jednak, że na mocy analogii j  

ze swemi czynnościami jesteśmy uprawnieni ; 
do przyznania pewnej zdolności myślenia i 
każdej istocie, umiejącej wykonywać takie i 
czynności, jak pszczoły i mrówki. Nie zna- j  

czy to bynajmniej, żebyśmy mieli utożsamiać j  
zupełnie zdolności psychiczne ludzi oraz owa- j

dów towarzyskich. Chociaż bowiem nawet 
dojdziemy do przekonania, źe najwyżej sto
jące rodziny z typu stawonogów przekroczyły 
już granicę, na której zaczyna się świado
mość i zastanowienie, to i tak odległość ich 
od nas pozostanie zawsze olbrzymią, ludzie 
bowiem stoją na znacznie wyższym stopniu 
życia psychicznego, niż najdoskonalsi przed
stawiciele tego typu zwierząt. Ale różnica 
między naszemi zdolnościami psychicznemi 
a zdolnościami owadów najwyższych w każ
dym razie ma raczej charakter ilościowy niż 
jakościowy.

Dodajmy jeszcze, że wielu filozofów uważa 
także i człowieka za organizm mniej lub wię
cej pozbawiony woli i działający odruchowo. 
Walka między zwolennikami a przeciwnika
mi wolnej woli ludzkiej toczy się od wieków 
i prawdopodobnie nigdy się nie skończy. Wy
znawcy determinizmu i ich przeciwnicy stoją 
tak samo daleko od siebie, jak zwolennicy 
teoryi pochodzenia a ci, którzy uznają sta
łość gatunków. Każda partya tak się za
mknęła w obrębie swego kółka i swych po
glądów, że wszelkie porozumienie a tembar
dziej przekonanie lub zwyciężenie jednej 
przez drugą stało się zupełnie niemożebnem.

Wogóle próżne są wszelkie wysiłki ustale
nia ścisłej granicy między istotami psychicz
nemi a nie psychicznemi. Jestto równie nie
możliwe, jak ścisłe rozgraniczenie państwa 
zwierzęcego od roślinnego. Wszystkie po
działy na kategorye są przeważnie bardzo 
wątpliwe i dowolne : wyraźną różnicę zauwa
ży ć możemy jedynie między postaciami krań- 
cowemi, ale u wszystkich form pośrednich 
i przejściowych granice rozpływają się, a na
wet znikają zupełnie.
Według artykułu prof. K. Sajó, drukowanego

w czasopiśmie „Prometheus”, n-ry 486—489.
streścił B. Dyakowski.

W SPÓŁŻYCIE W ĄTROBOW CÓW  
Z GRZYBAMI.

Niewiele dotąd zwracano uwagi na współ
życie między grzybami a wątrobowcami, 
choć jeszcze w 1879 r. Kny wykazał obec
ność nitek grzybni we włośnikach u Mar-
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chantia i Lanularia. Od tego czasu jeden 
tylko Jensen zauważył w Buitenzorgu na 
Jawie obecność mykoryzy u wątrobowca 
Calypogeia trichomanes.

Dopiero w roku zeszłym B. Nemecowi 
udało się wykazać współżycie z grzybami 
u bardzo wielu wątrobowców. Przypuszcza 
on nawet, że za wyjątkiem Jungermannia bi- 
dentata wszystkie wątrobowce z rodziny Jun- 
germanniaceae posiadają mykoryzę. Być 
może zresztą, że niektóre z nich korzystają 
z usług mykoryzy nie stale, lecz tylko w pew
nych określonych przypadkach. Przynaj
mniej u Lepidozia reptans nigdy nie znajdzie
my mykoryzy, jeżeli wątrobowiec ten rośnie 
na gruncie gliniastym, osobniki zaś z torfo
wisk zawsze są grzybem zakażone.

Mykoryza wątrobowców została zbadana 
dokładniej przez Nemeca u Calypogeia tri- 
chomanoides. Włośniki tego wątrobowca 
otrzymują stale mykoryzę skoro tylko wejdą 
w zetknięcie z powierzchnią gruntu. Wzdłuż 
każdego włośnika widzimy wówczas przebie
gające dwie długie nitki grzybni. Nitki te 
dzielą się na liczne komórki dość odleg- 
lemi j :dna od drugiej przegródkami; w wierz
chołkowej części włośnika, który przytem 
zawsze silnie nabrzmiewa, grzybnia tworzy 
zawikłany kłębek nici splątanych. Z kłębka 
tego, a także i z samych nitek grzybni wy
rastają gałązki fboczne, które po przebiciu j  

błony włośnika wydostaią się na zewnątrz 
w samym włośniku.

Strzępki grzyba bardzo często kopulują 
między sobą, tworząc drabinkowate połącze
nia, jak u Spirogyry.

