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przez Prof. dr. S. R. Michniewicza.

Ponieważ młoda roślinka, oddzielona od 
macierzystej celem rozradzania się, stawiając 
pierwsze kroki w życiu samodzielnem, nie ma 
jeszcze narządów do przyswajania lub też po- 
• iada je  dopiero w stanie zaczątkowym, nie 
zdolnym do sprawowania swoistej czynności, 

ywa przeto zawsze uposażona w materyały 
zapasowe, nagromadzone przez roślinę wy
rośniętą w celu umożliwienia potomnej wzro
stu w początkach jej bytn  niezależnego.

Już zarodniki roślin niższych (fig. 1.) za
wierają jako bezazotowy zapas pokarmowy 
zawieszone w protoplazmie', często bardzo 
liczne kropelki oleju (ol), azotu zaś dostarcza 
plazma (pl.). U bardzo wielu glonów i rod- 
niowców, mianowicie u  mcbów, zarodnik 
(nie mogący już z powodu swej małości za
wierać znaczniejszej ilości zasobów pokarmo
wych) jest przystosowany do możliwie rychłe
go rozpoczęcia samoistnego przyswajania; za
opatrzony w zieleń (z) zaczyna on zaraz po 
przejściu tej niedostrzegalnej dla nas grani
cy, która dzieli życie rzeczywiste od utajone
go, rozszczepiać dwutlenek węgla.

U roślin wyższych odpowiednio do ich 
zróżnicowania pod względem wykształcenia 
tkanek a także i uposażenia nasion w zapasy |

pokarmowe spostrzegamy większe urozmai
cenie aniżeli u skrytokwiatowych tak  pod 
względem chemicznej tych zapasów jakości, 
jako też ich cech morfologicznych, i wreszcie 
miejsc, gdzie je roślina gromadzi.

/•

.1 *

Fig. 1. Kiełkujący zarodnik skrętka (Funaria 
hygrometrica).

Jako spichlerz na materye zapasowe zna j 
dujemy wjednej dziesiątej wszystkich jawno- 
kwiatowych tkankę o swoistej funkcyi g ro 
madzenia tych zasobów, tak  zwaną endo- 
spermę (fig. 2, 8, 10, 11). Posiadają ją  
wszystkie jednoliścienne z wyjątkiem  sitow- 
cowatych (Juncaceae), storczykowatych (Or- 
chidaceae), wodzianów (Naiadaceae) i Maran- 
taceae; z dwuliściennych zaś jest właściwą 
wielu skupieniom n. p. makowatym (Papa- 
veraceae), fiołkowatym (Yiolaceae), szcza- 
wikowatym (Oxalidaceae), baldaszkowatym 

| (Umbelliferae), pierwiosnkowatym (Primu- 
; laceae), psiankowatym (Solanaceae) i in.; nie 
| zawierają jej nigdy kotkowate (Amentaceae), 
I złożone (Compoisitae) i w. in.

Najczęściej tkanka endospermy, powstając
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z woreczka zalążkowego (fig. 3), wypiera 
ośrodek zalążka aż do samych osłonek rza
dziej, jak  n. p. u Marantaceae, tkanka oś
rodka zastępuje zmarniałą endospermę al
bo wspomaga ją  w razie jej szczątkowego 
tylko występowania, jak  to spostrzegać mo
żemy u pieprzowatych, imbierowatycb (Zin- 
giberaceae) i grzybieniowatycb (Nymphaea- 
ceae). Zarodek tkw i w zanikowej endo- 
spermie, otoczonej zewsząd w ytworzoną z oś
rodka zalążkowego peryspermą lub też przy
wiera do niej z boku. Obie te tkanki na- 
sieniowe, gromadzące zapasy pokarmów, na
zywamy wspólnem mianem bielma.

A
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l i g .  2. N asienie tui 
(Thuia orientalis).

F ig . 3. Zulążek—sche
m at.

W  razie występowania endo — lub pery- 
spermy siewka musi dopiero wchłaniać zapa
sowe materye poprzez liczne błony. W  tym 
celu jednoliścienne n. p. daktylowiec (Phoe- 
nix dactylifera, fig. 4) posiadają swoiście 
przystosowaną część liścienia, znaną pod 
nazwą nóżki. Narząd ten pozostając w na
sieniu, rozrasta się coraz bardziej i naciska 
przez to silnie na bielmo; komórki ssące nóż
ki (fig. 5) pochłaniają rozpuszczoną przy 
pomocy fermentów i przez nią wydzielo
nych zawartość komórek bielmowych, płasz
cząc wypróżnione aż do przyparcia całe
go bielma do skórki nasienia, poczem nóżka 
marnieje. U dwuliściennych i nagonasien- 
nych na powierzchni liścieni przylegającej 
do endospermy znajdują się komórki cienko- 
błonne, których zadaniem wchłanianie prze
robionych materyałów zapasowych. Spra
wa ta  znacznie się uprości, jeżeli zarodek 
sam stanie się spichlerzem zasobów dlań 
przeznaczonych. Mianowicie liścienie dostra
ja ją  się do tego celu.U  dziewięciu dziesiątych 
wszystkich dwuliściennych znajdujem y zapa
sy rezerwowe złożone wprost w miękiszu liś-

ciennym. W yparłszy podczas rozrastania się 
endospermę i tkankę ośrodka zalążkowego 
tworzą one, często w różny a charakterysty
czny sposób pomięte, przeważną część jądra 
nasieniowego.

Kiełkowanie nadziemne (fig 6), w którem 
liścienie wydostają się po wchłonięciu ma- 
teryi zapasowych nasienia z jego osłonek 
i, rychło zieleniejąc, rozpoczynają pracę przy
swajania, musimy uważać za stan pierwot
ny. Je s t to zaś znowu uwstecznienie jeżeli 
liścienie (fig. 7), pozostając blaszkami wtskór
ce pod ziemią, wypuszczają tylko ich ogonki 
by między niemi zawarte piórko mogło się 
wznieść a korzonek w ziemię zagłębić. Wscho- 

| dzenie nasion podziemne spostrzegać może
my u nasturcyi (Tropaeolum, fig. 7), migda
ła (Amygdalus), śliwy (Prunus), dębu (Quer- 
cus), kasztanowca (Aesculus), kasztana (Ca- 

| stanea), piwonii (Paeonia), zawilca (Anemo- 
ne), grążla (Nuphar), grzybieni (Nymphaea), 
grochu (Pisum), bobu (Faba) i in. Jeżeli 
blaszki liścieni z przodu się zrosną, jak to ma 
miejsce u kasztanowca, kasztana, nasturcyi, 
to utw ory te zatracają wówczas już zupełnie 
cechy liścia, a upodobniają się bielmu.

Swoiste stosunki znajdujemy co do nagro
madzania materyałów zapasowych u kote
wek (Trapa). Dwa liścienie nie są tu  jedna
kowo wykształcone; mniejszy tylko, łusko- 
waty, wydostaje się ze skórki i zielenieje, 
większy wypełnia i po wzejściu nasienie jak 
gdyby stearyną i jest zbiornikiem zasobów 
pokarmowych. U wielu roślin nadrzewnych 
nie można wogóle niezróżnicowanej grupy 
komórek wewnątrz osłonek nasieniowych 
nazwać ani bielmem, ani też zarodkiem: wy
rasta ona wprost w kiełek.

F ig. 4. Kiełkująca pestka daktylowa.

M ateryały zapasowe przechowuje bądź to 
tylko zawartość komórek, bądź to  prócz niej 
też i przestwory międzykomórkowe, bądź też 
wreszcie i błona komórkowa.

W  zawartości komórkowej spotyka się 
z pomiędzy zapasów pokarmowych mączkę



A* 28 W S Z E C H Ś W IA T 435

fjer. 8 i 9 m ), ciałka proteinowe (fig. 8 i 10 
pr.i i olej (fig 10 ol). W  nasionach o mącz- 
nem bielmie lub mącznym miękiszu liścienio- 
wym komórki m ają cienkie błony. Ziarnka 
krochmalu mogą tak  licznie występować, że 
dla plazmy braknie prawie miejsca. Gdy 
przestrzenie między ziarnkami mączki są za-

Fig. 5. Tkanka na granicy F ig . 6 .
bielma i nóżki trawiastych. Siewka tui.

rodzią zupełnie wypełnione, mówimy wów
czas o szklanem bielmie n. p. u goździkowa- 
tych (Caryophyllaceae), rdestowatych (Poly- 
goim ceae), komosowatych (Chenopodiaceae), 
trawiastych (Gramineae) i t  d. Ciałka pro
teinow e występują najczęściej w tychże 
kom órkach, które służą za zbiorniki mącz
ki i rzadziej jak  n. p. w ziarnczakach tra 
w iastych  znajdujemy w jednej lub kilku 
w arstw ach  pod skórką osobne komór
ki proteinowe. Nasiona oleiste zawierają 
w plazmie mniej lub więcej wyodrębnio
ne kropelki oleju i pozostawiają po zgnie
ceniu na papierze tłustą  plamę jak  n. p. 
makowate (Papaveraceae), baldaszkowate 
'Umbelliferae).

Wypełnienia przestworów międzykomór
kowych (fig 13), zauważone już dawno 
przez Tangla u Pisum  satiyum, przez autora 
niniejszej rozprawki u łubinu (Lupinus) 
> nasturcyi (Tropaeolum), K ny w roku prze
szłym uznał za plazmę a autor odkrył owe 
cieniutkie niteczki plazmatyczne, które łączą 
nie tylko protoplasty sąsiednich komórek ale 
także i plazmę śródkomórkową z międzyko
mórkową poprzez błonę. Na tej drodze za
pewne plazma przenika z komórek do prze
strzeni między niemi, potem zaś podczas 
'^schodzenia nasienia służy jako m ateryał 
pokarmowy.

