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O STANOWISKU A. v. HALLERA 
W  HISTORYI EMBRY OLOGII.

W nauce o rozwoju zwierząt, od naj
dawniejszych jej początków dwie sprzecz
ne ze sobą ścierały się doktryny: prefor- 
macyi i epigenezy. Teorya preformacyi, 
czyli przedistnienia zarodków, utrzymy
wała, że w jajku zapłodnionem znajduje 
się już cały gotow y ustrój dorosły, ze 
w szystkiem i narządami wykształconemi 
ostatecznie, lecz zw iniętem i dziwacznie, 
•drobnemi niezmiernie i zupełnie przezro- 
czystemi. Naodwrót, teorya epigenezy, 
wyrażona poraź pierwszy w  formie w y
kończonej przez K. F. W olffa w  jego  
słynnej „Theoria generationis11 (1759), 
upatrywała w  procesach rozwojowych  
szereg zmian i różnicowań się następ
czych, zdążających powoli lecz statecz
nie do utworzenia z jednorodnych za
czątków—ustroju wykończonego, drogą 
powolnych modyfikacyj niezróżnicowa- 
nego zaczątka pierwotnego—jajka.

Już po osławionej teoryi W olffa, jesz
cze przez cały w iek X V III teorya przed
istnienia zarodków panowała niepodziel
nie : śmiałe w ystąpienie W olffa w  zbyt 
wielkiej było sprzeczności ze zdaniem

j  największych pow ag owoczesnych, aby 
m ogło sobie szybko prawo obywatelstwa  
w  nauce wyrobić. Dopiero w  pół wieku  
po W olffie, pod wpływem  badań Pan- 
dera, Meckla, a szczególniej K. E. v. B ae
ra—teorya epigenezy zapanowała w  nau
ce. Tu musimy z przyjemnością zazna
czyć fakt, że słynny nasz fizyolog J ę
drzej Śniadecki w  swej „Teoryi jestestw  
organicznych11 wypow iedział śmiałe na 
czasy owe zdanie, ż e : „w upłodnionem  
jaju żadne nie jest uformowane narzę- 
dzie“. W ielki b iolog polski uprzedził 
w ten sposób postęp embryologii zachod- 
dnio-europejskiej, duchem jakby przeczu
cia naukowego odczuwając prawdę, acz 
wypowiedzianą już, lecz przeoczoną i za
pomnianą.

Dlaczego idee W olffa tak długo cze
kać musiały na uznanie powszechne? 
Ogólnie przypisują to przewadze głosów  
ówczesnych powag embryologicznych, co 
się z oburzeniem opowiedziały przeciw  
„heretyckim" poglądom młodego a nie
znanego uczonego. Zjawisko takie nie 
jest niczem oderwanem w  historyi nau
ki : przecież we Francyi genialne idee
Darwina były przez czas długi poczyty
wane za czcze i fantastyczne złudzenia, 
a to pod wpływem panującego długo 
i bezsprzecznie autorytetu Cuyiera, który



786 WSZECHŚWIAT Nr 50

zm ógł ostatecznie w  nierównej na czasy  
owe walce, poglądy poprzedników Dar
wina — Lamarcka i Geoffroy- Saint-Hi- 
lairea.

Za najpoważniejszego przeciwnika idei 
W olffa uważają powszechnie A. v. H al
lera (1708—1777). W ielki autor „Ele
mentów fizyo log ii“ był zdecydowanym  
zwolennikiem teoryi przedistnienia i za 
zwyczaj cytują go w  pierwszym rządzie 
pomiędzy obrońcami doktryny, przypusz
czającej istnienie szeregu nieskończonego  
zarodków, „włożonych jedne w  drugie11. 
W  rozprawach, traktujących o historyi 
poglądów em bryologicznych często czy
tać się zdarza ustępy, potępiające w ie l
kiego fizyologa. którego Yerworn oskarża 
wprost, że „całą mocą pow agi swej po
pierał dogmat przedistnienia zarodków  
i w  ten sposób wstrzym ał postęp nauki 
o rozwoju zw ierząt więcej niż na pół 
stulecia" *).

Czytając to, moglibyśm y przypuszczać, 
że w  H allerze przesąd naukowy brał 
górę nad jasnym sądem badawczym; tak  
jednak nie b y ło : w przełożonych poniżej 
ustępach z pism jego w yjętych  widzim y  
niezw ykłą jasność wielkiej myśli, d osko
nale zdającej sobie sprawę z ów czesnego  
stanu nauki,jproroczo stawiającej zagad
nienia na drodze jej dalszego rozwoju. 
Chcę tu m ianowicie zwrócić uw agę czy
telników  na mało zazw yczaj uw zględ
niane dzieło Hallera, traktujące o po
twornościach Dzieło to przedstawia, 
rzecz można bez przesady, najlepszy 
traktat z teratologii w  wieku X V III, tak  
że na zasadzie jego z chęcią za liczyli
byśmy Hallera do tw órców  teratologii 
nowoczesnej.

Pomijając bogaty niezmiernie materyał 
faktyczny w  dziele tem zawarty, zw ró
cić tu musimy uw agę na w yw ody teo
retyczne, wypowiadane przez Hallera na 
schyłku jego życia. Szczególnie uderza
jący jest ustęp, w  którym sędziw y pre-

*) Max Yerworn. Allgemeine Physiologie. 
1895. Str. 18.

2) Alberti v. Haller. Operum Anatomici 
Argumenti Minorum. Tomus tertius. Lau- 
sannae. MDCCLXVHI. De Monstris libri duo.

formista mówi o znaczeniu badań tera- 
tologicznych dla podstawowych zagad
nień em bryologii normalnej (op. cit. L i
ber II, C. I ) :

„ ..  Jakąż tedy jest przyczyna, skut
kiem której powstają, Diezbyt wprawdzie 
często, wszelako niekiedy, istoty  o orga- 
nizacyi odmiennej, do zw ykłych form  
niepodobne? Zagadnienie to przenika do 
najskrytszych tajników płodzenia i nader 
starannie badanem być winno “.

„Jeżeli organizacya od zwykłej od
mienna, a przecież prawidłowa, uporząd
kowana i zdolna do życia, tworzy się 
skutkiem przypadku, jeżeli aż do tego  
stopnia przypadek może z materyi ożyw- 
nej budować ustroje do zw ykłych n ie
podobne, to byłoby to potężnym dow o
dem na korzyść teoryi ep igenezy“.

„Lecz jeżeli potwory te, chociaż od- 
miennną od zwykłej posiadają organiza- 
cyą, lecz do istnienia ludzkiego zdolne, 
zaopatrzone w  swe w łaściw e mięśnie,, 
naczynia i nerwy, były już takiemi od 
pierwszych początków człowieka, jakie- 
mi na św iat się ukazują—to znowu sy
stem przedistnienia w ielce przez potwory 
te stwierdzonym mi się być zdaje".

Zdaje się, że w  sposób bardziej w y 
raźny nie m ógłby w ypow iedzieć swej 
myśli żaden z em bryologów now ocze
snych, mających za sobą całe falangi 
pracowników na polu embryologii do
świadczalnej, starającej się drogą w y 
w oływ ania potworności sztucznych roz
strzygnąć odwieczny, a w nowej, bardziej 
wysubtelnionej formie, trwający spór po
między doktrynami przedistnienia a epi- 
genezy.

Co zaś dotyczę „bezwzględności, z jaką  
H aller narzucał swym współczesnym  
teoryą przedistnienia “, to w  sprawie tej 
najlepszem świadectwem  jest ustęp na
stępujący (tamże, roz. I I I ) :

„Ja sam, gdy w  r. 1735 znalazłem po
twora o dwu głow ach i pojedyńczym  
tułowiu, w  w ielu  rozprawach trzymałem  
się tegoż zdania (co do przedistnienia 
potworności). Obecnie—jak można tego  
od starca oczekiwać—wracam do zagad
nienia tego  w  ten sposób, że zapominam  
najzupełniej o tem, com dawniej o spo
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rze tym sądził i nie chcą bynajmniej zda
nia m ego umieszczać pomiędzy dowoda
mi mającemi zagadnienie to rozstrzygać. 
N ależy rozpatrywać zawsze poszczegól
ne klasy płodów potwornych i dla każ
dego z nich określać—czy m ogły one 
pow stać wskutek choroby, czyli też ich 
budowa odmienna była już taką w naj
wcześniejszych zaczątkach*1.

W idzimy tu, że na schyłku życia sw e
go Haller, trzymając się wciąż doktryny 
przedistnienia, traktuje teoryą epigenezy 
jako równoważną swym poglądom i mo
żliw ą alternatywę rozwiązania podsta
w ow ego sporu embryologicznego. W  ba
daniu objawów potworności widzi on 
klucz do zagadnień embryologii normal
nej i jakby przewiduje ukazanie się 
teratogenii, t. j. gałęzi embryologii ba
dającej powstawanie istot potwornych. 
Istotnie, w  badaniu przejawów potwor
ności nauka często następnie czerpała 
jedynie pewne wskazówki, co do istoty  
procesów tworzenia się „normalnego“ 
ustroju. K ażdy bowiem „typ“ morfolo
giczny jest w  istocie tylko linią idealną, 
po której obu stronach grupują się roz
m aicie najrozmaitsze zboczenia, bądź 
powierzchowne, bądź głębsze. Badania 
tych zboczeń często zmuszają nas do 
zmieniania naszych pojęć o „typie" sa
mym, przez nas stworzonym. Z drugiej 
strony, jak z obserwacyi prawidłowo 
funkcyonującego a zaw iłego mechanizmu 
trudno jest nieraz sądzić o zależności 
wzajemnej jego części składowych, a gdy  
kółko jedno lub sprężyna ulegnie znisz
czeniu, w ów czas o tych części roli zw y
kłej przekonać się możemy, tak też ze 
zboczeń rozwojowych sądzimy nieraz 
o zależności wzajemnej części zarodka,
0 której mało nas pouczają ich zwykłe, 
przez nas „normalnemi" i „harmonijne- 
m i“ zwane, stosunki.

