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JÓZEF NUSBAUM.

KILKA MYŚLI 
0  CYKLU ŻYCIOWYM.

Niema chyba w przyrodzie potężniejszego 
i okrutniejszego przeciwieństwa zjawisk nad 
życie i śmierci

Ani jasne promienie światła lub czarne 
nocy cienie, ani pieszczotliwe ciepło lub zim
no lodowe, ani nawet potęga miłości lub nie
nawiści nie stanowią tak  dziwnego i ogrom
nego przeciwieństwa, jak życie i śmierć!

Jedno oka mgnienie, a organizm porusza
jący się, czujący, myślący, organizm, w któ
rym odbywają się tysiączne funkcye życiowe, 
staje się ciałem martwem, pozbawionem 
wszystkich znamion, dla życia tak charakte
rystycznych. Co za gwałtowne przeciwsta
wienie, co za potęga różnic!

Nie dziw, że takie przeciwieństwo zjawisk, 
z którem umysł ludzi przeciętnych nie może 
się w żaden sposób oswoić, dało powód do 
najrozmaitszych wierzeń u wszystkich bez 
wyjątku ludów, od najpierwotniejszych do 
najbardziej ucywilizowanych, wierzeń w ży
cie po śmierci, wędrówkę dusz, świat poza
grobowy i t. p.

Przedewszystkiem zanim zwrócimy się do

cyklu życiowego, musimy zaznaczyć, ż e ja k  
nigdzie w przyrodzie niema przejść gwałto
wnych, tak teź i pomiędzy zjawiskami życia 
i martwoty, choć pozornie krańcowo przeciw- 
nemi, niema przepaści bezwzględnej.

Aby jasno zdać sobie z tego sprawę, zapy
tajmy, jakie są najistotniejsze i najogólniej
sze właściwości ciała żyjącego?

Otóż przedewszystkiem ciało żyjące posia
da organizacyą czyli budowę, składa się 
z organów, tkanek, komórek lub stanowi tyl
ko jednę, pojedynczą komórkę, ale i komór
ka sama ma złożoną organizacyą i zawiera 
liczne składniki ustrojowe.

Powtóre, w ciele żyjącein odbywa się nie
ustannie przemiana materyi w najogólniej- 
szem tego słowa znaczeniu, zachodzą w niem 
dwa szeregi procesów biochemicznych, z jed
nej strony związki organiczne, a przede
wszystkiem białkowate, składające ciało or
ganizowane, ulegają rozkładowi — zjawiska 
kataboliczne (oznaczać je będziemy w d a l
szym ciągu szkicu niniejszego przezK ),z d ru 
giej zaś, z pobieranych przez ciało pokarmów 
powstają drogą syntezy nowe związki złożo
ne; tworzą się nowe organizowane cząstki, 
zastępujące tamte, zużyte i spotrzebowane— 
zjawiska anaboliczne (będziemy je w dalszym 
ciągu pracy niniejszej oznaczali przez A). 
Można także te dwa szeregi zjawisk nazywać
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dysymilacyjnemi i asymilacyjnemi (Hering). 
Jeżeli skala procesów katabolicznych równa 
się skali anabolicznych, wówczas zachodzi 
pewna równowaga w czynnościach życia, jeżeli | 
anaboliczne przewyższają kataboliczne, wów
czas m asa żyjącego ciała powiększa się, suma 
zjawisk życiowych wzrasta, jeżeli wreszcie J 
kataboliczne przewyższają anaboliczne, pro
ces życiowy ulega uwstecznieniu, życie zani
ka. Z  przem ianą m ateryi połączona jest na
turalnie jaknajściślej przemiana energii, 
a  mówiąc o procesach ana- i katabolicznych, 
mamy zawsze na myśli jednę i drugą. M o
żnaby powiedzieć, że trzecią właściwością or
ganizmu żyjącego je s t zdolność rozmnażania 
się, produkowania potomstwa, ale cecha ta  
nie jest już tak  ogólną, bo up. robocze osobni
ki pszczół lub mrówek pozbawione są zupełnie 
tej zdolności, a zresztą każda istota żyjąca, 
po ustaniu epoki rozpłodowej, zachowuje 
przecie jeszcze wszelkie cechy życia.

Spytajmy teraz, czy ze względu na te naj
ogólniejsze właściwości życia, istnieją jakieś 
stany przejściowe ku martwocie?

Otóż przedewszystkiem często spotykamy 
się z faktam i, dowodzącemi, że zanik organi
zacyi, czyli dezorganizacya, może zachodzić 
wprawdzie nie zupełnie, lecz w każdym fa 
zie w znacznym bardzo stopniu, i to nie
tylko w stanie chorobowym, lecz co najważ
niejsza zupełnie normalnym, fizyologicznym. 
T ak  np. podczas przeobrażeń owadów ulega
ją  rozpadowi i dezorganizacyi L(t. zw. histoli- 
zie) bardzo liczne organy ciała larwy, jakoto 
większa część nabłonka skóry, cała niemal 
ścianka jelita  z wyjątkiem kilku wąskich 
pasków komórkowych, wszystkie mięśnie, 
tkanka tłuszczowa i t, d. W  ustroju pocz- 
warki występują obrazy podobne do tych, 
jakie widzimy w razie zupełnej dezorgani
zacyi, prowadzącej w innych przypadkach, 
patologicznych, do śmierci. A  jednak w tym, 
zdezorganizowanym w wysokim stopniu ustro
ju , rozpoczynają się z kolei procesy organi
zacyjne; z nieznacznej stosunkowo ilości ko
mórek niezanikłych budują się na nowo 
wszelkie organy ciała ostatecznego.

Pam iętajm y nadto o tem, że z chwilą gdy 
następuje rzeczywista śmierć, organizacya nie 
zanika odrazu, lecz bardzo stopniowo; a osta
tecznie przecież wszystkie, najsubtelniejsze 
nasze wiadomości o organizacyi komórki,

I o budowie protoplazmy otrzymaliśmy na pod
stawie badania tkanek martwych, najczę
ściej zachowywanych zapomocą odczynników, 
utrwalających w możliwie naturalny sposób 
ich strukturę.

Pomijając organizacyą, a zatrzymując sig 
na procesach ana- i katabolicznych, na prze
mianie materyi i energii, znajdujemy również 
przejściowe stany od życia do martwoty.

Znamy, aczkolwiek niezmiernie rzadkie, 
przypadki w medycynie, w których lekarze za- 

j  pomocą zwykłych sposobów rozpoznawczych 
| nie mogli stwierdzić objawów życia, przy

padki, w których ani tętno, ani oddech, ani 
ruch, ani wreszcie żadna wrażliwość na bodź
ce świata zewnętrznego nie dały się zauwa
żyć, a pomimo to jednak były to tylko stany 

j  śmierci pozornej. Jeżeli jednak co do wyż
szych ustrojów przypadki podobne są wyjąt
kowe i może z niedostateczną ścisłością obser
wowane, to z pewnością znamy je w dziedzi
nie ustrojów niższych. Tak np. słynne są 

j  pod tym względem organizmy z grupy nie- 
sporczaków (Tardigrada), zwłaszcza gatunek 
Macrobiotus Hufelandi; istoty te opatrzone 

[ są, jak  i inne pajączaki, do których należą, 
czterema parami odnóży, przewodem pokar
mowym, układem nerwowym i innemi na
rządami. Ujawniają one wszelkie czynności 

| życia, gdy znajdują się w miejscach wilgot- 
' nych. Skoro umieścimy je  jednak w środo

wisku pozbawionem wilgoci i pozwolimy im 
stopniowo wysychać, spostrzeżemy, że stają 
się coraz bardziej leniwe w swych ruchach, 
po pewnym czasie ciało ich skurczy się, skóra 
zmarszczy i sfałduje, postać cała zmieni się 
do niepoznania, a wreszcie niepodobna bę- 

I dzie prawie odróżnić wyschniętego zwierząt
ka od ziarnka piasku. W stanie tym istota 
nie okazuje najmniejszych objawów życia 

i i może pozostać całemi latam i w tej śmierci 
pozornej. Gdy jednak po upływie nawet la t 
kilku dostanie się ona znów do warunków 
odpowiednich, gdy zostanie zwilżona, otrzy
muje dawną, postać i powraca do życia nor
malnego. Ów powrót ze stanu życia utajo- 

j nego do czynnego nazwano anabiozą (W. Pre- 
| yer). Podobne zjawiska anabiozy wykryto 
; także u wielu wrotków (Rotatoria), u niektó

rych obleńców, np. u węgorków (Anguillu- 
| lidae)—robaków pasorzytujących w ziarnach 

zbożowych i t. d. J a ja  wielu skorupiaków,
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np. płesznic (Daphnidae), mogą w znacznym  
stopniu wyschnąć i przez długie lata nie oka
zywać żadnych objawów życia; gdy jednak  
dostają się do wody, powracają do stanu 
czynnego i zaczynają się rozwijać. W y
moczki i korzenionóżki, wyschnięte i otoczo
ne cystą, mogą w tym stanie śmierci pozor
nej przez długi bardzo czas pozostawać.

Zupełnie to samo dotyczę nasion roślin
nych, w których życie utajone ukazywać się 
może przez bardzo długi przeciąg czasu. 
Dawniej przypuszczano, źe nawet nasiona 
z mumij egipskich mogą kiełkować, rzucone 
do ziemi wilgotnej, co okazało się jednak 
błędnem. Wszelako ścisłe poszukiwania wy
kazały, że nasiona wielu bardzo roślin, jeżeli 
stopniowo zostały wysuszone, mogą przez lat 
kilkadziesiąt, a nawet i dłużej niż przez lat 
sto, przeleżeć w miejscu suchem, nie tracąc 
zdolności życiowych.

Organizm, znajdujący się w stanie śmierci 
pozornej, nie wykazuje widocznych procesów 
katabolicznych lub anabolicznych; te ostatnie 
odbywają się w nim zwykle w stopniu tak 
słabym, że nie dają się wykazać zapomocą 
najczulszych środków chemicznych; słowem 
mamy tu zawieszenie wszelkich dostrzegal
nych dla nas objawów życiowych, a jednak 
zawieszenie to jest tylko czasowe i niezupeł
ne. Słowem, mamy tu przed sobą życie, 
możliwie jaknajsłabszem bijące tętnem, t. zw. 
yita minima. Ustrój w tym stanie utajonego 
życia podobny jest do zegara wprawdzie na
kręconego, lecz na pewien czas wstrzymane
go, martwy zaś organizm podobny jest do 
zegara całkowicie zepsutego.