Dosięgnąwszy nasady włośnika, a właści
wie komórek dających początek temu ostat
niemu, nitki grzyba stają się coraz szerszemi 
i, dzieląc się na liczne komórki, wytwarzają 
tutaj pseudoparenchymę, złożoną ze ściśle 
przylegających do siebie elementów wielokąt- 
nych lub kulistych. Z pseudoparenchymy 
wrastają do wnętrza plechy często palczasto 
rozgałęzione wyrosty. Komórki plechy wą
trobowca, do których dostały się owe wyro
sty, nie okazują przytem żadnych oznak zwy
rodnienia, jądro ich leży tylko zwykle bardzo 
blizko wspomnianych wyrostów. Zresztą wy
rosty owe mają wzrost ograniczony i nigdy 
całkowicie nie wypełniają komórek wątro
bowca.

Wobec tego trudno uważać wyrosty grzyb
ni za organ pasorzytniczy, za rodzaj ssawek, 
któreby mogły pobierać pokarm z wątro
bowca. Możliwem jest nawet, że ze strony 
samego wątrobowca zachodzi podrażnienie 
grzybni, wywołujące powstawanie na niej po
dobnych organów. W taki sposób wątrobo
wiec zapewnia może sobie intensywniejsze 
wyzyskanie usług grzyba, a to mianowicie 
przez zwiększenie powierzchni zetknięcia się 
z nim.

Na niektórych gatunkach Calypogeia Ne- 
mec obserwował owoce grzyba Mollisia Jun- 
germanniae (z rodziny Pezizaceae). Strzępki 
tego grzyba oplątują przytem zarówno pędy 
jak i liście wątrobowca, nie wrastając jednak 
wcale wewnątrz jego komórek, z wyjątkiem 
obumarłych elementów. Nie zauważono rów
nież żadnych oznak zwyrodnienia i w tych 
miejscach plechy, gdzie znajdują się owoce 
Mollisii.

Grzyb więc ten nie jest pasorzytem.
{ Prawdopodobnie, on to wchodząc w połącze

nie z włośnikami wytwarza mykoryzę. Dowo
dzą tego w części doświadczenia Nemeca. 

j  Hodował on oddzielne gałązki Calypogei, 
oplecione obficie nitkami Mollisii, na piasku 
napojonym odwarem z torfu. Po dwu ty
godniach wszystkie gałązki zakorzeniły się, 
przyczem we włośnikach ich prawie zawsze 
udało się stwierdzić obecność strzępków grzy
ba. Jeżeli zaś gałązki wątrobowca hodo
wane były na piasku po poprzedniem moż
liwie starannem pozbawieniu ich grzyba, 
wówczas w większości przypadków mykoryzy 
zauważyć nie można było. Przytem same 
rośliny umierały prędzej i wogóle były mniej 
rozwinięte, niż egzemplarze grzybnią za
rażone.

U Jungermannia bicrenata jako mykoryza 
występują strzępki grzyba dwojakiego rodza
ju : cieńsze o dalekich i grubsze o zbliżonych 
przegródkach. Komórki tych ostatnich przy
bierają bardzo często beczułkowatą postać, 
a nawet oddzielają się zupełnie od siebie. 
Być więc może, że mamy tu do czynienia 
z oidiosporami, tak bardzo rozpowszechnio- 
nemi wśród grzybów.

Zasługuje na uwagę fakt, źe strzępki 
grzybni u tylko co wspomnianego gatunku 
wątrobowca mogą się przedostawać z włoś
ników do wnętrza plechy. Tworzą one wów-
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czas w komórkach tej ostatniej nieregularne 
skręty, przyczem zarażone komórki zamie
rają bardzo prędko. Skutkiem tego znaczna 
część liści i łodyżek wątrobowca ginie w zu
pełności. W danym razie więc mamy do 
czynienia ze zjawiskiem pasorzytnictwa,

J . Trzebiński.

ĄorcspondencYa TEjs^ed^świafa.

IIII kw estyi gatunków  g ło gu ,  na Litw ie rosnących .

D-r Ed Lelimann w dodatku swoim do flory 
Inflant pols. na str. 108 powiada, że wespół 
z Kupferem doszedł do przekonania, że na L it
wie jak  również i w prowincyach nadbałtyckich 
rośuie tylko jeden gatunek głogu, n mianowicie: 
Crataegus monogyna Jacq., drugi zaś gatunek : 
Cr. oxyacantha L. mylnie przez florystów był 
i je s t podawany.

Następnie p. A. Zalewski wyraża swoje powąt
piewanie, żeby Cr. oxyacantha L. znajdował się na 
Wołyniu (Kosmos 1896). Kwestyą ta zaintere
sowała mnie bardzo, gdyż nie mogłem przypuścić 
nawet tego, żeby tak wybitni floryści jak  : Jun- 
dziłł, Paczoski, Eapczyóski, Klingę i wielu 
innych, opierali swe podania na mylnych dyagno- 
zach. Postanowiłem przeto kwestyą niniejszą 
zbadać osobiście i zebrawszy dość pokaźną ko- 
lekcyą obu rzeczonych gatunków głogu, doszed
łem do wniosku bardzo pomyślnego, gdyż mogę 
przyznać słuszność— obu stronom.