A  co jest przyczyną zboczeń samych
1 ich nieskończonej rozmaitości? „Haec 
ąuaestio ad intima penetrat mysteria 
generationis“ . . .  (Haller).

Jan Tur.

OTRZYMYW ANIE ELEKTRYCZNIE  
ZW IĄZKÓW  AZOTOWYCH  

Z POW IETRZA.

W  numerze 35 W szechświata z r. b. 
podaliśmy wzmiankę o zawiązaniu się 
w Niagara-Falls towarzystwa pod na
zwą „The Atmospheric Products Compa- 
n y“, które wzięło za zadanie tak udosko
nalić otrzymywanie zw iązków azotowych  
z powietrza zapomocą elektryczności, 
aby w  ten sposób można było w ytw a
rzać na wielką skalę nawozy sztuczne. 
Że zadanie nowego tow arzystw a jest 
bardzo ważne, to w ątpliw ości nie pod
lega, to też cały św iat śledzi z niezmier- 
nem zaciekawieniem w szystkie stadya 
prac i usiłowań badaczów i wynalaz
ców, powołanych do rozwiązania na
stręczających się trudności. „Electrical 
World and Engineer“ podaje nowe szcze
góły, któremi śpieszymy podzielić się 
z czytelnikami W szechświata, przypomi
nając pokrótce na czem polega i do cze
go dąży nowa gałąź przemysłu.

Atmosfera ziemska składa się, jak w ia
domo, przeważnie z azotu i tlenu, tw o
rzących mieszaninę fizyczną, a dwa zm ie
szane tu pierwiastki w zw ykłych warun
kach nie wykazują żadnych skłonności 
do chemicznego łączenia się ze sobą. Pod  
wpływem iskry elektrycznej łączą się 
one jednakże i tworzą różne tlenki azo
tu, które szczególniej w  obecności alka
liów  przechodzą w  kwas azotaw y i azo
tow y i tworzą z niemi sole, mające w y 
soką wartość jako nawozy. Z tego to 
powodu w wodzie deszczowej podczas 
burzy znajdują się oba kwasy w dają
cych się łatw o stwierdzić ilościach. Przy 
pomocy sztucznych iskier elektrycznych  
udało się dotychczas otrzymać zaledwo 
bardzo nieznaczne ilości zw iązków  azo
towych z powietrza. Panow ie Karol S. 
Bradley i B. R. Lovejoy, nie szczędząc 
jednakże znacznych sum pieniężnych, po
cząwszy od roku 1899 badali warunki, 
w  jakich zapomocą siły  maszyn można 
otrzymać największą ilość poszukiwa
nych związków, tak, aby je można było
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wprowadzić na rynek handlowy. W  tym  
celu badacze wystawiali-3po w ietrze na 
działanie całego szeregu iskier'elektrycz
nych, w yw oływ anych w  specyalnym  
przyrządzie zamkniętym. P o wyjściu  
z tego przyrządu powietrze styka się 
z wodorotlenkiem potasu lub sodu, aże
by utworzyć saletrę potasow ą lub so
dową.

Iskry wszakże, które pow staw ały  
w  zw ykły sposób przez w yładow ania  
elektryczności statycznej nie odpowiada
ły  zupełnie pokładanym nadziejom. Pró
bowano w ięc następnie zastosow yw ania  
łuku św ietlnego z prądem zmiennym  
i stałym  o różnych napięciach i otrzy
mano w  końcu najlepsze wyniki z prą
dem stałym o napięciu 10 000 w oltów , 
jeżeli najpierw zbliżono oba bieguny tak,

że prąd przebijał powietrze na krótkiej 
odległości i tw orzył łuk, który następ
nie przerywano przez nader szybkie roz
sunięcie biegunów.

Schemat połączeń widzim y na poda
nym rysunku (fig. 1). Za źródło prądu 
służy w ielka dynamomaszyna do św iatła  
łukowego, wytwarzająca napięcie 10 000 
w oltów . B iegun odjemny m aszyny pro
wadzi do wału, obracającego się naokoło 
osi pionowej, od w ału zaś rozchodzi się 
sześć kontaktów, jak to w idać w  prze
cięciu na rysunku. Naprzeciwko tych  
kontaktów umieszczono na obwodzie 
koła sześć innych w  takiej odległości, 
że skutkiem obracania się w ału kontakty  
przechodzą wprawdzie bardzo blisko sie
bie, ale się nie dotykają. K ontakty  
stałe przytwierdzone są do wewnętrznej

1 strony szerokiego i wysokiego bębna, 
zam kniętego ze w szystkich stron, tak  
jednak, że są od ścian tegoż bębna sta
rannie izolowane. Wzdłuż bębna znaj
dują się, jeden nad drugim, 23 podobne 
kom plety kontaktowe na w ale i ścianie 
bębnowej. Każdy z kontaktów na ścia
nie bębna połączony jest za pośredni
ctwem  dławnika z biegunem dodatnim  
maszyny. Gdy w ał w ykonyw a szybkie 
obroty, łuk św ietlny przebija krótką 
przestrzeń powietrzną między kontakta
mi w  chwili, gdy te ostatnie stoją naj
bliżej siebie. W  tym  momencie zaczyna  
działać dławnik i zapobiega zbyt w ie l
kiemu w zrostowi prądu aż do chwili, 
w  której tenże zostanie przerwany wsku
tek natychm iastowego oddalenia się kon
taktów  skutkiem dalszego obrotu wału. 
Zastosowane w  tym przypadku dławniki 
są tak obliczone, że przez czas wynoszą
cy około ‘Aooo sekundy przedłużają im
puls w  chwili, gdy luk ma zgasnąć. 
Przez zastosowanie 8 000 w oltów  i z prą
dem, wynoszącym  około 1/.2„0 ampera na 
jeden łuk, ten ostatni osiąga długość 
10—15 cm. Do poruszania wału z kon
taktami służy mały, wprost z nim połą
czony elektromotor, robiący 500 obrotów  
na minutę. Ponieważ sześć par kontak
tów, leżących w  jednej płaszczyźnie, 
wyw ołuje za pełnym obrotem wału  
utworzenie się 36 łuków świetlnych, 
a takich szeregów kontaktowych jest 23, 
przeto, podczas 500 obrotów wału na 
minutę, tworzy się i gaśnie 414000 łuków  
świetlnych. Przez ten przyrząd bębno
w y przepędza się powietrze z szybkością 
pięciu stóp sześciennych amerykańskich 
na kontakt i godzinę. Ponieważ zaś 
wszystkiego jest 6 X 23 =  138 kontak
tów, przeto na godzinę przepływa przez 
bęben 690 stóp sześciennych czyli 19,5 m3 
powrietrza. Opuszczając bęben, powietrze 
zawiera 2l/ 2°/0 tlenków azotu, tak że 
ilość tlenków wytworzonych na godzinę, 
wobec zużycia 12 k ilow attów  energii 
elektrycznej, w ynosi w przybliżeniu  
635—1 000 g. Przed przepędzeniem przez 
bęben powietrze starannie się osusza, 
ażeby uchronić od zniszczenia części 
metaliczne. Mieszanina równych części
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azotu i tlenu daje lepsze wyniki niż po
wietrze. Teoretycznie ciekawy -i bardzo 
ważny dla dalszych usiłowań jest fakt, 
że do utworzenia się zw iązków tlenu  
z azotem potrzebny jest nietylko łuk 
elektryczny, lecz i obecność silnego pola 
elektrycznego. Zjawisko to da się obja
śnić zapewne tylko na podstawie najno
w szych poglądów na zachowanie^ się 
elektryczności w  gazach.E

Jak donosi nowo powstałe amerykań
skie pismo elektrochemiczne „Elektroche- 
mical Industry", próby z nowym sposo
bem fabrykacyi dały tak dobre i obiecu
jące rezultaty, że „Atmospheric Products 
Company" przystąpi do fabrykacyi na 
w ielką skalę, skoro tylko otrzyma prąd 
elektryczny od towarzystwa, które pod
jęło się jego dostawy. Fabrykacya ma 
się rozpocząć z siłą 2 000 koni. Ażeby 
w ytw orzyć całą ilość saletry, spotrzebo- 
wywanej przez Stany Zjednoczone, trze- 
baby rozporządzać siłą 15 000 koni pa

rowych.
w. tu.

FELIKS LE DANTEC.

O DZIEDZICZNOŚCI. ‘)

Szanowni słuchacze!
Ilekroć wyraz „dziedziczność" w ycho

dzi z ust naszych, powstaje zawsze w my
śli w iększości przynajmniej z tych, co go 
wymawiają, pojęcie jakiejś tajemniczej 
siły, w inowajczyni tylu błędów i prze
stępstw  w życiu zarówno jednostek, jak 
całych społeczeństw, pojęcie czegoś, co 
nakształt straszliw ego fatum ciąży nie
złomnie nad życiem ludzi i nad życiem  
zwierząt.

Lecz pojęcie takie błędnem jest i nie- 
sprawiedliwem, podobnie, jak niespra- 
wiedliwem  byłoby i błędnem, gdyby 
ktoś, odziedziczywszy po ojcu swoim mi
lion i zobowiązanie płacenia starej słu-

') KonfereDcya p. F . le D an teca  w  Sorbo
n ie  23 stycznia 1902 r. R evue S cien tifiąue  
nr. 10 r. 1902.

żącej 300 franków dożywocia, zapomniał
0 milionie i wciąż utyskiwał tylko na 
konieczność płacenia owej nieznacznej 
renty dożywotniej. Bo choć w rzeczy 
samej dziedziczność może obarczać z nas 
każdego pewnemi ciężarami, przytem nie 
trzeba zapominać jednak, że nie co in 
nego, jak ten właśnie całokształt, to na
gromadzenie własności dziedzicznych, 
czyni nas tem, czem jesteśm y—ludźmi,
1 że jeżeli zawdzięczamy rodzicom na
szym—ów pewną newrozę, inny skłon-

I ność do artretyzmu i t. d., to im rów
nież zawdzięczamy jednak i wszystkie 
narządy nasze, nogi i ręce, oczy i uszy, 
m ózg nasz myślący i inteligentny.