** *

Z pojęciem życia i śmierci wiąże się nie- 
rozerwanie pojęcie okresowości czyli cyklicz- 
ności. Każdy organizm poczyna się, rozwija, 
dochodzi wieku dojrzałego, sam daje wówczas 
początek nowym cyklom życia, wytwarzając 
potomstwo, wreszcie starzeje się i umiera. 
Zamieranie jest zjawiskiem normalnem, na
leży ono do istotnych właściwości organizmów, 
stanowi konieczne i nie dające się odwrócić 
zakończenie cyklu życiowego. Wprawdzie 
często bardzo i nawet najczęściej śmierć po
wstaje z choroby, wywołanej przez pewne nie
sprzyjające procesora życiowym warunki ze
wnętrzne; ale gdyby nawet warunki te były

najkorzystniejsze, gdyby żadne zboczenia 
I chorobowe nie zakłóciły normalnego, fizyolo- 

gicznego biegu procesów życiowych, to i tak 
organizm starzałby się i niedołężniał coraz 
bardziej i bardziej, a ostatecznym wynikiem 
owego uwstecznienia energii życiowej byłaby 
śmierć organiczna, jako zjawisko normalne, 

i  fizyologiczne.
Wprawdzie niektórzy uczeni upatrywali 

j  kardynalną różnicę pomiędzy jestestwami 
jednokomórkowemi a wielokomórkowemi ze 
względu na to, że pierwsze nie podlegają ja 
koby śmierci naturalnej („Unsterblichkeit 
der^Einzelligen” Weismanna), dla ostatnich 
zaś jest ona koniecznością fizyologiczną; bliż- 

! sza atoli analiza przekonywa nas, że różnica 
taka w zasadzie nie istnieje. Śmierć jest nie- 

| tylko zakończeniem życia indywidualnego, 
j ale zarazem także ustaniem fizyologicznej 
I przemiany materyi i energii, której towarzy- 
| szy powstanie ciała martwego— trupa. Otóż 
| pełzak (ameba) lub wymoczek, dzieląc się, 

czyli rozpadając na dwie komórki, przestaje 
j żyć jako osobnik, ale przy tem, twierdzono, nie 

tworzy się ciało martwe, nie powstaje trup, 
a materya ustroju macierzystego żyje w ca- 

j  łej swej treści w osobnikach potomnych, 
j  Niema tu więc, sądzono, właściwego zamiera- 
J  nia, tworzenia się martwego ciała, lecz tylko 

zakończenie bytu indywidualnego, które nie 
J jest jednoznaczne z pojęciem śmierci. Pa- 
! miętajmy jednak o tem, źe podczas życia biał

ko organizowane ulega bezustannie rozpado
wi, zastępowane będąc przez nowe cząstki 

j  białka organizowanego, słowem, że procesy 
| kataboliczne i anaboliczne ustawicznie sobie 
| towarzyszą. Otóż stosuje się to nietylko do 
i organizmów wielokomórkowych, ale i do pier- 
i  wotniaków. Materya, z której składają się 
j  ciała szeregów pokoleń ameb lub wymocz- 
i ków, podlega nieustannie owym procesom, 

tak źe w danej amebie niema niewątpliwie 
i ani jednej już cząstki białka organizowane- 
; go, jakie znajdowało się w jakimś odległym  
| jej przodku. I  tu więc odbywa się ustawicz- 
i nie zanikanie i nowotworzenie się cząstek 

substancyi organizowanej, a o nieśmiertelnem 
bytowaniu materyi żyjącej mowy tu być nie 
może. Różnice względne pomiędzy wieloko- 

i mórkowemi a jednokomórkowemi można 
l ująć w następujące formuły. U  organizmu 

wielokomórkowego w okresie rozwoju i wzro
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stu A >  K ,  później, w okresie równowagi 
życiowej A  =  K , czyli procesy anaboliczne 
i kataboliczne są zrównoważone, wreszcie 
w okresie starzenia się i coraz większego 
obniżania się energii życiowej, coraz bardziej 
K  >  A , aż w końcu A zbliża się do O, s tra 
ty ponoszone przez organizm już się nie 
odrabiają i nie wynagradzaj;;, a pozostała 
jeszcze masa ciała podlega jako całość śmier
ci organicznej. U jednokomórkowca nato
miast w ciągu epoki wzrostu A >• K , 
w okresie dojrzałości A =  K ,  w następnem 
pokoleniu, powstałem z podziału poprzednie
go (w okresie wzrostu) znów początkowi 
A  >  K  i t, d. I  tu więc procesom anabo
licznym towarzyszą kataboliczne, które w a
runkują zamieranie, dezorganizacyą i roz
kład organizowanych uprzednio cząstek ciała 
żyjącego; a dezorganizacya ta  dotyczę nie
tylko niewidzialnych cząstek ciaia, ale i wię
kszych jego mas, np. t. zw. jąder wielkich 
(macronuclei) oraz pewnych produktów po
działu jąd er dodatkowych (micronuclei) pod
czas sprzęgania się wymoczków.

Różnice więc co do cyklu życiowego u tkan
kowców i pierwotniaków nie są natury jak o 
ściowej, lecz tylko raczej ilościowej. U pier
wotniaka istnieje ciągłość życia w szeregu 
pokoleń obok bezustannego zamierania i no- 
wotworzenia się cząstek substancyi organizo
wanej, a takaż ciągłość życia wskutek roz
mnażania się i wydawania potomstwa istnieje 
przecie i w szeregu pokoleń u tkankowców 
przy jednoczesnem też, a ustawicznem zamie
raniu i nowotworzeniu się substancyi organi
zowanej w życiu każdego osobnika i zam iera
niu większych mas tej substancyi (tworzeniu 
się trupa) ustrojowej u schyłku każdego po- 
jedyńczego cyklu życiowego.

Jeżeli stosunek K  do A wyrazimy zapo- 
K

mocą ułamku —  wówczas u zarodka i w epo

ce wzrostu, kiedy suma procesów anabo-

Lcznych przewyższa kataboliczne, — < 1 ,A
a im bliżej śmierci naturalnej, to jest im

bardziej A zbliża się do 0, tembardziej —
A

zbliża się do maxiraum. Sądzę tedy, że pod
czas cyklu życiowego tkankowca stosunek 
procesów katabolicznycb do anabolicznych 
wzrasta od pewnego minimum do maximum. j

'

j Ponieważ zaś zbliżanie się do owego maxi- 
| mum coraz mniej odpowiada warunkom do 

życia niezbędnym, proces życiowy wygasa 
-Bl

Gdyby stosunek —  wzrastał od pewnego mi-
A

nimum do maximum równomiernie, wówczas 
linia, wyrażająca kolejne zmiany tegoż sto
sunku, wykreślona względem osi rzędnych 
(na której oznaczalibyśmy bezwzględne wiel

kości — ) oraz osi odciętych (na której ozna- 
A

czalibyśmy kolejny wiek życia zarodkowego 
i pozarodkowego), wznosiłaby się równomier
nie coraz wyżej. Ale wzrost owej wielkości 
jest nierównomierny; odbywa się on, w przy
stosowaniu do różnorodnych warunków ze
wnętrznych i potrzeb organizmu w różnych 
okresach czasu, to w tempie szybszem, to 
w Wołniejszem, a nadto nie odbywa się we 
wszystkich częściach ciała równomiernie, 
lecz w jednych silniej, w drugich słabiej, a to 
również w ścisłej zależności od warunków 
zewnętrznych i potrzeb życiowych ustroju. 
Sądzę zatem, źe ogólna wypadkowa powię- 

Kkszania się stosunku może być wyrażona

graficznie przez linią, jako całość wprawdzie 
wznoszącą się ustawicznie ku górze, ale 
w przebiegu swoim silnie falistą.

Nierównomierność tę ilustrują znakomicie 
wahania w przebiegu różnych procesów fizyo- 
logicznych przyczynowo związanych z ana- 
i katabolizmem i jaknajściślej od niego za
leżnych, np. wahania w zjawiskach wzrostu.

Ju ż  w rozwoju embryonalnym można zau
ważać, źe wzrost zarodka odbywa się nie
równomiernie, a mianowicie postępuje to 
w szybszem, to w wołniejszem tempie. Tak 
bezwzględny przyrost długości ciała u zarod
ka ludzkiego jest największy w piątym i szó
stym miesiącu, następnie przyrost ten szyb
ko maleje aż do miesiąca siódmego, poczem 
utrzym uje się znów na pewnym poziomie. 
Ale nietylko całość zarodka nie rośnie rów
nomiernie, ale i różne jego części ulegają 
wzrostowi w stopniu bardzo nierównomier
nym, tak, że gdybyśmy dla różnych organów 
ciała wykreślili linie wzrostu, wypadłyby one 
rozmaicie, nie pokrywając się wzajemnie 
i wykazując wahania w różnych okresach ży
cia zarodkowego. U kurczęcia np. mózg, 
oko, dziób i palce powiększają się w czasie
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pomiędzy dziesiątym a dwudziestym dniem 
rozwoju względnie znacznie silniej, aniżeli 
w ciągu całego pozostałego życia zarodkowe
go i pozarodkowego.

Do takich samych dojdziemy rezultatów, 
badając wzrost lub przybytki na wadze 
w okresie życia pozarodkowego. Tak np. 
bezwzględnej długości ciała przybywa u czło
wieka najwięcej w pierwszym roku życia, 
w następnych latach przybyły wzrostu są 
mniejsze, aż do roku trzydziestego, od trzy
dziestego do pięćdziesiątego niema żadnych 
przy bytów, po pięćdziesiątym zaś roku, 
w miarę jak  procesy kataboliczne zaczynają 
brać górę nad anabolicznemi, długość ciała 
zaczyna się nawet zmniejszać i maleje aż do 
zgrzybiałej starości, przyczem ani powiększa
nie się, ani zmniejszanie długości ciała nie 
odbywa się równomiernie.

Te kilka przykładów wystarczy, sądzę, do 
przekonania nas, że jakkolwiek w cyklu 
życiowym stosunek procesów katabolicznych 
do anabolicznych dąży do pewnego maxi- 
mum, utrudniając coraz bardziej bieg życia 
i wreszcie uniemożliwiając go zupełnie, to 
linia wyrażająca graficznie owo dążenie prze
biega nie równomiernie, lecz to się obniża, 
to wznosi na różnych swych odcinkach, dą
żąc jednak w sumie, jako całość, w pew
nym określonym kierunku. W miarę wzra- 

K
stania stosunku obniża się dzielność ży

ciowa ustroju, jako skutek owego wzrastania, 
a jak  nierównomiernem jest owo wzrastanie, 
tak i nierównomiernem jest obniżauie się tej 
dzielności i dla poszczególnych funkcyj jest 
rożnem.

(DN)

K. E. GUILLAUME.

Ż Y C I E  MATERYI .

Mówić o życiu m ateryi—czyż to się zgadza 
z logiką rzeczy? Wszakże już z samego 
określenia istoty materyi wynika wniosek, że 
jest ona bierna, bezwładna i pozbawiona ży
cia. A jednak spojrzyjmy tylko uważniej 
dokoła, a przekonamy się, że nietylko istoty 
organiczne, ale i owe bryły bezwładne z cza
sem ulegają zmianom i zniszczeniu. Kamień

wietrzeje, szkło się rozpada, metal staje się 
łamliwym, a następnie zamienia się na drob
ny pył i okruchy.

