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NOWE PRZYCZYNKI DO K W ESTY I 
POCHODZENIA CZŁOW IEKA.

Jeden z wybitniejszy cli antropologów 
współczesnych, prof. I. Kollmann z Bazylei, 
zamieścił w czasopiśmie „ Globus “ z roku 
1905 artykuł, zawierający kilka nowych 
1 ciekawych poglądów w kwestyi pochodze
nia człowieka. Wobec pierwszorzędnej do
niosłości zagadnienia tego, podaję tu  stresz
czenie rzeczonej pracy Kollmanna.

Po obaleniu przez prof. K laatschai Schwal- 
oego mylnej i tendencyjnej dyagnozy Ru- 
Jolfa Yirchowa co do słynnych kości nean- 
dertalskich *), G. Schwalbe zajął się zesta
wieniem kości owych ze szczątkami Pithec- 
mthropusa, znalezionego w r. 1891 na 
ławie przez d-ra. Dubois 2). Zestawienie to 

dowiodło, że czaszka Pithecanthropusa zaj
muje pod względem rozwoju znacznie niższe 
stanowisko, niż czaszka neandertalczyka, 
choć wykazuje zarazem wielkie do niej po
dobieństwo. Jednocześnie przedstawia ona 
wiele zbliżeń do budowy czaszek małp człe
kokształtnych. Wogóle znamiona jej tak  się 
okazały- zbliżonemi do cech ludzkich, a zara

*) „R asa S py -neanderta lska“ — W szechśw . 
1904 r.

2) „P ithecanthropus erec tu s14 —  W szechśw . 
1904 r. M  48 .

zem do małpich, że cały świat naukowy po
dzielił się na trzy obozy, uznając w znalezisku 
z Trinil bądź człowieka, bądź małpę człeko
kształtną, bądź wreszcie istotę pośrednią 
między niemi, — owo missing link, przeczu
wane przez Haeckla.

Co dotyczę poglądu Schwalbego,;—to zali
czył on Pithecanthropusa do rodziny homi
nidów, uważając go za jej najniższe ogniwo; 
przytem opierając się na wielostronnem po
dobieństwie między czaszkami neandertalską 
a Pithecanthropusa, uznał tego ostatniego za 
istotę, której potomkowie, postępując drogą 
rozwoju, stali się wreszcie przodkami rasy 
neandertalskiej. Jednocześnie Schwalbe uznał 
różnice budowy pomiędzy czaszkami typu 
neandertalskiego, a czaszkami ludzi obecnie 
żyjących za wystarczające, by módz wyodręb
nić rasę neandertalską, — jako specyficznie 
różną, —pod nazwą: „Homo prim igenius14,
od reszty ludzkości, objętej mianem: „Homo 
sapiens". Przedstawiciele typu neandertal
skiego są ostatnim  produktem  rozwoju P i
thecanthropusa i wymarli prawdopodobnie 
już ku końcowi dyluwium. Schwalbe sta
nowczo przeczy zdaniu licznych uczonych, 
jakoby typ neandertalski miał przetrwać aż 
do czasów współczesnych, a wszelkie czaszki 
post-dyluwialne, zaliczone do typu „neander- 
taloidycznego“, odrzuca, uważając je za 
niezbadane należycie. Co do ludzkości obec
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nej, to, zdaniem Schwalbego, ma ona inne 
pochodzenie; wyprowadza on ją  mianowicie 
od nieodkrytej jeszcze dotąd m ałpy człeko
kształtnej z trzeciorzędu. W prawdzie istnie
ją  drobne znaleziska, np. pojedyńcze zęby, 
a nawet czaszka dryopithecusa, świadczące 
o istnieniu w trzeciorzędzie kilku gatunków 
antropoidów, lecz szczątki te nie dają się 
bezpośrednio powiązać z budową odpowied
nich części u homo sapiens.

W  każdym razie ogół badaczów zgadza 
się w mniemaniu, że przodka człowieka należy 
szukać wśród antropoidów z końca miocenu.

Niejednemu, być może, nasuwa się pyta
nie, dlaczego jedna z obecnie żyjących małp 
człekokształtnych nie m ogłaby być istotą 
z której powstał człowiek? Odpowiedzią na 
to jest zdanie wielu uczonych, że małpy człe
kokształtne są tylko boczną, ślepą gałęzią, 
wyrosłą z macierzystego pnia antropoidów 
trzeciorzędowych i nigdy nie były zdolne do 
postępowania po drodze rozwoju ludzkiego.

Obok tej, powszechnie przyjętej teoryi, 
wyprowadzającej człowieka od antropoidów 
trzeciorzędowych, profesor K laatsch z Hei- 
delberga wygłasza inną teoryę genealogii 
człowieka, wyprowadzając mianowicie ludz
kość w linii prostej od ssaków eocenicznych, 
z pominięciem m ałp człekokształtnych. Prof. 
Kollmann jednak stanowczo przeczy takiem u 
poglądowi, popierając swe twierdzenie do- 
niosłemi badaniami Selenki z zakresu em- 
bryologii małp człekokształtnych; oraz pra
cami Strahla, Keibla, E. F ischera i swoje- 
mi własnemi, — które wszystkie dowodzą 
w sposób niezaprzeczony istnienia blizkiego 
pokrewieństwa pomiędzy antropoidam i a 
człowiekiem. Niezmiernie ważne w tym 
względzie są doświadczenia Friedenthala, 
wykazujące bezpośrednie powinowactwo krwi 
u człowieka i małp człekokształtnych.

Zgadzając się przeto ze zdaniem prof. 
Schwalbego co do pochodzenia człowieka od 
nieznanej nam m ałpy człekokształtnej z trze
ciorzędu, Kollmann różni się odeń zasadni
czo w swem zapatryw aniu na genealogię 
neandertalczyka, oraz na stanowisko Pithec- 
anthropusa. Jako  zdecydowany monogeni- 
sta, przyjm uje on wyłącznie jednorazowe po
wstanie ludzkości, a więc nie może zgodzić 
się na wyprowadzanie jej od dwu różnych

postaci, jak to czyni Schwalbe. Zgodnie 
z takim poglądem Kollmann włącza rase 
neandertalską do rodziny „Homo sapiens1', 
uznając ją  za gałąź boczną, która, oddzieliw
szy się od pnia macierzystego, wykształciła 
się w specyalnym kierunku. Poparcie tego 
zdania Kollmann widzi w fakcie znalezienia 
w Spy i w Krapinie x) w pokładach dyluwial- 
nych, obok czaszek o wydatnym  typie nean- 
dertalskim, czaszek typu bardziej złagodzo
nego, o budowie wyższej i szerszej. Czaszki 
te właśnie uważa on za stadya przejściowe 
na drodze stopniowego powstawania gałęzi 
neandertalskiej z pnia macierzystego, — wy- 
sokogłowego. W prawdzie bardzo rozpowsze
chnione jest zdanie, że owo złagodzenie 
kszałtu wybitnie neandertalskiego jest zna
mieniem posuwania się na drodze rozwoju 
od czaszki płaskiej do wysokiej i zbliżania 
się w ten  sposób do postaci człowieka doby 
obecnej, —lecz Kollmann nie uznaje takiego 
poglądu, opierając się na danych następują
cych: I) że, według obserwacyj hodowców 
zwierząt, zadatki doskonalenia się rasy są 
już widoczne u zarodka, przebywającego 
w łonie matki; II) że wszystkie płody 
małpie odznaczają się czaszkami wysokiemi, 
podobnemi do ludzkich, i dopiero z wiekiem 
zatracają ten kształt głowy. Na podstawie 
tych dwu faktów Kollmann twierdzi, że 
istoty, które, krocząc po drodze rozwoju, zdo
łały dojść do postaci człowieka, musiały nie- 
tylko przyjść na świat z pomyślnym kształ
tem czaszki, lecz m usiały zachować owe po
myślne właściwości przynajmniej w znacz
nej części i nadal, t. j. przez ciąg życia. Stąd 
wniosek, że wprzód powstać musiał człowiek 
o głowie wysokiej i dobrze rozwiniętej, a pó
źniej dopiero oddzieliła się odeń rasa nean- 
dertalska, o płaskiem sklepieniu i wydatnych 
łukach brwiowych.

Kollmann niezgadza się również ze Schwal- 
bem w kwestyi wymarcia rasy  n e a n d e r ta l
skiej już w okresie dyluwialnym; podobnie 
jak wielu innych uczonych jest on zdania, że 
typ ten  przetrw ał aż do czasów współcze
snych. Twierdzenie to popiera Kollmann opi
sem trzech czaszek, dokonanym przez K. Sto-

*) „Szczątki ludzkie z K ra p in y w. Wszechśw. 
•A? 39, 1904  r.
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łyhwę *), a świadczącym o istnieniu typu 
spy-neandertaloidycznego w neolicie i w epo
ce historycznej 2).

Wreszcie co do poglądu Kollmanna na 
stanowisko Pithecanthropusa, to i pod tym 
względem zapatrywanie jego jest wręcz prze
ciwne poglądowi Schwalbego, Uważa on 
mianowicie „Małpę z T rinil“,— jak zwie P i
thecanthropusa,— za ślepą gałąź, oddzieloną 
od małp trzeciorzędu, za istotę, która dosię
gła wprawdzie znacznego wzrostu 11,70 m], 
lecz, pododnie jak  małpy człekokształtne 
dziś jeszcze żyjące, nie była zdolna do postę
powania po drodze rozwoju ludzkiego. Więc 
też małpa z Trinil nie może być uważana za 
przodka rasy neandertalskiej. Kollmann wi
dzi tego poglądu potwierdzenie w fakcie, 
że kość udowa neandertalczyka wykazuj-e 
mniejszy rozwój w kierunku ludzkim, niż 
odpowiednia kość Pithecanthropusa. Takie | 
uwstecznienie budowy nie mogłoby, zdaniem 
jego, istnieć pomiędzy przodkiem a jego po
tomkiem, posuwającym się po drodze ro
zwoju.

