
.Nb 51 (1072). Warszawa, dnia 21 grudnia 1902 r. T o m  X X r .

T Y G O D N IK  P O P U L A R N Y ,  PO ŚW IĘ CON Y NAUKOWI P R Z Y R O D N I C Z Y M .
PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA".

W W arszaw ie: rocznie rub. S, kwartalnie rab. 2.
Z przesyłką pocztow ą: rocznie rab. 10, półrocznie rub. 5 .

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 
i we wszystkich księgarniach w kraju i zagranicą.

Redaktor Wszechświata przyjmuje ze sprawami redakcyjnemi codziennie od godz. 6 do 8 wiecz. w lokalu redakcyi.

Adres R edakcyi: MARSZAŁKOWSKA Nr. 118.

KRUSZEC OŁOW IANY ŁAGOW SKI 
I W YDO BY W AN IE JEGO  

ZA AUGUSTA II.

Staraniem księży Zenona i Stanisława  
Chodyńskich od r. 1881 przy t. zw. ru- 
brycellach wydawanych corocznie na 
użytek kleru dyecezyi włocławskiej (ku- 
jawsko-kaliskiej) zaczęto ogłaszać dru
kiem dokumenty dziejowe ściągające się 
do przeszłości tejże dyecezyi. Wyda
wnictwo to, wychodzące pod ty tu łem : 
Monumenta historica Dioeceseos Wladi- 
slaviensis po śmierci ks. Zenona w roku 
1887 w  dalszym ci^gu prowadzi do 
chwili obecnej ks. Stanisław  Chodyński: 
V I zeszyt tej publikacyi zawiera wiado
mości o robotach górniczych prowadzo
nych w  dobrach Piórkowskich pod Ła
gowem  w  w ojew ództw ie sandomierskiem, 
nadanych biskupom kujawskim za św ia
dectwem D ługosza jeszcze przez Judytę, 
żonę W ładysław a Hermana. Ze względu  
na małe rozpowszechnienie pomienionego 
w ydawnictwa poza szczupłem kołem  
księży, będących jego  odbiorcami, nie 
zawadzi, być może, treść zeszytu tego  
podać do wiadomości szerszego ogółu.

W iększa część zebranych w  zeszycie 
owym wiadomości pochodzi z lat 1725—

1734 i odnosi się do kopanego wówczas 
w  dobi'ach Piórkowskich kruszcu oło
wianego. Godność biskupa kujawskiego 
i pomorskiego piastował wtedy imien
nik obecnego biskupa płockiego ks. 
K rzysztof Antoni Szembek, który sprawą 
znajdowanej w Piórkowie galeny bardzo 
żyw o się interesował. Liczne próby 
kruszcu łagow skiego, wykonane z roz
kazu biskupa w kraju, nie są zbyt nau
czające i świadczą tylko o małej bie
głości w  sztuce probierskiej i jeszcze 
mniejszem obeznaniu z chemią tych, co 
je wykonywali ').

Ale i wartość prób pierwej jeszcze 
wykonanych w Dreźnie także jest podej 
rżaną dla zbyt wielkiej ilości złota w y
kazanego w  srebrze, odciągniętem od

*) Według opinii jednego z tych probierzy 
„kruszec ten ma w sobie antimonium; '-rze- 
ba mu dawać zendry żelaznej, co a ^owala 
pod kowadłem od żelaza odchodzi... bo że
lazo trawi antimonium, a antimonium trawi 
w ogniu ołów, a tak potrzeba umorzyć anti
monium, ażeby miał swoję moc ołów do od- 
chodzenia“. „To prawda—pisze biskup—że 
aptekarze nie zgadzają się, aby to prawdziwe 
miało być antimonium; ależ przecię ex omni
bus circumstantiis i z dymu samego poka
zuje się być prawdziwe, lubo nie przednie 
antimonium i niebezpieczno stać przy komi
nie, kiedy go topią, aby nie zaraził mercurius, 
który jest w tym kruszcu".
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wytopionego z kruszcu ołowiu. Dopiero 
w próbach, wykonanych w  Bielsku na 
Śląsku austryackim przez pew nego „sła
w nego chymistę Śląskiego" mamy do 
czynienia z robotą człowieka fachowego, 
wzbudzającą najzupełniejsze zaufanie. 
„Chymistą" tym był niejaki G-ottfried 
Michael Kortum Med. D oct. et Acad. 
Caesar. Natur, curiosor. Collega, czło
w iek—jak to z listów  jego  widać—grun
townie z m etalurgią ołowiu i odciąga
nych od tegoż szlachetnych m etalów  
obeznany, w  szczególność zaś biegły  
w  sztuce probierskiej, której się uczył 
we Freybergu. W  przysłanych mu oka
zach, w edług jego  określenia, centnar 
kruszcu łagow skiego zawiera 56 funtów  
ołowiu i l 1/* łuta srebra. Ilość srebra 
w jakiś czas powtórnie oznaczył i  zna
lazł jego, jak i poprzednio, 1 */4 (ordina- 
ria via) — 1 ’/2 (Per rigorosam probam) 
łuta w  centnarze rudy czystszej. W dwu 
swoich obszernych listach Kortum pod
daje umiejętnej krytyce udzielone mu re
zultaty prób galeny piórkowskiej po
przednio dokonanych i opinie o niej 
rozmaitych osób, skwapliw ie a bezkry
tycznie zbierane przez biskupa; na szcze- I 
gólne tego ostatniego żądanie opisu- ; 
je sposoby otrzymywania złota będące 
w  użyciu w  Schemnitz na Węgrzech; [ 
wyjaśnia najogólniejsze zasady procesu 
wydobywania ołowiu z galeny i z na
ciskiem powtarza, że sprawa eksploata- 
cyi tejże galeny pod Łagowem  zależna 
jest przedewszystkiem od ilości, w  jakiej 
ta może być tam otrzymywana. N ie  
poprzestając wszelako na tych  drobnych, i 
tygielkow ych, próbach galeny łagow - j  

skiej, biskup kazał przetopić na ołów  i 
większe jej ilości w  obu głów nych daw
niej siedliskach naszego hutnictw a oło- j 

w ia n eg o : w  Olkuszu i w  K ielcach (w ła
ściw ie w  tym razie w  N iew achlow ie za 
Kielcami). R ezultat w ytopu w  obu miej- j 

scowościacli wypadł jedn ak ow o: w  Ol- [ 
kuszu z 2 niecek ') kruszcu otrzymano

centnar ołowiu, w  N iew achlow ie z jed
nej—pół centnara. Obie „relacye o spró
bowanym kruszcu Łagowskim" w  Olku
szu i w  K ielcach opisują dość szczegó
łow o „modus topienia". Do pierwszej 
z nich dołączono nawet rachunek kosz
tów  wytopu. P iece kieleckie miały być 
daleko mniejsze niż w  Olkuszu, „bo 
w  Olkuszu—pisze autor relacyi— dwie 
niecki przez 8 godzin wypaliłem, a tu 
musiałem palić przez 6 godzin jednę 
nieckę". Do kopania kruszców ściągano 
górników krajowych, przeważnie z Olku
sza. Zajmował się tym werbunkiem „sła
w etny Miodo, podżupek,biskupi". „Przed 
3-ma la ty —pisze biskup 21 grudnia 1728 
roku—ofiarowali mi się ludzie z Sakso
nii, obiecując mi lucri v ig in ti quinque 
procentu; ale żem się obawiał ne aliąua 
praeiudiciosa religioni catholicae prae- 
tendant dałem temu pokój. Spodziewam  
się, że i teraz mógłbym mieć górników  
stamtąd za pozwoleniem króla JMci" 
(Augusta II). Samo wydobywanie krusz
cu, w edług współczesnego opisu, odby
wało się „w górach Łagowskich" w  spo
sób następujący: „Kopią naprzód dół na 
trzy łokcie długi, a na dwa szeroki, i za
raz ogradzają go ścianą niewielką, jak 
studnię; kopiąc zaś gdy znajdą jaką ży ł
kę kruszcową nie udają się za nią, ale 
tylko sobie to miejsce naznaczą, a po
tem coraz dalej się kopią i ścianami się 
obrabiają, cembrują, i kiedy znowu jaką 
żyłę kruszcową znajdą, to znowu to 
miejsce sobie naznaczywszy dalej się ko
pią. Jeżeli ich woda pobocznia zaskór- 
nia, którą oni szycem nazywają, prze
szkadza, to z w ielką pracą ścianami za
tykają, a coraz to dalej kopią póki im 
jaka wielka woda nie przeszkodzi, albo 
póki się nie dokopią miejsca, gdzie jest 
denna woda *). To zaś miejsce jest tw ar
de, i niby czerwone czasem jak kamień, 
tego  się górnicy boją i nie chcą próbo
w ać wody, bo powiadają, że się to tra
fiło, że kiedy nagle siekierą ciął w  owe 
miejsce, to jak z fontanny woda wytry-

') Niecka—dawna miara górnicza polska. 
Tutaj ma ona objętości 16 garncy; według | 
obliczenia biskupa niecka kruszcu piórkow- j 
skiego ważyła funtów 384