Wiemy skądinąd, źe najdrobniejsza nawet 
cząsteczka materyi nie ginie w przyrodzie, 
a więc nie możemy twierdzić, że materyą 
umiera, ale pewne określone jej stany czaso
we umierają co chwila; dlatego zaś żeby 
umrzeć, musiały one przedtem żyć i ulegać 
zmianom. Otóż mówiąc o życiu materyi, ro
zumiemy je w takiem tylko znaczeniu, jako 
ustawiczne, chociaż powolne jej zmiany,które 
trwają czasami przez wieki cale, dążąc wciąż 
w jednym kierunku, do jednego celu—a tym 
jest zniszczenie, unicestwienie formy przej
ściowej, zmiennej i osiągnięcie pewnej formy 
ostatecznej, w której wszelkie zmiany we
wnętrzne ustają. Znamy dwie takie formy— 
formę krystaliczną, najszlachetniejszą ze 
wszystkich, w jakich poznajemy materyą, 
i formę pierwotną—zupełnego rozkładu na 
pierwiastki zasadnicze. O ile jedna albo dru
ga z tych form nie zostały osiągnięte, mate- 
rya żyje i ulega zmianom. Żyje, przystoso
wując się, jak  i wszelki inny organizm do wa
runków otoczenia i borykając się z niemi 
częstokroć dość szczęśliwie, ale przestaje 
istnieć w danej swej formie, skoro tylko wa
runki te stają się zbyt niepomyślnemi.

Materya jest jedna, materya żyje i rozwi
ja  się, twierdzili hermetyści i to ich credo, 
które dało podstawę do poszukiwania kamie
nia filozoficznego, było następnie w ciągu 
kilku wieków myślą przewodnią alchemii. 
Chemia w początkach swojego istnienia szyb
ko pozbyła się tych wszystkich „bredni śred
niowiecznych”. Pierwiastki w przekonaniu 
chemika stały się tworami zupełnie niezależ- 
nemi, a zamiana jednego na drugi uważana 
była za rzecz bezwzględnie niemożliwą.

Dziś jesteśmy juź mniej nieco arbitralni 
i jakkolwiek zamiany tego rodzaju leżą do
tychczas poza granicami możności stwierdze
nia doświadczalnego, jednakże wobec pew
nych objawów bliscy już jesteśmy przekona
nia, że zamiana taka jednego pierwiastku na 
inny w pewnych nieznanych nam warun
kach, nie jest niepodobieństwem fizycznem.

Otóż na chwilkę przynajmniej spojrzyjmy 
na ten-świat z punktu widzenia jedności ma
teryi. Wierzenia luźne alchemików, źle zro
zumiane przekonania adeptów „wielkiej nau



278 W SZECHSW IAT N r  18

ki” nie są jednakże tak dalece pozbawione 
podstawy, jakby się narazie wydawać mogło 
i nie odbiegają zbyt daleko od faktów co
dziennego doświadczenia. W  jak i sposób da 
się wytłumaczyć t. zw. powinowactwo pew
nych ciał, zwanych przez nas prostemi, jeżeli 
nie przypuścimy tu  istnienia pewnego pod- 
ścieliska wspólnego? Dziś wiemy już nie
wątpliwie, że pierwiastki tworzą pewne gro
mady pokrewne, a więc musielibyśmy chyba 
zaprzeczyć oczywistości, chcąc twierdzić, że 
pomimo to jednak różnią się one zasadniczo.

Oprócz względów powyższych, mamy jesz
cze inne. Znamy pewną własność, która 
jest cechą wspólną wszelkiej materyi, bez 
względu na różnice jej stanów i składu che
micznego. Cechę tę zowiemy stałą ciążenia. 
W łasność ciążenia wzajemnego cząsteczek 
m ateryi je s t zapewne objawem najpotężniej
szym w naturze i jest jedna i niezmienna dla 
wszystkich ciał, niezależnie od składających 
je  pierwiastków, skupienia i stanu fizycznego. 
Gdybyśmy zatem mieli dwa ciała zupełnie 
i pod każdym względem różne od siebie, na- 
przykład wodór w stanie wysokiego rozcień
czenia i bryłę platyny, i gdyby ciążenie wza
jem ne było jedyną tylko ich własnością wspól
ną, to i w takim nawet razie powinnibyśmy 
je  uważać, jako identyczne w zasadzie.

Prawo Newtona nie zawsze bywa dokład
nie rozumiane. Przyzwyczajenie codzienne 
identyfikuje poniekąd pojęcia ciężaru i masy, 
a  skutkiem tego pierwsze prawo Newtona wy
daje się nam luźną tylko definicyą. W  isto
cie rzeczy jednak masa jest. tem, co może 
przejść w stan ruchu tylko pod warunkiem 
zużycia pewnego zapasu energii czynnej i za
mienia swą pracę na odpowiednią ilość ener
gii cynetycznej. To zjawisko, że każde dwa 
dane ciała dążą ku sobie z jednakowem przy
śpieszeniem dowodzi wyraźnie, że wszystkie 
bez wyjątku materye posiadają pewną w łas
ność przyciągania, niezależną napozór od ich 
masy, jakkolwiek istotnie siła ciążenia pozo
staje  w stosunku prostym do tej ostatniej. 
Jes tto  prawo wyłącznie empirycznej natury, 
zdobyte drogą doświadczenia, jednakże bada
nia Newtona a następnie Bessla udowodniły 
jego istnienie niewątpliwie.

Otóż jeżeli dwa dane ciała, wzięte w ilo
ściach, dających się ocenić i posiadające 
wszelkie własności zupełnie odrębne, m ają

I, jednakże jednę cechę, właściwą wszelkiej 
| materyi, we wszelkich jej objawach i for- 
| mach, to znaczy, źe własność ta  stanowi ce

chę jedyną ich cząsteczek pierwotnych, czyli 
mówiąc innemi słowami, że cząsteczki te, 
mniejsze aniżeli atomy chemiczne, są zupeł
nie jednakowe.

Z  drugiej strony wspaniałe badania lat 
ostatnich zdają się dowodzić, że zdołaliśmy 

| już rozszczepić realnie atom chemiczny za- 
j  pomocą wyładowań elektryczności w materyi 

gazowej i stan złożony owego atomu, stan, 
którego się tylko domyślano, staje się dziś 
faktem namacalnym. Bardzo być może, że 

| ów właśnie atom atomów, który uchw’ycili- 
i śmy prawdopodobnie, a może też cząsteczka 
j  jeszcze bardziej subtelna, jest tym pierwiast

kiem jedynym i zasadniczym materyi, pier
wiastkiem bezwzględnie niezmiennym, który 
nadaje wszelkim jej formom zmiennym jedy
ną swą cechę—ciążenie. Wobec tego pierw
sze prawo Newtona stałoby się tylko defini
cyą, określającą, w jaki sposób siły przycią
gające, zależne jedynie od masy, działają na 
owe cząsteczki pierwotne bez względu na 
wszelkie przeszkody materyalne.

Jeżeli tak jest istotnie, jeżeli nie łudzimy 
się, twierdząc, że atom chemiczny może się 
podzielić na cząsteczki zupełnie identyczne, 
niezależnie od rodzaju materyi, z której po
chodzą, to zbliżamy się już chyba do ideału 
alchemików—przemiany materyi.

Ostatecznie jednak nie mamy zamiaru mó
wić o tego rodzaju eksperymentach, ani też 
nawet o ich możliwości. Bo gdyby nawet do
strzeżone w ostatnich badaniach zjawiska 
były zrozumiane zupełnie dokładnie, o czem 

| wątpić nie mamy powodu, w każdym jednak 
razie z owych atomów pierwotnych nie zdo
łano jeszcze zbudować ani odrobiny materyi 
różnej od tej, z której one powstały; a więc 
twierdzić stanowczo, że jestto  rzeczą możli
wą praktycznie—znaczyłoby gonić za chime
rą. Zam iar mój jes t bezwątpienia mniej 
wzniosły; sądzę jednakże, źe nawet wobec 

j  tych tylko danych, które stwierdzono niewąt
pliwie, badanie natury materyi może być n a
der pouczającem i ciekawem, chociażbyśmy 

| na chwilę nie opuszczali drogi ścisłego do
świadczenia.

Ciekawe to, a nawet porywające badanie 
| objawów życia materyi nie jest wszelako ce-
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iem ostatecznym; zdaniem naszem jestto ty l
ko środek. Czy może być tajemnica bar
dziej niedościgniona, jak najdrobniejszy ob
jaw życia organicznego? Tajemnica o tyle 
zawiła, źe najpotężniejsze umysły ludzkości 
utwierdziły nas w przekonaniu o bezwzglę
dnej niemożliwości przeniknięcia jej głębi. 
A  jednak cudowne niemal odkrycia i uogól
nienia, których jesteśm y świadkami, a które 
gromadzą się z dnia na dzień prawie, odkry
wają w dalekiej przyszłości horyzonty olbrzy
mie i światła pełne. Nauka dziś już jest
0 tyle śmiałą, że nie uznaje zagadek zupełnie 
nierozwiązanych w obrębie świata, podlega
jącego poznawaniu naszych zmysłów. Jeżeli 
tak jest istotnie i jeżeli każdy problemat, na 
który trafia umysł ludzki, prędzej czy póź
niej otrzyma rozwiązanie, to czyż mamy za- j 
gadnienie ważniejsze i wyższe nad zagadnie- ! 
nie życia?

Chcieć je  pochwycić i rozwiązać odrazu, j 
byłoby szaleństwem. Należy więc działać | 
roztropnie i jeżeli może tu być pewne sta- J 
dyum przejściowe, które powinno nas przy- j 
gotować do zrozumienia wielkiej zagadki ży
cia, to jest niem bez wątpienia badanie obja
wów życia materyi nieorganicznej.

Zanim potężne mikroskopy nowoczesne da- j 
ły nam możność dokładnego zdania sobie 
sprawy ze zmian szczególniejszych, jakie za- j 
chodzą w materyi organicznej pod działaniem 
tak zwanych drobnoustrojów, dostrzegaliśmy 
tylko objawy ogólne, które bądź co bądź po
zostawały niezrozumiałemi. Dostrzegaliśmy 
więc objawy fermentacyi, gnicia, zakażenia
1 t. d., stwierdzaliśmy ich postępy, zrozumie
nie jednak tych zjawisk było niedościg- 
nionem.

Człowiek, poprzestając jedynie na świa
dectwie własnych zmysłów, bywa równie źle I 
i niedokładnie informowany, jak olbrzym 
na kilkanaście kilometrów wysoki, któryby 
się przekonał naraz, źe pewne okolice na- | 
szego globu w pewnych porach roku nabiera
ją zabarwienia zielonego, następnie żółtego 
i potem białego. Wobec swego olbrzymiego 
wzrostu nie mógłby on dostrzedz ani drzew, 
ani żółknącej trawy, ani śniegu, a więc całość 
zjawiska pozostałaby dlań niezrozumiałą. 
Pewna zmiana okolicy niedostrzeżona w ciągu 
kilku tysięcy lat zjawia się naraz. Otóż ów 
olbrzym zapytuje, w jaki sposób mogło się

[ stać coś podobnego, bez żadnej widocznej 
przyczyny? A  jednak—to ludzie pracowali 
w ciągu lat tysiąca i wybudowali miasto. 
Posiadając mikroskop, odpowiedni jego wiel
kości, nasz olbrzym ujrzałby wreszcie i drze
wa, i domy, i ludzi, a wtedy wszystko stałoby 
się dlań zrozumiałem. Zrozumiałby on, 
w jaki to sposób dzięki ciągłej powolnej pra
cy owych mikrobów miasto wzrastało stop
niowo i zdołało wreszcie zmienić do niepozna- 
nia cały obszerny kawał powierzchni.