Dosyć rozpowszechnionym sposobem upo
sażania nasion w zapasy jest gromadzenie 
ich w grubiejącej błonie komórek bielma (fig.
11) lub też miękiszu liścieniowego (fig. 12 
do 16) już to jako błonnika, już to jako amy- 
loidu lub śluzu. Celulozę łatwo odróżnimy 
od amyloidu po zachowaniu się skrawków 
w rozcieńczonym wodą jodowym roztworze 
jodku potasu. Odczynnik ten barwi bowiem 
błonę amyloidową natychm iast na błękitno, 
celulozę zaś dopiero po przepojeniu kwasem 
siarczanym. Nowsze poszukiwania dowiodły 
jednakże w kilku wypadkach, że błony uwa
żane od dawna jako utworzone z błonnika, 
są właściwie mieszaniną kilku ciał z budową 
zawilszą. Tak n. p. błony miękiszu liście
niowego łubinu żółtego (Lupinus luteus) we
dług Schulzego zawierają przeważnie para- 
galaktan albo paragalaktoaraban, który jest 
prawdopodobnie mieszaniną galaktanu i ara
bami a przez hydrolizę nie daje cukru grono
wego jak  celuloza lecz tylko galaktozę i jed- 
nę z pentoz; celuloza zaś znajduje się tu  ty l
ko w małej ilości. Podobnie też Griiss stwier-

F ig. 7. Siewka Fig. 8 . Bielmo
nasturcyi. pszenicy.

dza co do błony w bielmie daktylowca, 
że składa się początkowo tylko z mannanu, 
później zaś wnika w nią galaktan. Bielma 
o zgrubiałych błonach są rogowe (Phoenix), 
nawet kamieniste (Phytelephas, fig. 11), lub 
też tylko mięsiste (Primulaceae).
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W  razie tworzenia zgrubień (fig. 11) plaz
ma nie zawiera już często żadnych innych 
zapasów. Znamy jednakże wiele i takich 
przypadków (fig. 8 ). Oajanus indicus gro
madzi n. p. obok amyloidowych zgrubień 
mączkę i olej, łubin biały, żółty i wązkolist-

ny (Lupinus albus, luteus, angustifolius), mi
mo wtórnych zgrubień błonnych o zawiłym 
składzie chemicznym, obfite ciała proteinowe 
i olej, posiadając prócz tego wypełnione zaro- 
dzią przestrzenie międzykomórkowe.

Jakkolw iek jest to wobec utajonego życia 
nasienia dlań korzystnem że wszystkie ma- 
teryały zapasowe znajdują się w stanie sta
łym, albo jak  zaródź i olej stężonym, to je 
dnakże dla przyprowadzenia do miejsc prze
znaczenia i dla zużytkowania muszą być

Fig. 10. Komórka z bielma rącznika (Bicinus).

wprzód zapomocą licznych fermentów prze
prowadzone w stan rozpuszczalny a więc 
w cukry, amidy it. p. Chemicznym tym zmia
nom towarzyszą morfologiczne.

Olej tworzy bardzo drobnoziarnistą zawie
sinę w otaczającej go zarodzi a później znika 
razem z nią zupełnie. I  przestwory między
komórkowe wypróżniają się wówczas.

Części składowe ciałek proteinowych (fig.
10) rozpuszczają się w odwrotnym  porządku 
jak  powstały; najpierw znika substancya pod
stawowa, później zaś globoidy i krysta- 
loidy (k).

Ziarnka mączki w czasie wschodzenia na
sienia okazują sięgające wgłąb nieregularne

wyżarcia, a po ich złączeniu rozpadają się 
na okruchy malejące coraz bardziej aż do zu
pełnego zaniku.

Najlepiej znany jest przebieg rozpuszcz;. 
nia się błon komórkowych gromadzących 
m ateryały zapasowe, gdyż był przedmiotem 
dociekań wielu badaczów. W  roku 1862 i 63. 
opisuje go Sachs u daktyla i cebuli, w 1867 
F rank  u nasturcyi, w 1884 Tangl u żyta, 
pszenicy, kukurydzy i jęczmienia. Reis za
stanawia się (1889) obszerniej nad tą sprawą 
i rozróżnia sześć typów. U Phoenis i Cha- 
maerops stwierdza stapianie stopniowe po
stępujące odśrodkowo, u  szparagów (Aspara
gus) międzybłonne rozpuszczanie, u kopć 
(Foeniculum) międzybłonnerozciekleniet zn. 
rozpuszczanie z równoczesnem wchłonięciem

Fig. 11. Komórka z bielma palm y Phytelephas 
macroearpa.

błonki środkowej, u  cebuli (Allium cepa) 
i Cyclamen zespolenie międzybłonnego roz
puszczania się i korozyi t. zn. wyżarcia, u ko- 
saćca połączenie korozyi i stapiania, u nastur
cyi (Tropaeolum) i niecierpka (Impatiens) 
wreszcie korozyę. Nadelmann bada (1890) 
bielma śluzowe strączkowych (Papilionaceae). 
E lfert grupuje (1894) nasiona o zgrubiałych 
błonach na takie, których zgrubienia nie są 
zapasami pokarmowemi: łubin biały, żółty, 
wązkolistny i obrazki (Arum) i na takie, któ
rych zadaniem dostarczanie kiełkowi ma
teryałów pożywnych w czasie wschodzenia: 
Allium, Porrum, Polygonatum, Cyclamen, 
Impatiens. W  trzy lata później Griiss dowo
dzi, że błony nasion u nasturcyi i daktyla 
rozpuszczają się w dwu okresach i nazywa 
aleolizą wyługowanie jednego składnika 
z równoczesnym jego przerobem chemicz
nym. G-ardiner udowadnia (1898) wpływ po
łączeń plazmatycznych na morfologię tego 
rozpuszczania. A utor niniejszego w reszcie  
dowodzi (1904) mylności podziału Elferta, 
odnosi wyniki badań Griissa i Gardinera do 
licznych przykładów jedno — i dwuliścien
nych a stwierdzając, że typy Reissa polega
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ją na błędnem spostrzeganiu, wykazuje je
dnolitość w przebiegu rozpuszczania się we 
wszystkich dotychczas bliżej pod tym wzglę
dem badanych nasionach.

Jeżeli śluz tw orsy warstwę śródbłonną jak  
n. p. u trygoneli(Trigonella foenumgraecum), 
pow oju (Convolvulus) rozpuszcza on się pod
czas pęcznienia i znika. Równocześnie wy
stępuje w zarodku mączka. -

Gdy jednak błona nie zawiera śluzu, wów
czas spostrzegamy jako pierwszą oznakę jej 
rozpuszczania się nader drobne, gęsto usiane, 
jasne kropeczki na ciemniejszem tle błony 
fig 12). Na przekroju poprzecznym widzi-

ne. Zapomocą użycia różnych odczynników 
łatwo przekonać się, że ustrój chemiczny bło
ny przed aleolizą i po niej nie jest jedna
kowy.

Najłatwiej zrozumiemy okresowość tego 
przebiegu, uprzytomniwszy sobie, że błona 
nie jest ciałem chemicznie jednolitem i że 
fermenty powodujące zm ianyprzenikają dro
gami już wprzód w niej nakreślonemi, mia
nowicie połączeniami plazm a tycz nem i czyli 
t. zw. plazmodermami. Ferm enty te wyże
rają naprzód błonę w sąsiedztwie tych utwo
rów, aż póki zmienione części błon się nie 
zleją.

F ig. 12.

F ig . 13. F ig . 14 F ig. 15.

Rozpuszczauie się zgrubień w tórnych u łubinu białego (Lupinus albus).

F ig. 16.

my odpowiadające tym kropkom kreseczki 
jasniejsze, które sięgają czasem aż do błonki 
środkowej poprzez warstwy śródbłonńe pod 
błonką zewnętrzną. W  dalszym ciągu spra- 
w rozpuszczania się rozszerzają się kropki 
w plamki a na przekroju otrzymujemy wal
ce i wc), leżące pod błonką zewnętrzną (bkz), 
a oddzielone od siebie słupkami. Po kilka 
plamek a więc i wałków (fig. 14) zespala się, 
tak. że powstają na przekroju poprzecznym 
widzialne bramki. Reszty nietkniętej błony 
przedstawiają wówczas (fig. 15) jakgdyby 
wyspy pośród błony zmienionej. Później 
pozostają już tylko słupki (fig. 16) na prze
kroju, kropki zaś ciemniejsze w widoku czo
łowym. Wreszcie znikają i słupki a na tem 
kończy się pierwszy okres sprawy rozpuszcza
n a  się błony, t. zw. aleoliza. W  okresie dru
gim rozpuszcza się pozostała reszta warstw  
sr°dbłonnych w mniejszym lub większym 
' topUiu, podczas gdy błonka środkowa (bs)
1 Wewnętrzna (bkz) pozostają nierozpuszczo-

W yczerpane bielma i liścienie podziemne 
ulegają rozkładowi; nadziemne zaś mogą 
przetrwać jeszcze długo, ich komórki po 
opróżnieniu błon z zapasów nie rzadko jesz
cze są zdolne do wzrostu, a nawet podziału. 
Mają jednakże odtąd już inne zadanie, m ia
nowicie na równi z resztą listowia przyczy
niać się mogą do powiększenia zielonej po
wierzchni rośliny.

Jeżeli uprzytomnimy sobie, że ilość osobni
ków potomnych w świecie roślinnym jest, 
często ogromna, czasem wprost nieobliczona 
a jednakże każdy z nich otrzymuje różnora
kie materye zapasowe, jeżeli rozważymy, że 
bez tych zasobów byt samodzielny co naj
mniej u roślin wyższych nie da się pomyśleć, 
to dojdziemy do przeświadczenia, że wytwa
rzanie tych zapasów jest jednem z najważ
niejszych zadań życia roślinnego.
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R. T. G l a z e b r o o k .

PO STĘP W IEDZY OPTYCZNEJ I ZW IĄ 
ZANEGO Z NIĄ  PRZEM YSŁU 1).

Optyka jest gałęzią wiedzy niezmiernie 
pociągającą, a dzieje jej są niesłychanie cie
kawe. Nie zamierzając bynajmniej wyczer
pać dzisiaj całego przedm iotu, chciałbym 
tylko zwrócić uwagę na parę okresów, w cią
gu których, zdaniem mojem, teorya i prak
tyka oddziaływały na siebie w sposób szcze
gólnie wyraźny, oraz rozważyć, jaką naukę 
wyciągnąć możemy w kwestyi stosunku, 
który w epoce naszej powinienby zachodzić 
pomiędzy dwoma pomienionemi czynnikami.

W  tym  celu mógłbym cofnąć się do cza
sów bardzo odległych. Ptolomeusz, gdy usi
łował wykryć prawa załamania — a była to 
próba, jak  wiemy dzisiaj, znakom ita—Archi- 
medes ze swem szkłem palącem, jeśli tylko 
rzeczywiście on je  sporządził, mieli na wido
ku cele czysto praktyczne. Atoli dzisiaj zacz
niemy od czasów, bliższych naszej epoki. 
Koniec wieku XV II-go jest takim  okresem. 
Teleskop wynaleziony został około r. 1608, 
mikroskop — nieco wcześniej, mianowicie 
około 1590; i jeden i drugi prawdopodobnie 
w Holandyi.