Zresztą w  niniejszej pogawędce nie 
jest zamiarem : naszym roztrząsać kwe- 
styi względnej równowagi między po
żytkiem a szkodą dziedziczności; chciał
bym jedynie pomówić z wami o tym  
problemacie z punktu widzenia czysto 
biologicznego, a nadewszystko wskazać 
wam, jak należy problemat ten postawić 
naukowo : [że mianowicie z jajka mniej- 

j  szego znacznie niż łepek od szpilki po- 
! wstaje cały człowiek! Oto, co w  tak  

wielki wprawiło niegdyś podziw i co 
dotąd jeszcze zdziwienie wywołuje tak  
ogromne w każdej istocie, obdarzonej 

i zdolnością rozmyślania.
Gdybyśmy, dajmy na to, chcieli, by 

I jakiś artysta wszechpotężny odtworzył 
nam człowieka, ile dokumentów, ile da- 

| nych dostarczyćbyśmy mu musieli! N ie  
j  mówię tutaj o odtworzeniu postaci ze

wnętrznej, jak to ma miejsce w  posągu, 
lecz o odtworzeniu bezwzględnie całko- 
witem, jak to, co się odbywa z jajka,
0 sfabrykowaniu człowieka, że tak po
wiem. Należałoby dać artyście takiemu 
opis całkowity; a wiadomo, że człowiek  
jest czemś niesłychanie zawiłem i złożo- 
nem, a jednocześnie nad podziw ścisłem
1 dokładnem. Człowiek średniego wzro
stu i tuszy zajmuje mniej więcej obję-

] tość 60 litrów, czyni to 60 milionów mi- 
| limetrów sześciennych, a prawie 60 try- 

j  lionów komórek, z których każda musi 
znajdować się w  określonem, sobie wła- 

| ściwem miejscu, z odpowiedniemi swo- 
jemi cechami.
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I oto przecież z jajka, m ającego za
ledwie 0,2 mm średnicy, powstaje to 
wszystko! Cóż w ięc zawiera ono w  so
bie tak nadzwyczajnego?

Pytanie to zajęło oczyw iście tych przy
rodników, co uzbrojeni mikroskopem od
kryli elementy rozrodcze kobiece i mę
skie. I  powodowani zgóry pow ziętą ideą, 
że w e wnętrzu (m orfologicznie biorąc) 
elem entów owych znajdą coś, coby tę  
szczególną w łasność jajka >tłumaczyło, 
wyobrazili sobie oni, że widzą tam w ła
śnie m ałego człowieczka, człowieka  
w  miniaturze, tak zw anego homunculusa. 
Podali nawet rysunki jego. N a nieszczę
ście tylko, jedni pragnęli znaleźć homun
culusa tego w  produktach płciowych  
męzkich, inni w  żeńskich. B ył to ów, 
znany ongi, w ielki spór sperm atystów  
2. owulistami.

Mniemane to odkrycie homunculusa 
stało się później nieco punktem w yjścia  
do stworzenia fantastycznej teoryi za
rodków zamkniętych. D la ow ulistów , np., 
jajko zawiera homunculusa; ten znów  
zkolei, o ile jest żeńskim, w  jajniku  
sw ym  maleńkim zawiera w  zmniejszeniu  
istoty pokolenia następnego; osobniki 
żeńskie tego drugiego pokolenia w  ja j
nikach swych jeszcze mniejszych zaw ie
rają zkolei jeszcze bardziej zmniejszone 
zaczątki istot trzeciej generacyi i tak  
dalej, dalej aż do skończenia w ieków. 
Czyli, sięgając aż do początku i do źró
dła sprawy, w szystkie pokolenia, jakie  
istniały i jakie istnieć będą, m usiały  
w  miniaturze znajdować się już ongi 
w  jajniku pierwszej kobiety, o ile natu
ralnie kiedykolwiek pierwsza kobieta 
istniała!

Oto hypoteza, której przyjęcie liczne 
trudności napotykać musi, a co stokroć 
smutniejsze jeszcze, nic ona nie tłuma
czy, jak to w  tej chwali postaram się 
wykazać.

Przypuśćmy, dla przykładu, że jajko, 
dajmy na to, kozy zawiera w  zm niejsze
niu miniaturową kózkę. Czyż myślicie, 
że to jakkolwiek naw et rozwiąże nasz 
problemat? Tak, pozornie może go to

rozwiązuje nawet, lecz jeżeli zadowoli
my się jedynie podobieństwem i porów
naniami do zjawisk, jakie codziennie 
spotykamy. Przywykliśm y już do w ido
ku, że małe stworzenia wzrastają]:

Sic canibus catulos similes, sic matribus hoe-
[dos...

(Tak to są kozom koźlęta, a psom podobne
[szczenięta),

mówi przecież pasterz u -^Wergilego. 
Przeto, jeżeli’ patrzymy bez zdziwienia, 
jak młode, świeżo zrodzone koźlę wzra
sta powoli i stopniowo aż do rozmiarów  
matki, nie powinniśmy upatrywać rów- 

j  nież 'nic fdziw nego, że miniaturowe 
| zwierzątko, zawarte \ w  jajku macie- 

rzyńskiem, przetwarza się w  młode ko
źlę. A w dodatku przecież nie na
leży porównania tego brać dosłownie. 
Młode koźlę nie jest bynajmniej dokład- 
nem odtworzeniem kozy; dziecko nie jest 
dokładnem odtworzeniem człowieka do
rosłego; gdyby dziecko wzrastało, pozo
stając wciąż podobnem do siebie, stałoby  
się one z czasem nie człowiekiem, lecz  
jakimś potworem dziwnym, przypo- 

i minającym tych poczciw ców z gumy, 
sprzedawanych po jarmarkach, co się to, 
jak pyzy wydymają z wewnątrz.

Pomińmy naw et zresztą tę małą nie- 
| dokładność. Jak jednak możemy bez 
i  zdziwienia patrzeć na przemienianie się 

w  kozę małego koźlęcia? Oto tabli
ca, dająca ogół zjawisk, zachodzących  
w  pierwszym rok u :

koźlę 4-funtowe -j-

dwutlenek w ęgla) 
=  odchody, mocz , 

i t. d.)

mleko
kapusta, siano, listki 

wierzbowe i t. d. 
woda 
powietrze

koza 30-funtowa

i Czyli, że po zużyciu przez 4-funtowe 
koźlę pokarmów wyliczonych w  drugiej 
kolumnie, otrzymujemy z kolumny trze- 

i  ciej prócz ekskrementów, kozę 30-funto- 
I wą; czyli jeszcze, że podczas pierwszego  
; roku zaszło kosztem różnorodnych pier- 
j  wiastków, pobranych z zewnątrz, utw o- 
| rżenie się 26 funtów substancyi (ciała)
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kozy. Działalnością własną koźlę prze
tw orzyło substancye najróżnorodniejsze 
w  substancyą własną, w  substancyą ciała 
swego; zasym ilowało ono substancye 
pokarmów, przyczem słowo „asymilować" 
bierzemy tutaj w  znaczeniu etymologicz- 
nem „przetworzyć w substancyą taką 
samą, jak przetwarzająca*4. Działalność 
koźlęcia polegała tutaj na całym szeregu 
procesów, jako to : przyjmowanie pokar
mów, trawienie ich lub rozpuszczanie w ka
nale pokarmowym, wchłanianie cieczy, 
powstających przez trawienie i wreszcie 
asym ilacya cieczy tych i przetworzenie 
ich  w  ciało koźlęcia. Pow yższa tablica 
pomija w szystkie te procesy przejściowe 
i  wskazuje tylko punkt wyjścia i wynik  
ostateczny, polegający na przetworzeniu 
pewnej ilości kapusty, siana i t. d. 
w  ciało kozy. W  podobny sposób piszą 
się  formuły chemiczne; cała rzecz polega 
tam w yłącznie na tem, by w drugiej 
■części równania znaleźć dokładnie te 
same pierwiastki, co i w  pierwszej, nie 
zw ażając bynajmniej, jakie tam reakcye 
przejściowe zachodziły między danemi 
składnikami.

N ależy jednak zw rócić uw agę na to, 
że w razie badania procesów życiowych  
postępujemy w ogóle wręcz przeciwnie; 
że właśnie najważniejszemi dla nas są 
tutaj przedewszystkiem te zjawiska przej
ściowe, których następstwo kolejne wzrok 
nasz zastanawia, i nie myślimy przytem  
w rale o całokształcie zjawisk, o asy- 
milacyi, co w  rzeczy samej najściślej 
■charakteryzuje życie. Asym ilacya— oto, 
•czem jest życie! I  pozostaje ona podsta
w ą życia naw et wtedy, gdy okres wzro
stu  już się skończy; bez przerwy bowiem  
istnieje w  ustroju tworzenie się substan- 
cyi żyjącej kosztem substancyj obcych, 
czyli asymilacya właśnie, z tą tylko 
różnicą, że w  okresie późniejszym sub- 
stancya nowopowstająca nagradza jedy
nie straty, jakie ponosi ustrój w innych 
procesach życiow ych, tak że asymilacya 
nie zdradza się już potem przez zw ięk
szenie całkowitej objętości lub w agi 
istoty żyjącej.

Oto w ięc doszliśmy do tego, co jest 
najistotniejszem, zasadniczem zjaw i

skiem w szelkiego życia — do w ytw o
rzenia przez dany ustrój substancyi 
identycznej z substancyą ciała jego. 
I, zauważmy zaraz, tajemnicze to zjawi
sko asymilacyi występuje zarówno pod
czas pow staw ania koźlęcia świeżo zro
dzonego z przypuszczalnego jakiegoś ko
źlęcia w miniaturze, zawartego w  jajku 
matki, jak i podczas zmieniania się koźlę
cia m ałego w ustrój dorosłej kozy. Jaką
kolwiek formę nadawalibyśmy w  przy
puszczeniach naszych czynnej substancyi 
jajka, niezbędnem jest zawsze, by ta 
substancya hypotetyczna asymilowała 
niezmierną ilość materyj odżywczych, 
przetwarzała je w  substancyą własną, 
nie zaś w  jakąś inną, tak że jej w aga  
staje się stopniowo miliony i miliony 
razy większą od początkowej. W  tem  
jest zagadka cała, w  tem cały nasz 
problemat! Co zaś do przypuszczenia, 
by forma tej minimalnej ilości sub
stancyi czynnej jajka była czynnikiem  
dostatecznym, aby nadać kierunek i czy
nić wciąż podobnemi do niej samej 
wszystkie kolejne formy wzrastającej 
przez asymilacyą substancyi, podczas tak 
natężonych procesów życiowych, to przy
puszczenie takie jest zupełnie niepraw- 
dopodobnem, a zresztą nie jest ono 
i prawdziwem wcale.