') „Wody denne alias głębokie—pisze bi
skup—jak się jej ludzie dokopią, to już pod 
wodą nie chcą się przebierać".
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sła, i ledwo go nastarczono wyciągać, 
i  powiadają, że jednego zalała woda. 
I  dlatego górnicy, jak się prędko miejsca 
tego dokopią, alboliteż inszej uprzykrzo
nej zaskórnej wody, to się nazad wraca
ją  do owych znaków, gdzie się pokazały 
były ży ły  kruszcowe, i od najgłębszego  
znaku lochy sobie w  ścianach zaczynają, 
i bokiem, to jest w  ścianie owego dołu 
loch sobie kopią, i podniebienie i ściany 
układają, układają, idąc powoli za krusz
cem, ale się im daleko nie chce iść, led
w o o kilkanaście kroków się kopią. 
-Skarżą się, że na nich woda bardzo ka
pie; stamtąd wychodzą i do góry się 
wracają, i znowu tam gdzie przedtem 
sobie naznaczyli żyłę kruszcową tam so
bie robią, et per conseąuens wyżej. Insi 
zaś chłopi na górze nad dołem ustaw icz
nie beczkami w yciągają wodę ex fundo 
dołu w e dnie i w  nocy, kiedy tego po
trzeba, aby się dół nie zalał. Zwyczaj
nie koło jednego dołu czterech chłopów  
robi, i przez zimę *) jeden tylko, a cza
sem też i dwa doły wykopią. K iedy te
dy ośm chłopów będzie, a przez zimę 
czterej w  jednym dole kopią, a drudzy 
czterej w  drugim, to najmniej 50, 60, 80, 
czasem sto niecek wykopią, kiedy w cze
śnie zaczną robić . . .  B yw ały takie cza
sy , kiedy w  więcej chłopów robiono, że 
circiter 400 niecek wykopywano kruszcu. 
Tym chłopom od roboty nic się nie pła
ci, tylko od niecki kruszcu, jak się w y- 
płócze, daje się im po 12 złotych i drew 
do dołów fco potrzeba. Tudzież prowi- 
duje pan liny i żelaza, i połowę na św ia
tło. W tych dołach, gdzie kopią kru- 
siec, ordinarie krusiec się znajduje mię
dzy ziemią czarną, i tak go wyciągają. 
Teraz dopiero napadli na dół skalisty, 
który łamią, i niewiedzieć co będzie 
z niego; pokazują się na nim odrobiny 
kruszcu. I  to do uwagi, że nigdy na
darem nie nie kopią, chyba że woda 
przeszkodzi11. W  początkach roku 1730 
dla wydobywania kruszcu wybitych już 
było 8 szybów. Z tych tylko jeden do-

J) Kopano tylko w zimie : „w dołach a pri- 
mis Maii nikt nie wytrwa dla wielkiego smro
du aż ad Octobrem1*.

szedł głębokości łatrów  13; inne m ie
rzą zaledwo 3, 4, 5, 6 łatrów g łę 
bokości i są „niedognane, zaczęte11. J e 
den szyb zaś został zarzucony „bo 
go już wyrobili, bo na dawne lochy  
trafili

Ostatnia wiadomość dotycząca galeny  
piórkowskiej i ołowiu z niej w ytapiane
go pochodzi z r. 1734 i trzymana jest 
w  tonie minorowym. „Moi mineralisto- 
w ie—pisze biskup—z 60 niecek piórkow- 
skich tylko mi 3 niespełna centnary 
ołowiu, 5 niespełna centnarów glejty  
i grzywnę srebra przywieźli. Nim ołów  
dali na tryb nie było go z sześciudzie- 
siąt niecek tylko 40 centnarów...  Tu- 
teczni praktycy dziwują się tem u11. Na  
podstawie próby tyglow ej z tym że krusz
cem poprzednio dokonanej obliczał bi
skup, że z owych 60 niecek kruszcu 
w łaściw ie powinno było być daleko w ię
cej ołowiu, „a nie było tylko 14 cen
tnarów. Nie wiem skąd tak w ielki de- 
cess. N ie tak dbam o szkodę, jako
0 prawdę".

W „Geognostische Beschreibung von 
P olen 11 G. G. Puscha znajduje się opis 
pokładu, zawierającego kruszec ołowiany  
w e w si Płóczkach, leżącej w odległości 
i/% mdi na północo-zachód od Łagowa. 
Pokład ten za czasów Puscha jeszcze 
był eksploatowany. Tworzą go kilka, 
sążni miąższości mierzące szare i czarne 
iły, mające w spągu (w podkładzie) szary 
wapień przechodowy, a w  stropie (czyli 
w  nadkładzie) kwarcyt. Oprócz galeny  
w  iłach tych jest jeszcze trochę pirytu
1 blendy cynkowej. Kruszec ołowiany  
piórkowski prawdopodobnie pochodził 
z tegoż samego, przedłużającego się ku 
wschodowi, pokładu. W  samym zaś 
Piórkowie Puschowi znane były tylko  
ślady starodawnej eksploatacyi żelaziaka 
brunatnego z pokładu również na grani
cy między wapieniem a kwarcytem leżą
cego. W łaśnie o dochodach, jakie w  X V I  
wieku biskupom kujawskim czyniły ko
palnie tej rudy żelaznej, a także huty  
żelazne (dymarki i kuźnice) i huty szkla
ne w  dobrach Piórkowskich prawi nam 
kilka innych dokumentów, które znaj
dujemy w  książeczce, wydanej przez
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ks. ks. Chodyńskich, poza seryą powyżej 
streszczonych dokumentów.

Drugą połowę tejże książeczki w yp eł
niają : „Ustawy i Statuta, także porzą
dek Sądowy z Praw  górnych Prawa  
Górnego, pisanego przez Artykuły pe
wne podane i opisane od Urodzonego 
Pana Jana ze M sticzowa P łazę W ielkie
go Rządcę Zamku K rakowskiego, Sta
rosty Lubaczowskiego etc. etc. Żupnika 
Gór Chęcińskich in fundo R egali Capi- 
tan. Chęcinen. et Radosicen., w edług  
Praw a Górnego pisanego starego Gór 
Ilkuskich, a teraz nieco znowu popra- 
w onego i odnowionego dla pewnych  
przyczyn secundum situm Gór jako no
wych tak i starych, tak miedzianych  
jako też ołowianych, leżących odłogiem  
od kilkudziesiąt lat, a teraz nowo pole
rowanych przez rozmaite Gwarki. 1608“. 
Jestto bardzo ciekawy i poważny przy
czynek do znajomości dawnych praw  
górniczych polskich. Tutaj poprzestanie
my tylko na przytoczeniu dla ciekaw o
ści „przysięgi górników co robią około 
kruszca“ :

„Ja N. przysięgam P. B ogu  W szech
mogącemu, w Trójcy ś. jedynemu, iż ja 
wiernie i prawdziwie będę robił około 
kruszca, ani żadnego ziarnka tak w  gó
rze jako i na płóczkach nic nie wezm ę 
pokryjomu, ani też nikomu nie każę, jeno 
prawdziwie i oczewiście będę mierzył przy 
urzędzie kruszec A  jeślibym tę przysięgę 
złamał, żebym aby jednę kruszynę tak  
w górze jako i na płóczkach pokryjomu 
w z ią ł: aby mnie P. B óg  na strasznym  
sądzie karał, aby mnie skały żyw o przy
w aliły , naostatek, aby mnie z ciałem  
i z duszą czarci do piekła wzięli; Ale 
wiernie i prawdziwie będę robił. Tak 
mi P . Boże dopomagaj i męka Jego  
św ięta “.

H istorya przemysłu górniczego w  P o l
sce, cenne dzieło H. Łabędzkiego, o paru 
mniej ważnych gałęziach tego  przemy
słu, m ianowicie o wydobywaniu i prze
tapianiu rud miedzianych i ołowianych  
w  górach Kielecko-Sandomierskich, do
syć skąpych dostarcza nam wiadomości. 
D latego też publikacye w  rodzaju po
wyżej streszczonej, jako zapełniające

częściowo dotkliwą tę szczerbę, stanow ią  
dla dziejów górnictwa polskiego nader 
pożądany nabytek. Do dalszych zresztą  
tego rodzaju nabytków liczne, dotąd 
drukiem nieogłoszone, większej i mniej
szej wagi a rozmaitego charakteru do
kumenty dotyczące prowadzonych da
wniej robót górniczych, przedstawiają 
obszerne i wdzięczne pole. Dzieło Łabę
ckiego, pierwszego; i jedynego niemal na 
niw ie dziejów górnictwa polskiego praco
wnika, całego materyału źródłowego do 
nich wyczerpać nie mogło. Za świadec
twem Sobieszczańskiego zresztą (patrz 
Encykl. Orgelbr. t. 17 str. 514) sam Ła
bęcki „pracę swoję późniejszemi stu- 
dyami i odkryciami znacznie poprawi
w szy i pomnożywszy zostaw ił zupełnie^ 
przygotowaną do drugiego w ydania11. 
Drugie zaś to wydanie dotąd, jak w ia 
domo, do skutku nie doszło.

K . Koziorowski

PRZYCZYNY FIZYCZNE ODCHYLEŃ
OD NEW TONOW SKIEGO PR A W A  

CIĄŻENIA POWSZECHNEGO.

Pod powyższym  tytułem  znajdujemy 
w  numerze październikowym „Physikali- 
sche Zeitschrift“ odczyt P . Lebedewa 
za zgromadzeniu Towarzystwa Astrono
micznego w  Getyndze 4 sierpnia r. b. 
Poniżej podajemy w streszczeniu g łów 
ne fakty i myśli, w  odczycie tym za
warte.

Zagadnienie o odchyleniach od powszech
nego prawa graw itacyi oraz o fizycz
nych ich przyczynach należy do najstar
szych zagadnień astrofizyki—jest ono 
naw et starsze niż samo prawo N ew to n a : 
albowiem już przed trzystu laty w ypo
wiedział je Kepler i rozwiązał w  sposób  
nie gorszy, niż my to dzisiaj uczynić 
jesteśm y w stanie. W najjaskrawszej 
i zarazem najprostszej postaci to od
chylenie od prawa graw itacyi ujawnia się 
w  przypadku warkoczy komet, gdzie  
najwyraźniej daje się stwierdzić odpy
chająca siła słońca. Rozwój poglądów
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na przyrodę tej siły  odpychającej i fi
zyczne jej uzasadnienie należy do naj
ciekawszych rozdziałów astrofizyki: przez 
przeciąg trzech stuleci śledzić można 
zw iązek wewnętrzny między teoryą astro
fizyczną dotyczącą tego punktu, a pa
nującemi poglądami i wynikam i fizycz- 
nemi.

Kepler w ypow iedział w  r. 1608 zdanie, 
że warkocze komet są wypływem  m gła
w icow ym  jąder tych komet, poruszają 
się niezależnie od swych jąder i przez 
słońce są nie przyciągane, lecz odpycha
ne. Przyczynę fizyczną tych sił odpy
chających Kepler w idział w  promienio
waniu słońca; w edług bowiem panującej 
w ów czas teoryi emisyjnej (korpuskular- 
nej) światła, konieczną konsekwencyą 
mechaniczną działania światła było ci
śnienie promieni św ietlnych na napotyka
ne ciała, co w  dostacznej mierze tłuma
czyło odpychanie drobniutkich cząstek 
warkocza przez promienie słoneczne.