Galileusz, usłyszawszy o tem, sporządził 
pierwszy swój teleskop w r. 1610. W roku 
1611 Kepler w dziele swem p. t. „Dioptrica“ 
opisa,ł teleskop astronomiczny z jedną lub 
kilkoma soczewkami wypukłemi jako okula
rem. Pozatem, aż do ukazania, się „Dioptry- 
k i“ Kartezyusza w r. 1637, nie znano żadnej 
innej postaci teleskopu oprócz przyrządu 
Galileusza. Prawo załamania wygłosił pierw
szy Snell w r. 1621.

W r. 1660 ważność teleskopu dla astrono
ma była już należycie oceniona wraz z res- 
trykcyami, które ograniczają zakres działa
nia przyrządu. W  r. 1663 Gregory ogłosił 
opis pierwszego teleskopu-reflektora, w któ
rym  niektóre z tych braków zostały usunię
te, a około tego samego czasu, powodowani 
w znacznej mierze zamiłowaniem do astrono-

') Mowa inauguracyjna, w ygłoszona na Zgroma
dzeniu Kongresu Optycznego (Optical Convention) 
w dniu 30 maja 1905 r („ Naturę * 185).

mii, zajęli się tą sprawą dwaj mężowie, któ
rych prace pozostawiły niezatarte ślady 
w dziejach wiedzy: K rystyan Huyghern 
(1629 —1695) i Izaak Newton (1642 —17281.

Huyghens był nietylko twórcą teoryi fal 
i odkrywcą prawa podwójnego załamania, 
lecz także zręcznym mechanikiem, który sam 
umiał szlifować soczewki i budować teles
kopy. Z teoryi swej wyprowadził on wnio
sek, że wiele z pomiędzy najważniejszych 
wad ma swe źródło w fakcie, że promienie, 
biegnące od dalekiej gwiazdy, przechodząc 
przez różne części soczewki, nie ogniskują 
się w jednym  i tym  samym punkcie osi. i że 
dla soczewki o otworze danym ta  aberracya 
osiowa maleje szybko w miarę zwiększania 
się długości ogniskowej. Powiększenie te
leskopu zależy od stosunku pomiędzy odle
głościami ogniskowemi objektywu a okula
ru. Wobec tego, zwiększając w jednym i tym 
samym stosunku obie odległości ogniskowe 
można było utrzym ać powiększenie i zmniej
szyć aberracyę sferyczną.

To skłoniło Huygensa do sporządzania so
czewek o odległości ogniskowej, dochodzącej 
do 120 stóp. Ponieważ nie można było zbu
dować ru r odpowiedniej wielkości, przeto so
czewki te były osadzone na szczycie wyso
kich słupów, przyczem poruszano je od dołu 
zapomocą sznurów. Zapomocą jednego z tych 
teleskopów, które potem przedstawione zo
stały Towarzystwu Królewskiemu, Huy
ghens odkrył pierścienie Saturna i czwarty 
księżyc tej planety. W  tym  wypadku pra
gnienie ulepszenia narzędzia było powodem 

j  zwrócenia się do teoryi, teorya zaś dopomo
gła optykowi do osiągnięcia rzeczywistego 
postępu. Postęp ten coprawda był połączo
ny z niedogodnością a braki, jak zobaczymy 
niebawem, pochodziły nietylko z aberracyi 
sferycznej; niemniej przeto fak t pozostaje  

j faktem.
W  innej jeszcze gałęzi fabrykacyi przy

rządów Huyghens wsławił się zastosowaniem 
wiedzy do przemysłu. Jego trak tat „Horo- 
logium Oscillatorium“, poświęcony roztrzą
saniu wielu zagadnień ruchu, był przez czas 
długi wzorowem dziełem o zegarach. W  dzie
le tem Huyghens po raz pierwszy (1657) za
stosował w sposób praktyczny wahadło w 
charakterze regulatora do mierzenia czasu, 
aczkolwiek, jak  twierdzi E. Beckett, pierw
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szy zegar z wahadłem zbudowany został już 
w r. 1621 przez H arrisa z Londynu dla koś
cioła św. Pawła w Covent G-arden.

W r. 1665 wyszło z druku w Bolonii dzie
ło pośmiertne jezuity włoskiego Franciszka 
Maryi Grimaldiego, zatytułowane „Physico 
Mathesis de Lumine, Coloribus et Iride, aliis- 
que annexis". Zawiera ono pewną liczbę 
godnych uwagi obserwacyj, a w szczególno
ści odkrycie dyfrakcyi.

Newton, który rokiem wcześniej otrzymał 
był stopień naukowy w Cambridge, kupił 
pryzmat na jarm arku  w Stourbridge w r. 1666 
„aby wypróbować na nim słynne zjawiska 
barwu i powtórzyć niektóre z pomiędzy do
świadczeń Grimaldiego. W tymże roku za
jął się on szlifowaniem szkieł optycznych 
innej niż kulista postaci. Już go intereso
wała astronomia i być może już był dokonał 
wielkiego swego odkrycia, aczkolwiek nie 
mógł jeszcze posiadać dlań potwierdzenia. 
W r. 1686, pisząc do Halleya o niektórych 
porach, które wywołało ogłoszenie „Prin

cipiów", powiada: „Co zaś dotyczę stosun
ku podwojonego, to wziąłem go z twierdze
nia Keplera przed dwudziestu mniej więcej 
laty“.

Słynne jabłko miało spaść w roku 1665 
w ogrodzie jego m atki w Woolsthorpe 
w hrabstwie Lincoln, dokąd schronił się był 
przed morową zarazą, a historya ta  posiada 
pewne cechy wiarogodności. Jako o fakcie 
mówi o tem Conduit, mąż ulubionej siostrze
nicy Newtona. Pan i Conduit wspominała 
o tem Wolterowi, a jabłoń, o którą chodzi, 
oglądał jeszcze w r. 1820 Dawid Brewster.

Wiele rozm aitych przypuszczeń wypowie
dziano, aby wyjaśnić powód, dla którego 
odkrycie, że ta  sama przyczyna, która spro
wadza spadek jabłka, utrzym uje i księżyc 
w jego orbicie, zostało ogłoszone dopiero po 
wielu latach. Z pomiędzy tych przypusz
czeń najprawdziwszem wydaje się przypu
szczenie d-ra Glaishera, który wskazał że 
w danym razie trzeba było znać przycią
ganie nietylko pomiędzy dwiema cząstkami 
materyi ale także pomiędzy dwoma ciałami 
kulistemi znacznych rozmiarów, i że zaga
dnienie to nie zostało rozwiązane aż znacznie 
później. Bądź jak  bądź, jesteśmy pewni, że 
w r. 1667 Newton był już astronomem i ro

zumiał konieczność ścisłych obserwacyj astro
nomicznych oraz całą doniosłość ulepszeń 
w budowie teleskopu.

Doświadczenia jego z pryzmatem w r. 1666 
doprowadziły do odkrycia widma; w owym 
czasie niewiele wiedziano o barwach, a „Trak
ta t  o Optyce “ d-ra Barrewa, ogłoszony w r. 
1669 z udziałem Newtona, zawiera poglądy 
bardzo błędne; atoli niedługo potem Newton 
zdołał wyprowadzić ten doniosły wniosek, 
że światło białe nie jest jednorodne, lecz 
składa się z promieni, z których jedne są 
więcej łamliwe od drugich. Rysunki widma, 
z któremi tak  oswoiły nas liczne podręczniki, 
pochodzą z „Optyki“ Newtona, wydanej po 
raz pierwszy w r. 1704, aczkolwiek odkrycia 
jego, dotyczące analizy światła białego, były 
przedstawione Towarzystwu Królewskiemu 
w różnych rozprawach r. 1671 oraz podawa
ne w wykładach profesorskich o optyce w 
Cambridge w latach 1669, 1670 i 1671.

W pływ wszystkich tych doświadczeń fi
zycznych i poszukiwań na praktykę fabry- 
kacyi teleskopu ujawnił się odrazu: soczewki 
zachowują się jak  pryzm aty i rozkładają 
światło na jego barwy składowe. Żadna 
zmiana kształtu nie zdoła usunąć tego w zu
pełności, i Newton wyprowadził stąd wnio
sek, jak  dziś wiemy zbyt pośpieszny, że te
leskop refraktor nie może być znacznie udo
skonalony, albowiem braki jego związane są 
z samym procesem łam ania się światła.

Jednakże wada ta nie istnieje w obrazach, 
utworzonych przez odbicie. Newton wnio
skuje stąd, że przyrządy optyczne dałyby się 
doprowadzić do stanu doskonałości idealnej 
pod warunkiem, że znalazłaby się powierzch
nia odbijająca, którąby można wypolerować 
jak  szkło i któraby odbijała tyle światła, ile 
go szkło przepuszcza, oraz pod warunkiem, 
że wynalezionoby sposób nadawania tej po
wierzchni postaci parabolicznej. W  r. 1668 
przemyśliwał on nad delikatną metodą pole
rowania, za której pomocą możnaby „figurę 
poprawić ostatecznie", a wynikiem tych usi
łowań był teleskop-reflektor, noszący jego 
imię. Narzędzie, sporządzone własnemi rę
kami Newtona znajduje się obecnie w posia
daniu Towarzystwa Królewskiego, a wielka 
liczba szlachetnych przyrządów, które przy
czyniły się tak  bardzo do postępu naszej 
wiedzy o gwiazdach, wyłoniła się bezpośred
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nio z doświadczeń Newtona nad pryzmatem 
oraz z wniosków, przezeń wyprowadzonych.

Atoli w doświadczeniach tych tkwi inna 
jeszcze nauka, albowiem Newton, wprowa
dzony w błąd przez doświadczenia swe nad 
dyspersyą, osądził, jak  wiemy dzisiaj—błęd
nie, że soczewki achromatyczne są niemo
żliwością i że wady w barwie muszą za
wsze pozostać w przyrządach odbijających. 
W ynikiem tego błędnego m niem ania było to, 
że przez la t blisko 90 nie czyniono żadnych 
usiłowań, zmierzających do ulepszenia tych 
przyrządów. Dwa lub trzy  teleskopy achro
matyczne sporządził Hall około r. 1740, lecz 
dopiero w r. 1757 Dollond wynalazł powtór
nie ten przyrząd i rozpoczął prawidłowy w y
rób takich soczewek.