W  rzeczy samej obserwujmy rozwój 
kurzego jajka choćby. Widzimy tam  
z początku na powierzchni żółtka małą 
plamkę, co jest substancyą żyjącą i czyn
ną. Żółtko są to zapasy odżywcze, 
które z biegiem czasu wchłonie w siebie 
ta maleńka ilość substancyi żyjącej, zasy
miluje i przetworzy w  ciało pisklęcia. 
Otóż zauważyć można, że kształt tej 
rosnącej wciąż substancyi żyjącej ulega  
w czasie rozwoju zasadniczym zmianom  
i dopiero po upływ ie pewnego dość 
znacznego czasu zbliża się ona nieco do 
kształtu kurczęcia; w początkach zaś 
jest odeń niezmiernie daleka. Mamy dziś 
przeto zupełną już pewność, że jajko 
kury nie zawiera bynajmniej kurczęcia 
w miniaturze, które jakby wzrasta je 
dynie aż do wyklucia się ze skorupy.

Istnieje zato asymilacya; istnieje prze
twarzanie żółtka, zawartego w  jajku,
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w  substancyą kurczęcia, zupełnie tak sa
mo, jak potem, po wykluciu, zachodzi prze
twarzanie zjadanych przez kurczę ziar
nek żyta albo owsa w  substancyą ciała 
kury. A przeto obecnie należy nam się 
zająć tą właśnie kw estyą formy i kształ
tów zewnętrznych; musimy jednak zau
w ażyć z góry, że te zmiany kształtu  nie 
są dla nas niczein zbyt zadziwiającem, 
bo znamy przecież fakty bardzo proste, 
kiedy kształt danej masy m ateryi n ieży
jącej zmienia się w  danych warunkach  
mechanicznych wraz ze zmianami masy. 
Popatrzmy, dajmy na to, na niedokręco- 
ny kurek, skąd w oda sączy się pow oli 
kroplami; w  chwili, gdy jedna kropla 
dopiero co spadła, woda, zamykając 
otwór kranu, ma kształt menisku, zni
żonego ku środkowi; pęcznieje on zw ol
na, wzbiera, aż zmienia się w  półkulę, 
potem w  trzy ćwierci kuli; wreszcie od
rywa się, przez chwilę jest kształtu  łzy, 
poczem jest już zupełną kulą. U  kur
częcia przekształcenia są, naturalnie, 
daleko znaczniejsze i teraz w łaśnie zaj
miemy się niemi, bo po asym ilacyi naj
bliższą dla nas kw estyą jest kw esty a 
kształtu, jaki przybierają substancye za
symilowane.

* **

Zjawiska m orfologiczne towarzyszą  
' zw ykle asymilacyi, będącej procesem  

chemicznym. Już zw ykła codzienna ob- 
serwacya pozwala nam przewidzieć, że 
tym samym zjawiskom morfologicznym  
towarzyszą chw ilowo te same procesy 
asymilacyjne. Z kształtów  zewnętrznych  
poznajemy zw ykle jakiś gatunek rośliny | 
lub zwierzęcia i, jeżeli poddamy go na
stępnie badaniu chemicznemu, jesteśm y  
przekonani, że skorośmy już raz stwier
dzili pewne kszta łty  zewnętrzne, w e- { 
wnątrz znajdziemy stale pewne określone 
pierwiastki składowe. W  najprostszym  
przypadku takiej analizy chemicznej ! 
dokonywamy zapomocą zmysłu smaku; j  

widząc kapustę, przewidujemy smak jej 
i odwrotnie, smak kapusty pozwala nam j 

odtworzyć m yślą kształt jej. P sy  znowu  
czynią to samo zapomocą węchu; pana ■ 
sw ego pies poznaje po zapachu jego, <

czyli analiza chemiczna, dokonana zapo
mocą węchu, doprowadza go do przewi
dywania i odgadnięcia znanej mu postaci 
pana jego, a dobry pies myśliwski 

I wiatrem odszukuje zwierza. U w aga ta, 
j zresztą bardzo pospolita, daje nam po

znać, że skład chemiczny (odkrywamy 
to zapomocą smaku albo węchu) ma przy
w iązaną do siebie odrębną, jemu w łaści
w ą formę. Na nieszczęście chemia nie 
jest jeszcze w  stanie dokonywać całko
witej analizy materyi żyjącej, niedosta
teczność jej środków należy uzupełniać 
dopiero doświadczalnie. Tak znane są 
nam doświadczenia, często powtarzane, 
wykazujące z całą stanowczością, że is t
nieje związek między pewną odrębną 

| formą a składem chemicznym. Są to 
doświadczenia t. zw. merotomii; uczone 
to słow o znaczy jedynie, że zwierzę 
żyjące przecięte zostało dla doświad
czenia na dwie lub więcej części.

Próby takie były dokonywane na zw ie
rzętach w szelkiego rodzaju, od pierwot
niaków począw szy aż do najwyżej uor- 
ganizowanych, ale wyniki nie wszędzie 
były jednakowe. Przejrzyjmy naprzód 
cały szereg stworzeń, u których osiągnię
te w yniki merotomii dają się porównać.

W szeregu tym napotykamy zaraz nie
omal w szystkie pierwotniaki. Stentor 
wśród nich np., w  jakikolwiek sposób 
zostanie rozcięty, byle tylko żyć nie 
przestał, czy też byle tylko zachował 
zdolność asymilowania (a do tego po
trzeba, aby kawałek odcięty zawierał 
choć jakąś część jądra o minimum okre- 
ślonem) po pewnym przeciągu czasu 
przybiera z powrotem swą odrębną 
formę.

A dalej, od czasów klasycznych do
świadczeń Trembleya słynnem jest zja
w isko regeneracyi w  klasie Hydrozoa. 
Stułbię pokrajać można na liczne kaw ał
ki, a każdy w  sprzyjających warunkach 
środowiska żyje nadal i po pewnym cza
sie przekształca się w  maleńką stułbię 
podobną do pierwszej, którą pokrajano.

To samo zjawisko odzyskiwania kształ
tu napotykamy choć w odmiennych for
mach u gw iazd morskich, trytonów, 
jaszczurek i t. d. Odetnijmy łapkę try-
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tonow i (jest to rodzaj salamandry w od
nej), a nie otrzymamy stąd wprawdzie 
takiego samego, jak w przypadku 
pierwszym, m ałego trytonika, łapka 
jednak odrośnie zwolna, a pierwotna 
sw oista forma zostanie odzyskana. Je
żeli odetniemy ogon jaszszczurce, odro
śnie z powrotem i t. d.

W ięc w e w szystkich przypadkach po
wyższych, byle tylko ustrój żyć, czyli 
asym ilować nie przestawał, substancya 
swoista, rosnąc, przybiera znowu z po
wrotem swą formę swoistą, co jest dla 
niego formą równowagi. W ykazuje to 
niezbicie, że w  rzeczy samej istnieje 
ścisły związek, ustanowiony odrazu w po
czątkach najpierwszych, między formą 
a składem chemicznym substancyi w ła
ściwej danemu ustrojowi.

Ale, powiecie, zjawisko nie jest ogól- 
nem,—bynaj mniej.

Gdy utniemy prawą rękę człowiekowi, 
pozostanie już na zaw sze mańkutem. Gdy 
utniemy łapkę żabie, która jest nawet 
w zględnie dosyć blizko z trytonem spo
krewnioną, łapka nie odrośnie, zarówno, 
jak nie odrośnie ona kurczęciu, lub 
kaczce.

Istnieją zatem z punktu widzenia me- 
rotomii dwie kategorye istot ży w y ch : 
te, co regenerują odcięty członek ciała, 
skoro żyją dalej, i te, co go nie regene
rują nawet, gdyby żyć po stracie jego  
nie przestały.

Czyżby to miało znaczyć, że zarazem 
istnieją dwie kategorye istot ży w y c h : 
jedna, których forma niezłomnie określo
na jest przez ich skład chemiczny, inne, 
u których substancya nie określa formy, 
gdyż nawet, kiedy substancya ta skład 
swój przez asym ilacyą niezmiennym z a 
chowuje, forma sw oista tych ostatnich  
istot nie zostaje odzyskiwaną?

B yłoby to doprawdy rzeczą nadzwy
czajną!

Zbadajmy w rzeczy samej rozwój dwu 
osobników zwierzęcych, należących do 
tych dwu odmiennych kategoryj istot; 
fazy ich rozwoju ze wszechmiar porów
nać się dają; widzimy, jak zwiększa się 
stopniowo przez asym ilacyą ilość mate- 
ryi żyjącej każdego zarodka; formy ro-

I snącego zwierzęcia następują jedna po 
drugiej prawidłowo w porządku, ściśle  
dla każdego gatunku określonym, tak że 
każda forma późniejsza zdaje się wprost 
powstawać przez dodanie nowej ilości 
substancyi swoistej do formy uprzedniej; 
słowem między dwiema ewolucyam i 
istnieje zupełny paralelizm.

Czemu w ięc przypisać nam należy tę  
różnicę tak istotną w  zachowaniu się 
dwu tych zwierząt względem regenera- 
cyi? Zobaczymy zaraz, że wdaje się tu 
mianowicie nowy, a nader ważny czyn
nik morfologiczny—szkielet.