N ew ton (1687) zaznaczył wyraźnie, że 
Keplerowe wytłum aczenie odpychania 
przez ciśnienie promieni słońca może 
być zadawalające, ale nie poprzestał na 
tem wytłumaczeniu i próbował podcią
gnąć odpychanie warkoczy komet pod 
sw7oje prawo ciążenia, ujawnić pozorny 
charakter tego odpychania; Newton przy
ją ł hypotezę, że przestrzeń kosmiczna 
zapełniona jest ośrodkiem gazowym, któ
rego ciężar w łaściw y większy jest od 
ciężaru w łaściw ego warkoczy k o m et: 
wskutek tego (według prawa Archime- 
desa) są one pozornie od słońca odpy
chane.

Euler (1744), przejrzawszy trudności, 
jakie nastręczała hypoteza Newtona, po- 
wrócił do poglądów Keplera i usiłował 
również w ytłum aczyć odpychanie przez 
siły cisnące światła; ale, jako zapalo
ny przeciwnik teoryi emisyjnej światła, 
Euler przyjął stanowisko Huygensa, w e
dług którego św iatło jest ruchem falistym  
o podłużnych drganiach eteru św ietlne
go; Euler traktował w ięc to zjawisko, 
jako szereg uderzeń mechanicznych, w y
wieranych przez fale podłużne na napo
tykane ciała i w  ten sposób uzasadniał 
istnienie cisnących sił światła.

K oło  połowy osiemnastego stulecia 
na 35 lat mniej więcej przed sprawdze
niem doświadczalnem przyciągania się 
mas przez Cavendischa (1789), de Mairan 
i du P ey przedsięwzięli pierwszą próbę 
(1754) poddania bezpośredniemu zbada
niu doświadczalnemu owego odpychania 
przez światło, które miało tłum aczyć 
odchylenia od N ew tonow skiego prawa 
graw itacyi. Zręczność, z jaką zabrali 
się do tych badań, budzi p o d z iw : atoli 
stanęły im na przeszkodzie trudności 
(prądy powietrzne), których niepodobna 
było pokonać środkami eksperymentalne- 
mi X V III stulecia, i wobec tego kwestyą  
istnienia cisnącej siły  św iatła pozostała 
bez odpowiedzi.

W stuleciu dziewiętnastem na ruch 
komet zwróciły uw agę uczonego świata  
epokowe badania Olbersa; ustalił on 
jako niezbity, z dostrzeżeń wynikający  
fakt, odpychanie warkoczy komet przez, 
słońce; w  sprawie zaś wyjaśnienia fizycz
nego tego faktu Olbers odrzucił (1812) 
zarówno pogląd Keplera jak Newtona, 
jako hypotezy, nie oparte na doświad
czeniach i w  formie bardzo ostrożnej w y 
powiedział nowe przypuszczenie: „Tru
dno jest się powstrzymać, aby nie po
myśleć przytem o czemś analogićznem  
z naszemi przyciąganiami i odpychania- 
mi elektrycznemi“. Skoro zważymy, że 
Olbers wypowiedział to przypuszczenie 
w  czasie, gdy elektryczność pierwsze 
swoje św ięciła tryumfy, tedy łatw o zro
zumiemy to zwrócenie się do sił elek
trycznych, których działanie na odleg
łość ujęte zostało już w prawa przez 
bezpośrednie doświadczenia Coulomba 
(1785).

I  „elektryczna" teorya Olbersa stała  
się panującą: własność siły elektrycznej, 
w edług której zmniejsza się ona propor- 
cyonalnie do kwadratu odległości (co 
daje się również stwierdzić dla siły ci
śnienia światła) wystarczyła Besselow i 
(1836) do zbudowania prostej teoryi 
warkoczy komet i do w yliczenia jabso- 
lutnej w ielkości siły odpychającej z krzy
w izny warkocza; Bredychin (1886), opie
rając się na pomiarach w ielu warkoczy 
komet, doszedł do wniosku, że wielkość
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tej siły odpychającej jest charaktery
styczna dla różnych substancyj stano
wiących warkocze i wartości jej (w sto
sunku do przyciągania mas) oznaczył 
jako 0,2, 1,1 i 7,5.

Teorya „elektryczna11 Olbersa jest opar
ta na dwu hypotezach: pierwsza zakłada, 
że słońce posiada stały ładunek elek
tryczny, druga przyjmuje, że oddzielne 
cząsteczki gazów  warkocza, opuszczając 
jądro komety, otrzymują ładunki elek
tryczne z tym samym, co ładunek słońca, 
znakiem. Od czasów Olbersa uzasad
nienie fizyczne obu tych hypotez po
ważnie naprzód nie p ostąp iło : przypusz
czenie o naładowaniu słońca elektrycz
nością wymaga, jak się okazało, nowych  
hypotez pomocniczych, aby się dało 
powiązać ze zjawiskami magnetycznemi 
na ziemi, ale ani bezwzględnej w ielkości 
ładunku słońca, ani jego  znaku oznaczyć 
nie potrafiono. Co zaś do elektryzacyi 
cząsteczek gazow ych w  warunkach od
powiadających drugiej hypotezie, to do
tychczasowa praktyka laboratoryjna ta
kich spraw elektryzacyjnych nie napo
tykała.

Przypuszczenie elektryzacyi materyi, 
stanowiącej warkocz komety, popiera się 
często powołaniem na podobieństwo zja
w isk świetlnych w warkoczach komet 
oraz rurkach G eisslera: atoli dowód ten 
jest bezsilny, bo przeczy zasadzie zacho
wania energii, która żąda, by każde zja
wisko świecenia związane było z utratą i  

energii, co jest wykluczone w  przypadku 
stałego elektrostatycznego ładunku czą
steczek gazow ych. Przyczyny zjawisk  
świecenia w  warkoczach komet dopatry
w ać się należy w  fluorescencyi silnie 
ośw ietlonych gazów , stwierdzonej przez 
bezpośrednie doświadczenia Lommela 
(1883) oraz W iedemanna i Schmidta 
(1895— 1896).

Zollner wykazał, jak w ielkie trudno
ści piętrzą się, gdy głębiej wnikamy 
w  owe hypotezy elek tryczne: sam Zoll
ner (1872), któremu w ypracowanie teoryi 
elektrycznej najwięcej chyba zawdzięcza, 
oznajmił, że gotów  byłby zrzec się 
swojej teoryi i przyłączyć się do p oglą
du Keplera, skoro zdobyty będzie dowód

istnienia ciśnienia, wywieranego przez 
promieniowanie słońca.

K w estyą istnienia ciśnienia św iatła  
rozwiązana została zupełnie niezależnie 
od teoryj astromicznych przed laty  trzy
dziestu przez Maxwella (1873), jako  
konsekwencya jego teoryi elektroma
gnetycznej światła, i przez B ertoliego  
1876), jako wynik drugiej zasady ter
modynamiki; teoretyczne te badania do 
prowadziły do zgodnych wniosków, że 
ciśnienie promieniowania koniecznie musi 
istnieć i że znajduje się ono w  prostym  
związku z ilością energii (E), padającą 
na dane ciało, jako pęd promieni rów
noległych w  ciągu sekundy i z prędko
ścią św iatła (V). Dla ciała pochłaniają
cego związek ten przedstawia s i ę :

D la promieniowania słońca na odległość 
ziemi daje to ciśnienie 0,5 mg na m etr 
kwadratowy powierzchni.

W  ostatnich czasach powiodło się Le- 
bedewowi (1901) oraz N icholsow i iH u llo -  
w i (1901) dowieść istnienia tego ciśnie
nia przez bezpośrednie eksperymenty 
laboratoryjne i stwierdzić ilościowo w zór  
M axwella i Bertoliego.

Jeszcze przed temi badaniami doświad- 
; czalnemi Pitzgerald zastosow ał (1883) 

wnioski teoretyczne Maxwella do w ytłu 
maczenia odchyleń od prawa graw itacyi 
w  ruchu komet, ale popełnił błąd zasad
niczy przez to, że rozciągnął wprost 
rezultaty Maxwella na cząsteczki gazow e  
warkoczy, nie bacząc na to, że w yw ody  
M axwella dotyczą jedynie ciał o rozmia
rach dużych w  porównaniu z długością  
fal promieniowania. Uniknęli tego błędu 
Lodge (1891) i Lebedew (1892), którzy  
również roztrząsali zw iązek między od
pychającą siłą słońca, a deformacyą 

j i rozpuszczaniem się jąder komet; znow u  
w  błąd ten wpada Arrhenius w  swojej 

j św ieżo (1900) ogłoszonej teoryi korony  
j  słonecznej.

D la  ciała kulistego *), o rozmiarach 
dużych w  porównaniu z długością fa l

‘) Ciała niekuliste odczuwają nieco wię
ksze ciśnienie, albowiem, jak wiadomo, dla
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promieniowania słońca, działanie w y
padkowe (F) słońca, wyrażone w  jed
nostkach siły  grawitacyjnej, dane jest 
przez w z ó r:

J  1 _
10000 ' rS ’1

gdzie r  oznacza promień w  centymetrach, 
a S gęstość ciała (gęstość wody =  1).

Z wzoru tego widzimy, że dla ciała
0 rozmiarach w iększych niż 1 to, odchy
lenia od Newtonow skiego prawa grawi
tacyi, znikają wśród jednorzędnych z nie
mi błędów najsubtelniejszych obserwa- 
cyj astronomicznych. D la jądra komety, 
składającego się z roju meteorytów o roz
miarach mniejszych od 1 cm, odchylenie 
to może być stwierdzone w  razie sprzy
jających warunków obserwacyi; jeżeli 
kamienie będą jeszcze mniejsze, odchy
lenie będzie odpowiednio znaczniejsze. 
Ale i odwrotnie, o ile nie daje się zau
w ażyć dostrzegalnego odchylenia od pra
wa N ew tonow skiego i znana jest w ie l
kość m ożliwych błędów obserwacyjnych, 
natenczas można oznaczyć i najniższą 
granicę dla wielkości kamieni jądra ko
mety.