Tak więc odkrycia H uyghensa i Newtona 
oddziałały potężnie na narzędzia ich epoki. 
Rzeczywiście w obu tych przykładach w yna
lazca i wykonawca przyrządu byli jedną i tą  
samą osobą. Taka kombinacya jest, być 
może, trudniejsza do urzeczywistnienia w cza
sach obecnych; jednakże są dziś m atem aty
cy bardzo wydoskonaleni w teoryi optyki 
oraz optycy znakomicie obeznani z praktyką 
swej sztuki.

Kongres optyczny ma na celu skoordy
nowanie wysiłków obu kategoryj działaczów. 
Jeżeli jednak 200 lat tem u udoskonale
nie teleskopu było uwarunkowane postę
pem teoryi optycznej, to i sama teorya w zna
cznej mierze zawdzięcza swe postępy obu
dzonemu w ten  sposób zainteresowaniu na
rzędziami i obserwacyami.

Huyghens był twórca teoryi fal, aczkol
wiek potrzeba było prac Younga i geniuszu 
Fresnela, by wyrugować Newtonowską te- 
oryę emisyi.

Albowiem w ciągu lat 100, które upłynę
ły od wydania „Optykiu Newtona, postęp 
odbywał się bardzo powoli. Św iat zajęty 
był przyswajaniem tego, czego nauczył go 
autor „Principiów “. M atematycy angielscy 
przygnieceni, rzec można, jego wielkością, 
zajmowali się przeważnie wykładaniem jego 
nauki. W  każdym razie w Anglii teorya 
emisyjna panowała niepodzielnie, i mało kto 
kwestyonował jej twierdzenia, dotyczące 
niemożliwości achrom atyzmu.

Atoli z początkiem nowego stulecia nastą
piła zmiana. Tomasz Young (1773 -  1829)

w licznych swych rozprawach pomiędzy la
tam i 1801 a 1811 pierwszy zwrócił uwagę 
na prace Huyghensa i oparł na mocniejszej 
podstawie główne zasady teoryi fal. On to 
ustalił w sposób jasny zasadę superpozycyi 
fal i wskazał, w jaki sposób można tą drogą 
wytłumaczyć interferencyę.

Jednakże dzieło Younga byłoby pozostało 
niezupełnein, gdyby nie Fresnel (1788— 
1827), który  odkrył poraź drugi zasadę inter- 
ferencyi i rozciągnął ją  na wyjaśnienie dy- 
frakcyi, a nadto wygłosił swą teoryę po
dwójnego załamania i wyprowadził dalsze 
znane wyrażenia na natężenie światła, odbi
tego od powierzchni przezroczystej lub prze
noszącego się przez taką powierzchnię.

W swych „Odczytach o Filozofii natural
nej “ Young w sposób niezrównany ilustro
wał zastosowania teoryi optycznej do przy
rządów. Fresnel był z zawodu inżynierem 
komunikacyi i jako taki wynalazcą układu 
soczewek, używanych we francuskich latar
niach morskich.

Odkrycia tych dwu badaczów, zmieniły 
całkowicie teoryę, na której opiera się budo
wa przyrządów optycznych . Próżnobyśmy 
usiłowali wytłumaczyć działanie mikroskopu, 
rozszczepienie gwiazdy podwójnej albo cien
kich linij widma, roztrząsnąć warunki takie
go rozszczepienia albo zbudować którykol
wiek z tych pięknych przyrządów, które wi
dzimy dokoła, gdybyśmy nie rozumieli jasno 
zasadniczych praw, które odkryli dwaj po- 
mienieni mężowie, a które z niesłychaną 
zręcznością sprawdził Fresnel w swym dwor
ku rodzinnym w Normandyi i to posługując 
się przyrządami nie nowoczesnemi, lecz ta- 
kiemi jedynie, jakie mógł sporządzić własno
ręcznie z pomocą sprytnego kowala wiej
skiego. I  chociaż praw dą jest, że dopiero 
ostatniemi czasy oceniliśmy należycie całą 
doniosłość, jaką teorya fal posiada dla kon- 
strukcyi narzędzi optycznych, to jednak fa
ktem  jest, że, gdyby nie prace Younga 
i Fresnela i tych, co poszli ich śladem, to 
okazałaby się możliwą niewielka tylko liczba 
odkryć astronomicznych, niewielka tylko li
czba wyników, które osiągnął zręczny optyk 
dzisiejszy. Objektyw mikroskopu, soczewka 
ciemni lub teleskopu dlatego tylko osiągnęły 
dzisiejszy stopień doskonałości, że znaleźli 
się ludzie, którzy do sztuki szlifowania so-
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e z e w e k  potrafili zastosować najsubtelniejsze 
n a u k i  Younga i Fresnela.

W pierwszej połowie ubiegłego stulecia 
anglicy przodowali w tem dziele. W  astro
nomii znane są dobrze prace dwu Hersch- 
lów, a chociaż starszy z nich zawdzięczał 
swe powodzenie więcej może zręczności 
mechanicznej, aniżeli głębokiej znajomości 
teoryi optycznej, to jednak Ja n  Hersckel 
posunął w znacznej mierze sprawę zastoso
wania teoryi do praktyki.

Nieco wcześniej Fraunhofer z Monachium 
( 1 7 8 7 —1826) współczesny Youngowi i Fres- 
nelowi stwierdził fakt, że dalszy rozwój so
czewki achromatycznej zależy od dokład- 
n oznaczenia współczynników załamania 
i że głównym szkopułem w tem oznaczeniu 
jest trudność otrzymania promieni jednorod
nych, mogących służyć za promienie wzorco
we. (Schiister „Teorya optyki").

W tym celu użył on linij ciemnych widma 
s necznego, które pierwotnie zaobserwował 
był Wollaston; mamy tu  przykład, w jaki 
sposób potrzeby praktyczne przyczyniają się 
d” postępu wiedzy, albowiem z tych obser
wacyj wyłoniła się cała analiza spektralna 
wraz ze wszystkiem, co się w niej zawiera.

Tak idą naprzód razem teorya i praktyka; 
każda z nich, wzięta zosobna, zdolna jest 
posunąć nas o m ały tylko kawałek drugi, 
nie rozsądne posługiwanie się hypotezą i ro
zumowaniem, podtrzymywane wyrokami do
świadczenia, prowadzi nas do nowego pozna
nia i przybliża do prawdy.

Aż do drugiej połowy ostatniego stulecia 
i iglicy brali pełny udział w tym  postępie. 

Do imion już wzmiankowanych możemy do- 
;ać imię Jerzego Airyego oraz z pomiędzy 
mężów, którzy w pierwszej połowie stulecia 
byli ozdobą Kollegium św Trójcy w Dubli
n ie—W illiama Hamiltona.

Airy podał około roku 1802 rozbiór aber- 
racyi soczewek ciemni optycznej, posiadający 
niezmierną wartość dla projektodawców so
czewek fotograficznych. Rozprawa W illia
ma Hamiltona p. t. „Teorya układów pro
mieniw zawiera kwintesencyę wszystkiego, 
00 jest potrzebne do obliczenia z wielką do
kładności aberracyi takiej soczewki.

Lecz w owych czasach o soczewkach foto
graficznych nikt jeszcze nie myślał; gdy zaś 
w roku 1839 Daguerre opublikował swój wy-

| nalazek, prace Airyego i Hamiltona były za- 
{ pomniane. Oto co mówi o tem dr. von 
! Rohr.

„Ważne znaczenie pism Airyego dla opty
ki fotograficznej, o ile się zdaje, zostało oce
nione dopiero w późniejszych czasach. Acz- 

] kolwiek wywarły one pewien wpływ na pod- 
j ręczniki angielskie, jak  np. na książkę Cod- 

dingsona, to jednak pozostały, niestety, nie- 
znanemi wśród szerszych kół na lądzie stałym. 
Zdaje się więc, że optycy teoretycy lat ostat
nich, dla których jego badania nad odkształ
ceniami astygmatycznemi wiązek ukośnych 
przedstawiałyby duży interes, nie opierali 
prac swych na dziele Airyego11. Podobnież 
rozprawa Ham iltona pozostawała nieznana 
optykom, dopóki nie zwrócił na nią uwagi 
Finsterw alder i dopóki inny znakomity nie- 
miec, prof. Thiersen, nie wyłożył jej wyni
ków w formie bardziej przystępnej.

W  Anglii panował pewien rozłam pomię
dzy teoryą a praktyką. Ważność odkrycia 
Daguerrea uznana została odrazu, a optycy 
angielscy zabrali się do pracy nad udosko
nalaniem soczewki i pod wieloma względa
mi wywiązali się z zadania znakomicie. By
ło to jednak dzieło empiryczne: do pewnej 
granicy postęp był możliwy i został też osią
gnięty, lecz nie mógł trwać długo bez popar
cia dobrze ugruntowanej teoryi.

Uczone rozprawy Towarzystwa filozoficz
nego w Cambridge oraz Towarzystwa kró
lewskiego w Dublinie były, może, ostatniemi 
źródłami, w których optyk praktyk angielski 
decydował się szukać pomocy. Ale wśród 
innego narodu znaleźli się optycy, którzy 
uznali, że dokładna znajomość działania so
czewki na światło, które przez nią przecho
dzi, stanowi conditio sine qua non dalszego 
postępu, i dlatego to przez cały szereg lat 
wielkie udoskonalenia w wytworach z tej 
dziedziny brały początek głównie z Niemiec.