W  końcu pracy swej Kollmann rozpatru
je stanowisko pigmejów w genealogii ludz
kiej i uznaje w nich poprzedników ras wy
sokich, które z nich dopiero się rozwinęły. 
Pogląd taki opiera on przedewszystkiem na 
ogólnem prawie rozwoju kręgowców, według 
którego kształty większe powstały z mniej
szych. Bliższe szczegóły w zakresie tej kwe
styi czytelnik znajdzie w artykule o Pigme
jach we Wszechświecie JM® 10 — 11, z roku 
1904. K. Stołyhiuo.

A. BADOUREAU

CO TO JE S T  MECHANIKA 3).

I. Bibliografia.
Jedną z głównych prerogatyw człowieka 

w porównaniu ze zwierzęciem jest to, że po
siada on pojęcie pewności i dąży do niej usta-

’) „Czaszki z grobów  w Nowosiółce“ . Świato- 
wit 1903 r. „Spy-neandertalo ides“ . Św iatow it 
1903 r. „Czaszka z G adom ki“. W szechśw iat 
1903 r;

2) Przynależność czaszek tych do typu  spy-ne
andertaloidycznego uznali również tak  poważni 
badacze, ja k  Houze, Torok, Zaborow ski i W ein- 
berg. [Przypisek referenta],

3) Revue scientifiąue z 22 i 23 lipca 1905 r.

| wicznie, choć, co prawda, nie może jej nigdy 
| osiągnąć. Ani jedno twierdzenie naukowe 

nie ostoi się wobec zarzutów przezornej me- 
j tafizyki, która z konieczności kończy się przy

znaniem naszem do niemocy. Rozum ludzki 
jest równie niedoskonały, jak  zmysły nasze, 
a człowiek myli się, bądź tłumacząc świa
dectwo swych zmysłów, bądź też opierając 
na niem swe rozumowania. Jednem  słowem, 
wszelka wiedza ludzka musi zadowalać się 
pół-pewnością, a twierdzenia jej są zawsze 
mniej lub więcej hypotetyczne,

Zdrowy rozsądek, zdanie większości, zło
żonej z ignorantów, z istoty swojej daje się 
udoskonalać. Przed Kolumbem i Magella
nem utrzymywał on, że ziemia jest płaska. 
Przed Kopernikiem, Galileuszem i Foucaul- 
tem twierdził, że jest nieruchoma w prze
strzeni. Jak  powiada Horacy:

I n t e r d  a m  v u l g u s  r e c t u m  v i- 
d e t ,  e s t  u b i  p e c c a t .

Nauka o ruchu jest nauką doświadczalną, 
której podstawą istotną jest to, czego uczą 
nas zmysły i rozum o przestrzeni, o czasie 
i o materyi, podstawą zaś dodatkową: hypo- 
tezy zasadnicze nauk doświadczalnych, do
tyczące materyi; dalej pewne uproszczenia 
materyi, obmyślone przez mechanikę, i wresz
cie pewne postulaty, mogące uchodzić bądź 
za hypotezy, bądź też za prawdy, nie dające 
się udowodnić.

Liczni badacze zajmowali się filozofią tej 
umiejętności i wypowiedzieli wątpliwości co 
do samych jej podstaw.

A ugust Comte w swoim Kursie Filozofii 
pozytywnej (1830—1842) mówił o mechanice 
(wykłady 15-ty do . 18-go), o astronomii 
(wykłady 19-ty do 27-go), o mechanice zwie
rzęcej (wykład 40-ty).

.Ossian Bonnet w wykładach o mechanice 
elementarnej (1858) poświęcił wyborny roz
dział definicyom i uwagom ogólnym.

Boussinesq, profesor Sorbony, ogłosił w r. 
1889 W ykłady syntetyczne o mechanice 
ogólnej, które tworzą wstęp do jego kursu 
mechaniki fizycznej.

Słynny fizyk Hertz, który, jak  bardzo słu
sznie zauważył H. Poincare, urzeczywistnił 
„syntezę św iatła1', napisał dzieło p. t. Die 
Principien der Mechanik in neuem Zusam- 
menhange dargestellt (Zasady mechaniki 
w nowem zestawieniu; wydanie pośmiertne



1894). Poincare poddał rozbiorowi to  wa
żne dzieło w Revue generale des Sciences (30 
sierpnia 1897), skąd przytaczam y następują
ce streszczenie:

W  systemie klasycznym, stworzonym przez 
Archimedesa, Galileusza, Newtona, Lagran- 
gea i t. d., siła uważana jes t za przyczynę ru 
chu; istnieje ona przed ruchem i jest od nie
go niezależna. Hertz jest zdania, że niepo
dobieństwem jest dać dobrą defnicyę siły, że 
system klasyczny jest niezupełny i że wpro
wadza on hypotezy pasorzytnicze.

System energetyczny, wprowadzony przez 
Helmholtza, opiera się na rozpatryw aniu 
energii cynetycznej i energii potencyalnej. 
Zakłada on, że suma tych dwu energij jest 
stała i że w czasie każdego przeobrażenia 
średnia ich różnicy jest najmniejszością.

System Hertzowski przyjm uje istnienie 
związków pomiędzy siłami zwykłemi a pe- 
wnemi innemi ciałami, nieuchwytnem i dla 
zmysłów, masami ukrytem i, k tóre grają rolę 
zasadniczą. Zakładaon, żez pomiędzy ruchów, 
godzących się z temi związkami, ruchem  któ
ry  się urzeczywistni będzie ten, dla którego 
suma iloczynów z mas przez kw adrat przy
śpieszeń będzie najmniejszością.

Ta hypoteza mas ukrytych wydaje się nam 
równie trudną do pojęcia, jak  i klasyczna hy
poteza sił.

Yaschy ogłosił w Nouvelles Annales de 
m athematiąues (styczeń 1895) św ietną roz
prawkę o definicyi mas i sił.

Bouasse, profesor w Tuluzie, ogłosił w r.
1895 W stęp do badań nad teoryam i mecha
niki.

Blondlot, profesor w Nancy, w ydał w r.
1896 Pojęcia mechaniki do użytku  studen
tów fizyki (kurs hektografowany).

Mach, profesor uniw ersytetu wiedeńskie
go, ogłosił ważny „W ykład historyczno-kry- 
tyczny rozwoju m echaniki41. Dzieło to, k tó
re już się stało klasycznem, miało cztery wy
dania niemieckie i świeżo przetłumaczone 
zostało na język francuski przez Em ila B er
tranda (z przedmową Em ila Picarda).

W  książce tej Mach wykazuje postępy, 
które czynili kolejno twórcy mechaniki oraz 
błędy rozumowania, w które wpadali bądź 
z winy osobistej, bądź skutkiem  idei, zrodzo
nych w umyśle przed wszelkiem rozum owa
niem, bądź wreszcie pod zgubnym  nieraz
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wpływem teologii, wkraczającej niepotrze
bnie w dziedzinę wiedzy. Mach rozwija tę 
bardzo słuszną myśl, że „celem każdej umie
jętności jest oszczędzenie nam doświadczeń 
i zastąpienie ich kopiowaniem i wyobraża
niem faktów w m vśli“; wykazuje on jedno
cześnie: drogę, na której nabyte, zostały za
sady mechaniki, oraz dokładne znaczenie, 
które należy im nadawać, i tłum aczy równo
ważność różnych twierdzeń mechaniki, przed
stawiających różne strony jednego i tego sa
mego faktu.

Andrade, profesor w Rennes, ogłosił w r. 
1898 „W ykłady o mechanice fizycznej“, za
wierające szczegółowy rozbiór podstaw me
chaniki rozumowej.

E rnest Pieard ogłosił w Enseignement 
m athem atique (15 stycznia 1900) pierwszy 
wykład o dynamice, którą wykłada w szko
le centralnej. Nazywa on „polem sił stałych1' 
część przestrzeni taką, w której punkt ma- 
teryalny, pozostawiony bez prędkości po
czątkowej w punkcie dowolnym, zatacza za
wsze w jeden i ten sam sposób tę samę 
drogę, która tylko przenosi się równolegle 
do siebie samej.

De Ereycinet wydał w r. 1902 broszurę
0 zasadach mechaniki. Pam ięta on o tem, 
że jest uczonym, nie tylko mężem stanu,
1 mniema, że mechanika jest i powinna po
zostać umiejętnością doświadczalną, nie zaś 
abstrakcyjną.

H. Poincare wygłosił na kongresie w Saint 
Louis i wydrukował w Revue des Idees odczyt 
o stanie obecnym i przyszłości fizyki mate
matycznej l). W ykazuje on tam, że żadna 
z zasad, na której opiera się ta umiejętność, 
nie jest nietykalna, lecz dodaje, że „nic nie 
dowodzi jeszcze, że nie wyjdziemy z walki 
zwyciężko i bez szwanku

Przytoczym y także T rak ta t mechaniki ro
zumowej, którego Appell, profesor Sorbony, 
wydał już dwa wydania, a który przeczytać 
musi każdy, kto chce się zajmować mecha
niką. Appell nie bierze udziału w polemi
kach, których przedmiotem są zasady tej 
umiejętności, lecz wylicza w rozdziale Ill-im  
swego dzieła prace, o których powiedzieliśmy 
słów parę przed chwilą.

!) Porówn. Wszechświat J\la 1 r. b.
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W artykule niniejszym mamy zamiar roz- 
patrzyć w krótkości czas, materyę, hypotezy, 
uproszczenia i postulaty mechaniki.

Jesteśmy głęboko wdzięczni profesorowi 
Lecornu za pomoc, której udzielić nam ra 
czył, i miło nam jest, że zgadzamy się z nim 
na wszystkich punktach.

II. Przestrzeń.
Poznajemy przestrzeń narządami zmysłów, 

a głównie wzrokiem.
Rozciąga się ona mniej lub więcej daleko, 

ź ileżnie od obserwatora.
Narzędzia astronomów rozszerzają grani

ce wzroku aż do stu kwintylionów metrów 
! 1 0 20 m).

Geometrowie przedłużają aż do nieskoń
czoności przestrzeń astronomów.