Jeżeli jądro komety składa się z roju 
dostatecznie małych kamieni meteorycz- 
nych o niejednakowych wymiarach, tedy  
rój ten ciągle się będzie deformował
1 rozpraszał, co, zw łaszcza dla komet 
peryodycznych, wyraźnie będzie się mu
siało uwydatnić. Między obliczoną zw y
kłym sposobem orbitą takiego roju a ob- 
serwacyami późniejszemi wynikną znacz
ne bardzo odchylenia; być może, że tak 
właśnie tłumaczyć należy osobliwe zja
wiska w ruchu bielidów.

Cząstki kurzu, których wymiary sta
now ią zaledwie tysiączne części milime
tra, a w ięc są równorzędne z długością 
fal promieniowania słońca, nie podlegają 
powyżej podanemu zw iązk ow i: Schwarz- 
schild (1901) okazał, że w  tym przypadku 
siła odpychająca dochodzi w razie pew
nych rozmiarów do maximum, by potem  
wobec rozmiarów jeszcze mniejszych  
szybko maleć.

nich stosunek powierzchni do objętości iest 
większy.

Wśród cząstek gazowych, napotykają
cych promienie słoneczne, powstają zja
wiska rezonansu, którym towarzyszy ci
śnienie promieni, jak tego dowiódł drogą 
rachunku Lebedew (1897). Atoli w  dzie
dzinie tej, osobliwie ważnej dla astrofi
zyki, nie mamy jeszcze wyników bezpo
średnich badań doświadczalnych.

Rzut oka na rozwój historyczny po
glądów ‘naszych na przyczynę fizyczną  
odchyleń od Newtonowskiego prawa gra
w itacyi przekonywa nas, że pogląd, w y
powiedziany przed trzystu laty  przez 
Keplera i stłumiony naprzód przez N ew 
tona hypotezę o ośrodku kosmicznym  
cięższym od substancyi warkoczy ko
met, później przez hypotezę elektryczną 
Olbersa,—występuje nanowo i opiera się 
na uzasadnionym teoretycznie przez Max- 
wella i Bertoliego i świeżo przez bez
pośrednie eksperymenty stwierdzonem  
ciśnieniu światła. Pogląd Keplera roz
w inął się w uzasadnioną fizycznie teo- 
r y ą : teraz musimy twierdzić, że słońce 
posiada siły  odpychające, nasze doświad
czenia w laboratoryach dają nam w iel
kości ciśnienia, wywieranego przez słoń
ce na różne ciała, i pozwalają nam zgó- 
ry obliczać ilościowo odchylenia od N ew 
tonowskiego prawa grawitacyi, które 
z koniecznością muszą być stwierdzone.

Czy istnieją działania elektryczne, w y 
wołujące również odchylenia od prawa 
New tona,—uważać to należy za kwestyą  
otwartą; dopiero gdy zupełnie obejmiemy 
ilościowo rachunkiem niewątpliwie ist
niejące ciśnienie światła, będziemy mogli 
wypowiedzieć sąd o tem, czy istnieje lub 
nie inna jeszcze siła na odległość, czy  
potrzebne są inne jeszcze przypuszczenia 
lub też czy wystarcza samo tylko przy
puszczenie Keplera.

m k h.

FELIKS LE 0ANTEC.

O DZIEDZICZNOŚCI.

(D okończenie).

Ale w takim razie asymilacya pociąga  
za sobą dziedziczność!
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W  rzeczy samej, kawałek, odłączony 
od ustroju żyjącego i zdolny do życia  
sam przez się w  dalszym ciągu, tworzy  
własną substancyę swoję i przybiera 
stopniowo formę ustroju, ed którego  
wziętym  został, bowiem ta sama sub- 
stancya w ym aga niezbędnie i tej samej 
formy. A z tego punktu widzenia istoty  
żyjące dzielą się na dwie k a teg o ry e:
1) te, których część jakakolwiek, pierw
sza lepsza, zdolna jest do życia sama 
przez się, czyli jest w  możności asymi- 
lowania poza obrębem ustroju rodziciel
skiego, od którego może być odłączona; 
przykład : stułbie i t. d.; i 2) takie, któ
rych część jakakolwiek, oddzielona od 
ciała rodzicielskiego, do życia nie jest  
sama przez się zdolną; zachodzi to na- 
przykład u zw ierząt w yższych i człow ie
ka. Lecz, chociaż w  tej ostatniej kate- 
goryi stworzeń jakikolwiek, dowolnie 
wybrany kawałek, nie może żyć sam 
przez się, to tem nie mniej, w  zamian za 
to istnieją w  ustrojach tych specyalne 
elementy, zdolne do asym ilowania naw et 
poza obrębem ciała rodzicielskiego, ele
menty, zwane ogólnie produktami roz- 
rodczemi. Element przeto rozrodczy, jest 
więc, chcąc go określić ściśle, częścią  
ciała, tem się różniącą od innych, że 
jest w  stanie istnieć i żyć sam przez 
się; wynika to oczyw iście ze wszystkich  
rozważań poprzednich.

Ogólnie jednak panuje dziś w  nauce 
określenie inne, różne bardzo od naszego, 
ponieważ wysnuwano, jak b y  umyślnie, 
wnioski z badań nad człow iekiem  tylko; 
określenie to czyni z produktów rozrod
czych elementy, obdarzone jakąś tajem 
niczą siłą i zasadniczo różne od innych  
tkanek ciała, elementy, w  których w nę
trzu jakoby cały ustrój jest . reprezen
towany w  sposób nieco podobny do 
holmunculusa spermatystów. Teorya ta, 
dzisiaj panująca, tak zw ana teorya pla
zmy rozrodczej zdaje mi się być szkod
liw ą i błędną. Jajko jest poprostu sub
stancyą człowieka, która żyć może sa
ma przez się; poczyuając od chwili, 
gdy zacząć może życie samotne, czyli 
asymilowanie, wciąż wzrastająca masa 
substancyi jego przybiera nieubłaganie

pewne konieczne formy, sprowadzając 
w  ostatecznym wyniku postać ludzką, 
zupełnie tak samo, jak widzieliśm y przed 
chwilą— czynna część jajka kuiy  krok 
za krokiem przekształca się w  kurczę. 
Od chwili, gdy z jajka powstała już 
substancya kury i kiedy zaczęła proces 
asymilowania, przybiera ona nieubłaga
nie stopniowo kształty, sprowadzając 
formę kury; i zupełnie tak samo substan
cya człowieka, asy miłująca, nieubłaganie 
przybiera i formę człowieka.

Chciałbym jednak, abyście zauważyli 
zaraz, że przeto z powodu dziedziczno- 
ścinie mamy się co pytać, za sprawą 
czego się dzieje, że istnieje w ogóle  
taka substancya człowieka, obdarzona 
w łasnościam i: 1) asymilowania, co jest
jej cechą wspólną wraz ze wszystkiem i 
innemi substancyami żyjącemi; 2) przy
bierania nieubłaganie i koniecznie, skoro 
asymiluje, formy zadziwiająco, cudownie 
dokładnej, ścisłej i uporządkowanej, jaką  
jest forma człowieka. Istnienie substan
cyi takiej, przybierającej kształt członka, 
lub, co na jedno wychodzi, istnienie 
człowieka, z tej substancyi złożonego, 
leży już gdzieindziej, mianowicie w  obrę
bie nauki o pochodzeniu gatunków.

Że istnieje substancya zdolna do asy
milacyi, należy to do szeregu zjawisk  
chemicznych w naturze; że substancya 
ta jako forma rów now agi ma formę 
określoną, czasami naw et zaw iłą niesły
chanie, to nas zadziwia nie tak bardzo, 
nie więcej, niż punlft pierwszy, bo trze
ba przecież, aby substancya miała jakąś 
formę; lecz że ta tak zaw iła forma sta
now i godny uwielbienia ustrój, mecha
nizm zdolny dostarczyć sobie w tak bar
dzo zmiennem środowisku wszystkiego, 
co mu jest koniecznem do życia, czyli 
do asymilacyi, oto co jest niemal w i
doczne.

A jednak dzięki przeważnie geniuszowi 
nieśm iertelnego naszego Lamarcka, ojca 
teoryi transformistów, możemy już dzi
siaj do pewnego stopnia wytłum aczyć  
sobie, jakim sposobem prosta substancya 
pierwotna m ogła się stopniowo dosko
nalić krok za krokiem, aż się znalazła 
w  tym zadziwiającym, niemal cudownym
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stanie, w  jakim się dziś znajduje. Zaczy
namy jnż dzisiaj pojmować poniekąd, 
jakim sposobem rów nolegle do ewo- 
lucyi morfologicznej, co doprowadziła 
aż do postaci człowieka, zachodziła 
również ewolucya chemiczna, której 
wynikiem jest dziś substancya czło
wieka.

Dziś więc, skoro istnieją już ludzie, 
obdarzeni zdolnością do asymilacyi, sub
stancya ludzka, żyć mogąca, przybiera 
z nieubłaganej konieczności praw natu
ry formę ludzką; lecz, powtarzam to 
raz jeszcze, fakt samego istnienia tej 
godnej podziwu substancyi nie powinien  
nas zajmować bynajmniej, kiedy badamy 
dziedziczność. Cała biologia sprowadza 
się do zupełnej, dokładnej analizy źdźbła 
rośliny; trzeba umieć koniecznie ograni
czyć się i badać nasamprzód dziedzicz
ność niezależnie od powstawania gatun
ków, ponieważ znajomość dziedziczności 
je st rzeczą niezbędną w  badaniu tego  
powstawania; każdy gatunek, dzisiaj ist
niejący, pow stał z pewnego gatunku pier
wotnego przez nagromadzenie się cech 
dziedzicznych.

Co zaś do zapytania, jaką też może 
być budowa molekularna substancyi, co 
ma człowieka za formę rów nowagi sw o
jej, to chemia obecna nic nam odpowie
dzieć nie jest w  stanie; lecz czy umiemy 
określić zw iązek ścisły choćby tylko  
między budową molekularną substancyi 
chemicznej a tak bardzo nieskompliko
waną formą najprostszych kryształów? 
Zadowolm y się przeto tem, że wraz 
z transformistami rozumiemy, że sub
stancya człow ieka m ogła tw orzyć się 
stopniowo i zam iast przeniknąć w  ukry
te dziś głębiej budowy, powróćmy raczej 
do rozważań naszych nad kwestyą dzie
dziczności.