Stąd krok tylko jeden do ostatniego przy
kładu, jaki przytoczyć zamierzam celem wy
kazania, że połączenie wiedzy i praktyki da
je wyniki, niedościgłe dla każdego z tych 
czynników, wziętego zosobna. Lecz przed
tem jeszcze pragnąłbym  wspomnieć o pew
nej wielkiej wyższości, którą do lat ostatnich 
optyk angielski posiadał nad swymi towa
rzyszami z Kontynentu, a która bezwątpie- 
nia przyczyniła się niemało do postępu
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w fabrykacyi naszych soczewek. Historya 
Gunanda, wynalazcy szkła optycznego, jest 
niezmiernie ciekawa. Urodzony w r. 1740 
w Brcnetz w kantonie Neuchatel był on naj
pierw cieślą a potem w yrabiał pudełka do 
zegarów, lecz od lat najmłodszych ogromnie 
interesował się teleskopami. Pragnąc posiąść 
parę okularów, zdecydował się sam sporzą
dzić soczewki. Nieco później za wstawie
niem się zamożnego sąsiada otrzym ał pozwo
lenie obejrzenia soczewki achromatycznej 
Dollonda i dowiedział się o trudnościach, 
z jakiemi połączone jest otrzymywanie po
trzebnego flintglasu. Postanowiwszy poko
nać tę trudność, spędził cały szereg lat, 
w niedostatku i nieustannej pracy, dopóki 
wreszcie nie powiodło mu się otrzymać krąż
ków jednorodnych, nadających się do użyt
ku optycznego.

Fraunhofer poradził mu wyjechać do Mo
nachium, ale podróż ta  zakończyła się niepo
wodzeniem. Powróciwszy do Szwajcaryi, 
Gunand zajął się znowu wyrobem szkła. Po 
jego śmierci syn jego sprzedał tajemnicę w y
robu francuzowi Bontemps. W  kilka lat 
później Bontemps sprowadzony został do 
Anglii przez firmę Chance i dopomógł jej do 
urządzenia słynnych warsztatów optycznych, 
które przez czas długi były jedynem  źródłem, 
dostarczającem m ateryału surowego optykom 
całego świata.

Nasze katalogi dzisiejsze świadczą o ol
brzymich postępach, jakie poczyniła fabryka- 
cya szkła od czasów Bontempsa, a słuszność 
nakazuje przyznać, że postępy te wywarły 
wpływ niem ały na cały przem ysł optyczny.

Ale wróćmy do naszego właściwego przed
miotu. Kongres optyczny w r. 1905 byłby 
czemś niezupełnem, gdyby przepomniano na 
nim o dziele mistrza-optyka, który opuścił 
nas przed kilkoma zaledwie m iesiącam i— 
tem  bardziej, że to, czego dokonał Ernest 
Abbe, stanowi, być może, najbardziej ude
rzającą ilustracyę błogich skutków, wyni
kających z należytego połączenia teoryi 
i praktyki. By ocenić te skutki dość jest 
porównać statystykę handlu optycznego 
w Niemczech dziś i przed laty  dwudziestu.

Dzieje Zakładów Jenajskich, acz znane zli- 
cznych opowiadań, są tak  pouczające, że po
stanowiłem je przypomnieć w ogólnym za
rysie. W r. 1863 Abbe osiadł w Jenie jako

młody bardzo człowiek w charakterze pry- 
wat-docenta, wkrótce potem Karol Zeiss 
który podówczas wyrabiał bardzo zwyczajne 
mikroskopy, zwrócił się do niego o pomoc 
w sprawie udoskonalenia tego przyrządu, 
Abbe miał zadanie niełatwe. W  owym cza
sie teoryę mikroskopu rozumiano tylko czę
ściowo, poprawki w soczewkach uskutecz
niano metodą prób dość grubych, a wyniki 
otrzymywano wątpliwe. Pierwszym kro
kiem było rozwiązanie trudnego zagadnienia 
matematycznego, wyznaczenie drogi wiązki 
świetlnej poprzez szkło objektywu. Abbe 
wykrył niebawem braki zwykłej teoryi. 
Uznał on za konieczne zastosować do tego 
zagadnienia zasady teoryi fal, zawarte w na
uce Younga i Fresnela i, pracując w tym 
kierunku, stworzył teoryę widzenia mikro
skopowego, która nosi jego imię. Teorya ta 
wyłoniła się bezpośrednio z teoryi Fresnela.

Spostrzegł on wkrótce, że z teoryi matema
tycznej wynika, że posługując się szkłem, 
które było podówczas w rozporządzeniu 
optyka, niepodobna było wprowadzić po
ważniejszego ulepszenia do konstrukcyi obje
ktywu mikroskopowego. By zapewnić achro- 
matyzm, trzeba było mieć pewne związki po
między dyspersyą a załamaniem w rozmai
tych soczewkach, a tymczasem żaden z ist
niejących gatunków szkła nie odpowiadał 
tym  warunkom. Przegląd przyrządów, zgro
madzonych na wystawie w South Kensing- 
ton w r. 1876 utwierdził Abbego w tem 
mniemaniu, które sformułowane zostało 
w sprawozdaniu z r. 1878, jak  następuje: 
„Zdaniem mojem przyszłość mikroskopu, je
śli chodzi o udoskonalenie jego własności 
dioptrycznych, spoczywa głównie w ręku fa
brykanta szkła11.

Poszukiwania Petzvala i von Seidela do
prowadziły do podobnego wyniku w zakre
sie soczewek fotograficznych. Pierwsze pra
ce von Seidela datują się z lat 1856—7, ale 
główna jego rozprawa napisana została do
piero w r. 1880, t. j. w dwa lata po sprawo
zdaniu Abbego, a ogłoszona drukiem w ca
łości .dopiero w 1898.

Z poszukiwań tych wynika, że ze szkła, 
które wtedy znajdowało się w handlu, nie 
można było wyrobić soczewki fotograficznej, 
której pole byłoby jednocześnie płaskie i a- 
chromatyczne.
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Tym sposobem poszukiwania teoretyczne 
wykryły istnienie na drodze postępu baryery, 
którą usunąć mogła jedynie fabrykacya no
wego gatunku szkła, posiadającego pewne 
określone własności. W ypada nadmienić, j  

że wcześniej jeszcze fakt ten stwierdzili 
dwaj anglicy mianowicie Vernon Harcourt 
i prof. Stokes, którzy na jakieś lat 8 przed 
rokiem 1870 próbowali, lecz bez większego 
powodzenia, spreparować szkło żądanego j  

gatunku.
Abbe był szczęśliwszy. Sprawozdanie jego 

wpadło w ręce d-ra Ottona Schotta fabry
kanta szkła z W itten  w Westfalii, który zro
zumiał odrazu całą jego doniosłość. W  r. I 
1881 Schott porozumiał się z Abbem a w ro
ku następnym przeniósł się do Jeny, gdzie 
powstała firma Schott i spółka.

W pierwszym katalogu Zakładów Jenaj
skich czytamy: „Przedsiębiorstwo przemy
słowe, które tu  poraź pierwszy zwraca się do 
publiczności, a które wyłoniło się z badań j  

naukowych nad zależnością pomiędzy włas
nościami optycznemi a składem chemicznym 
ciał stałych bezpostaciowych, założone zosta
ło przez niżej podpisanych (Schotta i Abbe- 
go) celem wykrycia podstaw chemiko-fizycz- 
nych zachowania się szkła optycznego". 
Badania te popierało znacznemi substancya- 
mi pruskie ministeryum oświaty. O wyni
ku praktycznym  wnosić można z katalogów 
firmy Jenajskiej oraz z olbrzymiego eksportu 
niemieckich wyrobów optycznych.

Ale to jeszcze nie wszystko. Z podziału 
zysków, który w zakładach Karola Zeissa 
zaprowadził przed kilku laty Abbe, a który 
rząd bawarski ratyfikował; sam tylko uni
wersytet Jenajski otrzymał sumę, przenoszą
cą dwa miliony marek! To, czego dokonał 
Abbe w Jenie, wskazuje w sposób uderzają- 
cy, jak  wspaniałego postępu oczekiwać na
leży od współdziałania wiedzy i doświad
czenia.

Tłum. S. B.

BIOLOGICZNE PODSTAWY 
SOCYOLOGII.

„Niema jeszcze dzisiaj ścisłej i jednolitej 
nauki socyologicznej, ale za to tem liczniej
sze socyologiczne teorye i hipotezy

Tem zdaniem rozpoczyna dr. W oltman swą 
rozprawkę w J\ls 8 czasopisma Politisch-An- 
thropologische Revue z r. z. z której to pra
cy mam zamiar pokrótce zdać sprawę. Czy 
zatem socyologia jako odrębna nauka ma ra- 
cyę bytu? Są badacze, którzy wogóle nie 
uznają jej za osobną gałąź wiedzy, lecz wli
czają poszczególne jej części do odpowie
dnich rozdziałów psychologii, historyozofii 
i ekonomii politycznej. Oczywiście socyolo- 

; gia zajmuje się kwestyami podpadającemi 
[ pod zakres tych nauk, ale rozpatruje je ze 

swoistego punktu widzenia. Jako nauka o 
formach, kształtowaniu się i rozwoju społe
czeństw ludzkich rozpatruje je ona jako zja
wiska życia, gdy więc pytać będziemy o me
todę jej badań, to oczywiście musi to być 

| metoda biologiczna stosowana w bada
niach innych zjawisk życiowych. Nie dziw 
więc, że socyologia przedewszystkiem zawisła 
od każdoczesnego stanu biologii.

Pierwsi „biologiczni socyologowie“ nie 
tyle zwracali uwagi na analityczną i rozwo
jową metodę właściwych nauk przyrodni- 

j  czych, ile raczej na analogię społeczeństwa 
i organizmu. Oczywiście, o ile nie doprowa
dza się tej analogii do bezsensownych i czę
sto wręcz komicznych porównań, o ile trzy
ma się tylko nader ogólnych zarysów, 
nie jest to twierdzenie niesłuszne, bo fak
tycznie istnieje szereg rzeczywistych po- 