Przestrzeń geometrów posiada trzy wy
miary. H. Poincare, prof. Sorbony, daje na
stępującą ich definicyę, doktórej, oczywiście, 
nic dodać i od której nic odjąć nie można, 
locz która wydaje nam się jeszcze mniej ja- 
>ną od instynktownego pojęcia o wymiarach, 
tkwiącego w każdym z nas.

„Jeżeli pewną ciągłość fizyczną C można 
poddzielić, przecinając w taki sposób, że 
przekrój sprowadza się do liczby skończonej 
elementów, które wszystkie dają się rozró
żnić pomiędzy sobą i skutkiem tego nie tw o
rzą ani ciągłości jednej, ani kilku ciągłości, 
to powiemy, że C jest ciągłością jednowy
miarową.

„Jeżeli, przeciwnie, C nie daje się poddzie- 
lió inaczej, jak  zapomocą przekrojów, które 
same są ciągłościami, to powiemy, że C po
siada kilka wymiarów. Jeżeli do tego celu 
wystarczają przekroje, będące ciągłościami 
jednowymiarowemi, powiemy, że C ma dwa 
wymiary; jeżeli wystarczają przekroje dwu
wymiarowe powiemy, że C ma trzy wymia
ny i t. d .“ .

Przestrzeń geometrów podlega postulato
wi Euklidesa, zasadzającemu się na tem, że 
3 punktu zewnętrznego można poprowadzić 
jednę tylko równoległą do danej prostej.

Są dwa rozmaite sposoby pominięcia tego 
postulatu: w przestrzeni Łobaczewskiego 
można z punktu zewnętrznego poprowadzić 
nieskończoność równoległych do danej pro
stej, a w przestrzeni Riemanna, nie można 
poprowadzić ani jednej.

Sophus Lie zbadał przestrzeń o n  wymia
rach, a dr. W iktor Schlegel ogłosił w tym 
przedmiocie ciekawy artykuł w Enseigne- 
ment m athematiąue z 15 marca 1900 r.

Podzielamy zdanie Macha, który uważa te 
przestrzenie za czyste abstrakeye: są to igra
szki umysłu i sztuki popisowe rozumowania.

Rachunek daje się zastosować zarówno do 
przestrzeni Łobaczewskiego lub Riemanna, 
jak  do przestrzeni Euklidesa, zarówno do 
przestrzeni Sophusa Liego, jak  do przestrze
ni Kartezyusza.

Atoli mechanika zamyka się w przestrze
ni Euklidesa i Kartezyusza.

Wedle metody tego ostatniego filozofa, 
oznaczamy położenie punktu w przestrze
ni zapomocą jego odległości od trzech płasz
czyzn współrzędnych, prostokątnych, stałych 
i niezmiennych. Istnienie tych trzech pła
szczyzn daje się pojąć z łatwością, ale niepo
dobna znaleźć ich w przyrodzie.

W  książce p. t. Wiedza i hypoteza (La 
Science et l’hypothese) Poincare posuwa się 
do twierdzenia: „niema przestrzeni bez
względnej, pojmujemy zaś tylko ruchy 
względne; jednakże wypowiadamy najczęściej 
fakty mechaniczne w taki sposób, jakgdy- 
by była przestrzeń bezwzględna, do której 
możnaby je odnieść".

Lecornu w prześlicznem przemówieniu do 
dawnych uczniów szkoły politechnicznej, 
sprowadził, zdaniem naszem, rzecz do wła
ściwego jej znaczenia, powiedziawszy w za
kończeniu: „W olna wola metafizykom za
przeczać rzeczywistości przestrzeni, czasu, 
świata zewnętrznego, negować geometryę, 
mechanikę, fizykę".

Go do nas, jesteśmy przekonani o istnieniu 
objektywnem przestrzeni bezwzględnej, po
mimo, że nie posiadamy żadnego punktu 
oparcia, bezwzględnie nieruchomego; gwia
zdy bowiem, zwane stałemi, same są ru 
chome.

Mach nie uznaje tego, ale różnica zdania, 
która nas dzieli, tkw i być może, raczej w ter
minologii naszej aniżeli w głębi naszej myśli.

Równość dwu prostych daje się łatwo 
pojąć, lecz, by ją  stwierdzić, trzeba założyć, 
że ograniczają one dwie bryły nieodkształ- 
calne, i umieścić te bryły jednę obok drugiej.

Mamy tu jednocześnie petitio principii
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i niemożliwość, ponieważ wszystkie ciała 
przyrody są z istoty swojej odkształcalne.

Jednostką długości, centymetrem, j e s t ' / , 0o 
tej długości, jaką posiada w tem peraturze 
topniejącego lodu sztaba platynowa, sporzą
dzona przez Bordę a złożona w Archives pa
ryskich. Długość tej sztaby równa jest 
z wielkiem przybliżeniem 1/40oooooo południka 
ziemskiego.

III. C z a s .

Czas, w ciągu którego żyjemy, jest także 
pojęciem, nabytem przez zmysły nasze.

Różność dwu czasów daje się łatwo pojąć, 
ale niepodobieństwem jest stwierdzić ją 
ściśle.

Dwa czasy są równe, jeżeli te  same zjawi
ska zachodzą w nich za sprawcą tych samych 
przyczyn.

Co do nas, jesteśmy przekonani o istnieniu- 
objektywnem czasu bezwzględnego, pomimo 
że brak nam  środków do zmierzenia z wszel
ką pewnością, a naAvet do stwierdzenia bez
względnej jednoczesności dwu zjawisk.

Mach nie uznaje tego, ale m y zrobimy tu 
taj tę samę uwagę, którą zrobiliśmy dopiero 
co z powodu istnienia bezwględnej prze
strzeni.

Ziemia obraca się dokoła siebie. Ten ruch 
dzienny ulega działaniu przyśpieszającemu 
(oziębianie się i kurczenie się ziemi) oraz dzia
łaniu opóźniającemu (hamulec, na który skła
dają się przypływy i odpływy). Jednakże, 
pomijając te  dwa działania, uważamy czas 
trw ania dnia gwiazdowego za stały.

Dniem słonecznym średnim zowie się czas, 
upływający pomiędzy dwoma kolej nemi 
przejściami przez południk jednej i tej samej 
gwiazdy fikcyjnej, przebiegającej równik 
z prędkością jednostajną i przechodzącej dwa 
razy z rzędu przez punktrów nonocny wiosen
ny w tym  samym czasie, w którym  druga 
gwiazda fikcyjna, przebiegająca ekliptykę 
z prędkością jednostajną tego samego kie
runku, co prędkość pozorna słońca, przecho
dzi w dwu latach kolejnych przez apogeum.

Czas trw ania dnia słonecznego średniego, 
tak  określonego, uważam y za stały i za je 
dnostkę czasu bierzemy 1/ 86 400 część tego dnia, 
która nosi miano sekundy.

IV. E t e r .

Zgodnie z m agistralną hypotezą, którą 
w roku 1862, wypowiedział lord Kelvin (po
dówczas sir W illiam Thomson), przyjmuje
my, że przestrzeń geometryczna lub przynaj
mniej przestrzeń astronomiczna jest całko
wicie wypełniona eterem, rodzajem cieczy 
nieściśliwej, bez tarcia, i że każde zjawisko 
przyrody zależy jedynie od ruchów, wytwa
rzanych w łonie tej cieczy.

Nie wypowiadamy się wcale w kwestyi 
natury tej cieczy. Być może, jest ona sub- 
stancyą ciągłą; być może, składa się z cząstek, 
poddzielanych próżnią; być może, stanowią 
ją  centry sił, bezwzględnie pozbawione wy
miarów.

Elektryzacya ciała wynika ze zgęszczenia 
lub rozrzedzenia eteru, w ciele tem zawar
tego. Prąd elektryczny jest przesuwaniem się 
eteru. Magnetyzm jest obrotem eteru. Pro
mienie Hertza, ciepło promieniste, światło, 
promienie aktyniczne są drganiam i eliptycz- 
nemi, mniej lub więcej szybkiemi, które 
wskutek indukcyi rozchodzą się w eterze 
poprzecznie do swej płaszczyzny.

Y. Atomy.

Atom materyi jest wirem eteru, wirem, 
k tóry zachowuje się i rozchodzi wedle prawa, 
podanego przez Helmholtza już w roku 1858, 
przyczem związek pomiędzy częściami skła- 
dowemi wiru nigdy nie może być zerwany.

Znamy około setki atomów rozmaitych.
Zazwyczaj nie można zamienić atomu na 

eter, ani też przeobrażać atomów jednych 
w drugie *).

Gdyby atom m ateryi był sam jeden w prze
strzeni, poruszałby się prostoliniowo ruchem 
jednostajnym , przebiegając przestrzenie ró
wne w czasach równych. Jest to zasada 
bezwładności.

Atoli faktycznie pomiędzy atomami dzia
łają siły, które zmieniają ruch każdego 
z nich.

Mechanika nie ma pretensyi do przenika
nia natury  wewnętrznej siły, lecz ogranicza 
się stwierdzeniem, że wszystko odbywa się 
tak, jak  gdyby siła istniała.

Przyjm ujem y z Boscovichem, Kantem, 
Hirnem i t. d. hypotezę objektywnego istnie-

x) P o ró w n . §  IX .
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nia siły na odległość. Jednakże wielu bada- 
czów przyjmuje jeszcze starą zasadę: „Corpo- 
ra non agunt ubi non sun t‘£ i powiadają wraz 
z Newtonem: Niepodobna utrzymywać, by 
bezwładna m aterya mogła wywierać działa
nie inaczej, jak  przez zetknięcie; by ciężkość 
była własnością wrodzoną, nierozłącznie z cia
łami związaną, wynikającą z samej ich isto
ty, własnością, któraby pozwalała działać 
jednym na drugie bez pośrednictwa czegoś, 
eoby służyło do przenoszenia tej siły J).

Siła, któi-ą wywiera atom jedyny, zależy 
od kierunku, ale wypadkowa działania ró
żnych atomów, rozmaicie umieszczonych 
w przestrzeni, jest prawie jednakowa we j 
wszystkich kierunkach.