* **

Mówiliśmy dotąd jedynie o formie 
swoistej i o substancyi swoistej, o for
mie człowieka, kozy, kapusty, i o sub
stancyi człowieka, kozy i kapusty w ogóle. { 
A jednak nie wszyscy ludzie są do siebie 
podobni; istnieje, powiecie, przecież for
ma indywidualna; zobaczymy też zaraz, ;

że istnieje również substancya indywi
dualna.

W tym  celu rozpatrzmy nader prosty 
przypadek; mianowicie, zbadajmy jednę 
z tych roślin, co się rozmnażają najłat
wiej zapomocą tak zwanych przez nasze 
panie ablegrów. Znacie w szyscy zape
wne begonię i w iecie też przecie, że 
begonia, pokrajana na niewielkie ka
wałki, może w  rękach dobrego ogrod
nika dać początek dużej liczbie osobni
ków nowych.

Wybierzmy z pośród begonij pewnego  
gatunku jakąś jednę, odznaczającą się 
silnie zaznaczonemi cechami osobistemi 
z pomiędzy innych tej samej odmiany. 
Jeżeli porobimy ablegry z małych jej 
kawałków, otrzymamy z czasem begonie 
nowe, które posiadać będą osobiste od
rębne cechy rośliny rodzicielskiej.

Pakt ten zakreśla dokładnie pojęcie 
dziedziczności; istnieje w naturze nietyl- 
ko dziedziczność cech swoistych gatunku, 
lecz również dziedziczność cech osobi
stych, lub, aby znów użyć języka, jaki 
służył nam przed chwilą, każdy kawałek  
begonii odtwarza przez asymilacyą nie- 
tylko substancyę begonii wogóle, lecz 
również substancyę pewnej begonii okre
ślonej, substancyę osobistą. Innemi sło
wy, każdy osobnik utworzony jest z sub
stancyi jemu właściwej, odrębnej i za
chowuje, przez asymilacyą, tę substancyę 
swoję, jemu w łaściwą, odrębną. Oto 
fakt, któregośmy nie m ogli przewidzieć 
a priori, lecz który najoczywiściej w y 
nika z przykładu ablegrów begonii. P a 
w eł i Antoni są obadwaj ludźmi, oba- 
dwaj utworzeni z substancyi człowieka, 
lecz nie z tej samej substancyi człow ie
ka; P aw eł utworzony jest z substancyi 
Paw ła, Antoni zaś z substancyi Anto
niego. Różnicę między nimi stanowi 
nietylko ich postać, ich forma, lecz rów
nież ich substancya, będąca z formą tą  
w  jaknajściślejszym związku, to znaczy, 
że gdyby można było zrobić tak, aby 
odłączony od każdego z nich kawałek  
żył i asymilował, kawałek Paw ła od
tworzyłby Pawła, kawałek Antoniego— 
Antoniego. Niestety, doświadczenia te - 
go na człowieku zrobić nie jesteśmy
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w  sta n ie: stosunki płciow ości zbyt są
tu zawiłe.

* **

Rzecz dziwna n iezw y k le: jedyne ele
menty człowieka i zw ierząt w yższych, 
zdolne do życia same przez się, czyli do 
odtwarzania postaci rodzicielskiej, na 
pierwszy rzut oka zdają się niezdolne 
do asymilacyi; są one niezupełne! N ie  
mam zamiaru wchodzić tu w  żadne 
szczegóły zjawisk płciowych; niechaj 
wystarczy, że przypomnę tu fakt ta k i: 
jajko, z którego pow stać może człowiek, 
tworzy się ze zlania elem entów męż
czyzny z elementami kobiecemi. Mówiąc 
inaczej, pewna ilość substancyi ludzkiej, 
zdolna dać początek nowemu człow ieko
wi, powstać musi ze zlania się dwu róż
nych ilości substancyj odmiennych, z dwu  
różnych osobników pochodzących. Stąd  
w ięc syn nie jest dalszym ciągiem  ojca; 
substancya syna nie jest substancyą oj
ca; nie jest ona również czystą substan- 
cyą matki; jest to mieszanina dwu tych  
odmiennych substancyj. Ta nowa m ie
szanina posiada przeto w łasne cechy oso
biste, pomiędzy któremi m ogą być pew 
ne cechy ojca, pewne cechy matki, lecz 
również i cechy całkiem nowe, niekiedy  
odmienne zupełnie od cech rodzicielskich.

A zależnie od przypadku, zależnie od 
stosunku składników mieszaniny, każde 
jajko tej samej pary rodzicielskiej posia
dać będzie cechy różne od innego jajka 
tych samych rodziców. D zieci jednego  
ojca i jednej matki nie są też w  zupeł
ności podobne do siebie; jedne z nich 
podobne są do ojca, inne znów  do mat
ki, a inne jeszcze nie są zupełnie p o 
dobne do rodziców.

W szystko to czyni pojęcie dziedzicz
ności złożonem nieco bardziej i wprowa
dza odmiany w  postaciach osobników. 
Dziedziczność całkowita istniałaby jedy
nie w  przypadku partenogenezy, czyli 
tam, gdzie ustrój rodzicielski rozmnażał
by się w yłącznie sam przez się. N ie ma 
to miejsca u człowieka, lecz istnieje, ja 
ko fakt zw yczajny u pszczół, rozw ie
litek, mszyc i t. p.

Zapobiega też to wszystko, cośmy do

piero co mówili, pewnemu sposobowi 
wyobrażania sobie dziedziczności. Z a
pytujemy często, i zaraz zobaczymy dla
czego mianowicie, czy ta lub inna cecha 
człowieka jest dziedziczną, to znaczy, 
czy leży  ona z konieczności w samej na
turze substancyi osobistej danego osob- 
nika. Gdyby człowiek rozmnażał się  
sam jeden, a syn tw orzył się tylko z sub
stancyi ojca, z łatw ością dałoby się 
sprawdzić, czy dana cecha jest, lub nie, 
dziedziczną, w edług tego, czy ją  u syna  
spotykamy, czy też nie spotykamy; na 
nieszczęście jednak, ponieważ syn po
wstaje częścią z substancyi ojca, częścią 
z substancyi odmiennej, zdarzyć się prze
to może, że przypadkowo w  tej miesza
ninie wobec rozmnażania płciow ego zagi
nie cecha, co w ystąpiłaby może w razie 
partonogenezy. Jeżeli w ięc pewna ja 
kaś cecha przechodzi z pokolenia na po
kolenie, twierdzić można stanowczo, że  
jest ona dziedziczną; gdy jednak nie 
przechodzi, nic twierdzić nie należy; 
m ogła ona być dziedziczną i zaginąć 
jedynie wskutek dołączenia się substan- 
cyi macierzystej.

W ydać się jednak może dziwnem, że  
po wszystkiem , o czem mówiłem na 
początku, jeszcze poddaję dyskusyi kwe- 
styą, czy dana jakaś cecha jest dzie
dziczną, innemi słowy, czy taka lub 
inna osobliwość formy osobnika jest, 
lub nie jest w  związku z naturą jego  
substancyi osobistej. Pochodzi to stąd 
jednak, że, aby nie wikłać i nie zaciem
niać całości wyłożenia kwestyi, nie mó- 
Aviłem dotąd nic jeszcze o pewnej przy
czynie zmian w  formie osobników, 
o przyczynie całkowicie niezależnej na
w et od natury ich substancyi, a będącej 
wynikiem tylko warunków środowiska. 
Lecz zanim zajmę się zbadaniem tej 
przyczyny, zmuszony jestem poświęcić 
słówr kilka czemuś innemu jeszcze, co 
również komplikuje naszę kw estyę dzie
dziczności.

* **

Z jajka, zapomocą procesu asymila- 
cyjnego, powstaje człowiek, utworzony  

j z substancyi ludzkiej, lecz przecież ta
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substancya ludzka nie jest jednorodną. 
Są w  człowieku kości, muskuły, naskó
rek, nerwy i t. d. Jakże przeto mówić 
o substancyi osobistej, gdy całość tak  
jest niezmiernie złożoną? Różnorodność 
analogiczna istniała jednak i u begonii 
również, odpowiemy, a tem nie mniej 
każdy kawałek begonii dawał begonię 
taką, jak rodzicielska. A  pochodzi to 
stąd, że ta różnorodność jest czysto 
pozorną i maskuje tylko w  rzeczy samej 
istniejącą jedność osobnika. P aw eł i An
toni napozór utworzeni są z tych sa
mych muskułów, z tych samych nerwów, 
tego samego naskórka, a jednak niema 
przecie jednego jedynego typu muskułów  
człowieka, nerw ów jego i t. d., z któ
rych możnaby utworzyć bez różnicy 
P aw ła  lub Antoniego. P aw eł ma ner
w y  Paw ła, Antoni nerwy Antoniego, 
charakter osobisty substancyi, każdemu 
z nich w łaściwej, pozostaje niezmienny 
w e wszystkich częściach złożonego ciała, 
jakkolwiek podobne byłyby pozornie 
części ciała P aw ła  do części ciała Anto
niego i odwrotnie. Oto zresztą przykład, 
który wyjaśni wam odrazu, jak tu jest 
m ożliwą jedność taka śród różnorod
ności.