Crataegus monogyna Jacq. rośnie w lasach, ga
jach , tudzież na pagórkach porosłych k rza
kami i dębiną karłowatą; niekiedy zdarza się 
i w ogrodach, gdzie go dla pięknych kwiatów 
zasadzają.

Crataegus oxyacantha L. rośnie w ogrodach, 
parkach, a w niektórych miejscowościach używają 
go na żywopłoty; w lasach, gajach i w ogólności 
poza granicami osad dworskich nigdzie go 
niema.

Z tych moich obserwacyj wynika jedyny tylko 
wniosek, że gatunek pierwszy je s t  rośliną k ra 
jową, dziko rosnącą; drugi zaś gatunek je s t obco
krajowy, w stanie zdziczałym u nas rosnący. 
Podobnych przypadków mamy w kraju  naszym 
i więcej, n p . : Spiraea (Aruncus) silvester Kost, 
je s t rośliną krajową i rośnie u nas w stanie dzi
kim, bardzo obficie; Sp:raea salicifolia L. rośnie 
tylko po ogrodach, w stanie kompletnie zdzi
czałym.

Tak więc dyagnozy florystów naszych są naj
zupełniej słuszne, a cały ich błąd polega na tem, 
że nie podawali stanowisk szczegółowych. Kry

tycy powyżsi mają też słuszność, o ile roślin 
zdziczałych do flory miejscowej nie zaliczają.

Czy i p. Zalewski ma słuszność ? — floryści wo
łyńscy tę kwestyą rozstrzygną.

W. Dybowski.

Sp ro stow an ie  niektórych omyłek, znajdujących się w moich  
W lateryałach do flory grzybów  okolic M iędzyrzeca  w XVI tomie 

Pam iętn ika  tizyograticznego.

Po dwuletniej przerwie podjęte na nowo od 
r. 1898 badania mykologiczne w okolicach Mię- 

j  dzyrzeca przekonały mnie, że nie wszystkie
! szczegóły przytoczone w moich Hateryałach do

flory grzybów okolic Międzyrzeca, zbieranych 
przed 4 laty, a ogłoszonycli w obecnie wydanym 
XVI tomie Pamiętn. fizyogr., są wolne od błędów. 
Ponieważ błędy te dostrzeżone zostały po rozpo
częciu druku wspomnianych Materyalów, przeto 
nie mogły być już  poprawione, dlatego to zanim 
podam ich sprostowanie w przyszłym tomie P a 
miętnika fizyogr. uważałem za stosowne tymcza
sowo zamieścić wiadomość o rzeczonych popraw- 

i kach w łamach Wszechświata, mającego po więk- 
j szej części wspólnych z Pamiętn. fizyograf. czy

telników. Poprawki, odnoszą się do następu-
! jących gatunków, które wymieniam pod temi sa- 

memi numerami, pod jakiem i wyliczone zostały 
w „M ateryałach”.

21. Hypochnus serus (Persoon). Opierając 
się na rozprawie p. Bresadoli p. t. „Hymenomy- 
cetes Hiingarici Kmetianin łntwo zauważyć, że 
W inter (I). Piłze Deutschl. Oesterr. u. d. Schw.) 
i Schroeter (D. Pilze. Schles.) przy gatunku po
wyżej wymienionym, niewłaściwy załączyli auto
ry tet, przezemnie również powtórzony : ten
ostatni zamiast Persoon powinien brzmieć Fries, 
t. j. Hypochnus serus (Fries) =  Corticium se
rum Fr. albo Cort. bombycinum (Sommerf.) 
Bres., zaś Ilypochn serus (Pers.) czyli C..serum 
Pers. =  Hypochn. Sambuci (Pers.) był zanoto
wany ju ż  pod n-rem 19.

23. Hypochn. sulfureus (Pers). I przy tym 
gatunku, idąc za Schroeterem, błędny umieściłem 
autorytet, jak  wskazuje na początku cytowana 
rozprawa p. Bresadoli, i tu  zamiast Persoon po 
winien być Fries, t. j. Hypochn. sulfureus (F r.) 
=  Cort. sulphureuus Fr. albo Cort. croceum 
(Kunz.) Bres. Nadto Schroeter mylnie opisał 
zarodniki, k tóre u rzeczonego gatunku nie są 
kuliste, lecz eliptyczne 3 — 4 p. dl., 2 p. sz., 
tylko przy małem powiększeniu drobna ich po
stać wydaje się prawie kulistą. Jestto  bezwąt- 
pienia główny powód błędu, którem u także przed 
4-m a laty uległem. Nawet‘Bresadola we wspom
nianej rozprawie pisze o nich „Sporae hyalinae, 
globosae”, dopiero posiane mu, przezemnie zna
lezione okazy zwróciły jego uwagę na popełnioną 
niedokładność. Gatunek zaś Ilypoch. sulfur. 
(Pers.) czyli Cort. sulphur," Pers. =  Cort. fumo-



N r 45 WSZECHSWIAT 717

sum Fr., znany mi dopiero od roku, różni się 
wybitnie od poprzedniego i zbliża się najbardziej 
do Phlebia vaga Fr.