I  my też w taki sam sposób tłumaczymy 
sobie objawy fermentacyi—wielkie dzieło mi
kroorganizmów, dla których atom znaczy ty
le, co dla nas ziarnko piasku, komórka tyle, 
co gmach olbrzymi i które mogą oddziały
wać osobiście, jak równy na równego, na 
pierwiastki najniższe materyi organicznej.

N ie mniej ciekawe tajemnice wyszły na 
jaw z chwilą zastosowania mikroskopu do ba
dań materyi nieorganicznej. Zmiany powol
ne, które dotychczas mogliśmy tylko stwier
dzać, zostały w ten sposób zanalizowane 
i poznane w swych stanach najpierwotniej
szych, jeżeli nie w samej cząsteczce, która 
nazawsze pozostanie niewidzialną, to przy
najmniej w krysztale, który uważać należy 
również za jeden z zasadniczych stanów ma
teryi.

Trudnoby dziś wskazać, kto pierwszy 
wpadł na pomysł mikroskopowego badania 
budowy krystalicznej metali; wspomnieć jed 
nak należy, że najpłodniejszemi na tem polu 
były prace sir Robertsa-Austena, Osmonda, 
Steada, Guillemina i Charpyego.

W jaki sposób temperatura działa na 
bronz, doprowadzając go do stanu pożądanej 
plastyczności? Tajemnica—odpowiada nam  
na to fizyka starożytna. Fizyka jednak no
woczesna uczy, że masa bronzu, nie podda
nego wysokiej temperaturze, składa się z.nie- 
wielkich kryształków poczęści zniszczonych, 
zmieszanych z otaczającą masą bezkształtną. 
Pod działaniem temperatury kryształy od
twarzają się i wydzielają z masy ogólnej; 
kryształy te bywają stosunkowo twarde, ma
terya zaś, która je więzi—plastyczna. Otói 
kryształy takie nie mogą powstawać inaczej, 
jak tylko drogą ruchu cząsteczkowego we 
wnętrzu bryły, ale nie tego ruchu niepo- 
chwytnego, który powoduje objawy ciepła, 
lecz innego o amplitudzie nierównie szerszej
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dosięgającej częstokroć setnych, a nawet 
dziesiątych części milimetra. Kiedy krysz
tały ukształtują się ostatecznie kosztem 
reszty materyi, wówczas metal dochodzi do 
stanu nieruchomości zupełnej—umiera.

Możemy dziś wydzielić takie kryształy 
i badać je  zosobna. Przekonamy się, że i 
sk ład  ich chemiczny bywa nadzwyczaj pro
sty. Zawierają one w sobie określone ilości 
miedzi i cynku, albo też miedzi i cyny. Otóż 
te części składowe, które posiadały najwięk- | 
sze powinowactwo, połączyły się tu , korzy
stając ze znaczniejszej ruchliwości cząste
czek, powodowanej podwyższeniem tem pe
ratury .

Gdzie leży granica ruchliwości cząsteczek 
ciał stałych? Ruchliwość ta  bywa znacznie 
większą, aniżeliby mogło się wydać na razie. 
N a dowód przytaczamy tu  nader ciekawe 
doświadczenie, które wykonywał sir Roberts- 
Austen. B rał niewielki walcowaty słupek 
ołowiu, umieszczał go podstawą na kawałku 
złotej blachy i zamknąwszy to wszystko 
w odpowiedniem naczyniu, poddawał d z ia ła
niu różnych tem peratur, niższych od tem pe
ra tu ry  topliwości ołowiu. Następnie po zba
daniu słupka obecność złota dawała się do
strzegać wyraźnie w całej niemal jego m a
sie. Czas trw ania doświadczenia musi być 
o tyle dłuższy, o ile tem peratura jes t niższa.
W 100°C doświadczenie trwało 41 dni. A na
liza okazała, że złoto zdołało przeniknąć do 
kilkunastu milimetrów wysokości słupka.

D la ludzi, nieobeznanych dostatecznie 
z fizyką, doświadczenie powyższe może się 
wydać nieprawdopodobnem, jakkolwiek wie
my, że stal cementowa bywa otrzymywana 
w taki sposób, że ogrzane do czerwoności że
lazo pozostawiamy w zetknięciu z węglem 
przez czas pewien. Analiza chemiczna do
wodzi, że w takich warunkach węgiel przeni
ka żelazo do bardzo znacznej głębokości.

W przypadkach powyższych działały tylko 
siły cząsteczkowe; jeżeli jednak dopomożemy 
im jeszcze siłami zewnętrznemi, to otrzyma
ne zjawiska muszą być nierównie ciekawsze.
Z  prześlicznych doświadczeń W, Springa 
wiedzieliśmy już, że w razie bardzo bliskiego 
zetknięcia się miedzi i cyny przenikają się 
one wzajem i na powierzchni obu metali znaj
dujemy warstwę zwykłego bronzu. Jed n ak 
że pod pewnem do£ć znacznem ciśnieniem

Spring otrzymał zupełne połączenie sprosz
kowanych metali, identyczne z tem, jakie 
otrzymujemy zwykle przez stopienie.

Oprócz ciśnienia inne jeszcze siły ułatw ia
ją  również ruch cząsteczkowy materyi. War- 
burg napełniał szklaną banię rtęcią albo 
kwasem siarczanym i po hermetycznem za
mknięciu pogrążał ją  w amalgamacie sodu, 
poddając całość działaniu prądu elektrycz
nego, przebiegającego z zewnątrz do wnętrza 
bani. Po pewnym czasie działania prądu 
można już było przekonać się, że sód prze
niknął przez szkło drogą elektrolizy i połą
czył się z płynem, napełniającym banię. Do
świadczenie udaje się łatwiej w podniesionej 
nieco temperaturze; jednakże i w tem peratu
rze zwykłej wyniki bywają zupełnie zadawal- 
niające. Jeżeli mamy szkło z zasadą sodo
wą, to przenikają przezeń wszystkie metale, 
posiadające cząsteczki mniejsze aniżeli sód, 
np. litowe. Sód szkła wydziela się przede
wszystkiem a lit go zastępuje; jeżeli elektro
liza trwa dalej, lit również zjawia się już na 
stronie wewnętrznej bani. W takich warun
kach szkło przybiera zabarwienie mleczne, 
a ścisłość i spójność jego znacznie się zmniej
szają.

Możnaby tu przytoczyć cały szereg do
świadczeń tego rodzaju Sądzę jednak, że 
i powyższe dowodzą aż nadto przekonywają
co, że w materyi stałej ruchy cząsteczkowe 
bywają w pewnych warunkach nader ener
giczne i mierzą się już nie na setne części 
milimetra, jak  w przykładzie pierwszym, ale 
na całe milimetry, a nawet decymetry.

Poznajomiwszy się ze zjawiskiem ruchu 
cząsteczkowego na przykładach prostych, mo
żemy przejść teraz do badania zjawisk bar
dziej złożonych.

Poddajmy tedy okrągły pręt stalowy roz
ciąganiu o tyle silnemu, ażeby mogło nastą
pić zerwanie. Dostrzeżemy tu naprzód pew
ne zwężenie, a potem dopiero nastąpi w tem 
miejscu zerwanie. Zaprzestańmy jednak dal
szego rozciągania w chwili, kiedy zwężenie 
stanie się widocznem i drogą walcowania do
prowadźmy znowu nasz pręt do średnicy 
dawniejszej. Rozpoczynamy teraz rozciąga
nie na nowo i przekonamy się, że zwężenie 
nie nastąpi już na dawnem miejscu, ale w zu
pełnie innem. Możemy powtarzać doświad- 

| ozenie kilkakrotnie i za każdym razem, jak
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to udowodnił H artm ann, zwężenie następuje 
w innem miejscu. Jak iż  stąd wniosek? Oto 
w miejscach zagrożonych, gdzie średnica 
pręta staje się mniejszą, metal twardnieje, 
zmienia swój ustrój w celu przeciwdziałania 
niszczącej sile zewnętrznej. Faurie przeko
nał się, źe następujące po sobie zwężenia 
leżą na odległościach równych podwójnej 
długości miejsca zaatakowanego. A więc 
materya zmienia się nawet na pewnej prze
strzeni poza dostrzegalnem dla oka zwę
żeniem.

Istn ieją pewne aliaże, które posiadają po
wyższą własność w stopniu bardzo wysokim. 
Pewne rodzaje stali zawierającej nikiel mo
gą istnieć w dwu stanach zupełnie odmien
nych,—w jednym nie posiadają własności 
magnetycznych, są giętkie, a twardość ich 
bywa nieznaczna; w stanie drugim taka stal 
jest twarda, łamliwa i działa jak ibagnes. 
Granica sprężystości i obciążenia w stanie 
drugim jes t nierównie wyższa, aniżeli w sta
nie pierwszym. Jeżeli poddamy pręt aliażu 
pierwszego rodzaju rozciąganiu, to daje się 
on wyciągać nader znacznie, częstokroć do 
podwójnej długości i następnie przerywa się 
odrazu bez zwężenia. M etal, który przed 
doświadczeniem był miękki, teraz staje się 
twardym i łamliwym. Zjawisko to daje się 
wytłumaczyć dość łatwo. W chwili, kiedy 
pierwsze zerwanie ma nastąpić metal znacz
nie twardnieje w miejscu zagrożonem i staje 
się bardziej odpornym. A więc siła zewnętrz
na dąży do zerwania pręta w innem słabszem 
miejscu, potem w trzeciem, czwartem i t. d. 
i w ten sposób umiejscowienie przypuszczal
nego zerwania przechodzi z końca do końca 
pręta, aż wreszcie nastąpi zupełna zmiana 
materyi. Widzimy więc, źe materya wyczer
puje w danym razie wszelkie możliwe środki, 
broniąc się przeciw gwałtowi i ulega dopiero 
po długim i heroicznym oporze.

Wzmiankowane aliaże stali i niklu dają 
częstokroć zjawiska jeszcze dziwniejsze. Pod 
działaniem bardzo niskiej tem peratury pręt 
długi na metr w ciągu kilku sekund wydłuża 
się naraz o kilka dziesiątych milimetra. Kie
dy się ogląda poraź pierwszy ciekawy ten fe
nomen, to otrzymuje się zupełnie takie w ra
żenie, jakgdyby materya martwa nabrała 
nagle życia i ruchu.