Dwa atomy, znalazłszy się jeden wobec 
drugiego, wywierają na siebie wzajemnie siły 
równe i przeciwne, zwrócone wzdłuż prostej, 
która łączy atomy. Jest to zasada równości 
działania i przeciwdziałania (akcyi i reakcyi).

Zasada ta, przybliżenie prawdziwa, gdy 
chodzi o atom y m ateryi, jest z gruntu błę
dną, gdy chodzi o cząstki eteru w ruchu, 
które wywierają na siebie wzajemnie siły 
równe, równoległe i przeciwnego znaku.

Sferą działania atomu nazywamy kulę, za
kreśloną dokoła niego, jako środka, poza któ
rą działanie atomu jest tak nieznaczne, że 
da je się pominąć. Środek i promień tej kuli 
są dość nieokreślone.

VI. Materya.

Pewna liczba atomów podobnych lub nie, 
złączonych prowizorycznie powinowactwem, 
cliemicznem, stanowi cząsteczkę (molekułę).

Ciałem nazywamy zbiór cząsteczek podo
bnych, połączonych prowizorycznie przez 
wzajemne swe przyciąganie.

Z punktu widzenia mechanicznego ciało 
określone jest przez współczynnik, zwany 
masą.

Jednostką masy, gramem, jest 1/ 100o masy 
wzorca platynowego, znajdującego się w pa
ryskich Archives.

Podług Yaschyego i Macha, z zasady dzia
łania i przeciwdziałania wyciągamy nastę
pującą definicyę masy ciała: gdy ciało dzia
l e  na gram, udziela mu przyśpieszenia m 
razy większego od przyśpieszenia, jakie samo

') L ist do d -ra Bentleya.

otrzymuje skutkiem przeciwdziałania tego 
grama, to masa jego wynosi m gramów.

Masa cząsteczki pewnego określonego ga
tunku jest bezwzględnie stała, podobnie jak  
i masa atomu pewnego określonego gatunku.

Mas tych nie znamy dokładnie w sposób 
bezwzględny, lecz odnosimy je do masy ato
mu wodoru, obranego za jednostkę po
mocniczą.

Masa cząsteczki wodoru, złożona z dwTu 
atomów tego ciała, prawdopodobnie nie różni 
się zbytnio od septylionigrama (1 0 -24 g).

Gdyby cząsteczki ciała mogły być w spo
czynku, to ciało to byłoby w stanie skupie
nia stałym  doskonałym; objętość jego i po
stać byłyby niezmienne, o ile nie działałyby 
na nie siły zewnętrzne.

Cząsteczki kryształu umieszczone są równo
legle jedne od drugich i rozłożone na sieci
0 oczkach równoległościennych.

W  miarę nadawania cząsteczkom ciała co
raz to większej prędkości, przechodzi ono 
kolejno przez stany następujące.

C i a ł o  s t a ł e  m i ę k k i e .  Każda czą
steczka zakreśla dokoła swego średniego po
łożenia równowagi — krzywą zamkniętą, 
a drogi cząsteczek sąsiednich nie splatają się 
wzajemnie. Objętość i postać ciała stałego 
są niezmienne, o ile nie działają na nie siły 
zewnętrzne.

C i e c z  l e p k a .  Droga każdej cząsteczki 
splata się z drogami cząsteczek sąsiednich.

C i e c z  d o s k o n a ł a .  Droga każdej 
cząsteczki rozciąga się we wszystkich kie
runkach i może zająć całą objętość ciała. 
Objętość ta jest niezmienna, o ile nie działają 
siły zewnętrzne, ale postać ciała jest nieokre
ślona.

C i e c z  p a r u j ą c a .  Droga cząsteczki 
wychodzi nieraz z obrębu objętości ciała,
1 cząsteczka biegnie prostoliniowo. Ciecz 
paruje.

P  a r  a. Droga każdej cząsteczki składa 
się z ułamków linii prostej, gdy się znajduje 
poza sferą działalności cząsteczek sąsiednich. 
Samo przez się ciało nie ma wtedy ani po
staci, ani objętości.

G a z  d o s k o n a ł y .  Drogi cząsteczek są 
prostoliniowe. Gdy dwie cząsteczki prze
chodzą do sfery działania wzajemnego, każda 
z nich zakreśla krzywą i zmienia kierunek 
oraz wielkość swej prędkości.
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W  naukach doświadczalnych obliczyliśmy 
te zmiany, w przypuszczeniu, że wartość 
siły, wywieranej pomiędzy cząsteczkami, jest 
znana.

G a z  w i ę c e j  n i ż  d o s k o n a ł y  
i u 1 1 r  a g  a z n i e d o s k o n a ł y .  P rzej
ścia cząsteczek do sfery działania wzajemne
go, stały się zjawiskiem bardzo rządkiem.

Gdyby można było nadać cząsteczkom 
prędkość dostatecznie wielką, ciało doszłoby 
do stanu ultragazowego doskonałego, i każda 
z jego cząsteczek poruszałaby się nieograni- 
czenie po linii prostej, nie przechodząc nigdy 
do sfery działania cząsteczek podobnych.

Nie potrzebujemy chyba dodawać, że 
wszystkie te stany następująpo sobie kolejno 
w sposób nieuchw ytny i że ciało stopniowo 
przechodzi z jednego stanu w drugi, następny. 
Natura non facit saltus.

Gdy cząsteczka o masie m dojdzie do ścia
ny stałej z prędkością v, pochyloną pod ką
tem a względem prostopadłej, nie dosięga 
ona tej ściany dokładnie, lecz zatacza krzy
wą i odbija się z prędkością równą, pochyloną 
pod tym  samym kątem  względem prostopa
dłej. Traci ona ilość ruchu wzdłuż prosto
padłej równą 2  mv cos a, a ściana tę ilość 
ruchu zyskuje.

Gdy ciało płynne zawarte jest w otoczce 
stałej, wywiera ono na wszystkie punkty tej 
otoczki ciśnienia prostopadłe, skierowane na-

. , X 2 mv X cos a 
zewnątrz i równe — ,  , przyczem,

Cf/0 a

sumowanie rozciąga się-na wszystkie cząste
czki, które w czasie cif, przechodzą obok ele
mentu powierzchni d a.

Sarrau w rozprawie o Termodynamice 
układów m ateryalnych, ogłoszonej w Journal 
dephysiąue w r. 1873, przyrów nał cząsteczki 
do punktów, wywierających na siebie wza
jemnie siły, skierowane wzdłuż ich odległo
ści i będące funkcyami tych odległości, oraz 
przyjął, że siła żywa średnia cząsteczki jest 
proporcyonalna do jej tem peratury bez
względnej.

W przypuszczeniu, że ruch 'byłby stacyo- 
narny, to jest że każdy punkt wahałby się 
dokoła położenia średniego stałego i że siły 
zewnętrzne sprowadzałyby się do ciśnienia 
stałego na jednostkę powierzchni, prosto
padłego do powierzchni granicznej, Sarrau

podał wzór, który wiąże tem peraturę z ciśnie
niem oraz z objętością jednostki masy.

Tłum. 8. B.
(DN)

Prof. dr. L. R humbler. 

M ECHANIKA I  ŻYCIE KOMÓRKI.

fDokończenie).

Podobnie, jak  z wyżej wymienionemi pra
wami życiowemi ameby rzecz ma się i z po- 
zostałemi. Można je, jakkolwiek cudowne- 
mi wydają się one na pierwszy rzut oka, wy
tłumaczyć z zupełną łatwością na zasadzie 
praw fizycznych, którym  podlegają ciecze.

Tak Karol B randt zapomocą praw osmo
zy objaśnił powstawanie i znikanie wo- 
dniczek w ciele pierwotniaków, Dreyer zaś 
przed 1 2  laty pięknie powiązał proces two
rzenia się szkieletów u radyolaryj z mecha
niką cieczy. Nareszcie mnie udało się osta
tnio sprowadzić do działania czynników czy
sto fizycznych wytwarzanie pancerzyków 
u otwornic, ze wszystkiemi szczegółami 
i osobliwościami w budowie ścianek i komór.

Uwzględniając wszystkie mogące działać 
w danym przypadku czynniki fizyczne, a więc 
nieposiadające cech witalistycznych. jestem 
w stanie z zupełną pewnością apriori okre
ślić postać, jaką przybierze regenerując się 
uszkodzony pancerzyk jakiejkolwiek otwor- 
nicy, wszystkie bowdem szczegóły procesu na
wet wybór odpowiedniego m ateryału, fakt, 
który kazał przyjmować istnienie jakiegoś 
psychicznego momentu podczas budowy pan- 
cerzyka u Difflugia, dały się naśladować 
przy pomocy sztucznych kropel. Jednem 
słowem wszystkie poszczególne przejawy ży
cia ameby potrafim y naśladować sztucznie.

Inny, właściwy pierwotniakom rodzaj ru
chu, zapomocą rzęs lub biczyków wykony
wany, nie daje się jakoby dotąd z a n a l iz o w a ć  

drogą metod mechaniki komórkowej; Piitter 
wszakże zwraca już uwagę na to, że Kolscli 
zauważył u wielu orzęsków w y s tę p o w a n ie  

nici myelinowych, jako produktu regresy- 
wnej przemiany materyi, nici, które sam e 
przez s ię  Wykonywały zupełnie takie sa m e  ru
chy jak  rzęsy. Jeżeli więc w obecnej chwili 
nie można jeszcze rozstrzygnąć, czy i tu też 
działają czynniki mechaniczne—o chemicz-
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nych  mowy być nie może w danym razie, 
pewne dane (miganie np. rzęs w ciągu jeszcze 
pewnego czasu po oderwaniu ich od orga
nizmu) wskazują wszakże, że mechanizm 
tego ruchu nie jest bynajmniej bardzo 
płożony i że z zupełną nadzieją możemy i tu  
spodziewać się pomyślnych dla nas wyników.
Z pomiędzy wymienionych wyżej kategoryj 
komórek, dla których protoplastów stwier
dzono ciekły stan skupienia, specyalne zain
teresowanie budzą komórki zarodkowe.