24. Hypochn. roseus (Pers ) czyli Corticium 
roseum Pers. Sądząc z kształtu i wielkości za
rodników opisanych dla tego gatunku przez 
Schroetera i Wintera, inożna napewno twierdzić, 
że odnoszą się one nie do U. roseus (Pers.) ale do
C. laetum Karsten, gdyż pierwszy, jak  to spraw- j  

dziłem, ma zarodniki cylindryczne, więcej lub 
mniej skupione 8 — 13 [A dl. 2.5 — 3,5 [A sz p o d 
czas gdy drugi, t. j . C. laetum, nader do poprzed
niego podobny, o którego istnieniu przed 4 a laty 
zupełnie nie wiedziałem, gdyż nie je s t opisany 
w podręcznikach, jakie podówczas posiadałem, 
odznacza się zarodnikami eliptycznemi 8 — 14 |A 
dl., 6 —8 [i, sz., czyli równającerai się prawie wy
miarom podanym przez wzmiankowanych auto
rów (11 — 12 =  6— 7 ja, 12 =  8 — 10 ja).

31. Corticium ochraceum (Fr.). Gatunek 
nader rzadko tutaj spotykany, w r. b. znalazłem 
na spróchniałym pniu sosnowym jeden jego 
okaz o zarodnikach, mających 5 — 6,5 |A dł. 
2 ,5— 3 [A sz.; ponieważ wymiary te zgadzają się 
prawie zupełnie z wymiarami Bresadoli (Fungi 
Trident. str. 60, tab. CLXX, f. 1), j rzeto uwa
żam je  za prawdziwsze od zanotowanych przed 
4-ma laty .

33. C. radio8urn (F r.) i n-r 51. C. alutaceum 
(Schrad.) Bres. są jednym i tym samym ga
tunkiem, który przez nieuwagę wymieniłem pod 
dwuma różnemi numerami, wobec czego n r  51 
należy wykreślić. Przytem  winienem zaznaczyć, 
że nie wiem, jakim  właściwie gatunkiem był grzyb 
oznaczony w moich materyałach mianem C. radio- 
sum F f., gdyż nie mam już okazów jego, pocho
dzących z owego czasu. W każdym razie nie 
byl to C radiosum F r. czyli C. alutaceum (Schr.) 
Bres., jeżeli zarodniki jego miały prawie takie 
same wymiary, jakie podają W inter i Schroe- 
ter, t. j .  10— 12 [i, sz., a u mnie nawet 10—
15 4 — 5 [A, według bowiem Bresadoli, zarod
niki rzeczonego gatunku są kuliste 5 —7 [A sz. 
o czem osobiście się przekonałem na zebranych 
okazach, z których jeden określony został przez 
p. Bresadolę.

45. Zam iast Cort. nudum F r. var. citrinum 
(Pers.) powinno być Grandinia subochracea 
Bres. (Hedw. 1894); gatunek ten, określony 
przez p. Bresadolę, znany był dotychczas tylko 
w Ameryce północnej. Skutkiem owej poprawki 
należy wykreślić z pod n-ru 45 następujące wy
razy „nie opisane u W intera, są eliptyczne” .

46. Cort. puberum F r. prawdopodobnie była 
to forma villosa, mająca zarodniki mniejsze niż 
forma typowa.

Peniophora. Wprowadzając ten rodzaj, po
winienem był zaliczyć do niego nietylko gatunki, 
wymienione pod numerami 53, 54 i 55, ale i ga
tunki wyliczone pod liczbami 34, 36, 37, 39,
40, 44, 46, ponieważ wszystkie posiadają cysti-

dia w swych obłoczkach. Myli się zatem Schroe- 
ter, który podzieliwszy rodzaj Corticium na dwa 
podrodząjo, Leioplaca bez cystidyj i Peniophora 
z cystidyami, zmnieszcza w pierwszym z nich 
Cortiiium giganteum F r., gatunek, oznaczony 
n-rem 34, mający zawsze wyraźne cystidya, 
tudzież błędnie wciela Cort lacteum F r , zano‘o- 
wany pod n rem 38, do podrodzaju Peniophora, 
i opisuje cystidya, nie znajdujące się wcale u rze 
czonego gatunku.

69 Thelephora crustacea Schum. Zamiast 
szczegółów, przytoczonych w „M ateryałach” , po
winny być następujące: Zarodniki prawie kuli
ste, 7— 9 [A sz., na kilku spróchniałych puiach 
dębowych, lipiec, grudzień.