I dobieństw, których przyczyna zasadza się na 
i głębszym genetycznym związku między orga

nizmem a społeczeństwem. Społeczeństwo 
' jest wytworem organizmu, u niższych istot 

organicznych nawet granicy ustanowić tu  
niepodobna. I  wyższy wielokomórkowy orga
nizm jest „również pewnego rodzaju społe
czeństwem, jest państwem komórek“. Gdy 
jednak w organizmie jednostki składowe po
zostają w ścisłym związku ze sobą, to w spo
łeczeństwie są one rozłączone, chociaż nie 
wszystkie stosunki fizyologiczne są usunięte. 
Owszem tworzy się właściwy dwoisty stosu
nek „nadosobnikowy“, którego bezpośrednim 
wyrazem jest według W oltmana rasa. Spo
łeczeństwo jest owocem rozwoju rasy, więc 
występują w niem prawa nie tylko życia or
ganizmu, ale i życia rasy, życia gatunko
wego. Oczywiście, jak wszędzie w naturze 
tak  i tu  nie mamy nic stałego, czynnikiem 
łączącym społeczeństwa jest, jak twierdzi
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W oltman, jedność psychiczna, w ięcteżw  spo
łeczeństwo mogą wejść pierwiastki innej zu
pełnie, obcej rasy, jeżeli wzajemny stosunek 
okaże się odpowiednim. Ogólna socyologia 
winna się zatem opierać na biologii organi
zmu i biologii ras czy gatunków. W inna za
tem rozpocząć od porównawczej morfologii 
i fizyologii, by poznać elementy składające 
społeczeństwa, dalej badać kolejny rozwój 
w. zawisłości od otaczających warunków, 
wogóle badać zjawiska, jakie się rozgrywa
ją  między organizmami, jakoteż w nich sa
mych. Ponieważ zjawiska życia społeczne
go opierają się na substracie fizyologicznym, 
więc oczy wiście fizyologiczne i morfologiczne 
zjawiska tak  w organizmie jak  w gatunku (ra
sy) muszą zostawić ślad w społecznymustro- 
ju  a przypuszczalnie i w kulturze duchowej. 
Tak np. zboczenie w budowie mózgu i odzie
dziczenie tej właściwości stanie się przyczy
ną zmian w czynnościach duchowych społe
czeństwa, powstanie nowej rasy jest więc 
punktem  wyjścia dla procesów i przemian 
socyologicznych. W szystkie nasze dotychcza
sowe rozumowania obracają się w ramach 
socyologii ogólnej, która ma walor tak  dla 
społeczeństw ludzkich jak  i zwierzęcych. Ce
cha, która pierwsze wśród innych wyróżnia, 
polega na stosunkach gospodarczych i intele
ktualnych. W ynalazek narzędzi i mowy 
artykułowanej dały początek licznym sto
sunkom sięgającym poza ram y organizmu, 
które w formie tradycyi i umowy uczyniły 
społeczeństwo tragarzem  życia umysłowego, 
a dla których w państwie zwierzęcem istnie
ją  ledwie zawiązki i słabe zaczątki. Gospo
darstwo, obyczaj, prawo, m it i baśń, sztuka 
i nauka wyrastają w samodzielne potęgi, k tó
re społeczeństwo rządzone instynktem  i p ra 
wami przyrody wynoszą do rzędu wolnego 
związku kulturalnego. Ale mimo to czyn
niki przyrodnicze nie zanikają, stają się one 
tylko bardziej zawikłane, bo urządzenia spo
łeczne i siły duchowe stają się czynnikami 
formuj ącemi indywidua i rodziny, co rzeczy
wiście nie pozostaje bez wpływu na jakość 
rasy. Ponieważ jednak procesy socyologi- 
czne nie przebiegają równolegle z procesami 
biologicznemi, przeto mogą wystąpić sprze
czności tak, że dobór naturalny zostanie za
chwiany, co dla fizycznego rozwoju rasy jest 
szkodliwe. Tak występują sprzeczności w po-

! trzebach i interesach pojedyńczych osobni- 
| ków i urządzeń społecznych, które nie chcia

łyby uledz zmianom. Naturalnie o ile nie 
ma nastąpić degeneracya—chociażby odwle
czona—-musi ze zmianą warunków nastąpić 
zmiana urządzeń społecznych, musi jak w na- 

] turze w^ystąpić przystosowanie.
Pierwszorzędne znaczenie ma tu  dziedzi

czność. Na kwestyę tę istnieją dwa poglądy, 
jeden w sensie Lam arcka uznaje dziedzi
czność cech nabytych, drugi, broniony głó- 

j wnie przez W eissmana zaprzecza jej w zupeł
ności. Jakkolwiek dotąd kwestya nie jest 
rozstrzygnięta, a w antropologii „naukowa ge- 

j  nealogia“ ledwo zaczyna się rozwijać (0. Lo
rentz), W oltmann przechyla się na stronę 

j  W eissmana, uznając tylko działanie doboru 
I na cechy już na świat przyniesione, przyczem 

kieruj ącemi czynnikami są: wpływ otoczenia 
j  i krzyżowanie ras. Co do pierwszego, to na

der jest prawd opodobnem, że poszczególne 
„rasy i szczepy“ ludzkie powstały przez dobór 
naturalny w walce o byt pod wpływem wa
runków otoczenia. Oczywiście jest to wpływ 
nader powolny, w czasach historycznych jak 
twierdzi W oltman nie jest dostrzegalny 

j  i ogranicza się tylko do przyspieszenia i roz
woju zawiązków.

Daleko ważniejszym czynnikiem jest mie
szanie i krzyżowanie ras. Cała kultura, jej 
zdobycze i przedstawiciele w wybitnych oso
bistościach to wszystko wynik współdziała
nia ras. W obec takiego wspólnego działania 

| musi nastąpić podział pracy i podporządko
wanie. Więc podporządkowanie klas i ro
zmaitość kulturalna poszczególnych szcze
pów, to nie objaw stosunków anormalnych, 
ale wynik zupełnie przyrodniczych procesów.

Ostatecznie dwie kwestye wypełniają za
kres biologicznej socyologii, a temi są pro
blem powstania geniusza i zwyrodnienie. 
Tak jeden, jak drugi objaw wystąpić może 
wśród każdej rasy i szczepu, jedynie stopień 
i rodzaj może ulegać pewnym zmianom. Tak 
np. wojowniczy typ społeczeństwa mniej jest 
skłonny do wydania geniusza naukowego, 
duchowego, niż rolniczy, a ten znów mniej, 
niż przemysłowy. Nie ulega kwestyi, że ge
niusze „się rodzą“, że prócz wszystkich in
nych warunków kształtujących umysł geniu
sza pierwszym są jego osobiste właściwości 
bliżej nieokreślone. Nie zdaje mi się jednak
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słuszne, jakoby rozwój umysłowy i kultural
na miał za sobą pociągać upadek fizyczny. 
Anglia, w której klasy uprzywilejowane prze
wyższają i fizycznie warstwy niższe jest wy
mownym tego przykładem. Słuszny jest 
jednak pogląd, że wraz z postępem kultury 
prócz talentów mnoży się zwyrodniały typ 
złoczyńcy; jest to wynik z jednej strony sil
niejszego kontrastu, z drugiej fizyologiczne- 
iro podziału pracy.

W każdym razie widzimy rozwój, widzi
my postęp tak w górę, jak  w dół, tak  w do
brem jak  i złem.

Dr. Bykowski.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Korona słoneczna a komety. Trzy ko
mety, które przeszły bardzo blizko słońca, a mia
nowicie kom ety 1 8 4 3  I , 18 8 0  I  i 18 8 2  II , przy
taczane byw ają zw yk le  na dow ód, że gęstość at
mosfery słonecznej już na w ysokości 10 0  0 0 0  km 
ponad fotosferą jest, praktycznie rzecz biorąc, 
/.erem, pomimo że tak zwane w yskoki wznoszą 
się często znacznie w yżej. P akt, że n ietylko w y 
skoki erupcyjne lecz także i protuberancye spo
kojne sięgają  w  te okolice, położone powyżej at
mosfery, tłumaczono bądź działaniem  s ił elektry
cznych, bądź naw et złudzeniam i optycznem i. 
W sprawie stosunku, zachodzącego pom iędzy koro
ną a kometami, najbardziej rozpowszechnione pod
ręczniki (Scheinera, Newcom ba, Arrheniusa) z rzad
k ą  jednom yślnością w idzą w pom ienionych trzech 
kometach całkiem  pew ne dow ody na to, że koro- j 
na, którą p rzeb ieg ły  one na w iększej lub mniej- | 
szej przestrzeni, m usi posiadać gęstość n iesłycha- I 
nie małą. skoro n ie  zdołała zmienić ich dróg.

Otóż H . Schulz w artykule, wydrukowanym  
w kwartalniku Tow . Astron., w ykazuje, że w szy
stkie rozumowania o gęstości korony oparte na 
zachowaniu się kom et w pobłiżu słońca nie w y
trzymują żadnej k rytyk i a to z następujących po
wodów: 1) K om ety 1 8 4 3  I  i 1 8 8 0  I  odkryte zo- j 
stały dopiero po przejściu swem  przez punkt przy- 
słoneczny, tak że nie w iem y w łaściw ie nic o dro
gach ich  z przed tego  czasu, a w ięc w szczegól
ności nie w iem y, czy  doznały one w  punkcie 
przysłonecznym  jak iego  zakłócenia, czy  też nie 
2) Kom eta 1 8 8 2  I I  została w praw dzie odkryta  
na dni 10  przed przejściem  przez punkt przysło- 
neczny, ale w  tym  przypadku niem a pew nego do- 
dowodu na to, że b ieg  jej nie doznał żadnego za
kłócenia w skutek  napotkanego oporu; zresztą, 
najmniejsza jej od ległość w ynosiła  około 4 6 0 0 0 0  
km (nie zaś k ilk a  ty s ięcy  mil), a zmiana jej jądra  
oraz późniejsze podziały utrudniają ogromnie 
oznaczenie drogi, tak że niepodobna brać tej ko
mety za podstaw ę d la tak w ażnego wniosku.

Jeżeli w ięc jest rzeczą najzupełniej nieuspra
w iedliw ioną uw ażać pomienione kom ety za dow o
dy, przemawiające za bezw zględną niem al próż
nią w koronie słonecznej, to można zapytać, czy  
nie m iałby za sobą słuszności w niosek wprost 
przeciwny? K om ety 1843  I  i 1 8 8 0  I  są godne  
uw agi z tego w zględu, że znajdując się najbliżej 
słońca, odznaczały się nieporównaną św ietnością  
blasku. P ierw sza z nich została odkryta w bia
ły  dzień w bezpośredniem  sąsiedztw ie słońca, 
drugą można było  oglądać,w tedy jeszcze, gdy po
zornie stykała się n ieledw ie z jego  tarczą. A toli 
ten bezprzykładny blask zniknął bardzo prędko; 
trw ał on w łaściw ie ty lko dopóty, dopóki kom ety  
znajdow ały się  w  pobliżu słońca w obrębie jego  
korony. Poniew aż trudno przypuścić, by  działa
nie promieniowania słonecznego miało ustać tak 
prędko i raptownie, przeto Schulz uważa ów  po
tężny blask kom et w pobliżu punktu przysłonecz- 
nego za następstw o tarcia oraz w ynikającego  
stąd ciepła, co odpow iadałoby rozśw ietlaniu się  
i św ieceniu  gw iazd spadających w atmosferze 
ziem skiej. Jeżeli przyjm iem y, że jądro komet 
o których mowa, je s t  w gruncie rzeczy ciałem  
stałem  o średnicy , w ynoszącej od 10  do 1 0 0  km 
w czem niema nic n iem ożliw ego, to możemy 
przypuścić, że przechodzi ono przez koronę, nie 
ulegając zniszczeniu, i daje początek takiej ilości 
ciepła i św iatła, jakie faktycznie zaobserwowano  
w przytaczanych trzech przypadkach.