Zmieniając warunki zewnętrzne tempera- j

tury, a może i ciśnienia, którym w danej 
chwili poddane są niektóre z tych aliaży, 
przekonamy się, że zmieniają one jednocze
śnie swój ustrój fizyko-chemiczny, niektóre 
nagle, odrazu, inne znów powoli. Widziano 
sztaby takiej stali niklowej, zmieniające swą 
długość stopniowo w ciągu całego roku. D a
nej temperaturze odpowiadają pewne warun
ki wewnętrzne istnienia aliażu, do których 
osiągnięcia materya jego dąży stopniowo 
i tak długo, aż dojdzie wreszcie do pożądanej 
równowagi.

Dzieją się zmiany podobne i w innych cia
łach. Szkło, poddane działaniu pewnej siły 
zewnętrznej, ugina się powoli, ale następnio 
ruch ten ustaje; ustrój chemiko-fizyczny ma
teryi zmienił się już w sposób taki, ażeby się 
zastosować do danych okoliczności. Zdejmu
jemy obciążenie i szkło wraca powoli do sta
nu normalnego,zmieniając znowu swój ustrój. 
Otóż w danym razie szkło radzi sobie zupeł
nie w taki sam sposób jak organizm żywy, 
który przystosowuje się celowo do warunków 
zewnętrznych.

Zjawiska optyczne dają nam również na
der ciekawe przykłady przystosowania. W eź
my, naprzykład, ciała fosforyzujące. Wiemy 
dziś bez najmniejszej wątpliwości, że ciała 
te sąto roztwory stałe małej ilości ciała ob
cego w ciele innem o zwykłym ustroju. Pod 
działaniem światła kombinacya ta ulega pew
nej zmianie i ciało przestaje fosforyzować. 
Skoro jednak usuniemy ten czynnik zewnętrz
ny, stosunek normalny wchodzi w swe prawa 
czasami odrazu, częściej jednak stopniowo 
i ciało zaczyna znowu świncić. Jednakże 
pewna ilość związków, które powstały pod 
działaniem światła, pozostaje zwykle i w no
wych warunkach, a zmiana ustroju ustaje 
zanim równowaga ostateczna zostanie osięg- 
nięta. Pewne związki nieprawne bywają 
więc poniekąd tolerowane, że się tak wyrazi
my, w tym ustroju społecznym i mogą się 
utrzymywać przez czas nieokreślony. Rzuć-* 
my jednak na takie ciało snop promieni 
czerwonych, lub infra-czerwonych, a wnet 
ujrzymy słabe rozświetlenie, zależne od 
gwałtownego wybuchu atomów samozwań
czych i zamieszczenia ich przez ugrupowanie 
prawowite. Równowaga następuje zupełna.

Używając języka naukowego, powiemy, że 
równowaga fizyko-chemiczna ciał fosforyzu
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jących jest funkcyą światła, które te  ciała 
otrzymują.

Rozumiane z tego punktu widzenia ciała 
fosforyzujące dają nam niemal zupełny obraz 
organizmu socyalnego. Najpiękniejszy jed 
nakże przykład takiego ustroju materyi 
nieorganicznej widzimy w zjawiskach foto
grafii barwnej według sposobu Becque- 
rela.

Chlorek, albo jodek srebra, jednostajnie 
szarawy, poddajemy działaniu światła pew
nej określonej barwy, przypuśćmy, czerwo
nej. Po upływie pewnego czasu chlorek s ta 
je się również czerwonym. Rzucamy nań 
następnie snop promieni zielonych. M aterya 
zmienia zabarwienie, przechodzi przez kolory 
niewyraźne, brudne, i wreszcie staje się zie
loną. Jakież tu zmiany zachodzą? Wiemy, 
że zabarwienie ciała zależy tylko od prom ie
ni, które ono odbija, to jes t takich, które nie 
przenikają przezeń. W  chwili, kiedy pro
mienie czerwone dosięgają chlorku srebra, 
ten ostatni ; pochłania je pod działaniem tego 
bodźca zewnętrznego i chcąc się go pozbyć, 
zmienia swój ustrój, przechodząc przez różne 
stany; kiedy wreszcie staje się czerwonym, 
wówczas odbija niepokojące go promienie, 
zmiany wewnętrzne ustają i następuje rów
nowaga. To samo dzieje się i pod działaniem 
każdej innej barwy. Wogóle mówiąc, chlo
rek walczy i broni się, zmienia swój ustrój, 
byle tylko dać skuteczny odpór wpływom 
zewnętrznym. W ytwarza więc na swej g ra 
nicy cały szereg fortyfikacyj, zastosowanych 
do sił wroga i zawsze jest w pogotowiu, aby 
go odepchnąć. Czyż nie je s t to ciekawy 
obraz organizmu żywego, albo teź dobrze 
rządzonego społeczeństwa?

Otóż jesteśmy już blisko problematów 
fizyologicznych. Chlorek srebra daje nam 
zarys dość wyraźny czynności instynktownie 
celowych. Przekształcenia, które w nim za 
chodzą i zmiany zabarwienia pod wpływem 

tświatła posiadają uderzające podobieństwo 
ze zmianami, którym ulegają pewne substan- 
cye, posiadające znaczenie pierwszorzędne 
w ustroju organizmu żywego. Dość wymie
nić chlorofil, który ma tak  ogromne znacze
nie w świecie roślinnym, barwnik naskórka 
negrów, czerwień siatkówki oka i t. d. W e 
wszystkich tych przykładach nie możemy nie 
widzieć zupełnego przystosowania do warun

ków życia na ziemi, wywołanych przez wła
sności światła słonecznego.

M ałe zboczenie od wykładu uczyni podo
bieństwo powyższe jeszcze wyraźniejszem. 
Możnaby się dziwić na razie, że murzyni, wy
stawieni ustawicznie na działanie palących 
promieni słońca, posiadają jednak zabarwie
nie skóry, które właśnie pochłania najwięcej 
tych promieni, a więc zdawałoby się, że mu
szą oni odczuwać upał nierównie dotkliwiej 
aniżeli my, ludzie biali. Jeżeli jednak zba
damy rzecz tę nieco bliżej, przekonamy się, 
Że szczególność ta  nie jest wcale błędem ze 
strony przyrody. Doświadczenie bezpośred
nie przekonywa, że ludzie zmuszeni przeby
wać dłuższy czas w górach lub pustyniach, 
zaczynają znosić bez zmęczenia promieniowa
nie słońca wówczas dopiero, kiedy skóra ich 

! nabierze odcienia miedzianego, jaki przywożą 
] ze swych wycieczek podróżnicy alpejscy. 

Mosso stwierdził, źe będąc na szczytach gór, 
możemy znosić bez najmniejszej szkody pro
mieniowanie słońca, uczerniwszy sobie twarz, 
szyję i ręce w sadzy, to jest stając się murzy
nem przygodnym Otóż zrozumieć ten fakt 
niezrozumiały bardzo łatwo. Pod działa
niem promieni słonecznych (a szczególnie 
promieni o krótkich falach) cierpi wyłącznie 
naskórek i dlatego właśnie albinosi są tak 
bardzo wrażliwi pod tym względem. A więc 
należy przedewszystkiem zapobiedz temu, 
ażeby promienie fioletowe i ultrafioletowe nie 
zatrzymywały się na powierzchni skóry, lecz 
przechodziły w głąb, co się też osiąga zupeł
nie przez czarne zabarwienie naskórka.

Czerwień siatkówki, k tóra daje nam moż
ność odróżniać tylko zarysy, ale nie barwy, 
służy skutkiem niezmiernej swej wrażliwości 
do widzenia przedmiotów bardzo słabo oświe
tlonych. Posiada ona najenergiczniejszą 
zdolność pochłaniania, to jest, mówiąc ina
czej—zużytkowuje najkorzystniej białe świa
tło słońca i jes t doń przystosowana.

Jesteśm y więc już daleko poza granicami 
życia materyi w takiem znaczeniu, jakie mu 
nadaliśmy na początku wykładu. Jednakże 
sam już ten fakt, żeśmy mogli przejść stop- 

| niowo i bez żadnych przeskoków od własności 
i m ateryi nieorganicznej, aż do zjawisk, które 

się z nią odbywają w organizmach żyjących, 
j  dowodzi, żeśmy mieli zupełną słuszność, opie- 
[ rając się na zjawiskach stosunkowo prostych,
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dających się zbadać w materyi bezwładnej, 
ażeby zrozumieć łatwiej zjawiska bardziej 
złożone świata organicznego.

Przechodzimy tedy do wniosków.
Być bardzo może, źe pewne umysły odważ

ne, lubujące się w przewidywaniu odległych 
możliwości, zapominając o uciążliwem bada
niu stanów przejściowych, chciałyby rzucić 
odrazu wspaniały most nad przepaścią i po
łączyć dziś już w jeden szereg ciągły zjawi
ska, dostrzegane w materyi nieorganicznej 
z temi, które widzimy w komórce żywej. Być 
może nawet, źe kiedyś most taki zostanie 
wzniesionym istotnie. Twierdzić to jednak 
dziś, lub też próbować takiej budowy, znaczy
łoby iść nazbyt szybko i narażać się na nieu
niknione zawody.

Nie przekraczajmy nigdy poza granice 
ścisłego doświadczenia i miejmy odwagę wy
czekiwania. Pozwólmy, niech idea rozwija 
się zwolna, ale niech idzie krokiem pewnym 
ku ideałowi prawdy. Bardzo być może, że 
w przyszłości przeKonamy się o istnieniu 
związku najściślejszego pomiędzy obu szere
gami zjawisk- -życia organicznego i materyi 
biernej, związku takiego, który usprawiedliwi 
wszelkie najodważniejsze hypotezy. Do cza- j  

su jednak miejmy na względzie tylko myśl 
wziętą za osnowę niniejszego wykładu, po
przestańmy na uznaniu, że zmiany owej ma- j  

teryi biernej stanowią także rodzaj życia we
wnętrznego; starajm y się je poznać i zastoso
wać zdobytą w ten sposób wiedzę do zrozu
mienia życia organicznego.

N auka żyje nadzieją i pracą sumienną. 
Twierdzić to, czego nie możemy udowodnić, 
byłoby rzeczą jej niegodną. Tego rodzaju 
zbyt gorączkowe postępowanie daje tylko oręż 
do rąk  ludzi mających wyłącznie podobnego 
rodzaju zwyrodniałe objawy wiedzy fałszywej, 
którzy rzucają oszczerstwa i bluźnią przeciw 
nauce wogóle. TJum p  Trzcińs]ci

KOMETY PERYODYOZNE 
W  ROKU 1901.

W  r. 1901 trzy ze znanych komet przecho
dzą przez punkty przysłoneczne swych orbit, 
mianowicie komety Brorsena, Denninga 
i Enckego.

Ozas przejścia komety Brorsena przez jej 
perihelium przypadał, według obliczeń E. 
Lampa, na 18-y stycznia.