Mam tutaj dwie oto talie kart, jakich 
do gry używają. K arty jednej z nich 
mają grzbiety niebieskie i rysunek pro
stokątny, grzbiety drugiej ta lii są różo
w e i posiadają rysunek kwadratowy. Je
żeli jednak patrzę na te karty ze strony, 
z której patrzy na nie gracz, co je 
trzyma w  ręku, znajduje w  każdej z talij 
ósemkę pikową, siódemkę treflową i t. d., 
a stąd wydaćby mi się mogło, że bez 
różnicy będzie, jeżeli kartę z jednej talii 
zmienię z odpowiednią kartą talii dru
giej. Lecz jest to złudzenie, pochodzące 
stąd poprostu, żem oglądał obiedwie 
talie z jednej tylko strony. Obejrzawszy 
grzbiety, stwierdzę odrazu jednorodność 
najzupełniejszą każdej talii; wszystkie 
karty z pierwszej są niebieskie i rysunek 
mają prostokątny, w szystkie z drugiej 
różowe o rysunku grzbietów kwadrato
wym. Przeto, zależnie tylko od punktu 
widzenia, stwierdzamy jedno- lub też 
różnorodność. Zupełnie to samo zacho

dzi z naszym Antonim i Pawłem . Jeżeli 
badam ich z punktu widzenia tkanek,, 
stwierdzam, że każdy z nich w  rzeczy  
samej z jednakowych składa się elemen
tów, jak w dwie talie kart wchodzą 
jednakowe karty. Lecz jeżeli patrzę na 
nich z punktu widzenia indywidualnego, 
stwierdzić muszę, że wszystkie elementy 
Antoniego mają pewną wspólną, sobie 
w łaściw ą cechę (ten grzbiet kart po
przednio), która bezwarunkowo odróżnia 
je stanowczo od odpowiednich elemen
tów Paw ła.

To ustanowiwszy, nie będę już więcej 
zajmował się różnorodnością, co w każ
dym osobniku powstaje wskutek różni
cowania się komórek i m ówić znowu 
będę moim językiem syntetycznym : An
toni składa się z substancyi Antoniego, 
P aw eł z substancyi Pawła.

* **

Przechodzę teraz do zmian, jakie zajść 
mogą w  osobniku o substancyi danej 
pod wpływem  zewnętrznych warunków  
środowiska. W idzieliśmy przed chwilą, 
że forma osobnika pozostaje w  związku  
z naturą składającej go substancyi; jest 
jednak oczywistem, że zw iązek ten nie 
przeszkadza wcale, aby czynniki zewnę
trzne w pływ ały chwilowo na tę formę; 
ciało większości zwierząt nie jest twar- 
dem, a w pływ y otaczające mogą defor
mować je mniej lub więcej. Bańka my
dlana, mająca kształt kulisty na wolnem  
powietrzu, w  doświadczeniach Plateau  
przybiera kształty siatki. W  ten sam 
sposób istota żyjąca pozbawiona szkiele
tu i mająca w  wodzie swobodny kształt 
kuli, na chwilę stanie się sześcienną, 
skoro ją w  sześcianie ściśniemy. Inne- 
mi słowy, powiedzieć należy, że na for
mę osobnika w pływ a natura składającej 
go substancyi, w  pewnych warunkach 
środowiska. N aw et gdy substancya nie 
zmienia się wewnętrznie, forma może 
uledz zmianie pod wpływem  czynników  
zewnętrznych.

W  doświadczeniach Plateaua z bańka
mi mydlanemi w pływ  siatki określa for
mę takiej bańki raz na zawsze. Tym 
czasem, gdy chodzi o istotę żywą, w p ły
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wy zewnętrzne działają kolejno przez 
ciąg całego życia od stadyum jednoko
mórkowego jajka aż do śmierci. 1 w  każ
dej chwili zmieniają one mniej lub w ię
cej postać osobnika na drodze ew olucyi 
jego. A  zauważmy przytem, że taki 
rozwijający się osobnik wytw arza w każ
dej chwili szkielet mniej lub więcej 
oporny, który w  mniejszym lub w ięk
szym stopniu utrwala chwilowo otrzy
maną formę i zachowuje przeto w szyst
kie pod wpływem  czynników zew nętrz
nych przypadkowo powstające formy 
chwilowe osobnika. Odetnijcie dziecku 
rękę, a rosnąć będzie nadal z jedną rę
ką, bowiem ta cecha urzeczywistnioną  
i utrwaloną została przez jego  twardy  
szkielet. A jest to zmiana bardzo znacz
na;. codziennie zachodzić mogą tysiące  
mniej znacznych, które jednak ustalają 
się w  szkielecie.

P ożyw ienie również w pływ  swój w y
wierać może; zależnie od tego, czy kar
miono dziecko chlebem, czy też mięsem, 
będzie ono wprawdzie w ytw arzało sub
stancyę własną przez asymilacyą, ale 
substancye dodatkowe, które stanowią  
o szkielecie, w  razie różnych pokarmów  
również będą rozmaite. A różnice takie 
nagromadzać się będą w  ciągu życia, 
tak że nareszcie po upływ ie pewnego  
czasu na ich tle powstać m ogą nawet 
znaczne różnice morfologiczne między 
dwuma osobnikami, co z tej samej sub
stancyi pow stały obadwa, m iędzy np. 
dwiema siostrami mszycami, pochodzą- 
cemi z tej samej lin ii partenogenetycznej.

Stąd to pochodzi właśnie, że pow ie
dzieć trzeb a: każdy osobnik jest w yn i
kiem dwu czynników, dziedziczności i w y 
chowania. Dziedziczność to własność, 
to natura jego substancyi osobistej, to 
całość własności jajka, z którego pocho
dzi. W ychowanie to całokształt w a
runków zewnętrznych, które w p ływ ały  
na rozwój osobnika. Stąd ła tw y już 
wniosek, że odmienne wychow anie na
dać może odmienne formy osobnikom  
o tej samej dziedziczności (tych samych 
dziedzicznych skłonnościach), a z drugiej 
strony w ychow anie jednakowe jest w  sta
nie nadać pewne cechy wspólne dwu

osobnikom o skłonnościach dziedzicznych  
rozmaitych (cechy zbieżności). Jest to 
naw et kw estyą pierwszorzędnej w agi, 
nad którą jednak nie będę tu się zatrzy
mywał, określić granice cech rozbież
nych, jakie nadać można bezkarnie (nie 
sprowadzając śmierci) dwu osobnikom  
o tej samej dziedziczności. Zmianom  
tym, zachodzącym pod w pływem  w y 
chowania, nadają nazwę cech nabytych. 
Jeżeli zresztą chcemy być ścisłymi, to  
w  rzeczyw istości wszystkie cechy ustro
ju dojrzałego uważaćby należało za ce
chy nabyte, bo każda z cech tych nosi 
mniej lub więcej ślady w ychow yw ania  
się ustroju. Lecz jest W'e zw yczaju uw a
żać, jako cechy specyalniej nabyte te ce
chy, które powstały pod wpływem  warun
ków różnych od tych, w jakich normal
nie rozwijał się dotąd gatunek osobnika.

Pow staje tutaj, co do tych cech na
bytych, pewna kwestyą, która nie istnia
ła  w  doświadczeniach Plateaua z bań
kami mydlanemi. Gdy bowiem bańka 
taka przyjmie kształty rusztowania siat
ki, substancya jej nie ulega zmianom, 
czyli, gdybyśm y ją  zebrali i wydmuch
nęli znowu na wolnem powietrzu, stała
by się znów kulistą. Czy to samo bę
dzie miało miejsce i z istotą żywą?

Oczywiście, gdyby jedynem zjawiskiem, 
zachodzącem w  głębi substancyi żywej, 
była asymilacya, odpowiedź na pytanie 
to możnaby dać natychmiast; niema 
zmian żadnych w  substancyi żyjącej pod 
w pływ em  czynników zewnętrznych. A le  
do zjawisk naprawdę życiow ych, do zja
wisk asymilacyjnych, dołączać się m ogą  
zjawiska rozkładu, a całość tych dwu 
rodzajów zjawisk pociągnąć może za sobą 
zmiany w naturze substancyi; w ychow a
nie zdolne jest odmienić dziedziczność. 
Substancya żyjąca, zawarta, niby w  w ię
zieniu, w  formie, co nie jest jej formą 
normalną, może uledz zmianom, które ją  
przystosują do tego jej więzienia. Moż
liw ość taką zaznaczam tu jedynie; szcze
gółow e roztrząsanie tej sprawy podałem 
na innem miejscu ').

') Evolution individuelle et Heredite. Alcan 
1898.—I/unite dans l ’etre vivant. Alcan 1902.
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Jasnem jest, że jakakolwiek forma na
rzucona gwałtem  istocie żyjącej, nie ma 
szans zmienienia dziedziczności istoty  
tej do tego stopnia, aby się stała jej 
formą normalną. Substancya pewnego  
jakiegoś mańkuta substancyą mańkuta 
w ogóle nie staje się bynajmniej. D o
browolnie koszlawa noga chinek nie 
przekształca również substancyi chinek 
normalnych w  substancyą chinek o nodze 
koszlawej. Te zmiany nie są bynajmniej 
dziedzicznemi.

Lecz istnieją uszkodzenia inne, które 
są dziedzicznemi. Epilepsya, jaką przez 
uszkodzenie układu nerw owego Brown- 
Seąuard w yw oływ ał u pewnego rodzaju 
gryzoniów, zwanych we Francyi świn
kami indyjskiemi, była dziedziczną, zmie
niała w ięc ich substancyą w substancyą 
świnek indyjskich epileptycznych.

Przeto względem  każdej zmiany, na
bytej przypadkowo, powstaje kwestya 
pierwszorzędnej w agi, czy zmiana ta 
jest, czy nie jest dziedziczną. Jest to 
wielkie pytanie w badaniach nad dzie
dzicznością cech nabytych. Jest ono 
równie ważnem z punktu widzenia spo
łecznego. Oto, naprzykład, człowiek, ma
jący suchoty; nabył je pi’zypadkiem, za
raził się. Czy w  tym razie substancya 
jego przeszła w  substancyą suchotnika?

I jeszcze inna kwestya. Dotąd mówi
łem jedynie o cechach morfologicznych; 
lecz w szyscy biologow ie wiedzą już 
obecnie, że cechy tak zwane psychiczne 
odpowiadają również pewnemu stanowi 
substancyi, składającej ustrój; ich dzie
dziczenie jest w ięc tej samej natury, co 
dziedziczenie cech fizycznych. Proble
mat dziedziczności braków fizyologicz- 
nych ustroju przekształca się przeto sam 
przez się naturalną drogą w  problemat 
dziedziczności jego wad psychicznych. 
W  społeczeństwie francuskiem, mało po- 
błażliwem, zw ą złodziejem człowieka, 
który raz coś ukradł; czy substancya je 
go zmieniła się potem w substancyą 
złodzieja? Czy nada on dzieciom swoim  
tę fatalną własność być złodziejami dzie
dzicznymi? Poprzestanę tutaj jedynie na 
zaznaczeniu problematu tej natury.