Bo w  rzeczy samej, w  miarę, jak ciało 
zwierzęcia, rosnąc pod wpływem  asymi- 
lacyi, wytwarza kolejne formy rozwoju 
swego, w  miarę tego powstaje w niem 
i wzrasta nietylko swoista, w łaściwa mu 
materya żyjąca, lecz nadto jeszcze sub- 

J  stancye dodatkowe, z których jedne zo
stają wydzielone na zewnątrz, inne zaś 
strącają się i osiadają w głębi tkanek, 
tworząc w  ten sposób trwałe wewnętrz
ne rusztowanie.

To rusztowanie właśnie zowiemj^ szkie
letem; rozumie się też samo przez się, 
że pod tą nazwą nie należy pojmować 
jedynie kości i chrząstek, lecz ogół 
wszystkich stałych opór dających sub- 
stancyj, które wypełniają ciało i ustalają 
formę jego. Oczywistem jest również, 
że rusztowanie jest pierwszorzędnej w a
gi w  każdej fazie rozwoju osobnika, 
gdyż określa ono i ustala morfologią, 
kształty całej żyjącej masy.

Szkielet ów, zależnie od gatunku, ma 
| mniejsze lub większe w  życiu ustroju 

znaczenie. U  stułbi, np., znaczenie jego  
sprowadza się do zera. I dlatego wła- 

' śnie jakakolwiek cząstka ciała stułbi, 
nie spotykając oporu w  podtrzymującym  
ją  szkielecie, przybiera wkrótce po od
cięciu jej od reszty żyjątka swoistą  
formę właściwej sobie równowagi.

Przechodząc zaś bezpośrednio na drugi 
koniec drabiny istot żyjących, u czło
wieka dzieje się wręcz przeciwnie; 
szkielet posiada tutaj znaczenie bardzo 
wielkie, i jeżeli odejmują komuś z ludzi 
rękę, szkielet bezręki, który pozostaje, 
wystarcza zupełnie do podparcia i utrzy-
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mania w równowadze nowej formy całą  
pozostającą jeszcze bezręką masą sub
stancyi ludzkiej. Pom iędzy zaś hydrą 
a człowiekiem  formami przejściowem i są 
właśnie tryton i jaszczurka. N ie chcę się 
tutaj dłużej zatrzym ywać nad tem, mu
szę jednak, zanim przedmiot ten porzu
cę, dać wam jeszcze poznać pewne do- j  

świadczenie fizyczne, które w  sposób 
nieskończenie prosty pozw ala zrozumieć 
znaczenie szkieletu, jako rusztowania, 
podtrzymującego formę rów now agi w  cie
le. Jest to od bardzo dawna znane 
doświadczenie P lateau z bańkami my- 
dlanemi. W szyscy z W as zapewne, sza
nowni słuchacze, będąc jeszcze dziećmi, 
puszczaliście owe bańki z mydła i w iecie  
też wszyscy, że zaw ieszone w  spokoj- 
nem powietrzu, bańki te mają kształt I 
kulisty. Otóż P lateau wpadł na pomysł 
wydmuchiwać bańki takie na siatki naj
rozmaitszej formy, a w tedy zam iast 
przybierać postać kuli, przybierały one 
kształty siatek, wśród których zostały J  

wydmuchane, czyli innem i słow y, za
miast okrągłej, jednorodnej bańki otrzy
m ywał on całe szeregi powierzchni 
zawiłych, zależnych od kierunków ką
tów  między płaszczyznam i siatek.

Czyż jednak wobec w yników  tych  
utrzymywać można, że formą normalnej 
rów now agi bańki z mydła nie jest kula? 
Że nie, jest oczywistem , bowiem do
świadczenie Plateau wprowadzało now y 1 
warunek rów nowagi, siatkę, będącą jak- 
gdyby szkieletem; a now y teń czynnik  
był tak wielkiej w agi z punktu w idze
nia zrównoważenia płytki mydlanej w o
dy, że nowoutworzona forma nie miała 
już najmniejszego związku z formą, 
jaką przybrałaby w  warunkach zw ykłych  
na wolnem. powietrzu.

I w łaśnie te same stosunki najzupeł
niej zachodzą u zwierząt, obdarzonych, 
jak człowiek, szkieletem  stałym, co w y 
starcza do zdecydowania formy równo
w agi ciała. W ciągu wzrastania ustroju 
substancye czynne asymilujące przybie- j  

rają wprawdzie w każdej oddzielnej 
chwili kształty, będące w  danej chwili 
właśnie kształtam i w łaśc:wej im równo
wagi; ale jednocześnie w ydzielają one

szkielet hamujący, twardy, co ostatecz
nie ustala tę jakąś pewną pośrednią 
formę równowagi, tak że koniec końców, 
gdy zwierzę już dojrzeje, kształty jego  
nie są formą rów now agi samej substan- 
cyi jego czynnej, lecz formą szkieletu, 
podług którego układa się kształt ludz
kiego ciała. I konsekwentnie biorąc, 
fakt braku regeneracyi odciętego człon
ka nie dowodzi Avięc bynajmniej, aby 
kształt człowieka nie był, jak kształty  
stułbi lub jaszczurki, formą rów nowagi 
pewnej ilości substancyi żyjącej, będącej 
w  stadyum działalności asymilacyjnej. 
Oto zresztą doświadczenie nader proste, 
pozwalające porównać zjawiska, jakie 
zachodzą w obrębie danego gatunku  
u osobnika opatrzonego starym, stward
niałym szkieletem, z tem, co zachodzi, 
gdy osobnik hamującego tego szkieletu  
nie posiada.

Odcinam jednę z młodych gałęzi drze
wa; drzewo stare pozostaje już na za
wsze bez gałęzi, które nie odrastają bo 
w  drzewie istnieje stary szkielet, opór 
staw iający,—drzewo, co czyni stałą for
mę równowagi. Ale oto dalej zasadzi- 

i łem młodą, świeżo odciętą gałęź w od
powiednim gruncie; w gałęzi tej istnieją, 
niby w młodym osobniku drzewa, części 
szkieletu pozbawione jeszcze; części te 
asymilują i odbudowują z biegiem czasu 
to, co już nie mogło być regenerowane 
przez nasze drzewo stare,—nowe gałęzie, 
które z biegiem czasu, w  miarę jak się 
starzeją, wydzielają szkielet i stają się 
znów niezdolne do regeneracyi.

Przykład ten streszcza najdokładniej 
wszystko, co dotąd powiedzianem było;

! na zasadzie jego twierdzić ostatecznie 
można, że na wypadek, kiedy regenera- 
cya nie zachodzi, szkielet jest winą tego.

J  Ale w  każdym razie zw iązek między 
! składem chemicznym ciała, a w łaściw ą  

ciału temu formą, jest ściśle określony; 
skład chemiczny zawsze nadaje kierunek 
i określa formę.

(DNi

Tłum. K. Bł.
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PIERW SZY INSTRUMENT 
MUZYCZNY.

W szystkie wynalazki ludzkie podzielić 
możemy na trzy kategorye. Do pierw
szej należą te, które są skutkami po
wszechnych praw rozwoju; spotykają się 
one wszędzie, gdzie ludzie pewien sto
pień cyw ilizacyi osiągnęli, w zasadni
czych swoich cechach jednakie u tych  
społeczeństw, które być może nigdy się 
ze sobą nie stykały i z tego powodu 
cech z jednego pnia rodzinnego płyną
cych nie posiadają. W ynalazki drugiej 
kategoryi są miejscowe, wynikają one 
z cyw ilizacyi nagromadzonej w  pewnej 
grupie społecznej, lub pewnych grupach 
społecznych, których życie było kiero
wane przez szczególne w łaściw ości oto
czenia Ave wszelkiej jego formie. Rzec 
można, że wynalazki te musiały się 
pojawić, bo na nie owe społeczeństwa 
pracowały, ale zaspakajając potrzeby 
jednego porządku, były one odmienne 
w  odmiennych środowiskach. Trzecia 
wreszcie kategorya obejmuje wynalazki, 
które w ynikły ze szczególnego zbiegu 
dziedzictw" i doświadczeń, które powo
dują w  jednostkach szczególne skojarze
nia wyobrażeń; te wynalazki są w ytw o
rem indywidualistów i m ogłyby się nie 
pojawić wcale. P ierw szy instrument 
muzyczny, bęben, należy zaliczyć do 
pierwszej kategoryi, znajdujemy go bo
wiem  wszędzie, już w  kształcie w łaści
wym, już w formie doń prowadzącej.

Grupy pierwotne w iodły nieustanne 
boje z otoczeniem zwierzęcem i ludz- 
kiem. Początkow o były to tylko łow y  
z wahającem się powodzeniem groma
dnie przedsiębrane, wojen bowiem na 
najniższych szczeblach cyw ilizacyi nie 
znano Podczas łow ów  ludzie niejedno
krotnie zmuszeni byli rozpraszać się dla 
poszukiwania zdobyczy, i jeżeli następ
nie jeden z nich zaobserwował coś god
nego uw agi współbraci, zawiadamiał 
ich o tem przez okrzyk, w  którym  
wyrażał uczucie, w ywołane przez spot
kane zjawisko. W  okrzykach więc tych  
■dźwięczała trwoga lub radość, i rozsiani

członkowie grupy, zdała już poinformo
wani z rodzaju wzruszenia o rodzaju 
zjawiska, ściągali ku wołającemu. Czło
wiek pierwotny uzbrojony był w  maczu
gę którą walczył; jego okrzyki nie m ogły  
trwać długo, i głos bowiem nużył się 
prędko i konieczność walczenia w y 
magała skupienia wewnętrznego oraz 
ruchów, co okrzyki utrudniało, albo 
wstrzymywało; wtedy odgłos walki słu
żył dla śpieszących z pomocą za drogo
wskaz. Oczywiście w  tym odgłosie 
głów nie uw agę przyciągały uderzenia 
maczugi, których dźwięk być może nie 
rozchodził się dalej, niż głos wołającego, 
lecz informował bezpośrednio o biegu  
akcyi.