Bieg komety Denninga, która, jak  wyli- 
j  czył Schulhof, przejdzie przez swój punkt 

przysłoneczny w początku lipca, jest w tym 
roku tak dla obserwacyi niedogodny, źe wy- 

| pada zgóry się zrzec jej odnalezienia. Oko
licznością godną uwagi jest blizkość orbity 

j  tego ciała i drogi pomienionej już komety 
Brorsena. Najkrótsza ich odległość, podle
gająca znacznym oczywiście zmianom wsku
tek zwichnięć, wynosi mniej niż milion kilo- 

! metrów. Komety te znajdowały się w r. 1881 
prawie jednocześnie w punkcie krzyżowania 
się ich orbit. Wyrażono przeto domysł, że 

i  obadwa te ciała powstały dopiero wówczas 
| przez podział z jednego, mianowicie z kome

ty Brorsena, i pobiegły różnemi drogami, 
i Ma to tłumaczyć, dlaczego nie stwierdzono 
j  obserwacyjnie trzech przejść komety Brorse

na przez punkt przysłoneczny po r. 1881, bo 
i jej przecież orbita musiałaby się zmienić 
wskutek owego oddzielenia się jej części. 
Pogląd ten nie jest wszakże prawdopodob
nym. W rzeczy samej, różnica prędkości 
tych komet w punkcie krzyżowania się wyno
siła całe 3 lun, taką przeto musiałaby być 
prędkość ich rozłączenia lub wybuchu—a nie 
widzimy, jaka  przyczyna prędkość tę mo
głaby wywołać.

Kometa Enckego, obserwowana już pod
czas 28 swych pojawień się, przebędzie w r. 
1901 drogę, podobną do przebieźonej w la- 

i tach 1825 i 1868; wówczas przeszła ona przez 
punkt przysłoneczny 16 i 14 września, w r. b. 
przypada na 25 tegoż miesiąca. Wnosząc 
z obserwacyi dwu tych pojawień się, powin
niśmy ją  odnaleźć koło połowy lipca na g ra
nicy gwiazdozbiorów Perseusza, Woźnicy 
i Byka. Stąd uda się ona przez t i x W oź
nicy, przez K astora Bliźniąt, o kilka stopni 
na północ od Praesepe R aka i na początku 
września zniknie w gwiazdozbiorze Lwa. 
Blask jej rosnąć będzie stale w ciągu tych 
dwu miesięcy, tak  źe w końcu świecić ona 
będzie równie jasno, jak  gwiazda 7-ej wiel
kości. Blask komety tej i zmiany tego blasku 
były zupełnie takie same w r. 1827 i 1868; 
wogóle zaś kometa Enckego w przeciwień
stwie do wielu, jeżeli nie do większości komet 

| peryodycznych, nie doznała od czasu pierw-
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szej jej obserwacji w r. 1786 dostrzeżonego 
osłabienia blasku. Tegoroczny jej powrót 
dostarczy nam sposobności porównania fizycz
nych jej cech dawniejszych z obecnemi. Po 
przejściu przez punkt przysłoneczny kometa 
winna byó widoczna dla półkuli południowej 
w warunkach analogicznych z temi, w jakich 
będzie widoczna przed tem przejściem dla 
półkuli północnej. Lecz w roku 1825 ani 
w 1868 nie obserwowano jej po przejściu 
przez perihelium. Zdaje się stałą właści
wością tej komety, źe otaczająca ją  powloką 
mglista roztacza po przejściu przez punkt 
przysłoneczny światło daleko słabsze niż 
przedtem.

Z  innych komet o krótkim czasie obiegu 
spodziewać się można conajwyżej odnalezie
nia raz dopiero obserwowanej komety Leoni
dów (Tempel 1866 I). Nie jes t bowiem n:e- 
możebnem opóźnienie o dwa do trzech lat 
względem prawdopodobnego okresu (331/4), 
wyliczonego na podstawie obserwacyj ukaza
nia się jej pierwszego. Wszakże, gdyby na
wet na drodze Leonidów odkryto rzeczywiście 
kometę, to nie wolno będzie wprost ją  uwa
żać za tożsamą z kometą Templa; albowiem 
nie jest bynajmniej niemożliwe, źe wpośród 
mnóstwa drobnych meteorów krąży kilka 
różnych komet.

(Naturwiss Rundsch.). m. h h.

SPRAWOZDANIE.

—  Sieroszewski W acław . 12 lat w kraju
jaklitÓW. Z mapą i 167 rysunkami. Str. 414. 
Warszawa, druk Fr. Karpińskiego, 1900.

Literatura nasza, tak uboga w prace na polu 
geografii i etnografii, została wzbogacona książką  
p. 8 ., to je s t nie kompilacyą, ale cennym zb io
rem własnych spostrzeżeń, owocem 12-letniego  
badania, Jestto praca przeważnie etnograficzna 
i ta jej część posiada największą wartość P o
p rzed za ją  wstęp poświęcony geografii, opisowi 
klimatu, flory i fauny Opis geograficzny kraju 
jakutów, obejmującego 70 0 0 0  mil kw., nie może 
opierać się na osobistych tylko spostrzeżeniach. 
Autor posiłkuje się wiadomościami z licznych  
eksploratorów, jak Middendorf, Naake, Tol, Cze- 
kanowski i in. Korzystając z tych badań, p S ie
roszewski daje treściw y opis gór, rzek, jezior. 
Nie wiemy dokładnie, jaką część kraju autor po
znał osobiście, widać jednak z toku opowiadania, 
że odbył podróż do ujść Jany, oraz że znane mu

są ułusy położone pomiędzy dolnym Ałdunem 
a Leną i leżące na zachód od Jakucka. D ołączo
na mapa pozostawia bardzo wiele do życzenia. 
Drugi rozdział autor poświęca opisowi klimatu. 
Świetna tu charakterystyka jakuckiej zimy! W ła
sne postrzeżeuia autor dopełnia danemi ze spo
strzeżeń stacyj meteorologicznych w Sagastjrze  
(ujścia Leny), Jakueku i W ierchoiańsku. T łu
maczenie jednak naukowe faktów nie zawsze jest  
ścisłe.

W ogólnych uwagach o florze tego obszaru 
p. S. zwraca uwagę, że pod wysokiemi szeroko
ściami wyraźnie zaznacza się zależność rozwoju 
roślin od najdrobniejszych szczegółów otoczenia, 
jak urodzajność i natura gleby, położenie chro
niące przed wiatrami, wilgotność i t. d. Ciekawe 
są uwagi o rozmieszczeniu i charakterze borów 
modrzewiowych, sosnowych i świerkowych i o roz
woju roślin na wiosnę, kiedy gałązki górne za
czynają puszczać pączki i budzą się do życia, 
podczas gdy dolna część rośliny, zanurzona 
w śniegu, jest zupełnie zamarznięta zarówno jak  
korzenie w przemarzłej ziemi. Tam jednak gdzie 
autor opisuje mniej od pospolitych drzew znane 
rośliny, nazwy ich polskie często nie odpowiada
ją  łacińskim, i nie wiemy, które z nich użyte są 
właściwie. Np. wierzba czerwona— Cornus sibi- 
rica, co odpowiada : dereń syberyjski; drę-
twik =  Achilea milefolium odpowiada krwawni
kowi; jarzębiec nazwany Potentilla (jarzębiec 
=  Hieracium; Potentilla =  srebrnik); Yeronica, 
przełącznik, zowie się blotnica. Poa attenuata 
u p. S. =  mielec, co odpowiada Glyceria aqua- 
tica. Konopie płonne, Galeopsis Tetrahit, odpo
wiada: poziewnik szors<kolistny. Trawa (!!)
palczasta =  glon (!'?). Autor w odsyłaczu ob
jaśnia, że nazwy te zostały zapożyczone ze Słow
nika p. E . M ajewskiego.

Obszerny jest opis rolnictwa i zboża jakuckie- 
go, które stopniowo przystosowuje się do trud
nych warunków klimatycznych, do walki z suszą 
i szronem, okazuje się coraz wytrzymalszem, 
skraca czas rozwoju i powoli posuwa się ku p ó ł
nocy. Opisy te oparte są na wlasnem doświad
czeniu, gdyż p. Sieroszewski sam uprawiał kawa
łek pola.

Opis fauny ułożony jest systematyczniej. Cie
kawy jest opis przelotu ptaków. Komary zwró
ciły szczególną uwagę autora, wpłynęły one, zd a
niem jego, na stosunki społeczne. Powstawanie 
pojedyńczych oddalonych osad z powodu mnó- 
s'wa komarów jest, wprost niemożliwe, nie p o 
zwoliły one rodom jakuckim rozpełzać się szero
ko po pustyniach, gdyż tylko życie gromadue 
pod osłoną dymów pozwala jako tako człow ieko
wi walczyć z tą plagą. W edług podania jakutów  
dzikie konie, chroniąc się od komarów w dymach 
osad ludzkich, stały się zwierzętami domowemi. 
Pies jakucki przedstawia raczej obraz współży
cia niż zupełnego przyswojenia. Jakut psa nigdy 
nie karmi, pozwala mu tylko oblizywać dzieci 
z brudu. Podobno psy dzikie i wpół dzikie czu
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ją  szczególny pociąg do ludzkiego kału i w tem 
tkwi może pierwszy powód zbliżenia się psa do 
człowieka. Obszerny też jest opis bydia i konia 
jakuckiego.

Część książki etnograficzna . obejmuje bardzo 
ciekawy i system atyczny opis wszystkich sł ron 
życia jakutów, pokarmu, odzieży, budowli, sprzę
tów, zwyczajów, wierzeń i t. d.

W ogóle wszystkie opisy i spostrzeżenia autora, 
nie wymagające specyalnego wykształcenia przy
rodniczego, świadczą o umyśle spostrzegawczym; 
uwagi jego są trafne, a opisy sumienne. Korzy
sta on z innych autorów, ale to, co przytacza, 
służy zwykle na poparcie jego zdania, lub wypeł- 
n'enie braków; wszystkie cytaty wybrane są umie
jętnie, a dzieło w przypiskach wskazane.

Styl p. Sieroszewskiego znany jes t w naszej 
litfraturze, spotykamy jednak niek‘óre błędy, np. 
sam 30  (plon), liszajnik i in. Książka czyta się 
łatwo, przyjemnie i z pożytkiem.

Co do strony zewnętrznej, to przeds'awia się 
ona bardzo niekorzystnie : błędów drukarskich 
mnóstwo, ryciny zamazane, zbroszurowanie 
nędzne. W. Wr.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Zakrycie  gwiazd przez jądro komety.
W marcu 1899  r. Swift odkrył nową kometę, 
która w końcu kwietnia posiadała jądro dość 
znaczne, widoczne gołem okiem, le z przez krótki 
bardzo przeciąg czasu. Fotografie komety wy
kazały, że największa długość warkocza docho
dziła do 9°, przytem kształt jego ulegał zmianie 
z dnia na dzień. Perinne dokona! w obserwa
toryum Licka (w Kalifornii) badań nad załama 
nietn się promieni idących od dwu gwiazd, za 
krytych przez jądro komety, któn go średnica 
wynosiła 28 (J00 hm  W ciągu pierwszej nocy 
(d. 18 maja 1899 r.) promienie jednej z gwiazd 
przechodziły przez grubą warstwę jądra komety 
(2 7 0  0 0 0  Icm); podobnież było dnia 9 czerwca, 
gdy światło od innej gwiazdy przeszło przez 
254 0 0 0  hm  materyi kometowej. Tymczasem  
odległość kątowa gwiazd nie uległa zmianie, czyłi 
innemi słowy, nie znaleziono żadnych śladów 
refrakcyi. Do takiego samego rezultatu doszli 
inni obserwatorowie : Barnard i Burnham.