(Naturw. R .). S. B.

—  Niektóre wyniki obserwacyj m eteorolo
gicznych, uskutecznionych na statku Belgica 
(A rc to w sk i). Jak  wiadomo, statek B elg ica  b y ł 
uw ięziony przez lody od 21 marca 1 8 9 8  do 11 
marca 1 8 9 9 , przyczem  poruszał się pom iędzy  
69° 3 8 ' a 71° 3 7 ' szerokości połudn. oraz pomię- 
dzy 8 0 °  3 0 ' a 9 6 °  4 0 ' d ługości zach., liczonej od 
Greenwich. C iśnienie w tej krainie okazuje okres 

! podw ójny roczny i dzienny: maxima przypadają  
na czerw iec i grudzień oraz na popołudnie i ranek 
od 3 do 8 -e j, minima na lu ty  i  październik oraz 
na północ i 10-ą  przed południem . Całkowdte 
w ahanie dzienne nie przenosi 0 ,1 5  mm. Liczba  
w ahnięć ciśnienia, w iększych od 5 mm , w yniosła  
70  w ciągu całego roku. Średnia tem peratura  
roczna— 9°,6  bezw zględne maximum 2°,5 . m ini
m um — 43 °,1 . Średnia zm ienność tem peratury 
dziennej (7°,6) ustępuje, co do w ielkości, ty lko  
danym  z niektórych stacyj północno-amerykań- 
skich. W  ciągu  roku w iatry  zachodnie okazują  
nieznaczną przew agę nad w schodniem i; od grud
nia do lutego te ostatnie zdarzały się  naw et czę
ściej. A  zatem B elgica  znajdow ała się  poza 
strefą czystych  w iatrów  zachodnich. N ajzim niej
sze b y ły  w iatry z południa, najcieplejsze—:Z pół
noco-w schodu. Z zestaw ienia róż w iatru term i
cznych. barycznych oraz neficznych (dotycz, kier. 
obłoków ) za oddzielne m iesiące autor nasz w yciąga  
w niosek, że początku prądów pow ietrznych szu
kać należy w kierunku, który odchylony je s t od
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kierunku wiatru przynajm niej o jed n ę kreskę  
(idąc z b iegiem  w skazów ki zegara). C ałkow ite  
zachm urzenie notowano w  121/ 2% całej liczby  ob
serw ow anych godzin; 82  razy niebo b yło  zacią
gn ięte  przez cały  dzień; 2 dnie b y ły  w olne od 
chmur. Tem peratura i zachm urzenie okazują  
przebieg rów noleg ły . L iczba dni ze śn iegiem  
w ynosiła 2 6 0  z deszczem — 2 0 . 8. B.

(Naturw. R .).

— Ozonizacya tlenu przez w yładow anie  
Z ostrzy. Prof, W arb u rg  stw ierdził, że w ydaj
ność tej operacyi, t. j. liczba  gram ów ozonu, 
otrzym anych po przejściu  jed n ego  kulom ba e lek 
tryczności, znajduje s ię  w  śc isłym  zw iązku z w ła 
ściw ościam i k iści św ietlnej. Zm iany w  tej ostat
niej tak drobne, że je  można b y ło  dostrzedz ty l
ko przez mikroskop, zw iększa ły  w ydajność, w  ra
zie ostrza dodatniego. 2 1/ 2 raza. Z w iększen ie  
ciśnienia podnosi w ydajność; podniesien ie tem pe
ratury do 80° zm ienia ją n ieznacznie, jeże li przez 
jednoczesne zw iększen ie ciśn ien ia  gęstość  zostanie  
utrzymana na poziom ie sta łym . W  ozonizacyi 
pow ietrza atm osferycznego przez w yładow ania  
z ostrzy m etalow ych najlepszą w ydajność techni
czną (gram ozonu— koń i godzina) osiągnięto przez 
zastosowanie prądu jednokierunkow ego oraz ostrza  
z dodatnią kiścią; m ianow icie w ypad ło  2 0  g ozonu 
na konia i godzinę. 8. B.

(N aturw . R .).

—  0 przyczynie zw łoki w  łączeniu się wo
doru i Chloru. Opóźnienie, które w  pew nych  
razach daje się  zauw ażyć, g d y  w ystaw iam y na 
św iatło m ieszaninę wodoru i chloru, p rzyp isyw a
no dotąd tw orzeniu się  jak iegoś n ietrw ałego  zw iąz
ku pośredniego. Chapman i B a rg ess od dość  
dawna już u trzym yw ali, że pogląd  ten n ie  odpo
wiada faktycznem u stanow i rzeczy; obecnie zaś [ 
w ykonali szereg dośw iadczeń, z których w ynika, 
że przyczyną pom ienionego zjaw iska je s t  obec- 
ność jak iejś substancyi w  gazie  (lub w  styk ają 
cym  się z nim roztw orze w odnym ), która działa  
na chlor.

Już w  p ierw szych  dośw iadczeniach autorow ie  
ci zdołali w ykazać, że  opóźnienie działania chem i
cznego w  żadnym  razie n ie  za leży  od wodoru, 
tak że pozostawało u w zg lęd n ić  jed y n ie  stan  ch lo
ru oraz innych substancyj, znajdujących się  w  ze
tkn ięciu  z tem  ostatn iem  ciałem . Otóż okazało się  
że w oda, a w  szczególności roztw ory so li w  w o
dzie, mogą chlor ak tyw n y  uczyn ić n ieaktyw nym  
w obec w odoru i że natom iast dłuższe zetkn ięcie  
z chlorem pod działaniem  św iatła  lub też gotow a
n ie  z chlorem pozbaw ia te ciecze w zm iankowanej 
w łasności. S zereg  dośw iadczeń, p rzedsięw ziętych  
celem  przekonania s ię , czy  roztw ory te  m ogą po
now nie nabrać zdolności czyn ien ia  chloru n iea
ktyw nym , doprow adził do w yniku, że jed yn ą  m eto
dą prowadzącą do tego  celu, je s t  w prow adze
nie substancyj, które działają na chlor. Z po
m iędzy rozm aitych zw iązków  najskuteczniejszym

pod tym  wrzględem  okazał się  amoniak, którego 
drobne naw et ślad y  zdolne są pow strzym ać połą
czen ie wodoru z chlorem przez czas, przewyższa
jący  w szystko , co dotąd zaobserw owano. D w u
tlenek  siarki działa podobnie jak  amoniak, ale ła
tw iej daje s ię  usunąć przez ośw ietlen ie.

D otąd utrzym yw ano, że m ieszanina aktywna  
w odoru i chloru, po kilkogodzinnem  przebywaniu  
w ciem ności powraca do początkow ego stanu nie
ak tyw nego. G dyby tak było rzeczyw iście, sta
now iłoby  to sprzeczność z poglądem , w ed ług  któ
rego  okres zw łoki je s t  w  zw iązku z obecnością 
zanieczyszczeń. Chapman i B urgess zdołali je
dnak dow ieść, że aktyw ność nie znika i że nawet, 
g d y  m ieszanina przez dnie całe trzym ana była  
w ciem ności, gazy łączą się natychm iast, skoro 
ty lk o  zostaną w ystaw ion e na św iatło.

(N aturw . R .) S. B.

—  Surow ica i przeciw surow ica. N a pod
staw ie  znacznej ilości faktów  p. Ju les Bordet do
szed ł do następujących wniosków: jeżeli w  orga
nizm A  zastrzykniem y surow icy z organizmu B, ma
jącej w łasności szkodliw e, w  takim razie orga
nizm  A broniąc się w ytw arza przeciwsurowicę, 
która zobojętnia szkodliw e własności zastrzyknię-

| tej surow icy .
W eźm y teraz organizm C. J eśli zastrzykniem y  

mu surow icy z organizmu B  (trującej), to C w y
rabia przeciwsurow icę; je ś li jednak w  organizm  
C zastrzykniem y przeciwsurow icy z organizmu A, 
to C zadawala się do pew nego stopnia zobojęt
nieniem  szkodliw ych  w łasności surow icy B przez 
w strzykniętą  przeciw surow icę A . Okazuje się 
jednak , że tak i stan nie może b y ć  długotrwałym , 
i że organizm nie może sta le  bronić się przez 
w strzyk iw anie przeciw surow icy z obcego orga
nizm u.

N a podstaw ie dośw iadczeń p. B ordet objaśnia 
tę  osobliw ość w następujący sposób: zastrzyknię- 
ta przeciwsurow ica, pomimo w łasności dodatnich 
lecz w skutek tego, że pochodzi z organizm u obcego, 
w yw ołu je przeciw działanie w organizm ie, do któ
rego została zastrzyknięta. Przeciw działanie to 
odbija się na energiczności działania przeciwsuro
w icy . W ogóle zatem organizm przeciwdziała  
w szelk iem u wprowadzonem u w eń ciału  obcemu.

(A nnales de 1'Inst. Pasteur). H. B.