101. Radulum orbiculare (F r.). Wymiary za
rodników mylnie notowane; zamiast 4— 5 (A dł., 
2 ,5 —3 [i sz , powinno być 8 — 12 [A dł., 3 — 4 (A 
sz. Według Karstena, jak  pisze Schroeter, ma
j ą  1 — 1,5 |A dl. i około 0,5 [A sz. Rażące róż
nice, jakie zachodzą niekiedy w podawanych wy
miarach zarodników, należących do jednego i te
go samego gatunku grzyba, wynikają najczęściej 
z niedokładnych, pobieżnych obserwacyj, polega
jących na pomiarze pierwszych lepszych dostrze
żonych zarodników, bez względu na to, czy są 
już należycie rozwinięłe czy nie, oraz czy są 
is*otnie wytworem badanego okazu, gdyż nierzad
ko się zdarza, że obce zarodniki dostają się na 
inne grzyby, zwłaszcza gdy tó są poziomo rozło
żone. Przyczyną wspomnianych różnic bywa 
czasem i ta  okoliczność, jeżeli rozpatrywany ga- 
tnnek wraz z jego zarodnikami poczytany zostanie 
za inny a nie za ten, jakim  jest, rzeczywiście, co 
łatwo przytrafić się może w określaniu owych 
mało powierzchownie urozmaiconych gatunków, 
należących szczególniej do rodzajów Corticium 
Odontia, Poria i innych, których dyagnozy, mimo 

I to, ograniczają się po większej części do opisu 
cech zewnętrznych z pominięciem budowy mikro
skopijnej, a więc i opisu zarodników, decydują
cych najlepiej wraz z innemi oznakami drobno- 
widzowemi o jakości gatunków, powierzchownie 
do siebie podobnych.

122. Phlebia vaga F r. W r . b. znalazłem 
dwa okazy tego grzyba, oba płonę, przeto w ąt
pię czy zarodniki widziane i opisane przezemnie 
na osobniku zebranym przed 4-ma laty, należały 
do niego, prawdopodobnie były to zarodniki obce, 
które tylko przypadkowo tam się dostały, należy 
więc wykreślić ich opis.

133. Merulius aureus F r. Podany opis za 
rodników odnosić się zdaje do innego gatunku, 
a mianowicio do Mer. molluscus F r., z którym 
wymieniony pod n rem 133 niekiedy wspólnie 
rośnie. W tym ostatnim niedawno badanym, 
znajdowałem zarodniki podłużne, 3 — 4 (i. dl., 
1,4 — 1,7 (J, sz.

136. Mer. fugax F r. Zarodniki eliptyczne 
3 -  4 p. dł., 2 jasz., zamiast wpisanych podłużno- 
eliptycznj’ch, 6 — 7 JA dł., 3 [A sz.
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137. Mer. molluscus F r. Podłożem dla tego ! 
grzyba są stare spróchniałe pnie sosnowe, lub 
zbutwiałe drzewo sosnowe, leżące na ziemi.

141. Polyporus Vaillantii (De Cand.). P o 
winno być: zarodniki eliptyczne 5 — 5,6 p. dl.,
3 [X sz ., o zaw artości z jed n ą  k rop lą  o le is tą , b ło 
na gładka.

144. Zam iast Pol. vulgaris F r. powinno być 
Pol. serialis (F r  ) forma resupinata.

149. Pol. purpureus F r. Zarodniki właści
wo 5 —8 p. dl., 1,5 — 2 p. sz.

154, Pol. destructor Sclirad. Zarodniki 4 do 
5 p. dł., 2,5 p, sz.

164. Pol. zonatus (Nees). Zarodniki 7 — 9 p, 
dł, 3 p, sz.

Po n-r^e 167 zapomniałem wpisać ga‘unek, 
prawie pospolity w lasach Międzyrzeckich, a mia
nowicie : Pol. annosus F r., ukazujący się
w spróchniałych pniach sosnowych w jesieni i na 
wiosnę.

183. Ocliroporus radiatus (Sowerby). Błona 
dojrzałych zarodników żółtawa a nie bezbarwna.

184. Ochrop. Euonyini (Trametes E. Fckl.). 
Zarodniki 3 — 3,5 p, dł., 2— 2,5 p. sz.

201. Zamiast. Gleophyllum abietinum (Buli.), 
powinno być Tram etes trabea Pers. =  Lenzites 
trabea F r. Wobec tej poprawki należy wykre
ślić zdanie, rozpoczynające się w wierszu 3 cim 
od wyrazów : „I ten gatunek wbrew” i t. d. aż 
do wyrazów : „drzew iglastych” , kończących się 
na początku 5-go wiersza.

476. Zamiast przez nieuwagę wpisanego Aga- 
ricus salignus Pers. powinno być Agar. ostreatus 
Jacq.

505, Zamiast Agar. gambosus F r. powinno 
być A. cnistus F r. Tricholoma cnista F r. (Fungi 
Triden. str. 44, tab. XLV1JI).