O. T.

—  Widmo mgławicy. Scheiner w Poczdamie 
otrzymał fotografią widma mgławicy w Androme
dzie posiłkując się spektrografem ze zwierciadłem, 
którego średnica wynosiła 32 cm, a odległość 
ogniskowa 96 cm. Ekspozycyą trwała 7 ' /2 go 
dzin (w ciągu dwu nocy); znaleziono wielkie 
podobieństwo widma mgławicy z widmem słońca, 
skąd Scheiner wnioskuje, że gwiazdy, stanowiące 
spiralną mgławicę Andromedy, należą przeważnie 
do drugiego typu gwiazd (według Vogla).

O. T.

—  Fotom etrya gwiazd. Prof. Dufour w Szwaj
caryi porównywał blask niektórych gwiazd ze 
światłem palnika gazowego, spalającego 160 l i 
trów gazu w ciągu 1 godziny, i doszedł do rezul
tatu, że palnik w odległości 6 m  świecił z taką 
samą siłą jak księżyc w ppJni, a w odległości 
2 000  m  jak gwiazda Arkturus na wysości 19° 
40' nad poziomem Światło Arkturusa jest za-

/2  0 0 0 \ 2 „ „ 
tem ^—- — I =  1 1 0 0 0 0  razy słabsze, niż księ

życa w pełni. O. T.

—  Ciepło od gwiazd. Zapomocą radiome
tru własnej konstrukcyi Nicliolle (w Stanach Z je
dnoczonych) znalazł, że ciepło, otrzymywane od 
gwiazdy Arkturusa wyrównywa ciepłu świecy 
w odległości 9 hm; W egi zaś (w gwiazdozbiorze

I Liry) równa się ciepłu świecy w odległości 20 hm.
O. T.

—  Stosowanie techniczne elektro lity wody.
Elektrolityczny rozkład wody na tlen i wodór,

[ odkryty przed stu laty przez Rittera, w ostatnich 
czasach dopiero znajduje zastosowanie w prze- 

j  myślę. Fabrykacya tlenu i wodoru zapomocą tej 
i metody odbywa się podług opisu O. Schmidta 
i w t ik i sposób, że szereg naczyń napełnionych łu

giem poddaje się elektrolizie; elektrody żelazne 
służą do doprowadzania i odprowadzania prądu. 
Szczególną uwagę zwracać należy na to, aby wo
dór i tlen nie mieszały się, co może spowodować 
w chwili używania tych gazów niebezpieczne wy
buchy. Oba gazy zostają wciskane pod ciśnie
niem 150 atmosfer do stalowych cylindrów  

j i w ten sposób zostają przesyłane. Kilogram wo- 
| doru kosztuje zaledwie 1 markę 60 fen Pod

czas kiedy dawniej niemal wyłącznie stosowano 
tlen, w ostatnich czasach wodór znajduje coraz 
szersze zastosowanie jako źródło ciepła a pośred
nio i światła. Wodór używany jest np. do luto
wania metali, do topienia i t. p. W nowszych 
czasach znajduje on szerokie zastosowanie do na
pełniania balonów. Wreszcie jako źródło światła 
staje do konkurencyi z węglikiem wapnia. Sto
sowanie wodoru do oświetlenia umożliwioneni zo
stało przez wprowadzenie palników Auera, gdyż 
płomień w ołoru, jak wiadomo, światła nie w y
dziela. W palnikach auerowskich jednakże cho
dzi wyłącznie o ilość ciepła, wydzielającą się pod
czas spalenia i pod tym względem wodór prze
wyższa inne materyały palne. Ciekawem jest 
zestawienie ilości ciepła, zużywanych na otrzy
manie światła jednej świecy normalnej przez go 
dzinę :

acetylen. . . 12,6 kał. w zwykłym palniku
gaz oświetlający . 13,7 | 
gaz wodny . . . 13,5  > w palniku Auera
wodór . . . .  6 ,16  )

Co do kosztów, to świeca świa(ła wodorowego 
kosztuje 0 .0 2 5  centym, przez godzinę, podczas 
kiedy świeca światła acetylenowego kosztu-
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je  0 ,0 5 9  centym. Na przeszkodzie rozpowszech- I 
nieniu światła wodorowego stoi jednakże waga 
cylindrów, służących do transportowania wodoru, 
a więc i koszty transportu, pozatem zaś trudność 
regulowania prądu gazu, zamkniętego pod tak  
wielkiem ciśnieniem (1 5 0  atm .). W reszcie zwró
cić należy uwagę i na to, że wodór jako gaz 
o nieznacznej wadze cząsteczkowej z wielką ła t
wością przedostaje się przez wszelkie szczeliny  
w rurach doprowadzających i wskutek tego mniej 
się nadaje niż każdy inny do transportowania 
na odległość zapomocą rur gazowych. Od tech
nicznego pokonania tych trudności zależy zw y
cięstwo wodoru na rynku materyałów oświetla
jących.

(Zeitschr. f. E lektroch. t. VII, str. 2 9 5  — 300).

M. C.

—  Użytkowanie siły wodnej do celów elek
trochem ii. Wobec drożyzny węgla, wynikającej 
z ciągłego choć powolnego wyczerpywania się te 
go materyału, przem ysł poszukuje innych, tań 
szych źródeł energii : jako takie występują na 
widownię siła spadku wód i energia gazów pal
nych bezużytecznie uchodzących z wielkich p ie
ców. W poszukiwaniach tych przoduje najmłod
sza gałąź przem ysłu chemicznego: elektrochemia; 
fabrykacya węgliku wapnia, koncentrująca się 
przeważnie we Francyi i w Szwajcaryi, czerpie 
energią niemal wyłącznie z wodospadów. N ie
dogodna ich strona polega na nierównomiernej 
ilości dopływu wody oraz na jej zamarzaniu, 
które unieruchomią fabryki, korzystające z tego  
źródła, na dwa miesiące w roku. Szkopuł ten 
ominąć się daje w taki sposób, że jako rezerwę
stosuje się maszyny parowe, które działają wtedy j
kiedy ilość wody je s t  nieznaczna, jak to się dzie
je  w lecie, lub skoro brak jej zupełnie— jak  to 
bywa podczas zim y. J. M iller przeprowadził 
bardzo ciekawe obliczenie, z którego wynika, 
że nawet posiłkując się pomocniczo maszynami 
parowemi opłaca się stosować energią spadku  
wód. Siła jednego konia przez godzinę kosztuje 
podług tego obliczenia, skoro przyjmiemy za pod- j 
stawę nawet najtańszą cenę w ęgla :

w razie stosowania siły  wodnej , . . . 0 ,21  fen. I
w razie stosowania siły wodnej i dwu

rezerwowych maszyn parowych . . . 0 ,6 1  fen. 
w razie stosowania maszyn parowych

w y łą czn ie .......................................................1,11 fen.
w razie użytkowania gazów z wielkich

pieców...............................................................1 ,00  fen. I

(Zeitschr. f. E lektroch. t. 7 , str. 172 — 188).

M . C.

—  Elektroliza stopionych soli przedstawia 
dotąd pomimo szerokiego zastosowania w prze
myśle w iele stron ciemnych. Zjawiska wtórne, ! 
mające w elektrolizie roztworów podrzędne zna- j  
czenie występują tu często na pierwszy plan |

i zmieniają charakter elektrolizy do tego stopnia, 
że elektrolit zachowuje się napozór jako prze
wodnik metaliczny, t . j .  nie ulega zmianie pod
czas przechodzenia przezeń prądu elektrycznego. 
Z badań Lorenza wynika, że nienormalne zacho
wanie wynika z rozpuszczalności metali w stop io
nych solach : czy powstają przytem istotne roz
twory czy też kolonialne emulsye — rzecz to dotąd 
niewyjaśniona: rozpuszczalność metali wzrasta 
wraz z temperaturą. Pracując w niskiej tem 
peraturze i w warunkach zapobiegających dyfuzyi 
Lorenz otrzymał produkty elektrolizy, ilościowo 
odpowiadające prawu Faradaya.

(Zeitschr. f. Elektroch. t. V II, str. 2 7 7 — 286).

M . C.

—  Lampka Nernsta dotąd nie wyszła jeszcze  
z laboratoryum wynalazcy na arenę przemysłu. 
Z badań Nernsta i Wilda wynika, że co do wy
dajności światła zajmuje ona miejsce pośrednie

j pomiędzy lampkami żarowemi zwykłego typu 
a wielkiemi lampami łukowemi : lampka Nernsta 
wymaga do otrzymania światła świecy normalnej 
nakładu energii elektrycznej 2 wattów, podczas 
kiedy żarówki zużywają w tym celu 4 watt., 
a lampy łukowe 1,7 watt. Po 180 godzinach 
lampka Nernsta zmniejsza znacznie swą wydaj
ność i musi uledz odnowieniu.

(Zeitschr. f. Elektroch. t. VII, str. 373  — 3 76).

M . C.

—  W pływ zimna na komórki roślinne Lył ba
dany przez pp. Matruchota i Molliarda, którzy 
dochodzą do wniosku, że zamrażanie komórek 
roślinnych wywołuje w nich takież same zmiany 
cytologiczne, jak i działania plazmolityczne, oraz 
powolne lub szybkie wysuszanie komórek. J ą 
dro we wszystkich tych przypadkach zdaje się 
podlegać eksosmozie, tak, że w istocie rzeczy  
śmierć komórki roślinnej przemrożonej jest wła
ściwie śmiercią wskutek utraty wody, czyli w y
schnięcia.

(C. R ). J a n  1 .

ROZMAITOŚCI.

—  Projekt kanadyjskiej wyprawy podbiegu
nowej. P. Bernier z Quebecu przedstawił an
gielskiemu „Royal colonial Institute” projekt 
zbadania okolic bieguna północnego, uznany już 
poprzednio przez Towarzystwo geograficzne 
w Quebecu.

Wyprawa ma wyjść z cieśniny Berynga i iść 
w lipcu wzdłuż brzegów syberyjskich do lodów  
w okolicy 170° i 165°, aby następnie skierować 
się w sierpniu i wrześniu wprost ku północy. Co 
miesiąc mają być wypuszczane małe balony ze 
sprawozdaniami, oraz z kopiami sprawozdań po-
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przednich. Zastosowana ma też tu być na wiel
ką skalę fotografia; do fotografowania ua znacz
ne odległości mają być użyte latawce.