—  Rodowód płuc. N iejednokrotn ie porusza
no w e W szechśw iecie  sporną kw estyę  rodowodu 
płuc. W  jednym  z ostatnich numerów Anatomi- 
scher A nzeiger A lfred Greil z Innsbrucka raz 
jeszcze kusi s ię  o rozwiązanie tego odw iecznego  
zagadnienia em bryologii. P od łu g  n iego  rozwój 
płuc u  ziem nowodnych, przebiega w następującym  
porządku. P ierw otn ie  na w ew nętrznej ścianie 
środkow ego odcinka przew odu pokarm owego sy 
m etrycznie z obudw u boków  pow stają dw ie 
rynienki. R yn ien k i te  n ie przebiegają równo
leg le  z k ieszeniam i gardzielow em i (Schlundta- 
schen), które, jak  w iadom o, stoją prawrie pod ką-
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tem prostym do osi przew odu pokarm ow ego, ale 
tworzą z tą, osią kąt 4 0 ° , zwrócony ku stronie 
brzuszno-ogonowej. P łuca pow stają jednocześnie  
z zewnętrznemi skrzelam i, w tedy, k iedy  zapocząt
kowane są dopiero 4  pary k ieszeni gardzielow ych. 
Podczas dalszego rozwoju m iędzy tem i kieszenia
mi, a zawiązkami płuc pow stają dw ie jeszcze pa
ry kieszeni, piąta i szósta, z których ostatnia  
u Anura (płazów bezogonow ych) oddzielona jest  
od zawiązków płuc stosunkowo znaczną przestrze
nią. U  U rodela (płazów ogoniastych) zawiązki 
płuc powstają w stronie brzuszno-ogonowej od  
tylnych kieszeni gardzielow ych, rów nież w  bardzo 
wezesnem stadyum  rozwoju. Szczególnie późno 
powstaje szósta para k ieszen i. Podczas dalszego  
rozwoju osobnikow ego rynienki, które pierw otnie  
przebiegały po w ew nętrznej ścianie przewodu po
karmowego, teraz w ystępują na zewnątrz, przez 
co-eamieniają się  w  fa łd y  bocznej ściany przewo
du (t. zw. zatoki p łu cn e— L ungenbuchter). Na
stępnie obiedw ie zatoki łączą się  zapomocą ■ po
przecznej rynienki, pow stałej na stronie brzusznej 
przewodu pokarmowego; rynienkę tę  autor nazy
wa poprzeczną rynienką tchaw iczną (rjuere Tra- 
chealrinne). Środkow e odcinki zatok płucnych  
rozrastają się  coraz bardziej na zewnątrz, aż przy
bierają postać w zgórzy, które jak  palec rękaw icz
ki wchodzą do opłucnej (splachnopleury). Z tych  
wzgórzy pow stają t. zw . worki płucne (Lungen- 
schlauche). O statnie stadyum  rozwoju polega na 
tem,że zatoki płucne i ich połączenie brzuszne (V en- 
trale Kom missur) zostają odcięte od strony grzbie
towej i ogonow ej przez sąsiednie odcinki przewodu  
pokarmowego (przełyk, zaw iązek żołądka) i jed y 
nie z przodu pozostają w  połączeniu z przewodem. 
U  ten sposób pow staje nieparzysty  brzuszny od
cinek przedni dróg oddechow ych, tak zwana 
( qś<S krtanio-tchaw iczna (pars laryngotrachealis) 
płazów bezogonow ych. N a podstawie danych tych  
okazuje się, że płuca p łazów  nie mają w ogóle nic 
wspólnego z k ieszeniam i gardzielowem i, gdyż  
rozwijają s ię  sam odzielnie i niezależnie od nich, 
i znacznie w cześniej, niż szósta para tych  k ie
szeni. P łu ca  pow stają jako utw ory  dwubocz- 
'iie-sym etryczne i dopiero wtórnie łączą się po 
stronie brzusznej. A  w ięc  dw ubocznie-sym e- 
tryczny, a n ie brzuszny początek płuc je s t  pier
wotny.

Ustalenie tego faktu posuwa o krok naprzód 
tak często dyskutowaną kwestyę stosunku po
między płucami a pęcherzem pławnym ryb. Oka
zuje się, że pierwsze zawiązki zarówno pęcherza 
pławnego jak płuc u rybnie powstają ani na stro
nie grzbietowej, ani brzusznej, lecz tak samo jak 
u płazów na bocznej ścianie przewodu pokarmo
wego jako zwyczajne wzgórze, które następnie 
odsznurowuje się od przewodu i zachowuje jedy
nie wązkie połączenie ze ścianą jego. Z tego wy
nika, że płuca i pęcherz pławny powstają na od
powiadających sobie miejscach i rozwijają się 
w jednakowy sposób, są więc narządami homolo- 
gicznemi. A. E.

—  Probierz biologiczny pokrewieństwa  
systematycznego. W  zw iązku z biologicznem  
badaniem mumij zapomocą precyp itacyi, opisa- 
nem niedawno w e W szechśw iecie, znajdują się cie
kaw e dośw iadczen ia  nad mam utem, o których pi
sze H . F riedenthal w ostatnim  numerze A rchiv  
fur Anatom ie und P h ysio log ie . Jako przedm iot 
dośw iadczeń s łu ży ły  F riedenthalow i części mięsa  
i krw i mamuta znalezionego przez H erza w r. 19 0 2  
nad rzeką B erezow ką, a przesłane przez Zalen- 
sk iego. Szczątki te , przez ty le  w ieków  zachowa
ne dzięk i działaniu zimna, po w ystaw ien iu  na dzia
łanie ciep ła  u leg ły  tem  szybszem u zepsuciu, któ
re szczególn ie uw idoczniło się  w odbarw ieniu krwi. 
Z m ateryałem  tym  autor przedsięw ziął szereg  do
św iadczeń. W  tym  celu  zastrzyk i w ał dwum  kró
likom  pod skórę krew  słonia indyjsk iego, starego  
samca, którą to krew  przez rok ca ły  przechow y
w ał w  stanie suchego proszku. P o  6 w strzyki- 
waniach (ogółem 2 cm 3 krw i słonia) surow ica  
królika dawała w yraźny strąt z krwią słonia. 
W  dw u w ypadkach autor otrzym ał również m ęt, 
m ieszając surow icę 'tak przygotow anego królika  
z w yciągiem  solnym  krw i mamuta, gd y  natom iast 
w w iększości w ypadków  podobne dośw iadczenia  
nie daw ały żadnych w yników . Poniew aż, jak  
wspom nieliśm y w yżej, krew  mamuta uległa znacz
nym zmianom chemicznym, autor przedsięw ziął 
szereg próbnych dośw iadczeń z tkanką mięsną te 
go zw ierzęcia. W  tym  celu  przygotow ał rozczyn  
m ięsa mamuta w  soku trzustkow ym  i rozczyn ten 
zastrzyknął królikom. P o 6-ciu w strzykiw aniach  
surowica dw u królików  dała w yraźny odczyn  
z krw ią słonia in dyjsk iego , gd y  natom iast surow i
ca trzeciego królika daw ała ujem ne w yniki aż do  
śm ierci zwierzęcia, która nastąpiła po 8 w strzyk 
nięciu. Co dotyczę oddziaływ ania krw i inuych  
gatunków  ssaków , to ta w każdym  poszczególnym  
w ypadku również strącała surow icę królika, k tó
remu zastrzyknięto w yciąg  m ięsa m am utowego, 
lecz w  bardzo słabym  stopniu. N a podstaw ie  
jeszcze całego szeregu dośw iadczeń z podobnym  
w zględnym  rezultatem , F riedenthal dochodzi do 
w niosku, że reakcya b iologiczna nie może słu żyć  
za dostateczny probierz pokrew ieństw a system a
tycznego a w ięc i k lasyfikacyi danego osobnika  
paleontologicznego.

Pozatem  dośw iadczenia z rozczynem trypsyno- 
w ym  m ięsa m am utowego wzbudzają o ty le  zacie
kaw ienie, że ten  sam rozczyn n ie daje żadnego  
odczynu na białko — próba biuretow a, próba K el
lera, Erbacha i t. d. daw ały ujem ne rezultaty. 
W ogóle . w  przeciw ieństw ie do W asserm ana  
i M ichaelisa, którzy sądzili, że ciała białkow e są  
niezbędnym  warunkiem zjaw iska precypitacyi, 
Friedenthal, utrzym uje że naw et produkty bez- 
białkow e organizmu zw ierzęcego (normalny mocz 
i  żółć) zdolne są w yw ołać wspomnianą reakcyę. 
P od łu g  autora pow ażną rolę w  w ytw arzaniu n ie
zbędnych dla reakcyi enzym ów odgryw ają nukleo- 
proteidy, t. j .  produkty rozkładu jąder komór-
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kow ych , w  znacznej ilości znajdujące s ię  w  moczu 
i żółci. A. E .

—  Poszukiwania nad działaniem  eteru na 
skrętnicę (Spirogyra) dokonane w  r. 1 9 0 0  przez 
Nathansona w ykazały , że n itkow ate roślinki te  
hodow ane w ciągu  24-ech  godzin  w  w odzie za
wierającej eter w yglądają jak  sznur perełek, gdyż  
każda komórka rozrastając się  przybiera postać 
baryłkow atą. Pozatem  kom órki żyją  znakom icie 
i dzielą się  am itotycznie. Spostrzeżenia te  zostały  
św ieżo dopełnione przez J . G erassim ow a (Flora  
1 9 0 5  str. 7 9 — 8 8 ), który sp ecyalną w danym  ra
zie zw rócił u w agę na jądra kom órkowe. Okazało 
się , że podczas hodow li skrętn ic w  1/ 4 lub 1 j2% 
roztworze w odnym  eteru, grubieją ty lko te  ko
mórki, które posiadają jądra; kom órki jądra nie

zaw ierające nie rozrastają się  n igd y . Stąd wnio
sek, że bardzo mała ilość eteru działa pobudzająco 
na jądro komórkowe, które w zm ógłszy sw ą czyi: 
ność, pobudza z kolei do rozrostu i całą komórki

D ośw iadczenia la t ostatnich dow iodły, że eter'-- 
zacya roślin, w zm aga ich czynność życiową: od
dychają one siln iej, w  szybszem  tem pie dokon ■- 
wają się  u nich procesy przem iany m ateryi, wzra
stania i t. d. K om binując te dane ze spostrzeże
niem uczynionem  przez Gerassim owa, możemy ra
zem z nim dojść do w niosku, ,,że  w e wszystkich  
tych przypadkach eter działa pobudzająco na ja
dra, czego w ynikiem  je s t  wzmożona czynność ca
łeg o  organizm u". Ad. Cz.

(Natur. R und.).

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za miesiąc czerwiec 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i R olnictwa w  Warszawie).
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T R E Ś ć . O m ateryałach zapasow ych nasion, przez prof. d r .  S. R . M ichniew icza.— R. T . G l a z e b r o o k .  

P o stęp  w iedzy  optycznej i zw iązanego z nią przem ysłu, tłum. S. B . —  B iologiczne podstaw y socjo 
log ii, przez d-ra B yk ow sk iego . —  K ronika naukowa. —  B uletyn  m eteorologiczny.

W yd aw ca  W . W R Ó B L E W S K I. R edaktor B R . Z N A T O W IC Z .
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