Oprócz powyższych sprostowań, pozostaje 
jeszcze sprawdzić gatunki lub ich szczegóły, wy
mienione pod numei-ami : 41 , 44, 102, 106, 123, 
140, 146. 147, 182, 285, 230, jako wątpliwe, 
o których jednakże teraz nic pewnego powiedzieć 
nie mogę.

O m y ł k i  d r u k a r s k i e .

pod n-rem 2. zam iast: do 6 cm3, powinno być: 
do 6 cm sz.
pod tymże n-rem w innem miejscu 
zam. 2,5 etn3 —  2,5 cm  sz.

„ „ 53. zam. P. crema — P. cremea.
„ „ 110. zam. Zarodn. 4 — 4,5 p. dł., 3 p, sz.

powinno być : Zarodn. 4 — 6 p, d ł.,
3 — 4,6 p. sz.

„ „ 166. zam. 8 — 22 p. dł. —  8— 12 p. dł.
„ „ 297. zam. M. erythopus —  M. erythro-

pus.
„ „ 313. zam. Kapelusz do 5 cm3— Kape

lusz do 5 cm sz.
„ „ 345. zam. Kapelusz do 5 cm3 — Kape

lusz do 5 cm sz.
„ „ 386. zam. Zarodn. 4 —2 p. d ł.— Z arod

niki 4 p, dł.

pod nr. 395. zam. Zarodniki 10— 12 p, dł., 6 
do 3,5 p,sz.— Zarodniki 10 — 12 p, 
dl. 6 — 6,5 p, sz.

„ „ 420. zam. Zarodniki 6— 7 p. sz. — Za
rodniki 6 — 7 p dł., 3 p, sz. 

n „ 521. „Kapelusz do 4 — 4,5 p, sz., błona
punktowana” —  zdanie to należy 
wykreślić.

Omyłką drukarską je s t również ujęcie w na
wias prawie wszystkich nazwisk autorów, przy
taczanych przy gatunkach grzybów, wymienio
nych w „M ałeryałach”.

B. Eichler.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nowe badania nad wpływem światła na 
rozwój ustrojów zwierzęcych. Ciekawe rezu l
taty  swoicli badań nad wpływem kolorowych p ro 
mieni na rozwój i kształtowanie się ciała osobni
ków zwierzęcych przedstawił p. L . Kathariner 
(Fryburg szwajcarski) na zjeździe niemieckich 
przyrodników i lekarzy, który odbył się w tym 
roku w Aachen.

Badania te były prowadzone na poczwarkach 
dwu rodzajów m oty li: Vanessa Jo L. i Vanessa 
urticae L ., a także na larwie żabki zielonej 
(Rana fusca Rosel).

Zupełnie młode gąsienice jednoczesnego wy- 
lęgu, jak  V. Jo tak i V. urt., umieszczone w je d 
nakowych pudełkach, były wystawione na działa
nie promieni różnego koloru. A więc : ,

1) Pełne dzienne światło.
2) Światło pozbawione promieni pozafioleto- 

wych.
3) Czerwone światło (przez szkło rubinowego 

koloru).
4) Światło czerwone pozbawione promieni 

pozaczerwonych.
5) Żółte światło (szkło żółte).
6) Niebieskie —(szkło kobaltowe).
7) Zupełna ciemność.
8) Pudełko, którego jedna połowa czarno, 

a druga biało była zaciągnięta.
Proces przemiany gąsienic w poczwarki prze

szedł we wszystkich pudełkach zupełnie norm al
nie; wpływ promieni kolorowych wyraził się ty l
ko w różnicy zabarwienia poczwarek. Według 
zabarwienia można je  rozdzielić na dwie grupy:

a) jaśniej zabarwione.
b) ciemniej zabarwione.
Do pierwszej można zaliczyć te, które po- 

ws‘ały w pudelkach, zostających pod działaniem 
światła czerwonego, żółtego i dziennego na b ia
łym podkładzie, do drugiej zaś te, na które dzia
łały promienie niebieskie, światło dzienne na 
czarnym podkładzie i które zostawały w ciem
ności. Światło, pozbawione promieni pozaczer-
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wonych i- pozafioletowych, nie okazało żadnego 
szczególnego wpływu.

Z tego można wnioskować, że ciemne zabar
wienie poczwarek bogato rozwija się tam, gdzie 
brak promieni czerwonych i żółtych, czyli że 
promienie czerwone i żółte ujemnie wpływają na 
rozwój barwnika ciemnego.

Dalej p. K. zauważył, że poczwarki Vanessa 
urticae, powstałe w świetle żóltem, przybierają 
kolor żółtego bronzu, zaś Vanessa Jo— kolor 
jasno żółto-zielony ze złotawym połyskiem na 
całem ciele.