Znajdując się pod wpływem  bodźca, 
podniecającego do walki, a nie mogąc 
działać dla różnych przyczyn, człowiek  
postępował jak zwierzęta. Zwierzę w o 
bec wroga, którego dosięgnąć nie może, 
wpada we wściekłość bezsilną i rwie 
wszystko dokoła; można rzec, że ono, 
pragnąc szarpania ofiary, a nie mogąc 
jej dosięgnąć, wyobraża sobie, że ją ma 
pod pazurami; tym  sposobem wyładowu
je się energia, nagromadzona do zużycia 
przez podnietę, którą jesfc ofiara. Tak 
samo człowiek pierwotny postępował, że 
zaś zw ykł był walczyć uderzeniami ma
czugi, uderzał nią z wściekłością o zie
mię lub drzewo, a odgłos tych uderzeń, 
słyszany zdaleka przez członków grupy, 
sprowadzał ich do niego i wtedy, łącz
nie działając, OAvładali oni zdobyczą. 
Sprawdziwszy doświadczalnie korzyść 
owych uderzeń, ludzie w  odpowiednich 
chwilach już nietylko zużyfckowywali 
nadmiar energii przez uderzanie maczugą^ 
ale jednocześnie m yśleli i o przyzwaniu 
swoich rodaków. Kiedy pewne postępo
wanie, w ywołane bezpośrednio przez 
wzruszenie, okazuje się pożyteczne, lu 
dzie stosują je do innych przypadków, 
gdyż chcą osiągnąć podobnyż pożytek. 
Nauczeni doświadczeniem, że uderzenia 
maczugą sprowadzają rodaków, poczęli 
tego postępowania używać w  różnych 
przypadkach, starając się, by uderzenia 
były głośne, oraz by je rozpocząć jak- 
najwcześniej.
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K iedy ludzie osiedli, ważnem było dla j 

nich zabezpieczenie sw ych siedzib od 
niespodziewanych napadów; najbliżsi gra- | 
nic siedzib wszczynali alarm przez ude
rzanie maczugami w  drzewa, zaledw ie ! 
się zdaleka ukazał nieprzyjaciel; urobiło [ 
się wprędce doświadczenie, jakie drzewa 
najsilniejszy dźwięk wydają, dobierano 
w ięc pni, pierwszeństwa dając dziupla- 
stym, w  braku zaś tych ostatnich stara
no się je przygotow ać sztucznym sposo
bem, wydrążano w ięc pnie i um ieszcza
no je na ziemi w  pobliżu siedzib; gdy  
znaczenie tym  sposobem otrzymywanej 
próżni zostało należycie ocenione, nie 
umieszczano pni na ziemi bezpośrednio, 
lecz na podstawkach, nóżkach; od pnia 
wydrążonego do w łaściw ego bębna pro
w adził krok tylko jeden; dbałość o do
bór płaszczyzny do uderzania rosła wraz 
z wzrostem siedzib grupy współżyjącej, 
z wzrostem jej liczebnym i terytoryal- 
nym; znając w łasności skóry, uderzając 
w  nią nieraz, rozpiętą na gałęziach, czło
wiek przełożył ją  nad drzewo i owijał 
nią pnie wydrążone.

D ziś zaledwie zasługujący na uw agę  
w  życiu codziennem, bęben dla niższych  
cyw ilizacyj jest czynnikiem doniosłego  
znaczenia; najczęściej n aw oływ ał on, co 
i dziś poniekąd czyni, do boju, i dlatego  
przez sam dźwięk swój budzi wzruszenia  
wojenne; ale dawniej miał on udział w e  
w szystkich niemal ważniejszych momen
tach życia zbiorowego.

SPRAWOZDANIA.

— Dr. Ignacy Maurycy Judt. Żydzi jako rasa 
fizyczna. (Analiza z dziedziny antropologii). 
1902 r. Cena 1 r. 50 k. Wydanie z zapomo
gi Kasy pomocy dla osób pracujących na 
polu naukowem imienia d-ra J. Mianow
skiego.

Monografia ta zasługuje na uwagę wielką, 
onieważ bada lud, znajdujący się w warun- 
ach niezwykłych, rozsiany po całej prawie 

kuli ziemskiej, który przeżywa tułaczkę kil- 
kunastowiekową i wpływy najróżnorodniejsze 
środowiska, zarówno fizycznego, jak i du
chowego.

W rozdziale pierwszym autor wymienia 
poglądy rozmaite autorów różnych, że żydzi 
przedstawiają rasę czystą, że się dzielą na 
dwie grupy, a mianowicie, na aszkenazów 
i sefardów, teoryą Ikowa, teoryą Logneau 
i wreszcie poglądy rozpatrujące żydów, jako 
agregat różnorodnych żywiołów etnicznych.

Widzimy więc, że w antropologii rasowej 
żydów istnieją pojęcia wręcz przeciwne sobie 
i teorye pośrednie.

W rozdziale drugim zgrupowane są rezul
taty badań autorów rozmaitych nad głównym 
wskaźnikiem czaszkowym u żydów i zesta
wienie tych badań wskazuje nam, że cechą 
żydów jest krótkogłowość, a nie długogło- 
wość, że niema wcale różnicy w budowie 
czaszki u sefardów i aszkenazów i że niema 
analogii istotnej w budowie czaszki pomię
dzy żydami a ludnością rdzenną—dla przewa
żającej ilości krajów.

Przytem wskazane są błędy metodyki kra- 
niologicznej i dane z kraniologii historycznej 
żydów.

Dalej rozpatrywane są badania nad barwą 
włosów i oczów z odpowiedniemi danemi et- 

| nograficznemi i historycznemi.
Nakoniec analizowane są badania nad 

wzrostem i wykazana jest analogia we wzro
ście ze społeczeństwem miejscowem.

W rozdziale trzecim rozpatrywany jest 
i wpływ środowiska na typ fizyczny żydów, 
i t. j. wpływ środowiska na czaszkę, na barwę 

włosów i tęczówki i na wzrost.
W rezultacie widzimy, że kształt czaszki, 

barwa włosów i oczu posiadają duży stopień 
stałości rasowej, a wzrost jest zależny od 
warunków zewnętrznych.

W rozdziale czwartym autor mówi o krzy
żowaniu rasowem żydów w epoce przedchry- 
stusowej, a więc rozpatruje wędrówki pier
wotne hebrajczyków, co mu pozwala zazna
czyć, że szczep hebrajski dążył od północy 
i wschodu na zachód i południe. Celem 
więc wędrówki była Syrya, a punktem 
wyjścia Azya środkowa. Zaznacza również 
prawdopodobieństwo krzyżowania praliebrąj- 
czyków z ludnością aryjską Pamiru i Arme
nii, oraz z rasą turańską Mezopotamii.

W okresie samodzielności państwowej ży
dów w Palestynie, przez wieków kilkanaście 
odbywała się amalgamacya rasowa żydów 
z ludnością pierwotną tego kraju.

Dalej rozpatrywana jest etnologia Kanaanu, 
t. j. kanaanejcsyoy, amoryci, chetejczycy 
i kuszyci i rezultaty krzyżowania żydów 
z temi ludnościami.

W rozdziale piątym autor analizuje po
glądy na krzyżowanie rasowe żydów w epo
ce rozproszenia w Grecyi, państwie rzym- 
skiem, bizantyjskiem, w Hiszpanii, Francyi, 
krajach germańskich, słowiańskich, na wy
brzeżach morza Czarnego, w Krymie i na 
Kaukazie. ;

W rozdziale szóstym i ostatnim są już 
zsyntetyzowane wnioski, że żydzi nie pod
legali krzyżowaniu rasowemu z ludno- 

j  ścią rdzenną Europy za wyjątkiem Kaukazu, 
ani przez prozelityzm, ani przez małżeństwa
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mieszane. Przejawy pojedyncze krzyżowania 
nie wpływają wcale na zmienność fizyczną.

Żydzi więc jako rasa fizyczna stanowią 1 
wytwór zmieszania z róźnorodnemi pierwiast
kami rasowemi, co jednak nastąpiło nie 
w Europie, lecz w odległej od nas epoce 
wędrówek pierwotnych i samodzielności poli- j 
tycznej hebrajczyków.

Przytem autor wykazuje, że żydom jest 
właściwa jednolitość fizyognomiczna i fizycz- j 
na, wbrew poglądom niektórych badaczów, ; 
którzy przypisują żydom rozbieżność fizyczną 
obok jednolitości fizyognomicznej.

Nakoniec autor rozpatruje stanowisko kia- i  

syfikacyjne żydów jako rasy i zaznacza, że 
żydzi współcześni jako rasa fizyczna znajdują 
się bliżej gromady alpejsko-himalajskiej niż 
śródziemnomorskiej.

Monografia ta zawiera 6 tablic cyfrowych, 
dwa schematy graficzne, mapę wędrówek 
pierwotnych szczepów semickich i 18 wize
runków typów.

Źródła tej pracy również są zacytowane.
Praca ta w literaturze polskiej naukowej 

stanowi nabytek cenny i powinna znaleźć na
leżne jej uznanie.

Język tylko w miejscach niektórych pozo
stawia nieco do życzenia.

K. Stolyliwo.

— Dr. E. Aveling. Teorya Darwina. Przekład 
J. Ciąglińskiego. Warszawa, 1903. Str. 196.

Książka ta składa się z trzech części: 
w pierwszej znajdujemy wykład zasad ogól
nych teoryi przerództwa i teoryi Darwina; 
dwa pozostałe poświęcone są sprawie zwie
rzęcego pochodzenia człowieka.

Niewątpliwie, zapoznawanie interesującego 
się przyrodoznawstwem ogółu z teoryą Dar
wina, stanowiącą zasadniczy punkt wyjścia 
całej biologii nowoczesnej, uważać musimy 
za rzecz niezmiernie pożądaną, a nawet 
wprost konieczną. Wszelako należałoby to 
czynić nie przy pomocy takich książek, jak 
elaborat dr Avelinga. Nieprzyzwoicie pole
miczny ton autora, stającego na każdej nie
mal stronicy do walki z . . .  wiatrakami, oraz 
znaczna ilość grubych błędów i nieścisłości 
naukowych uwłaczają wprost pamięci nie
śmiertelnego twórcy „Powstawania gatunków11.