P ierw szy Lamarck w nauce twierdził,

że cechy nabyte mogą być dziedziczne. 
W  ten sposób tłum aczył on stopniową  
ewolucyę gatunków. A uczniowie D ar
wina możność tę, przeciwnie, odrzucali. 
W  ciągu tej pogadanki widzieliśm y 
w  rzeczy samej, że istnieją dwa spo
soby pojmowania wprowadzenia zmia
ny do ustroju osobnika: 1) przypad
kowość w  mieszaninie produktów roz
rodczych, wskutek której dziecko w n ie
równej mierze otrzymuje cechy każdego 
z rodziców; 2) zmiana substancyi indy 
widualnej w ciągu ew olucyi indywidual
nej, lub, jeżeli wolicie, zmiana w zależ
ności od warunków otoczenia. Lamar- 
ckiści uważają drugi z tych dwu środ
ków za głów ny i zasadniczy dla w ytłu 
maczenia rozwoju gatunków. Neo-Dar- 
winiści, przeciwnie, przypisują powsta
wanie gatunków przypadkowości w  s to 
sunku łączenia się elementów płciowych. 
Zdaje się jednak dzisiaj, że szkoła ta 
straciła dużo gruntu pod nogami. Moż
na wykazać zresztą, że mieszanie się 
płci, będąc dalekiem od wytwarzania 
cech nowych, jako wynik jedynie po
siada ustalenie przeciętnego typu danego 
gatunku.

* **
W idzicie przeto, jak niezmiernie waż

ną jest w  biologii ta kwestya dziedzicz
ności. A przecież zaledwie zaznaczy
łem tutaj te liczne problematy, jakie nam 
ona nastręcza. Przedewszystkiem bowiem  
chciałbym uwagę waszę zwrócić na to, 
że życie i dziedziczność są to rzeczy 
identyczne. N ie istnieje żadne zjawisko 
życiowe, któreby się bez dziedziczności 
obeszło w  swych przejawach. Chęć 
więc wytłumaczenia życia w  pewien spo
sób, a dziedziczności w  inny jest czemś 
zupełnie przeciwnem naukowemu trak
towaniu kwestyi. Tłum. K  BI.

DODATEK DO ARTYKUŁU  
O W AHADLE FOUCAULTA  

(Wszechśw. nr. 47, 1902 r.).

Niedługo po doświadczeniu Foucaulta ro
bił także Adam Prażmowski w Warszawie 
na obserwatoryum podobne próby. Kilko-
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funtowa kula żelazna, dotąd zachowana, była 
zawieszona u pułapu drugiego piętra nad 
główną ścianą i w odpowiedni sposób zosta
ła w ruch puszczona. Po paru godzinach 
okazały się ślady pozornego zboczenia wa
hadła na piasku rozsypanym na marmurowej 
posadzce.

Tak mi opowiadały osoby, dziś już nie ży
jące, które były świadkami doświadczenia. 
Bliższych szczegółów i opisu tak wykonania, 
jak i oczekiwanego z doświadczenia wypad
ku nie znalazłem; fakt jednak nie ulega wąt
pliwości.

Kowalczyk.

SPRAW OZDANIE.

— Zofia Urbanowska. Róża bez kolców. Opo
wiadanie, osnute na tle przyrody tatrzańskiej. 
Z -licznemi rycinami w tekście. Warszawa. 
Nakład księg. K. Grendyszyńskiego. 1903. 
Str. 458.

Książka ta, dla młodzieży przeznaczona, 
zawiera w interesującej formie powieściowej 
bardzo wiele materyału przyrodniczego, etno
graficznego i historycznego, dotyczącego Tatr. 
Prócz fabuły powieściowej mało tu rzeczy 
oryginalnych; autorka posługiwała się oczywi
ście szeroko pracami Matlakowskiego, Witkie
wicza, M. Limanowskiego (,,Pratatry“) i innych.

W traktowaniu kwestyj przyrodniczych 
znajdują się tu jednak pewne nieścisłości, 
szczególnie z zakresu zoologii. Tak np. prze
zroczystość płesznic (Ciadocera) ma pocho
dzić „od galaretowatej osłony, otaczającej 
zwierzątka11 (str. 272). Niewiadomo też, z ja
kiej przyczyny autorka związała pienia (Scia- 
ra militaris) z legendami o wężu morskim. 
Dziwimy się, dlaczego ryby miałyby umie
rać z głodu w „dystylowanej“ (?) wodzie 
Czarnego Stawu, gdzie przecież tyle innych 
zwierząt mieszka.

Rysunki wyobrażające zwierzęta są dobrane 
i odbite bardzo nieszczególnie, co znacznie 
zmniejsza dodatnie wrażenie, jakie sprawia 
całość. Daleko lepiej przedstawiają się ry
sunki botaniczne. Mimo tego sądzimy, że 
książka ta może być bardzo pożyteczną dla 
dorastającej młodzieży, a i dorośli z zajęciem 
niewątpliwie ją przejrzą.

J. Tur.

KRONIKA NAUKOW A.

— Biegun magnetyczny. Plan kapitana Amund
sena, zmierzający do ponownego odszukania 
odkrytego w r. 1831 przez młodego Rossa

bieguna magnetycznego, wchodzi obecnie, 
jak donosi ,,Globus“ w fazę ostatecznego 
urzeczywistnienia. Wyprawa ma wyruszyć 
wiosną r. 1903. W miejscu, na które natra
fił przed 71 laty James Ross, igła magne
tyczna przybierała położenie, różniące się 
tylko o jeden stopień od pionowego; powstało 
atoli pytanie, czy biegun magnetyczny jest 
obecnie jednym punktem, czy też większa 
jakaś powierzchnia posiada własność wywo- 

! ływania pionowego położenia igły, wreszcie 
czy biegun nie zmienia swego miejsca. Ma
gnetometr podróżny, podobny do używanego 
na pokładzie „Frama“ Nansena konstruuje 
się w niemieckiej Strażnicy Morskiej (See- 
warte), a igła inklinacyjna w Londynie, gdzie 
wypróbowanie jej wzięło na siebie National 
Physical Laboratory. Amundsen zamierza 
robić możliwie częste obserwacye magnetycz
ne; chce on opuścić okręt swój, znaną, otrza
skaną już z wyprawami biegunowemi „Gjoę“ 
albo przy wyspie Mattyi, albo też przy 
Ziemi króla Williama i w r. 1904, jak tylko 
minie najsroższa część zimy, puścić się na 
saniach na poszukiwanie osięgniętego przez 
Rossa miejsca na zachodnim wybrzeżu „Boo- 
thia Felix“.

(Ztschr. f. math. u. nat. Unter,). m. h. li.

Wrażliwość oka ludzkiego na różne części 
widma była niedawno badana przez Eberta, 
który stwierdził, że siatkówka nasza naj
wrażliwsza jest na światło zielone, bowiem 
w widmie słabem, tę tylko barwę odróżnić 
jesteśmy w stanie. Pomiary Eberta następnie 
prowadził w dalszym ciągu znany fizyolog 
niemiecki A. Pfliiger. Wyniki jego badań, 
ogłoszone w „Annalen der Physik“, wykazu
ją, że wrażliwość siatkówki ludzkiej na różne 
części widma podlega nader znacznym wa
haniom indywidualnym, a nawet bywa różną 
u jednych i tych samych osób. Naogół oko 
nasze najwrażliwsze jest na część widma za
wartą pomiędzy X — 495 i X =  525 
wrażliwość na promienie, których X =  717 
stanowi 733000, a wobec X =  413 [A[J.—’/00 wiel
kości, odpowiadającej wrażliwości na światło 
zielone.

(Rev. Sc). J. T.

— Przyrząd do oznaczenia czasu trwania obra
zów na siatkówce. P . M. Dupont w  Sprawo
zdaniach Akademii paryskiej podaje opis 
przyrządu, zapomocą którego dokonał szere
gu badań nad wahaniami czasu trwania obra
zów na siatkówce u osób chorych i normal
nych; przyrząd ten pozwala również ozna
czyć współczynnik dla każdego z promieni 
barwnych widma słonecznego i odnaleźć mi
nimum czasu, niezbędnego do wywołania 
wrażenia świetlnego.

E. B

— Jadowitość śliny wężów. W nr. 43 Wszech
świata z r. b. podaliśmy krótką wzmiankę 
o badaniach pp. Alcocka i Rogersa nad ja- 
dowitością śliny wężów (Colubriformia), uwa
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żanych dotychczas za zupełnie nieszkodliwe. 
Obecnie możemy wrócić do tego ciekawego 
zagadnienia, zestawiając najważniejsze w tym 
zakresie fakty z przebiegiem historycznym 
badań w tym kierunku.

Pierwsze badania nad podobieństwem po
między aparatem jadowym żmii (Solenogly- 
pha), a zębami wężów, zostały ogłoszone 
w r. 1826 przez Reinwardta. Następnie w ro
ku 1832 Duvernoy opisał u niektórych wę
żów zęby umieszczone w tylnym końca 
szczęki górnej, a opatrzone rowkiem, komu
nikującym się z przewodem gruczołu pod- 
szczękowego. Na zasadzie tych spostrzeżeń 
Duvernoy sądził słusznie, że od wężów takich 
winny być formy przejściowe do form posia
dających zęby brózdkowane przy ujściu gru
czołów jadowych w przednim końcu szczęki 
górnej (Proteroglypha), jak np. okularnik 
(Naja tripudians).

Następnie w r. 1854 Dumeril i Bibron na 
zasadzie badań Duyernoya utworzyli w swej 
znanej „Erpetologie generale11 specyalną gru
pę Opisthoglypha, w której umieścili opisane 
przez Duyernoya formy (rodź. Dipsadidae, 
np. wąż drzewny—Dipsas dendrophila z Indyj 
wschodnich).