Oprócz tego badacz zwrócił uwagę jeszcze na 
jeden szczegół: oło czułe na światło gąsienice
Vanessa Jo w czerwonem i żółtem świetle starały 
się wybrać sobie miejsce dla przemienienia się 
w poczwarkę jaknajbliżej przedniej części po
krywki pudelka, w niebieskiem zaś przeciwnie jak- 
najdalej. W jednym tylko przypadku zostając 
w świetle czerwonem nie gromadziły się one 
w pewnem miejscu, ale rozpełzły się po całej 
pokrywce.

P. L. K. zapytuje, czy nie wpłynął na to brak 
w tym razie promieni pozaczerwonych,'pochłonię
tych przez roztwór ałunu.

P. L. K. badał także wpływ promieni koloro
wych na rozwój larwy żabki zielonej (Rana fusca 
Rosel.).

Zebrane w chwili brózdkownnia ja ja  tej żabki 
z d. 17 marca były chowane dalej w świetle 
dziennem, czerwonem, żółtem i niebieskiem, zresz
tą  w jednakowych wszystkich innych warunkach. 
Okazało się, że wyrosłe w świetle czerwonem 
lawy są uderzająco ubogie w barwnik. Skóra ich 
była przezroczysta, tak , że mózg i jego części 
wyraźnie przeświecały się; ogon był prawie bez 
zabarwienia,

Inne zaś larwy, wychowane pod wpływem in
nych promieni kolorowych, były bardzo ciemno 
zabarwione.

Przeniesione ze światła czerwonego do dzien
nego w trzy  dni przybrały zabarwienie ciemne, 
pozostające zaś w czerwonem dopiero w dziewięć 
dni doszły do zwykłego koloru.

Stwierdzono także odkryty jeszcze przez Yun- 
ga fakt, że w świetle kolorowem daleko więcej 
larw ginie, niż w świetle dziennem i ciemności: 
dowodzi to szkodliwości jednobarwnego oświe
tlenia.

Oprócz zjawisk wyżej przytoczonych dało 
się zauważyć jeszcze jedno: dychawki zewnętrzne 
u larw, wychowanych w świetle czerwonem, roz
winęły się lepiej, niż u innych. Stąd wniosek, 
że na to wywiera wpływ zależność wydzielania 
przez zwierzęta dwutlenku węgla od rodzaju 
oświetlenia. Ten fakt dawno już był zauważony 
dla wielu zwierząt przez Moleschotta, Fubiniego 
i Spallitta.

Streścił Ad. Czartliowski.

OBJAW Y ASTRONOMICZNE 
w m. listopadzie.

Z pośród planet wielkich będą widoczne 
w b. m. dwie : Wenus i Mars.

Wenus świeci silnie na 3 godziny przed wscho
dem słońca, posiada szybki ruch prosty (z za
chodu na wschód) między gwiazdami w konste- 
lacyi Panny i Wag; wielkość średnicy pozornej, 
która w lipcu w czasio złączenia dolnego wyno
siła blizko minutę łuku, obecnie maleje do 1 'A", 
jednocześnie zwiększa się odmiana planety do 0,8.

Późnym wieczorem wschodzi Mars, dający się 
z łatwością odróżnić od gwiazd stałych, gdyż 
świeci równym, niemigocącym blaskiem jako 
czerwona gwiazda pierwszej wielkości w gwiazdo
zbiorze Lwa; d. 18-go Mars przejdzie nad Regu- 
lusem (a Lwa), d. 22-go znajdować się będzie 
w kwadraturze ze słońcem, skutkiem czego przez 
lunetę widać nie zupełnie prawidłową tarczą 
planety (0,9 części).

D. 20-go nastąpi złączenie dolne Merkurego 
ze słońcem; 12-go Marsa z księżycem, 23-go za
krycie Saturna przez księżyc, u nas niewidzialne, 
22 go złączenie księżyca ze słońcem, czyli za
ćmienie słońca widzialne w południowej części 
Afryki, na Oceanie Indyjskim, w Australii i na 
wyspach Sundzkich jako zaćmienie obrączkowe. 
Chwila zaćmienia centralnego nastąpi o godz. 
8 m. 47 rano według czasu warszawskiego 
w punkcie, którego szorokość— 33° 19', długość 
wschodnia od Greenwich 65° 49', t, j .  na Oceanie 
Indyjskim.

Dnia 14 i 15-go należy oczekiwać obfitszego 
niż zwykle roju gwiazd spadających Leonidów, 
a w nocy z dnia 24— 25 spadać będą Bielidy.

Południowe zboczenie słońca wzrasta od — 14° 
22' do— 21° 37', długość dnia w Warszawie za
warta je s t w granicach od 9 godz. 32 min. do 
8 godz. 1 min.

Odmiany księżyca: pełnia 6 go o godz. 12 
m. 24 po północy, ostatnia kwadra 14-go o godz. 
4 m. 2 rano, nów 22-go o godz. 7 m. 41 r., 
pierwsza kwadra 29-go o g. 6 m. 59 wieczór.