Nie wolno podawać do wierzenia samou
kom takich np. bredni, że: „w żabie i po
krewnych jej zwierzętach mamy ogniwo 
przejściowe pomiędzy płazami a gadami11 
(str. 20), że jajko ludzkie jest „pod każdym 
względem identyczne14 z pierwotniakiem (str. 
104), że „gastruli nie spotykamy w rozwoju 
wyższych kręgowców44 (tamże) i t p.

Czyż nie lepiej byłoby wybrać do przekła
du jaką inną książkę, napisaną choć z jaką 
taką znajomością zoologii, a wolną od gru
bego Haecklowskiego schematyzmu, który 
dziś już obrzydł wszystkim, a w nikim za
miłowania do gruntownej pracy nie wzbudzi?

•Zaiste, smutnie się u nas przedstawia spra
wa popularyzowania nauk przyrodniczych!

Jan Tur.

— F. Wodecki. Astronomia wobec krytyki i pra
wo dwoistości. Warszawa. Skład główny wksię- 
garui E. Wende i S-ka. 1902.

Ktoś, komu książka ta nawinie się przed 
oczy, mógłby z tytułu wywnioskować, że wi
dzi dzieło naukowe. Chcąc uchronić od nie
miłego rozczarowania nic lepszego przedsię
wziąć nie mogę, jak pozwolić, by książka 
sama o sobie mówiła. Już na wstępie do
wiadujemy się, że jest ona dalszym ciągiem 
„Księgi wszechświata i sposobu jej czytania14. 
Jednak losy litościwe mogły niejednego 
uchronić od znajomości z „Księgą44, oświecą 
go tedy co do wartości jej i jej dalszego 
ciągu już pierwsze słowa wykładu o „Głów- 
nieiszych a podstawowych momentach nauki
0 wszechświecie:

„Początkiem a pierwszą przyczyną jakiego
kolwiek bytu w nicości jest prawo dwoisto
ści44— czytamy na wstępie.— „Siła mądrości 
przedstawić się może jedynie w materyi ab
strakcyjnej we wszechświecie, a każda zaś 
materya abstrakcyjna jakiejkolwiek jakości
1 formy jest świadomą swego bytu i celu, do 
którego dąży . . . “—mówi autor o kilkanaście 
wierszy dalej.

„Zadaniem przeto siły mądrości było i jest 
taką ilość siły mocy dopuścić do wnętrza 
materyi eterycznej, jaka potrzebna jest w od
powiedniej ilości dla wzniecenia wzrostu za
czątków na nowe materye, któremi są plane
ty słońca i komety14 (str. 128).

„Każde ciało niebieskie powstało z punktu 
niepodzielnego i wzrastało do granic zacząt- 
ka podług możliwości siły mocy, którego siła 
mądrości używała11 (str. 129).

„Krążyć lub drogi odbywać może tylko we 
wszechświecie ciało niebieskie żyjące, tak 
jak może człowiek żyjąc chodzić, ptak żyjący 
w powietrzu latać—a przeciwnie trup czło
wieka czyli nieboszczyk, jak również ptak 
nieżyjący nie może żadnej czynności wyko
nać11 (str. 175).

Z takich sentencyj i w podobnym tonie 
stawianych zarzutów „fałszu11 twierdzeniom 
astronomii w wykładzie spółczesnym składa 
się cała treść „Astronomii wobec krytyki...44 
Przytoczone urywki, zdaje się, aż nadto do
sadnie charakteryzują wartość książki, bym 
miał nad nią dłużej uwagę zatrzymywać.

Józef Sioma.

KRONIKA NAUKOWA.

— Zmienność wielkości gwiazdy a Oryona. Jak
kolwiek sam fakt zmienności tej gwiazdy był 
znany, to przecież w ciągu ostatnich lat 
trzydziestu zmiany w jej blasku były tak 
małe, że nie zwracały uwagi astronomów. 
Obecnie obserwator angielski D. E Packer 
z Birminghamu donosi, że wielkość a Oryo
na rośnie bardzo znacznie i że d. 15 paź-
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dziernika r. b. blask jej był wyraźnie wię- ( 
kszy od blasku Kozy i o mało co mniejszy 
od blasku Syryusza. Herschel podaje znacz
ne zmiany wielkości tej gwiazdy między ro
kiem 1836 a 1840, a W. Huggins zaznacza ! 
zmiany w jej widmie w ciągu drugiego | 
okresu jej zmienności w latach 1849—1852. J 
J. E. Gore potwierdza świeże obserwacye j  

Packera.
(Naturę). m. h. h.

— Poszukiwanie planety przedmerkurowej pod
czas całkowitego zaćmienia słońca w r. 1901-ym.
W Bulletin nr. 24, wydawnictwie amerykan- i  
skiego Obserwatoryum Licka, prof. Ptrrine j  

opisuje poszukiwania fotograficzne planety 
przedmerkurowej; wiadomo, że Le Vtrrier, 
aby wytłumaczyć stwierdzoną przez siebie 
niezgodność między empirycznie znalezionym 
ruchem wiekowym punktu przysłonecznego j  

Merkurego a teoretyczną wartością tego ru
chu, przypuścił istnienie planety lub grupy 
planet, krążącej między Merkurym a słońcem. 
(Patrz szczegółową historyą tej kwestyi w jed
nym, specyalnie jej poświęconym, ze „Szki
ców astronomicznych1- Tisseranda. Warszawa, 
1901).

Staranne zbadanie negatywów fotograficz
nych, otrzymanych przez Perrinea podczas 
zaćmienia z r. 1901-go dało wyniki ujemne. 
Możliwe jest wprawdzie, że w czasie zaćmie
nia Wulkan—tak nazwał Le Verrier hypote- 
tyczną planetę—znajdował się na linii pro
stej z jednym z punktów korony słonecznej 
i w ten sposób uniknął schwytania go na 
kliszy; atoli, wobec tego, że korona wynosi 
jedynie '/son część sfotografowanej powierzch
ni, nie jest to prawdopodobne.

Ciało planetarne o 34 mil. ang. średnicy 
świeciłoby w danych warunkach, jako gwiaz
da wielkości 73/ i , a że trzebaby siedmiuset 
tysięcy takich ciał, o gęstości równej gęsto
ści Merkurego, aby wywołać wzmiankowany 
ruch w orbicie tej planety,—tedy prof. Per- 
rine uważa za wysoce nieprawdopodobne, aby 
ruch ten miał być wynikiem wpływów pla
nety przedmerkurowej. Sądzi on, że całość 
materyi kosmicznej, wywołującej światło 
zwierzyńcowe, jest, być może, dostateczną 
dla wyjaśnienia zakłóceń w ruchu Merkure
go. Myśl tę przed laty lzucil już Newcomb, 
ale nie spotkało jej ogólne uznanie.

(ang. Naturę). m h. h.

— Arsen w narządach zwierzęcych i w roślinach.
Prof. A. Gautier w Sprawozdaniach Akademii 
paryskiej podaje nowre wyniki swoich badań 
nad rozpowszechnieniem w państwie zwierzę- 
cem i roślinnem arsenu, jako normalnej czę
ści składowej ustrojów. Poprzednie jego ba
dania stwierdziły obecność tego ciała u zwie
rząt domowych i u człowieka, głównie w na
rządach pochodzenia ektodermicznego, jak 
np. w skórze, mózgu, gruczole tarczowym, 
grasicy; w innych zaś organach, w śledzio
nie, wątrobie, nerkach, trzustce i t. p. ilość 
arsenu wynosiła około 0,00 000 005 wagi ba

danej substancyi, albo go zupełnie nie było. 
Nowe badania prof. G. dotyczą ptaków, wo
dorostów i wody morskiej.

U ptaków autor znalazł arsen w puchu, 
narządzie homologicznym z włosami ssących, 
gdy natomiast nie znajdował ani śladu jego 
w piórach; to też autor jest zdania, że puch 
ptasi jedynie, jako utwór, znajdujący się 
w bezpośrednim związku z czynnościami skó
ry, odpowiada włosom ssących, pióra zaś 
skrzydłowe i ogonowe są to narządy loko- 
mocyi. Przeciwnie, te pióra, które są ozdo
bą samca i zjawiają się w okresie godowym, 
zawierają arsen.

Co dotyczę roślin, to obecność arsenu była 
stwierdzona w wodorostach morskich, zawie
rających, jak wiadomo, jod; jednoczesna obec
ność tych pierwiastków była stwierdzona 
i u zwierząt (gruczoł tarczowy, skóra, włosy). 
Według badań autora arsen zawierają rów
nież wodorosty kopalne i wodorosty nie po
siadające chlorofilu.

Wodorosty mikroskopijne, stanowiące prze- 
I ważną część planktonu wód morskich, zawie

rają również arsen, jako też woda morska, 
w której pierwiastek ten znajduje się w sta
nie rozpuszczonym obok jodu w połączeniach 
organicznych.

Według zdania autora arsen posiada takież 
powszechne znaczenie dla życia ustrojów, jak 

I azot i fosfor. Znajduje się on w małych 
ilościach, lecz bez wyjątku, w skałach pier
wotnych, w wodzie morskiej, w roślinach 
i zwierzętach morskich i lądowych; u tych 
ostatnich arsen zawierają narządy, mające 

| najgłówniejszy udział w procesach rozmnaża- 
1 nia się i odbierania wrażeń.