Powyższe badania, wyłącznie morfologicznej 
natury, nie mówiły jednakże nic o własno
ściach fizyologicznych śliny Opisthoglypha. 
Dopiero w r. 1883 Peracca i Deregibus urzą
dzili cały szereg doświadczeń bezpośrednich 
nad przedstawicielem tej grupy wężowatych,— 
Coelopeltis insignitus. Uczeni ci, badając 
wpływ ukąszeń zębów tylnych Coelopeltis 
na jaszczurki, żaby i ropuchy, zauważyli na
der wyraźne objawy zatrucia, występujące 
w postaci wstrzymania oddechu, ogólnego 
paraliżu bez konwulsyj, oraz wreszcie—śmier
ci pozornej, trwającej przez kilka godzin, 
przyczem bicie serca nie ustawało.

W tym samym czasie podobne doświad
czenia i z takiemiż samemi wynikami były 
czynione przez Dugesa i Eiffea. W r. 1888 
L. Vaillant wykazał w Muzeum Historyi Na
turalnej w Paryżu, jadowitość śliny innego 
przedstawiciela Opisthoglypha, a mianowicie j  
Tragops prasinus, którego ukąszenie powodu- ' 
je ii jaszczurek śmierć nieuniknioną. Wresz
cie w r. 1894 Jourdain dowiódł w sposób 
ostateczny jadowitości śliny tegoż Coelopeltis 
insignitus. Zostało więc dokładnie ustalonem, 
że Opisthoglypha zbliżają się do wężów ja
dowitych.

Pozostaje teraz pytanie, czy węże stanow
czo za niejadowite uważane (Aglypha), są 
rzeczywiście tak bardzo oddalone rodowo od 
jadowitych, i czy należy je wyodrębniać 
w grupę specyalną, dającą się przeciwstawiać 
Solenoglypha?

Na podstawie badań anatomicznych nad 
budową porównawczą czaszki i uzębienia 
wężów, Boulenger ustanawia drzewo genea
logiczne wężów (Ophidia), podług którego 
Aglypha mają się różnicować w dwu kierun
kach : z jednej strony ku żmijowatym (Yipe- 
ridae), przyczem ogniwem przejściowem mają 
być Opisthoglypha, z drugiej zaś strony 
bezpośrednio ku Proteroglypha.

W r. 1894 Phisalix i Bertrand rozpoczęli 
szereg badań fizyologicznych nad własnościa
mi śliny Aglypha. Podług tych autorów 
znany fakt, że ukąszenie żmii nie szkodzi 
wcale wężom, winien być tłumaczony przez 
obecność we krwi wężów substancyj trują
cych, analogicznych z jadem żmij. Lecz skąd 
pochodzić mogą owe substancye trujące? 
Prawdopodobnie z gruczołu podusznego, któ
ry rzeczywiście wydziela truciznę, podobną 
do jadu wężów. Fakt obecności pierwiast
ków jadowitych w wydzielinie tego gruczołu 
u wężów stanowić może podstawę fizyolo- 
gicznego rodowodu wężów. Tylko, że w ro
dowodzie tym, z tego stanowiska rozpatry
wanym, należałoby Opisthoglypha pomieścić 
jako ogniwo przejściowe pomiędzy Aglypha 
i Proteroglypha.

Badania nad własnościami jadowitemi śliny 
różnych przedstawicieli Aglypha mogą dać 
niezmiernie ciekowe wyniki ze względu na 
domniemane pochodzenie od nich wszystkich 
form jadowitych. Możliwem bowiem jest 
ustalenie drabiny rodowej na podstawie sto
pnia jadowitości śliny tych wężów. Taki 
właśnie był cel poszukiwań ostatnich Alcocka 
i Rogersa. Autorowie ci twierdzą, że na
rządy jadowe Colubriformia zmieniały się po
woli a statecznie, wskutek doboru naturalne
go, dążąc wciąż w kierunku największej ja
dowitości, jaką dziś mamy u okularnika.

Oczywiście jest to tylko hypoteza, której 
zresztą można przeciwstawić przypuszczenie 
wręcz odwrotne, a mianowicie, że dzisiejsze 
węże niejadowite mogą pochodzić od postaci 
jadowitych, drogą powolnego uwstecznienia 
aparatu jadowego. Za hypotezą Alcocka 
i Rogersa przemawiają tylko dowody cha
rakteru ujemnego, a mianowicie brak zna
nych szczątków kopalnych wężów jadowitych, 
a także brak takich form na Madagaskarze, 
gdzie, jak wiadomo, przechowała się fauna 
okresu trzeciorzędowego w całej prawie swej 
czystości. Lecz i tam znajdują się przedsta
wiciele Opisthoglypha, a mianowicie węże 
z rodzaju Langaha.

Prawdopodobnie do rozstrzygnięcia cieka
wej tej kwestyi znacznie przyczynią się w przy
szłości badania embryologiczne.

J. T.

ROZMAITOŚCI.

— Mycie owoców. Wiadomo, że owoce w cią
gu mniej lub więcej długiej wrędrówki, jaką 
przechodzą od chwili zerwania, aż do spoży
cia przez człowieka, są narażone na częste 
nader stykanie się z rozmaitemi przedmiota
mi niedość czystemi. Badania drobnowidzo- 
we powierzchni owoców wykazały na nich 
obecność znacznej ilości różnych drobnoustro
jów, pomiędzy któremi często trafiają się
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i bakterye chorobotwórcze. Niedawne do
świadczenia Ehrlicha dowiodły, że najlep
szym sposobem oczyszczania owoców przed 
ich zjedzeniem—jest zanurzenie ich, choćby 
na czas krótki w zwyczajnej wodzie czystej. 
Jeszcze lepsze wyniki, szczególnie w stosun
ku do bakteryj, otrzymuje się przez zanurza
nie owoców w wodzie odświeżanej przez 
ciągły przepływ.

(Rev. Sc.). J. T.

—  Niszczyciele książek. Pod wpływem narad 
na kongresie bibliotekarzy w Paryżu w ro
ku 1900, jeden z uczestników kongresu, z Al
gieru, gdzie książki bardziej jeszcze cierpią 
od szkodników niż w klimatach chłodniej
szych, ofiarował nagrodę wysokości 1000 
franków za najlepszą rozprawy o owadach, 
osobliwie dla książek groźnych. Niedawno 
zmarli bibliotekarka Marya Pellechet ufun

dowała również dwie nagrody, wynoszące 
1000 i 500 fr. za prace z pobliskich dziedzin. 
Na konkurs na nagrodę algierską nadesłano 
23 prace. Sędziowie konkursu przyznali 
obecnie nagrodę tę pracy Jana Bollego, dy
rektora chemiczno-agronomicznej stacyi do
świadczalnej w Gorz. Bolle dokładnie zba
dał owady, karmiące się książkami, i poleca, 
między innemi, jako środek ku ich tępieniu, 
siarczek węgla. Skonstruował on też instala- 
cyą, wykluczającą niebezpieczeństwo pożaru 
w razie stosowania siarczku węgla. Zapewnia 
on nadto, że stosowanie tego środka nie 
uszkadza kolorów’ opraw, ilustracyj i t. d. 
1000-frankowej nagrody Pellechet nie można 
było przysądzić dla braku prac odpowiednich; 
pięćset-frankową otrzymał Konstanty Hout- 
bert, profesor liceum w Rennes, który wr pra
cy swej opisał blizko pięćdziesiąt owadów, 
niszczycieli książek.

(Ztschr. f. math. u. nat. Unter.). m. h. h.

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. 10 do 16 grudnia 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu 1 Rolnictwa w W arszawie).

DZIEŃ

BAROMETR 
700 mm  4- TEM PERATURA W St. C.
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w . Najw. Najn.

10 Ś. 62,7 65.5 67,8 — 5 .8 -  8,7 — 6,8 — 5,3 — 9,0 95 n e 5,e 7,n e 2 _
II C. 68,1 b l A 6b,g — 8,3 -  7,8 —10,4 —6,4 —i°,4[ 95 s^s^sw1 0,1 =  wieczorem
12 P. 66,1 ć>5> 3 64,8 —16 ,3 —11,6 —12,2 - 9,2 —i.6,3j 95 S E 1,SE3,SE3 =  rano
13  S. 63,9 63-1 6.3,7 —14,7 — 9,8 —1 1 ,0 —8,5 —i 6,o( 94 SE3,SE3,SE3 —
14 N. 64,6 65i5 <>5,5 —12,5— 9,o —10,6 —8,2 —13,5 92 s l,s',s3 —
*5 p- 63,6 61 >5 5«,3 —15,8 —12,8 —*4,2 —9,5 —15,8 97 S^ S ^ S Ę 3 0 ,0 •Sfr dr. od 7—10 a.
16 w. 5t>,° 5<>,3 55,5 — 15,0 — 9,9 — 3,4 —3,4 -- 16,0 92 s2,s1,sw1

Średnie 63,4 -10.5 94

OSjaśn cnie znaków. •  deszcz; śnieg; a  krupy; a grad; =  mgła; .o. rosa; u szron; £ burza; 
r odległa burza; zawieja; v  błyskawice bez grzmotów; /  wicher; ©koło wielkie białe naokoło 

słońca; ® wieniec naokoło słońca; a? kolo wielkie białe naokoło księżyca; £ wieniec naokoło księżyca; 
[gj oznacza, że przynajmniej połowa powierzchni gruntu, otaczającego stacyą, jest pokryta śniegiem. — 
Głoska a. (lub a. m.) dopisana do liczby, oznacza godziny od 12 w nocy do 12 w południe; głoska p. 
(lub p. m.) oznacza godziny od 12 w południe do 12 w nocy. Np. 9 a. lub 9 a. m. oznacza godzinę 
9-tą zrana; 7 p.—godzinę 7 ą wieczorem.

TREŚĆ. Kruszec ołowiany łagowski i wydobywanie jego za Augusta II, przez K. Kozio- 
rowskiego. — Przyczyny fizyczne odchyleń od Newtonowskiego prawa ciążenia powszechnego, 
przez m. h. h. —• — F. ie Dantec. O dziedziczności, tłum. K. Bł. (dokończenie). — Dodatek 
do artykułu o wahadle Foucaulta, przez Kowalczyka. — Sprawozdanie. — Kronika naukowa. —

Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.
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