Cr. Tołwiński.

SPROSTOWANIE.

W n rze 4 3 Wszechświata znalazły się pewne 
niedokładności, których źródła należy szukać 
w oryginale, wziętym za podstawę przez autora, 
a mianowicie :

1. Str. 680. Poświerka (Em beriza).— Ptak, 
który składa ja ja  do gniazda gajówki marylandz- 
kiej, nie je s t poświerką; nazwa jfg o  systema
tyczna je st Molothrus pecoris (jest pokrewny

j  szpakowi), zwany po polsku szpakiem bydlęcym.
2. Str. 680. Rybołówka Sterna. — Nie ry- 

bojówka odbiera zdobycz od innych ptaków me-
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wowatych, ale wydrzyki Leptinae, z których 
mamy trzy  rodzaje w naszym kraju  (przelotne 
i rzadkie), mianowicie : Lestris, Stercorarius, 
Catarrhactes. Najbardziej używana nazwa : Le- 
stris— wydrzyk.

3. S tr. 680. Neophron perenopterus — po
winno być Neophron perenopterus.

4. S ‘r. 681. Pszczołojad(M erops apiaster). 
Nazwa ta  niewłaściwie je s t użyta; powinno być: 
Indicator Sparraanni S 'eph., albo Cuculus indica- 
to r L., bo ten p tak , a nie żołna nasza, doprowa
dza ludzi do gniazd pszczół.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. B. E. w Międzyrzecu. Ma Sz. P ań
przed sobą jeszcze prawie dwa miesiące, gdyż 
termin noworoczny oznaczyliśmy jako ostateczny. 
Bylibyśmy jednak bardzo wdzięczni, jeżeliby Pan 
zechciał donieść nam, co nadesłać zamierza, w j a 
kiej objętości, a szczególniej — czy nie będą po
trzebne rysunki. W tym ostatnim razie nale
żałoby do ich wykonania przystąpić jaknaj- 
prędzej.

Ś V  p

JAN TREJDOSIEWICZ
D o k t o r  f i l o z o f i i , d o k t o r  m i n e r a l o g i i  i  g e o g n o z y i , b . p r o f e s o r  I n s t y t u t u  
P o l i t e c h n i c z n e g o , S z k o ł y  G ł ó w n e j  i  U n i w e r s y t e t u , z a s ł u ż o n y  f i z y o g r a f , 

A U TO R  I  PE D A G O G , W SPÓ ŁPR A C O W N IK  W S Z E C H Ś W IA T A  I  PA M IĘ T N IK A
FlZ Y O G R A FIC Z N E G O ,

z a k o ń c z y ł  ż y c i e  w  d n i u  8  b .  m . ,  p r z e ż y w s z y  l a t  6 6 .
Cześć i spokój jegfo pamięci!

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. 31 października do d. 6 listopada 1900 r.

(Ze spostrzeżeń ua stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach

Sum a

opadu
U w a g i

7 r . 1 p. 9  w. 7 r. 1  p. 9 w. | Najw. Najn.

3i S. 47,3 47,4 51.9 7,4 7.6 5.3
1

8 .1 5,3 78 .W 9, W 9, W 4 »,4 •  kilkakr.
l C. 55,5 56.7 57.4 2,4 7,8 5,3 8.9 2,2 82 W 3,W 3,SW 5
2 P. 56,7 57,2 59.0 3,2 t>,6 4 ,t 7.5 3,1 82 N W 1,N E 5 ,N E 3, —
3 S. 6o ,2 6o,l 59,5 3.8 5,3 3,o 5.6 3 o 91 N E 3,E 7,E 8 0,2 •  w  ciągu dnia kilkakrotnie
4 N. 54,8 f. i ,5 40,7 3,9 4.9 7,4 7,4 2,3 9 6 S E 12,E 10,S16 18,0 •  prawie bez przerwy cały
5 P. 5 2,0 53,3 55,9 2,3 3.5 2.9 7.4 2 ,H g3 SW 3,SW 7,S\V3 10,3 •  kilkakr. [dzień
6 W 5 5 7 55,1 5 M —o ,ł 2.2 3,o 3,8 —0.5 96 S3,SE 5SE5

Średnie 55,3 4,3 88 29,9

T R E Ś Ć .  Pojęcie przyczynowości według pierwotnej filozofii, przez L. Krzywickiego. —  Uwagi 
o owadach błonkoskrzydłych towarzyskich. W edług prof. K. Sajó, streścił B. Dyakowski (dokończe
nie). — Współżycie wątrobowców z grzybami, przez J . Trzebińskiego. —  Korespondencya Wszech

świata. —  Kronika naukowa. —  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W. W rób lew sk i .  Redaktor Br. Z na tow icz .

Q eu y p o io . B ap m asa 27 osTaO ps 1900 r<ua. Druk W arsz. Tow. Akc. Artystyczno-W ydawniczego.