Tu też—jak tego dowiedli Chabry, Driesch 
i w. in. — rządzą prawa napięcia powierzchnio
wego. Zmianami tylko w napięciu powierz
chnio wem bowiem dają się wytłumaczyć 
wykryte przez W. Rouxa zjawiska cyto- 
tropizmu dodatniego (oddzielone od sie
bie sztucznie blastomerony zbliżają się do 
siebie ponownie) lub odjemnego (zjawisko 
odwrotne), takież zmiany pod wpływem 
czynników chemicznych, wywołują wpukla- 
nie się w ars ty  komórek entodermalnych pod
czas gastrulacyi; wszystko to daje się odtwo
rzyć sztucznie zapomocą nieuorganizowa- i 
nych cieczy.

Nareszcie i ten tak  ważny dla wszystkich 
organizmów proces dzielenia się komórki 
i jądra, ze wszystkiemi swoiście skompliko- 
wanerui przegrupowaniami chromozomów 
i ciał astralnych, także był przedmiotem ba
dań z punktu widzenia mechaniki komórko
wej, i jakkolwiek zachodzą jeszcze znaczne 
niekiedy różnice w poglądach co do szczegó
łów, można jednak już przewidzieć, że po 
pewnym czasie, mniej lub więcej długim, 
uda się nam i to tak  skomplikowane zjawisko 
przedstawić jako wynik działania napięcia 
powierzchniowego przysuwających się do sie
bie części składowych komórki. O słuszności 
takiej nadziei świadczy zresztą chociażby 
znane ogólnie doświadczenie Biitschlego, 
który w płynnej żelatynie potrafił naślado
wać obraz badanego procesu.

Gdy się teraz zważy, że mechanika komór
kowa jest metodą jeszcze zupełnie świeżą, 
i zwłaszcza to, że ilość pracujących na tem 
polu a zaopatrzonych w odpowiednie wy
kształcenie fizyczne badaczów była zawsze 
bardzo mała, to z zupełną śmiałością można 
żywić nadzieję, że blizka przyszłość przynie
sie nam wielką ilość prac nowych a z niemi 
jasne wytłumaczenie na zasadzie praw me

chaniki innych przejawów życiowych innych 
komórek, np. kurczenia się komórki mięsnej, 
wydzielania przez komórkę gruczołową i t. d.

Powstaje natom iast pytanie, czy, z chwilą 
osiągnięcia wszystkich tych pięknych rezul
tatów przez mechanikę komórkową, życie 
komórki zostanie w zupełności wyjaśnione? 
Naturalnie że nie, gdyż w takim  razie krople 
najrozmaitszych cieczy—chloroformu, rtęci, 
rozmaitych olejów, które stosowaliśmy w do
świadczeniach naśladowania poszczególnych 
spraw życiowych ameb, należałoby też uwa
żać za istoty żyjące, a tego nie odważyłby 
się czynić nawet najśmielszy mechanista.

Badania powyższego rodzaju, zupełnie 
zdając sobie sprawę z tego, zajmują się za
ledwie jedną stroną życia, mianowicie me
chaniką t. j. fizyką zjawisk życiowych; sta
rają się one poznać i określić fizyczne czyn
niki, których obecność jest niezbędna w da
nym razie, aby mogła dokonywać się pewna 
część tego, co zowiemy życiem, i bynajmniej 
nie przyjmują pod uwagę całego chemizmu 

I zjawisk życiowych, nie mówią o tem, jak  zja
wiska te są odczuwane i t. d.

Jakkolwiek krople nasze przedstawiają me
chanizmy, zdolne wykonywać pewną pracę 
komórki, to brak im jednak możności wyko
nywania całego takich prac szeregu, jeżeli 
my do tego nanowo nie przyczynimy się, ko
mórki zaś od podziału do podziału przebie
gając cały cykl życiowy, mogą wykonywać 
najrozmaitsze prace, a to dzięki temu, że 
przemiany chemiczne, dokonywające się 
w nich, w pewnym stopniu zmieniają nieraz 
ich skład chemiczny, a z tem fizyczne ich 
własności i stałe. Pierwszym wynikiem te
go jest ciągła przemiana w mechanizmie, 
a potem oczywiście zupełnie inny rezultat 
działalności jego w każdym poszczególnym 
razie. Stąd gdy nasze krople sztuczne są 
mechanizmami zupełnie niezmiennemi lub 
zaledwie w małym stopniu, komórki przed
stawiają mechanizmy odwrotnie w wysokim 
stopniu zmienne, wciąż podlegające zmianom 
stanów fizycznych, jak tego dowodzi zupeł
nie odmienne zachowywanie się ich w wielu 
na pierwszy rzut oka podobnych warunkach. 
Objaśni to lepiej taki przykład. Zdarza się 
że jedna n itka oscylaryi zostanie pochwyco
na przez dwie ameby z dwu przeciwnych 
końców, przyczem każda z napastniczek sta-
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ra się wciągnąć ją  w siebie. Ponieważ zaś 
nie posiadają środków, aby zdobycz podzielić 
na dwie części, zw ijają ją  w dalszym ciągu 
z obu końców i tym  sposobem zbliżają się 
do siebie wciąż bliżej, aż nareszcie nastąpi 
spotkanie, jak pomiędzy dwoma wężami po- 
łykającemi jednę i tę samę zdobycz z dwu 
przeciwległych końców. Do tej chwili cały 
opisany tylko co wypadek daje się naślado
wać zapomocą dwu kropel chloroformowych 
i nitki szelakowej, lecz w przypadku ameb 
staje się coś, czego krople nie potrafią uczy
nić. Oto jedna z ameb, po pewnym  czasie 
spokojnego leżenia obok drugiej, bez ruchu 
i możności wciągnięcia dalszego kawałka 
wodorostu, wypuszcza z siebie swoję część 
zdobyczy, z takim  trudem  pochłoniętą, tak  że 
druga może ją  w zupełności wciągnąć 
w siebie.

Czy w danym  w ypadku ustąpiła mędrsza 
(według przysłowia—m ądry głupiemu ustą
pi) t. j. czy w danym wypadku ustąpienia 
tego, czego się nie mogło utrzym ać, działa 
już ten psychiczny, nieznany dotąd rodzaj 
energii, o którym  mówiliśmy wyżej, że może 
istnieje w organizmach żywych? Może, a mo
że i nie. Badacz z punktu  w idzenia mecha
niki komórkowej może tu  jedno tylko powie
dzieć: aby ameba mogła wciągać w siebie 
wodorost, konieczne jest istnienie większej 
adhezyi pomiędzy protoplastam i jej a nitką 
oscylaryi, niż między nią a wodą, gdy zaś 
jedna ameba wypuszcza swą zdobycz, zna
czy to, że adhezya plazm y tej ameby do 
nitki stała się, odwrotnie, mniejsza niż wody 
do nitki.

I  chociaż niewiadomo, co sprowadziło ten 
przewrót w warunkach adhezyi, to logicznie 
nie wypływa jeszcze z tego, abyśmy musieli 
przyjmować w każdem zjawisku i na tym  
stopniu życia działanie pierw iastku psychicz
nego. Można np. wprost przedstaw ić sobie, 
że bezpośrednio przylegająca do wodorostu, 
leżąca na powierzchni plazma, a k tóra razem 
ze zwijaną zdobyczą wciąga się wewnątrz, 
przyczem na jej miejsce na powierzchni zja
wia się nowa warstwa, po pewnym czasie 
traci swoję adhezyę do wodorostu chociażby 
z tego powodu, że substancye, które, działając 
na niego chemicznie, wywoływały trw anie 
adhezyi, zostały zupełnie już zużytkowane. 
W skutek tego z fizyczną koniecznością

oscylarya musi być wydalona z ciała ameby 
pierwszej i wciągnięta przez tę drugą, któ
rej plazma posiada jeszcze dostatecznie silną 
adhezyę do niej.

Dla zupełnie pewnego wyrokowania o pro
cesie adhezyi w danym razie brak nam wła- 
śnieznajomości procesów chemicznych zacho
dzących podczas przyjmowania wodorostu 
przez pełzaka, a tylko wtedy gdybyśmy je 
znali t. j. gdybyśmy mogli sobie zdawać do
bitnie sprawę nie tylko ze stanów fizycznych, 
jak  to się dzieje dotąd, lecz i z chemicznych, 
wtedy dopiero moglibyśmy zająć się sprawą, 
czy ze zmianą warunków fizycznych ko
nieczne jest wprowadzenie w grę jednego 
lub wielu specyficznych życiowych rodzajów 
energii. Inaczej mówiąc, psychiczny czyn
nik da się dopiero wtedy ściśle określić, do
piero wtedy poznamy prawa działania jego, 
kiedy wykończony zostanie do najdrobniej
szych szczegółów gmach ogólnej fizyologii 
komórki. Gmach ten zaledwie zaczęto 
obecnie budować, to też daleko nam jeszcze 
do tego ostatecznego wyniku, możności wy
dzielenia w stanie zupełnie czystym specyal- 
nych sił życiowych.