W ciągu następnej wiosny i następnego lata 
wyprawa ma się rozdzielić i udać się ku biegu
nowi dwiema drogami : północno-wschodnią i p o 
łudniowo-zachodnią; wyprawy te mają się komu
nikować ze statkiem zapomocą wystrzałów sy
gnałowych i telegrafu bez drutu. Droga pi-ze- 
byta ma być co 1 6 0 0  m  oznaczona zapo
mocą kopców wydrążonych i zapełnionych pro
wiantem w formie skondensowanej, przyczem  
składane być mają sprawozdania piśmienne.

Plan ten został przedstawiony rządowi kana
dyjskiemu.

(Rev. Scient.) J a n  T.

—  Przem ysł elektrotechniczny w Niemczech.
Żadna gałąź nauki i przemysłu nie wykazuje tak 
szybkiego rozwoju jak elektrotechnika, która 
przed dwudziestu laty jeszcze prawie w zarodku, 
zajmuje dziś stanowisko pierwszorzędne. Nigdzie 
jednak postęp w tym kierunku nie poszedł tak 
szybko jak w Niemczech, które wyprzedziły na 
tej drodze wszystkie inne państwa, przynajmniej 
europejskie. Liczne fabryki elektryczne i towa
rzystwa tramwajowe w Niemczech rozporządzają 
prawdziwie imponującemi kapitałami. Przodu
jące miejsce na tej liście zajmują trzy najstarsze 
firmy niemieckie : „Allgemeine Elektricitats Ge- 
sellschaft" w Berlinie z 60 milionami marek 
w akcyach i 30 w obligacyach, Siemens i Hal- 
ske w Berlinie z 54Y 2 milionami w akcyach i 30  
w obligacyach, oraz „Elektricitats Aktien Gesel- 
schaft yormals Schuckert et C o” w Norymber
dze, która, stanowiąc jednę całość z towarzy
stwem norymberskiem „Continental Geselschaft 
fur elektrische Unternehmungen” rozporządza 
kapitałem 74 milionów w akcyach i 4 0  w obli
gacyach. Berlińskie towarzystwo tramwajowe 
nGrosse Berliner Strassenbahn” posiada w ak
cyach przeszło 85 i w obligacyach 18 milionów  
marek. Dla całości obrazu dodać należy, że 33  
główniejsze fabryki i towarzystwa elektryczne 
w Niemczech przedstawiają wspólnie kapitał 679  
milionów w akcyach i 391 w obligacyach, czyli 
że wielki przemysł elektrotechniczny rozporzą
dza w tym kraju kapitałem przeszło miliarda 
marek.

W . W .

OBJAWY ASTRONOMICZNE
W M. MAJU.

Do planet wielkich, które będą w b. m. wi
dzialne golem okiem, zaliczyć należy Marsa, Jo
wisza i Saturna. Od d. 22-go lutego, t. j .  od 
czasu przeciwstawienia ze słońcem, Mars oddala 
się od ziemi; odległość ta zwiększyła się do dnia 
1 maja od 0 ,6 8 0  do 1 ,039 (przyjąwszy średnią

odległość ziemi od słońca za 1). W ciągu maja 
Mars odsunie się od ziemi jeszcze na kilka dzie
siątych części, wskutek czego średnica pozorna 
planety zmaleje do 8"; siła blasku zmniejszyła 
się już w znacznym stopniu. D. 28  Mars bę
dzie w kwadraturze ze słońcem. N ajbliższą  
większą gwiazdą je s t a  Lwa, z którą Mars znaj
dować się będzie w złączeniu d. 4 -go. Przez lu 
netę widać 0 ,9  części tarczy.

W gwiazdozbiorze Strzelca świecą blisko s ie 
bie Jowisz i Saturn; pierwszy z nich daje się roz
poznać niezmi irnie łatwo po silnym blasku; wiel
kość średnicy pozornej wynosi około 40". W cią
gu miesiąca odległość Jowisza od ziemi zmniejsza 
się od 4 ,6 9 8  do 4 ,291 (w  przyjętej poprzednio 
jednostce).

Jowisz posiada znaczno zboczenie południowe 
(— 22°), w chwili przejścia przez południk (nad 
ranem) znajduje się nisko nad poziomem, pomimo 
to skutkiem silnego światła daje się z łatwością 
na niebie wyszukać.

Z lewej Btrony Jowisza nieco ku dołowi do
strzeżemy Saturna, posiadającego światło blade, 
matowe. Średnica pozorna wynosi 16". Koniec 

| maja i m. czerwiec zaliczyć należy do najdogod
niejszych (względnie) miesięcy w roku dla obser- 

j wacyi Saturna, a to z powodu, że d. 5 go czerw
ca planeta znajdować się będzie w przeciwstawie- 

| niu ze słońcem, chociaż świecić będzie niezbyt
wysoko nad poziomem.

Odległość Saturna od ziemi w maju zmniejsza 
się od 9 ,617  do 9 ,173  średnich odległości ziemi 
od słońca.

Pierścień planety je s t obecnie dość rozwarty; 
część, zwrócona ku ziemi, zakrywa południową 
(górną) półkulę Saturna. Wymiary pozorne 
pierścienia są obecnie następujące: oś mała 16,6", 
oś wielka 40,4".

Odmiany księżyca : Pełnia dnia 3-go o godzi
nie 7 m. 43 w., ostatnia kwadra 11-go o godz. 4 
m. 2 pp., nów 18-go o g. 7 m. 2 wiecz., pierw
sza kwadra 25-go o godz. 7 m. 4 rano.

W czasie pełni księżyc wchodzi w półcień, rzu
cony przez ziemię, o godz. 5 m. 29 pp. według 
czasu warszawskiego; momentu tego zauważyć 
się nieda, gdyż księżyc wschodzi dnia 3-go maja 
o godz. 7 m. 29 w. Środek zaćmienia nastąpi 
o godz. 7 m. 55 wiecz,, koniec o godz. 10 m. 21 
wiecz. W razie sprzyjających warunków atmo- 

! sferycznych da się zauważyć jedynie zejście pól- 
; cienia z tarczy i to nawet z trudnością, gdyż w da

nym przypadku następuje nieznaczna zaledwie 
zmiana blasku księżyca.

Dnia 18 maja przypada całkowite zaćmienie 
słońca u nas niewidzialne. Pas zaćmienia cen
tralnego przejdzie przez południową część Ma
dagaskaru, przez Sumatrę, Borneo, Celebes i N o
wą Gwineę. Najdłużej zaćmienie trwać będzie 
na Sumatrze, gdyż 6 min. 14 sek.

G. Tołwiński.
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ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. Cz. T. w Ekaterynosławiu. Do ob
serwacyi plam na słońcu i białej plamy na M ar
sie wystarcza luneta astronomiczna średnich roz
miarów z soczew ką przedmiotową (objectiv) od 
100 do 120 m m  i odległością ogniskową od 180  
do 220  cm. Do takich lunet dołączają się szkła 
oczne (ocular) z powiększeniem od 70 do 80 ra
zy dla przedmiotów ziem skich, zaś od 80  do 
4 4 0  razy dla ciał niebieskich. Cena podobnych 
1'inet wynosić może od 700  do 1 050  marek nie
mieckich, a trójnóg (stativ) do nich około 100  
marek. Obstalunek można zrobić w Monachium  
u C. A. Steinheil Sóhne, Optisch-Astronomische 
Werkstfttte, Munchen, albo także w Monachium 
w zakładzie „Ertel e t Solin”; najlepiej zażądać 
od tych fabryk cennika ( Preis-L iste), który przy
syłają gratis. Lunety ze szkłam i przedmioto- 
wemi 200  m m , odległością ogniskową 380  cm 
i powiększeniem od 70  do 7 6 0  razy mogą kosz
tować około 5 0 0 0  marek; dla amatora sąto zb y
teczne narzędzia. Do obserwacyi słońca żądać

albo wypróbowanych szkieł kolorowych, albo be 
lioskopu, którego cena może być rozmaita.

KSIĄŻKI N A D ESŁA N E DO REDAKCYI.

—  Poradnik dla samouków. Część I, wy
danie 2-gie. Matematyka i Nauki przyrodnicze. 
Warszawa. Wy dawnie* wo K. Michalskiego i A. 
Heflicha. 1901. S'r. 728  Cena 1 rub.

— Dr Stefan Filipkiewicz. Cieplice trenczyń- 
skia na górnych Węgrzech. Kraków 1901. Str. 74.

—  Prof. Józef Nusbaum i Teodor Prymak.
Zur Entwickelungsgeschichte der lymphoiden 
Elemente der Thymus bei den Knochenfischen. 
Odh. z „Anatomische Anzeiger” 1901.

—  Prof. J. Nusbaum i S. Sidoriak. Beitrage 
zur Kenntis der Regenerationsvorgange nach 
kunstlichen Verletzungen bei alteren Bachforel- 
lenembryonen (Snlmoforia L.). Lipsk 1900.

—  Prof. Józef Nusbaum. Dybowscella baica- 
lensis nov. gen. nov. speries. Odb. z „Biologi- 
sches Centralblatt” . 1901.

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. 24 do 30 kwietnia 1901 r.

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

ae
u

Barometr 
700 mm  -f Temperatur w st C.

Ł-*03
U

Kierunek wiatru
Szybkość w metrach 

na tekundę

Suma
opadu

0  w a u 1

Q 7 r. i V 9 w 7 r. 1  p. 9 w. Naiw. Najn. £

24 S. 65,0 f.3,2 52,0 6,0 13,3 1 1 , 1 14.8 33 62 NE13, NE7, NE5 /  zrana
25 C. 5i.fi 5 0,2 44.4 4.0 4,5 2,1 1 1 , 1 2,7 7l NE 17,NK17,NElt1 o, l A 0 g. 1 230 a. m i 0 2 p. m;
26 P. 48,Q 49,7 5 1,1 2.4 6,0 8.1 1,2 84 £5,SE5, AT-i ',5 [ •  0 g. 6 p. m
27 S. fi4>3 fi4 3 55.o 1,5 15,5 10  5 l5,8 4,1 H E3,Es,E‘ 2 — •  kilkakrotnie
28 N. 54,2 53,3 52,4 lo,5 18,0 l3,o 18,5 5,1 66 E7,F.6,EG —
29 P. 51,2 5o,1 5o,3 1 1 , 2 19.1 ■2.7 19,7 10,5 73 SE7.SE9,SE10 0,0 •  dr. kilkakr.
3o W 5o,5 5 o,9 5i,6 12 , 1 15,* 13,2 11,3 lo,o 57 SE5,SE9,E5 4, ‘ •  z nocy

Średnie 5 2 ,o lo ,3  69 5,1

T R E Ś ć .  Józef Nusbaum. Kilka myśli o cyklu życiowym. — K. E. Guillaume. Życie m ateryi; 
tłum. P. Trzciński. —  Komaty peryodyczue w r. 1891,  przez m. h. h. —  Sprawozdanie. —  Kronika 
naukowa.—  R ozm aitości.—  Objawy astronom iczne.—  Odpowiedzi R edakcyi.—  Książki nadesłane.—

Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca W. W R Ó B LE W SK I. * Redaktor BR. ZNATOW ICZ.
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