R. B

— Kąpiele świetlne w zatruciach ołowiem.
W numerze 36 czasopisma „Medizinische 
Woche“ dr. Breiger, zarządzający zakładem 

| świetlnoleczniczym „Rothes Kreuz“ w Berli- 
i nie, podaje sposób leczenia ostrych i prze- 
\ wlekłych zatruć ołowiem zapomocą światła, 
j Metodę swoję dr. Breiger zastosowywał 

w szpitalu w Osterode względem chorych 
z fabryk ołowianych na Harcu. W zatru
ciach przewlekłych dr. Breiger poddawał 

j  chorych działaniu światła łukowego, leczniczo 
silniejszego, chorych zaś wskutek przypad
kowego zatrucia działaniu światła żarowego 
w lampach niebieskich. Światła żarowego 
dr. Breiger używał, posiłkując się przyrząda
mi świetlno-kąpielowemi „Electrosol11 towa- 

i  rzystwa Sanitas w Berlinie. Wyniki leczenia 
mają być bardzo dodatnie. W różnych przy
padkach zatrucia przewlekłego następowało 
zupełne wyzdrowienie, a nawet w zastarza- 

; łych chorobach, powstałych wskutek zatrucia 
i  ołowiem, następowało widoczne polepszenie, 

kiedy inne sposoby leczenia (elektryzacya, 
łaźnie parowe) nic nie pomagały. Po każdej 
kąpieli świetlnej w wydzielającym się pocie 
można stwierdzić obecność soli ołowiu, usu
niętych z tkanek ciała. To też dr. Breiger 
dochodzi do wniosku, że należy nietylko za
trutych ołowiem poddawać natychmiastowym
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kąpielom świetlnym, ale i zastosowywać ten 
środek dla zapobieżenia zatruciom, gdyż, jak 
powiada, jeżeli można zapomocą leczenia 
świetlnego usunąć z tkanek nagromadzone 
w cierpieniach przewlekłych sole ołowiu, 
a nawet wyleczyć ze szkodliwych skutków 
takiego zatrucia, to o ileż łatwiej usuwać 
z ciała dopiero gromadzące się osady, zapo
biegając tym sposobem groźnym objawom 
już rozwiniętej choroby. W myśl tych wnio
sków dr. Breiger uważa za pożądane, aby 
fabryki ołowiane urządzały u siebie kąpiele 
świetlne, dając robotnikom tym sposobem 
możność zastosowywania co pewien czas tego 
środka leczniczego i zapobiegawczego.

w. w.

—  Szkodliwość kwasu borowego dla organizmu.
W Niemczech wzbronione jest używanie 
kwasu borowego do konserwowania mięsa 
na tej zasadzie, że w razie większego użycia 
ma on szkodliwie działać na organizm. Ta 
jego szkodliwość atoli może być zakwestyo- 
nowana. Przedewszystkiem, jak to stwierdził 
prof. Lippmann, dosyć znaczne ilości tego 
kwasu znajdują się w różnych owocach po
łudniowych, jak cytryny i pomarańcze; obec
ność jego wykazano jeszcze dawniej w nie
których gatunkach win, w chmielu (a zatem 
w piwie), w trzcinie cukrowej i niektórych 
innych roślinach jadalnych. Obecnie zaś P. 
Ruben robił wprost doświadczenia nad sa
mym sobą i wyniki ich ogłosił w „Chemiker 
Zeitung“ : spożywał on codziennie w ciągu 
dwu lat bez żadnej szkody dla organizmu 
po 2 g czystego kwasu borowego. Wszyscy 
U niego w domu jadali mięso konserwowane 
przy pomocy kwasu borowego. Do podob
nych wyników doszedł Gerlach. Wobec tego 
sprawy szkodliwości kwasu borowego dla 
organizmu nie można wcale uważać za roz
strzygniętą.

B. D.

— 0  znaczeniu fizyologicznem plexus chorioidei.
Oddawna przypuszczano, źe jest to organ 
wydzielniczy, że mianowicie ciecz mózgo- 
rdzeniowa jest wydzieliną właśnie plexus 
chorioidei. Veneziani i Cuvarzani znaleźli, 
że wstrzyknięcie fioletu metylowego wywo
łuje degeneracyą komórek tych plexus i rów
nocześnie pociąga za sobą znaczne zmniej
szenie ilości cieczy mózgo-rdzeniowej oraz 
takie w niej zmiany chemiczne, które czynią 
ją bardziej zbliżoną do krwi.

JKS.

—  Wpływ znamienia na kiełkowanie pyłku kwia
towego. P. P. Eicher w badaniach swoich nad 
wpływem znamienia na kiełkowanie pyłku 
rośliny tego samego lub innego gatunku, do
szedł "do wniosków następujących:

1. Pyłek, nie kiełkujący w wodzie czystej, 
wypuszcza łagiewkę, gdy umieścimy w tejże 
wodzie znamię tego samego lub pokrewnego 
gatunku.

2. W obecności znamienia rośliny bardzo 
dalekiej pod względem pokrewieństwa pro
ces kiełkowania idzie powolniej, niż w po
przednim przypadku, lub też zupełnie nie ma 
miejsca.

Według zdania autora każda roślina posia
da w znamieniu substancye swoiste, powo
dujące kiełkowanie pyłku rośliny tego same
go lub filogenetycznie blizkiego gatunku.

(Rev. Sc.). K. B.

— Purpura wzrokowa w oczach głowonogdw.
Jak wiadomo, Kiihne odkrył w siatkówce 
kręgowców, a przynajmniej znacznej ich 
większości barwnik czerwony (purpurę wzro
kową), który regeneruje się wciąż w ciem
ności z zewnętrznej warstwy komórkowej 
siatkówki, rozkłada się zaś i blednie na 
świetle. Barwnika tego różni badacze po
szukiwali już niejednokrotnie w siatkówce 
głowonogów (Cephalopoda), wnioskując ze 
skomplikowanej budowy oka tych mięczaków, 
że purpura wzrokowa powinna się u nich 
znaleźć. Wszystkie atoli poszukiwania da
wały wynik ujemny. Dopiero teraz prof. 
Hess, badając w odpowiednich warunkach 
siatkówkę kałamarnicy (Loligo), odkrył w niej 
barwnik, który na podstawie swych własno
ści daje się zaliczyć do grupy purpur wzro
kowych. W notatce tymczasowej, ogłoszonej 
w „Centralblatt fur Physiologie“, prof H. 
opisuje w sposób następujący swe odkrycie, 
nie wyjaśniając zresztą bliżej różnych szcze
gółów samej techniki badań: Trzymał on
kałamarnicę, przeznaczoną do badań, przez 
6 godzin w zupełnej ciemności, wyłuskiwał 
jej oko, wyjmował z niego siatkówkę i roz
kładał ją płasko. Wtedy dopiero wystawiał 
ją na światło, ale tylko jednę jej połowę, 
drugą zaś zasłaniał małym ekranem. Już po 
upływie dwu minut można było zauważyć 
wybitną różnicę w barwie obu połówek: 
część zasłonięta okazywała barwę ciemno- 
purpurową, wystawiona na słońce—brunatno- 
źółtawą; obie barwy odcinały się od siebie 
bardzo wyraźnie. Taki sam wynik dawało 
badanie siatkówek, moczonych uprzednio 
przez kilka godzin w formolu: w ciemności 
zachowywały one kolor purpurowy; wysta
wione na światło stawały się szare. Bada
nia nad rodzajami Sepia i Eledone nie dopro
wadziły do wyników ścisłych: wprawdzie
prof. H. widział pewną różnicę w barwie 
dwu połówek siatkówki u Sepia (wystawio
nej na światło i zasłoniętej), różnica ta jednak 
była zbyt słaba, żeby pozwalała z zupełną 
pewnością wnioskować o istnieniu purpury 
wrzrokowej.

Odkrycie grof. Hessa chociaż ogranicza się 
tymczasem do jednego tylko rodzaju Loligo, 
dostarcza jednego dowodu więcej podobień
stwa fizyologicznego między głowonogami 
a kręgowcami.

B. D.
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ROZMAITOŚCI.

— Walka z królikami w Australii. Wiadomo, 
że króliki stanowią istną plagę Australii. 
Nie znajdując wrogów naturalnych rozmna
żają się one tam tak licznie, że wiele okrę
gów, gdzie pierwej z powodzeniem hodowano 
owce i bydło, musiano opuścić z powodu 
braku paszy, wyniszczonej przez króliki. 
Nawet nadzieje, że posucha, która panowała 
w Australii wschodniej w ciągu sześciu lat 
ostatnich, wytępi króliki, zawiodły zupełnie. 
Ucierpiały one w wielu miejscowościach, lecz 
po ustaniu suszy w roku bieżącym rozmno
żyły się bodaj jeszcze liczniej, niż poprzednio. 
Wyczerpano już wszelkie pomysły; nawet 
sam Pasteur nie zdołał wykryć zarazka, któ
ryby wytępił dokuczliwe króliki; rząd kolonu 
wyznaczył nagrodę za każdego zabitego króli
ka; nic dotychczas nie pomogło. Obecnie p. 
W. Rodier, kierownik stacyi rolnej w Tambua 

•w Nowej Walii południowej, proponuje nowy 
środek, w każdym razie ciekawy, choć za 
skuteczność jego zgóry ręczyć trudno. Rodier 
wychodzi z założenia, że poligamia sprzyja

intensywnemu rozmnażaniu się, natomiast 
poliandria jest dlań szkodliwą. Króliki żyją 
poligamicznie, każdy samiec posiada liczne 
samice i liczne płodzi potomstwo. Otóż Ro
dier proponuje, aby zmienić ich tryb życia 
na wielomęstwo, zabijając tylko samice, wy
puszczając natomiast na wolność wszystkie 
schwytane samce. Z czasem samce będą 
liczniejsze od samic, będą je męczyły stałemi 
zalotami i zmniejszą ich zdolność do rozmna
żania się, a tem samem i liczebność potom
stwa. Jako przykład Rodier podaje kobiety 
publiczne, które rzadko tylko rodzą dzieci 
a nigdy nie wytwarzają licznych rodzin, 
i przytacza jeszcze inne znane w nauce fakty. 
Zwykły zaś system zabijania królików nie 
prowadzi do celu, lecz raczej wpływa na 
rozszerzanie się klęski. Większość schwyta
nych królików są to samce, gdyż zbierają 
się one często gromadnie w pewnych ulu
bionych miejscach, dobrze myśliwym znanych, 
a ci zabijają wszystkie króliki bez wyboru, 
aby uzyskać za nie wyznaczone wynagrodze
nie. W rezultacie ilość samców się zmniejsza, 
liczba zaś urodzeń natomiast wzrasta. Rodier 
stosował już swój projekt w okolicach Tam
bua i podobno z doskonałym skutkiem.

X

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. 3 do 9 grudnia 1902 r.

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

DZIEŃ

BAROMETR 
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