Dalej z celowego tylko reagowania przez 
substancye żywe, nie wypływa jeszcze ko
niecznie wniosek co do istnienia czynnika 
psychicznego, większa część bowiem przy
stosowań celowych i  zdolności reagowa
nia substancyi żywej nie wynika z czyn
nego kształtow ania się życia, lecz z bier
nego podlegania działaniu przed nim je
szcze istniejących, obecnie zaś otaczających 
je  warunków. Celowość jest pewnem uwa
runkowaniem działania sił, a nie jakim ś ro
dzajem ich. Psychiczny czynnik wchodzi 
w grę tylko w razie celowości świadomej i wy
kryć go mechanika komórki będzie mogła 
zaledwie wtedy, gdy razem z chemią komór
kową ściśle obliczy przemiany energii doko- 
konywające się tu  i gdy te pewne luki nie 
dadzą się zapełnić znanemi dotąd j ednastkami. 
Z tego punktu  widzenia mechanika komór
kowa przedstaw ia się jako sposób, który, 
określając, co w życiu jest właściwie zjawi
skiem mechanicznem, pomaga wydzielić 
z niego (t. j. życia) psyche, przytem nie cho
dzi tu  o to, czy ta  ostatnia działa w pewnym 
tylko razie, czy też jest czynnikiem we wszy
stkich sprawach życiowych.
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Na innem polu zato już w obecnej chwili 
metoda nasza tłumaczy w zupełności pewne 
kompleksy zjawisk życiowych. Opierając się 
na wymienionych wyżej a także pewnych 
innych danych zdobytych za jej pomocą, 
możemy już bez żadnych zastrzeżeń twier
dzić, że głównym  czynnikiem poruszania się 
m as żywych jest bezwarunkowo napięcie 
powierzchniowe. Energia na powierzchni 
tych  mas, występująca jako napięcie po- 
wierzchniowe, jest zależna wobec wszystkich 
innych jednakowych warunków, od chemi
cznej istoty powierzchni ciekłej; każda zmia
na chemiczna w środowisku wewnętrznem 
lub zewnętrznem tej ostatniej musi wywo
ływać zmiany w energii na powierzchni, ka
żda zaś taka zmiana, jak  wiadomo, może 
być zużyta na wykonanie pewnej pracy 
mechanicznej. Ukształtowawszy się w ta 
ką specyficzną maszynę, organizm użył naj
prostszej drogi, aby energię oswobodzoną 
w  szeregu zachodzących w nim przemian che
micznych zużywać na wykonywanie całego 
szeregu prac mechanicznych. Na tej zasa
dzie właśnie bierze udział w pracach i losach 
komórki jądro jej, o którem dotąd nie mó
wiliśmy jeszcze.

Jak  to szczególnie dobitnie wykazują ba
dania Boverego, R. Hertwiga, Haeckera 
i innych, nie uczestniczy ono w działalności 
komórki, jako część maszyny, lecz wydaje 
się być magazynem, zaopatrującym ją  w od
powiednie substancye. Jako takie, jądro 
wpływa na wszystkie procesy chemiczne ko
mórki, a tem samem, według tylko co przy
toczonego rozumowania, na wielkość istnie
jących w niej napięć, i, co zatem idzie, na 
ostateczny efekt działania tych ostatnich. 
Chemicznie tedy uczestniczy ono w me
chanicznych pracach, wykonywanych przez 
komórkę, i wobec tego, że jądro zaopa
truje tylko komórkę w potrzebne sub
stancye, i że mechanika kształtowania 
się komórek, zarówno jak całych agre
gatów ich (blastula, gastrula) zależy tylko 
od napięć powierzchniowych protoplastów 
i napięć zachodzących wewnątrz agregatów 
ich, nie a od bezpośredniego mechanicznego 
wpłyWu jądra, wobec tych dwu faktów, bar
dzo łatwo stają się bardziej zrozumiałemi 
niektóre zasadnicze procesy w mechanice 
rozwojowej. Łatw o wobec tego tłumaczy

się, dlaczego z wykrytych przez zur Strassena 
olbrzymich jaj tworzą się zwykłe zarodki, 
chociaż jaja  te powstają przez zlanie się dwu 
jaj zwykłych i posiadają przeto aż dwa jądra. 
Istotnie mamy tu podwójną masę jądra, lecz 
ponieważ jądra nie są częściami mechanizmu 
kształtowania się organizmu, w danym ra
zie nie rozwija się organizm podwójny, 
a wprost dla podwójnej ilości plazmy musi 
znajdować się podwójna ilość substancyi ją
drowej.

Protoplazma tych jaj olbrzymich jest- tak 
samo jak  protoplazma jaj zwykłych ty l
ko cieczą piankową, której warunki w na
pięciu sprawiają to, że może ona przez pę
czniejące centrozomy być podzielona na dwie 
komórki, w dalszym ciągu podlegające ze 
swej strony tym  samym warunkom i stąd 
w dalszym ciągu mogące się dzielić. W  taki 
sposób powstaje agregat komórek, w któ
rym zachodzą nowe napięcia, które dzia
łając razem z napięciami wciąż istnieją- 
cemi wewnątrz każdej komórki, wywołują 
gastrulacyę a następnie i inne dalsze stadya 
rozwoju zarodka. Wyizolowane blastome- 
rony na mocy powyższego są także takiemi 
samemi, odpowiednio tylko mniejszemi sy- 
stematami mechanicznemi, jak  całe jajko, 
i nic w tem niema dziwnego, że otrzymuje
my z nich w razie odpowiednich starań — 2  

potem 4 i t. d. komórek, a nareszcie cały, od
powiednio tylko mniejszy, zarodek.

Tak więc mechanika komórki, służąca, 
jak  widzimy, nieraz z wielkiem powodzeniem 
za przewodniczkę mechanice rozwojowej, 
pozwoli nam zapewne w przyszłości poznać 
jeszcze inne zasadnicze zjawiska kształtowa
nia się organizmu od ja jka  aż do śmierci, 
jeżeli tylko będziemy doszukiwali się wciąż 
z mechanicznej konieczności pochodzących 
pewnych napięć i ich skutków w komórkach 
oraz ich agregatach i sprawdzali ich istnienie 
zapomocą doświadczeń.

Co do tego, w jak i sposób zjawiają się te 
napięcia, dlaczego w jednym wypadku wiel
kość ich jest odmienna niż w drugim ,— na to 
będziemy mogli odpowiedzieć tylko w związku 
zinnemigałęziami wiedzy, głównie w związku 
z chemią komórki, a może, o czem trudno 
jeszcze mówić i nie czas, z jej psychologią.

Mechanika komórkowa nie wyczerpuje 
wszystkich zjawisk życiowych, oświetla je
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ty lk o  ze  s t r o n y  f iz y c z n o -ra e c h a n ic z n e j;  z a 
ró w n o  n ie  k o ń c z y  s ię  n a  n ie j b a d a n ie  k o 
m ó rk i, d a je  o n a  m u  z a le d w ie  n o w y  k ie ru n e k , 
z a d a je  n o w e  p y ta n ia ,  u jm u je  s t a r e  w  śc iś le j
szą  fo rm ę  i te m  p o b u d z a  n a s  d o  n o w y c h  p r a c  
i  b a d a ń .

T łu m . A d . Cz.

M IK R O B Y  I  CH EM IZM  K IŚ N IE N IA  
BA R SZCZU .

W  pierw szym  zeszycie tegorocznym  buletynu 
m iędzynarodow ego, w ydaw anego przez K rak o 
wską A kadem ię N auk, znajdujem y ciekaw ą roz
praw ę p. M. K . P an k a  o k iśn ien iu  ta k  u  nas po
wszechnie znanego barszczu.

S praw a ta  b y ła  dotychczas raz badana przez 
St. E pste ina, k tó ry  doszedł do w niosku, że kiśnie- 
nie nasto ju  buraków  czerwonych je s t ferm entacyą 
kwasową, mianowicie kw asu  mlecznego i że zo
sta je  w yw oływ ane przez trzy , bliżej przez w y
mienionego au to ra  nie poznane bak tery e .

B adania p. P an k a  zostały uwieńczone w ynika
mi wręcz odmiennemi. W ed ług  szeregu dośw iad
czeń, n iew ątpliw ie w yjaśniło się, że głównj-m 
spraw cą procesu badanego je s t je d n a  ty lko  bak- 
terya , sw oisty p rą tek  buraczany  (B acterium  betae 
viscosum) i że ferm entacyę w yw oływ aną przez 
niego należy uważać za śluzową, a nie kwasową. 
Oto ważniejsze biologiczne cechy tego nowego 
p rątka . J a k  św iadczą badania naukow e a zaró
wno p rak ty k a  gospodyń naszych, w edług  których 
najlepszy barszcz, zaw iesisty płyn o przyjem nym  
zapachu i ładnym  kolorze, o trzym uje się w tedy, 
gdy  kiśnie on w  tem peraturze pokojowej a więc 
1 8 — 22° C.; p rą tek  rozw ija się  i działa  najpom yśl
niej w łaśnie w  tak ich  w arunkach ciepła. W  temp. 
wyższych rozm naża się coraz słabiej, aż powoli 
usta je  zupełnie i ustępuje m iejsca innym drobno
ustrojom . Może się on rozmnażać i  wyw oływać 
kiśnienie nastoju buraczanego zarówno w atmo
sferze, zaw ierającej tlen , ja k  i pozbawionej tego 
p ierw iastku , a także zupełnie mu nie spraw ia 
różnicy czy pożyw ka (w hodow li czystej) reaguje 
słabo alkalicznie, czy je s t zupełnie obojętna.
Z łatw ością też znosi działanie kw asów ; na bulio
nie zawierającym  cukier trzcinow y kolonie p rątka  
buraczanego rozw ijają się jeszcze bardzo dobrze 
w obecności 0 ,4% kw asu mlecznego, dopiero 0 ,7$  
w strzym uje dalsze ich rozrastanie się.

N a pożywkach nie zaw ierających ciał białko
wych, chociażby natom iast obecny by ł cukier 
trzcinow y a także związki azot zaw ierające ja k  
winian amonowj7, asparagina, i t. p. rozw ija się [ 
bardzo słabo.

Cukry, trzcinow y, gronowy i maltozę rozkłada I 
bardzo łatw o, trudniej laktozę; lewuloza i rafino- j 
za też m ogą ulegać jego  działalności. W  w arun- | 
kach norm alnych, t. j. w barszczu, działa on głów- j 
n ie na cukier trzcinow y, przyczem  jako  przetw o- |

| ry  tegoż zjaw iają się dekstran  (on to nadaje bar
szczowi zawiesistość czyli ciągliwość) i man
nit oraz kwasy octowy i mleczny optycznie nie
czynny. Obecność kwasów mrówkowego i masło- 
wego w barszczu nie została stw ierdzona.

P . P anek  badał też skąd  pochodzi prątek  bu
raczany. Ścisłe poszukiwania każą mniemać, że 
aczkolwiek obecność jego na burakach i w glebie 
nie je s t wykluczona, to  jednak  niew ątpliw ie jest 
on rozpowszechniony głównie w pow ietrzu i stam - 
tąd  dostaje się do barszczu, najodpowiedniejszego 
d la niego środow iska.

Obok B act. betae viscosum w ystępują jeszcze, 
głównie podczas pierw szych stadyów  kiśnienia, 
dwa inne p rą tk i, k tórych  działalności barszcz, 
zawdzięcza arom atyczny swój zapach; wytwarzaj; 
one bowiem estry  arom atyczne, o bardzo miłym 
a sw oistym  dla barszczu zapachu. Jed en  z tych 
prątków  zdaje się stanow i nowy rodzaj, drugi zaś 

I je s t  praw dopodobnie identyczny z opisanym przez 
M aassena Baciłlus estrificans fluorecens. Jeżeli 
kiśnienie dokonywać się będzie w temperaturze 
powyżej 25° C., p rą tek  buraczany nie rozw ija się 
a w tedy śluzowa ferm entacya nie zachodzi i otrz\ 
mujemy barszcz, pozbawiony wszystkich swych 
cech charak terystycznych , je s t on kw aśny, nieza- 
w iesisty i bez zapachu. Bliższe zbadanie wyka
zało, że w danym razie zachodzi fe rm en tac ja  da
jąca  jako  główny p roduk t kw as mlecznj', a więc 
kwasowa, i że spraw cą jej są aż trzy  rodzaje ba
k te ry j. Z tem i to drobnoustrojam i miał do czynie
nia p. E pste in  i d latego to wyniki badań jego wy
padły tak  odmiennie i błędnie oświetliły cal;; 
sprawę. A d . Cz.

C A Ł K O W IT E  Z A Ć M IE N IE  
SŁOŃCA W  D N IU  30  S IE R P N IA  1905.

„Franciszek A rago pierw szy  zwrócił uwagę 
astronomów —  pisze Janssen  w Comptes rendus 
z 24 lipca r. b .— na znaczenie, jak ie  dla astrono
mii fizycznej mieć może obserw acya zaćmień cał
kow itych słońca, i śmiało powiedzieć można, że 
punktem  w yjścia d la  badań tego rodzaju było 
zaćmienie z dnia 8 lipca 1842 r ., widzialne 
w P erp ignan .

„Od owego czasu obserw acye rozszerzyły się, 
pomnożyły i zostały usystem atyzow ane. Dziś 
niema zaćm ienia całkow itego lub chociażby tylko 
centralnego, k tó reby  nie było celem w ypraw  nau
kowych, organizow anych przez w ielkie obserwa
t o r a ,  a najdośw iadczeńsi astronomowie uważają 
sobie za obowiązek brać udział w tych w ypra
wach. Co do mnie, to w karyerze mej naukowej 
obserwowałem  nie mniej ja k  sześć razy  piękne to 
zjawisko, k tó re  zapędziło mnie kolejno do Indyj, 
Japonii, Indoch in  i na ocean Spokojny na wyspy 
K arolińskie.

B Siódme z rzędu zaćmienie, do k tórego  obser- 
w acyi czynię obecnie przygotow ania, oglądać b ę 
dziemy w  H iszpanii w Alcocebrze pod W alencyą
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Ba stacyi, obranej z najw iększą starannością, 
przez znakomitego przyjaciela mego, astronoma 
hiszpańskiego L anderera , którego nazwisko do
brze jest znane w szystkim  członkom Akademii.

„Zaćmienie to  odbędzie się w w arunkach w y
ją tk o w o  zajmujących. W  rzeczy samej, kąt, 
k tó ry  oś w ielka elipsy rzutu  rów nika słoneczne
go tworzy z płaszczyzną pionową, przecho
dzącą przez środek  słońca, wynosić będzie 
w chwili samej całkowitości 85° 3 9 '',  jeżeli liczyć 
go będziemy w kierunku  zwykłym , poczynając od 
p u n k tu  zenitowego tarczy. Czas trw ania tego 
zaćmienia je s t  znaczny, przenosi bowiem trzy  
m in u ty  i przeto dosięga około połowy tego czasu, 
jaki Dyonizy de Sejour oznaczył jako  możliwe mi
nimum tego zjaw iska w warunkach najpom yśl
niejszych. N adto zjawisko to zachodzi tym  ra
zem w okolicach łatw o dostępnych, albowiem 
l in ia  cienia b iegnie przez Hiszpanię, A lgier, T u 
nis i E g ip t W yższy. Zachodzi ono w warunkach, 
podobnych do tych, w jakich zachodziło zaćmie
nie z r. 1900, zbadane z wielkiem powodzeniem 
w obserwatoryum m iasta A lgieru, gdzie niebo 
p o z o s ta ło  bezw zględnie czystem  przez cały czas 
zaćmienia.

„Za lat siedem, w roku 1912 przypada znowu 
wielkie zaćmienie, którego droga, naogół podob
ni. do dróg  obu wspomnianych przed  chwilą za
ćmień, zbliży się więcej do nas, przejdzie bowiem 
przez całe tery toryum  F rancyi. Okaże się ono 
w całej św ietności i w okolicach P aryża  i przypo
minać będzie zaćmienie z roku 1724 , które astro
nomowie O bserw atoryum  K rólew skiego kazali po
dziwiać Ludw ikow i X V , podówczas jeszcze dziec
ku, w zamku M arły. P raca , k tórą rozpoczniemy 
niebawem, będzie więc rodzajem  próby general
nej, poprzedzającej pracę daleko jeszcze ważniej
szą, która czeka nas za la t siedem ."

SPRAW OZDANIE.

—  Praw o przyrodzone mowy ojczystej.
W ydawnictwo T ow arzystw a pedagogicznego. 
1U05 r. Są książki, o których pomimo wielu 
bardzo w ad, źle napisać nie można. Tchną one 
tuką szczerością, szlachetnością myśli, ż e —pomi- 
111 o w ad— w zupełności dopną swego celu, t. j. 
przemówią do um ysłu i serca czytelników. Oczy
wiście pracam i takiem i nie mogą być dzieła nau
kowe, ale broszury, obliczone przeważnie na 
uczucia szerszej m asy czytającej. Do tej kate- 
goryi broszur należy zaliczyć i „P raw o przyrodzo
ne mowy ojczystej41.

Oto zasadnicza m yśl broszury: „przym uszanie 
w licznych w arunkach życia do mówienia nie po 
swojemu p’owoduje liczne krzyw dy istotne, fizycz- 
ne i moralne, a fizyczne przedew szystkiem  
w szkole11. A utor s ta ra ł się uzasadnić swój ze 
"'szech m iar racyonalny pogląd, opierając się 
przeważnie na tem, że „m owa ojczysta je s t mową 
'Wodzoną11, przyznać przy tem jed n ak  należy, że

nie będąc zapewne przyrodnikiem , zby t obceso
wo lub nienaukowo obszedł się z takiem i zagad
nieniami, jak  zagadnienie dziedziczności (str. 13) 
którą uznaje w całej rozciągłości; stosunkiem 
protoplazmy do komórki (str. 4) lub mechaniki 
ruchów komórki (str. 4). Term inologia przyro
dnicza szwankuje również: „pobudzenie11 używa- 
nem byw a zamiast: podnieta, „n itka nerw ow a" 
zamiast: włókno nerwowe.

Pomimo jednak  licznych tych usterek  broszur
ka powyższa nie powinna ujść uw agi szerszej pu
bliczności. Henrylc J. Rygier.

KORESPONDENCYA W SZECHŚW IATA.
z Chojnowa.

T ru fle  w arszaw skie.

W sk u tek  lichej gleby, okolice W arszaw y nie 
zostały dotąd doszczętnie ogołocone z lasów. 
P rzetrzebiono je  i zniszczono, lecz w odrasta ją
cych po nich krzakach i zaroślach, grzyby znaj
dują dogodne do rozwoju podścieliska. Lasy 
w okolicach Młocin, Sierakowa, W ęglow ej W ól
k i i Łom ianek z lewej strony W isły  otaczają 
W arszaw ę od północo-zachodu; od północy zary
sow ują się lasy do dóbr Jab łonna należące. Od 
wschodu widzimy je  w  okolicy: Kawęczyna,
Ząbek, W aw ra, Miłosny i Otwocka; na południu 
w dobrach W ilanow skich, w Chojnowie i K ab a
tach; z zachodu zaś znana wszystkim Puszcza 
K am pinoska dopełnia leśnego otoczenia naszej 
stolicy. D zięki tem u na * ar gach w arszaw skich 
w latach Wilgotnych n igdy  grzybów  nie braku je , 
a więc i w roku bieżącym, obok grzybów  ja d a l
nych sprowadzanych w skrzynkach koleją z L i
tw y, spotykam y licznie rozm aite gatunki g rzy
bów z lasów podm iejskich dostarczane przez lu d 
ność włościańską.

W  początkach sierpnia, przechodząc przez je 
den z targów , usłyszałem  naw oływ ania zachęcają
ce do kupna św ieżych trufli. Z  podejrzliwością 
nabyłem  ich k ilka sztuk od w łościanki sp rzedają
cej je  w  stanie świeżym i suszonym. M ieszkanka 
w ioski Gać przedstaw iła mi z miejscowości leś
nej K asiakiem  zwanej, pod W ęglow ą W ólką, 
trzy  gatunki domniemanych trufli: żółte z lasów 
sosnowych, czarne z miejscowości niższych dęba
mi porosłych i białe duże z lasów brzozowych.

Zająw szy się dokładnem  ich zbadaniem  i okreś
leniem, przekonałem  się, że żaden z przedaw anych 
za tru fle  grzybów  nie je s t praw dziw ą truflą. 
Żółte okazały się piestrów ką żółtą (Rhizopogon 

! virens A lb. et Schw., Rhizopogon luteolus ł ’r.) 
z wym iaram i bezbarw nych eliptycznych często 
z dw iem a wodniczkami zarodników 6 — 7 j i X 3 —  
— 35 |j.. G rzyb ten rosnący w lasach piaszczy
stych je s t nowym dla flory krajow ej nabytkiem . 
Poprzednio w tej samej okolicy znajdowałem  in 
ny gatunek  piestrów ki Rhizopogon aestivus W ulf 
(Grzyby podstaw ko-zarodnikow e K rólestw a P ol



526 WSZECHŚWIAT •Ns 33

skiego, Pam . P iz. T . X V  Dz. I I I  s tr . 198 ^ 7 5 9 )  
Czarne tru fle  okazały się tęgoskórem  pospolitym 
(Scleroderm a yulgare PI. Dan). B iałe tru fle , ja k 
kolw iek powierzchownie z ksz ta łtu  przypom inały 
praw dziw ą truflę, Chaeromyces m eandriform is 
V itt, w istocie jednak  przedstaw iały  ten  sam gatu 
nek w dużym  okazie dochodzącym  w średnicy 
9 cm, a wysokości 7 cm. Zwyczaj wprow adza
nia w b łąd  tem i gatunkam i nabyw ców  nieobezna- 
nych z m ykologią nie je s t  w yłączną specyalnoś- 
cią W arszaw y.

W  A nglii używ ają ich do nadziew ania pieczone
go drobiu  przeznaczonego na sprzedaż. W  K ró
lewcu i innych m iejscowościach sprzedają je  pod 
nazwą toruńskich  tru fli i chcąc zastąpić p raw dzi
we spotykane pod Chełmem, używ ają ich do w y
robu kiszek pasztetowj^ch i pasztetów . W  Zako
panem górale sp rzedają  suszone sk raw k i za tru 
fle, k tó re  jak  spraw dziłem  z dostarczonych mi 
stam tąd  okazów, są również tęgoskórem  pospoli
tym . Spotykałem  wreszcie w handlu  z lasów 
kurpiow skich w przasnyskiem  i ostrołęckiem  
w  sznurach suszone sk raw ki tęgoskóra  podaw ane 
za trufle.

Schroter (Die P ilze Schlesiens I . 704) wspo
mina, że ludność Ś ląska sta le fałszuje tru fle  na 
targach  zastępując je  tęgoskóram i, k tó re  w stanie 
młodym po usunięciu w yrostka korzeniowego 
k ra je  w okrągłego ksz ta łtu  p laste rk i i suszy. Z po
wodu jed n ak  ja k o b y  w ielokrotnego stw ierdzenia 
chorobliwych objawów, w ystępujących  po spoży
ciu tych grzybów, sprzedaż ich w W rocław iu 
je s t wzbroniona.

O ile je d n ak  mogłem się przekonać osobiście, 
to grzyby  te , nie popraw iając sm aku potraw , nie 
szkodzą zdrow iu. Potw ierdzenie mego zapatry 
wania znajduję w tak  szerokiem  rozpow szechnie
niu tego su rogatu  tru fli. O ile bow iem  b y ły b y  
szkodliwe, nie m ogłyby by ły  usta lić  sobie praw a 
obyw atelstw a w zastępow aniu tru fli.

Stanisław Chełchowslci.

SPO STRZEŻEN IA  NAUKOW E.

Litwory gastrulacyjne w rozw oju ja szczu rk i 
perlistej (L a c e rta  ocellata Daud.).

P rzed  dwoma la ty  w  notatce przedw stępnej, 
zamieszczonej w  „ Anatom ischer A nzeiger“ p. t. 
„S u r la ligne p rim itive dans l’em bryogenie de 
L acerta  ocellata D au d .ł< w ykazałem , że w  rozwo
ju  tej jaszczurki w ystępuje typow a wydłużona 
„sm uga pierw otna^, ja k a  dotychczas by ła  znana 
ty lko  u  zarodków Owodniowców wyższych (p ta
ków i ssących) 1). W  m ateryale, ja k i posiadałem

*) N otatka ta  została jednocześnie podana po 
polsku we W szechświecie w  sprawozdaniach z po
siedzeń Kom isyi przyrodniczej T. O. W . Treść 
kom unikatu niniejszego została przeze mnie przesła
na na kongres m iędzynarodowy anatomów w Ge
newie.

podówczas, daw ał się odczuwać dotkliwie brak 
stadyów  pośrednich pomiędzy fazą tworzenia się 
owej sm ugi pierw otnej a fazą końcową tworzenia 
się w puklenia gastru łacyjnego („p rostom y“), nie 
mogłem w ięc dotychczas w yśledzić całkowitej 
seryi przeobrażania się owej sir.ugi w  prostomę 
typu  gadom właściwego. Pomimo bowiem nader 
licznych w ahań indyw idualnych, jakim  podlega 
w ielkość oraz konfiguracya zew nętrzna wpukle
nia gastru łacyjnego u L acerta  ocellata — wymiary 
owego wpu/.lenia, szczególniej długość okolicy 
prostom y, zawsze je s t znacznie mniejsza, aniżeli 

' długość sm ugi pierw otnej. Podczas gdy ta  osta.
| nia posiada około 0 ,7 0 — 0,9 0  mm, długości, po

w stająca następnie je j kosztem „prostom a“ zaj
muje zaledwie 1/ 3 część długości wspomnianej. 
Sama już ta  okoliczność bardzo u trudnia ła  zrozu
mienie sposobu, w jak i pow stawać może prostoma 
typu  gadów  ze sm ugi pierw otnej typu  ptasiego.

Dopiero w tym  roku, w toku nowych swych 
badań  nad rozwojem jaszczurki perlistej, prowa
dzonych— zarówno ja k  i poprzednie— w pracow
ni zoologicznej w V illefranche— udało mi się 
kw estyę tę  w yjaśnić. Mianowicie w tym  roku 
znalazłem około setk i zarodków L acerta  ocella
ta, znajdujących się w łaśnie w fazie przeobraża
nia się sm ugi pierw otnej w ,.prostom ę“ . Stosu
nek wzajem ny tych  dw u utw orów  zarodkowych 
je s t następujący:

Sm uga pierw otna, długości około 0 ,80  mm  
średnio, zjaw ia się w em bryogenii L acerta ocel
la ta  praw ie odrazu na całej swej długości i nastę
pnie przez pewien czas rozrasta  się na głębokość, 
w skutek  nader czynnego rozmnażania się komó
rek  ekto-m ezodermicznych. Następnie, w części 
przedniej sm ugi pierw otnej, mniej więcej wodległo- 
ści 0 ,25  m m  od jej końca głowowego — zaczyna 
się  zarysowyw ać lekkie w głębienie poprzeczne, 
przechodzące w typow ą prostomę o wyglądzie 
kieszeni. W  m iarę, ja k  w puklenie owo zaznacza 
się coraz to w yraźniej, ty lna  okolica smugi pier
wotnej zaczyna powoli znikać; w ten sposób ule
ga nader wczesnemu uw stecznieniu bardzo znacz
na, bo około 2/3 długości całkow itej stanowiąca 
część sm ugi. Tak więc sm uga pierwotna 
u L acerta  ocellata, pow stając w początku podług 
typu  p tasiego—uw stecznia się daleko prędzej, 
aniżeli sm uga zarodków ptasich, ustępując miej
sca utworom  gastru lacy jnym  ty p u  właściwego 
gadom.

Różnica pomiędzy sm ugą Lac. ocellata i takini- 
że samym utworem em bryogenii owodniowcow 
wyższych polega więc jedynie na różnicy w cza
sie jej trw ania . Zauw ażyć wszakże należy, ze 
naw et w  rozwoju ptaków  czas trw ania smugi 
pierw otnej (zachowującej się w rozwoju kurczę
cia czasami do końca dnia drugiego wylęgania)-— 
podlega nader znacznym wahaniom osobnikowym 
a często byw a bardzo krótki.

Opisany powyżej „ ty p “ gastru lacy i, powtarza
jący  się stale, a więc „norm alnie41 u Lac. o ce lla ta  
w ystępuje n iekiedy w postaci pew nych zboczeń



3 3  WSZECHŚWIAT 527

osobnikowych w rozwoju ptaków. W  r. 1901 
opisałem  tak i mianowicie typ  gastrulacyi u  zarod
ków kurczęcia i gaw rona (Corvus frugiłegus), 
a także u  zarodków perlicy (Numida meleagris); 
u ostatniej z form wym ienionych tworzenie się 
„ p r o s tom y“ w części głowowej smugi pierwotnej 
jest naw et zjawiskiem  względnie dość częstem.

O dkryty przeze mnie specyalny przebieg proce
sów gastru lacyjnych u L acerta  ocellata, różniący 
się od znanego dotychczas typu  gastrulacyi u ga
dów a zbliżający się poniekąd do typu  ptasiego— 
prócz znaczenia d la  idei o jedności procesów po
czątkowym rozwoju u  w szystkich owodniowców, 
posiada jeszcze i pew ne znaczenie dla zagadnie- 
o „w artości tw órczej14 smugi pierw otnej wogóle. 
A mianowicie mamy tu  do czynienia z faktem  
oczywistym, że wpuklenie gastru lacyjne zużytko- 
wuje tylko nader nieznaczną, bo około x/ 3 część 
smugi pierw otnej, k tórej cała okolica, położona 
ku 'ty łow i poza „prostom ą11— nie bierze udziału 
bezpośredniego w tw orzeniu przyszłego ciała za
rodka. Okolica ta  stanow i po prostu ognisko 
wytwarzania się mezodermy. W obec tego faktu  
przypuszczenia n iek tórych  autorów  (jak  np. Kop- 
scha), podług których sm uga pierw otna ma się 
bezpośrednio „przeobrażać11 w części osiowe ciała 
:,arodka— upaść muszą. Smuga pierw otna owo
dniowców posiada jedyn ie  znaczenie przygoto
wawcze lecz sam a następnie nie wchodzi bezpo
średnio w  skład  ciała zarodka.

Jan Tur.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Zmiany w natężeniu promieniowania
Słońca. W  ostatnich latach stw ierdzono, że na
tężenie prom ieniowania słońca, o ile wnioskować 
z ilości energii, dochodzącej do naszych aktyno- 
metrów, w aha się w  dość znacznych granicach. 
Czy w ahania te  przypisać należy zmienności 
absorpcyi atm osfery ziemskiej, czy też rzeczywi
stym zmianom w natężeniu promieni słońca— do
tychczas niewiadomo. W spółczesność w w ystę
powaniu w ahań w bardzo odległych miejscowoś
ciach i tow arzyszące im zmiany tem peratury  po
wietrza przem aw iałyby za ich kosmicznem pocho
dzeniem. W  celu rozstrzygnięcia pomiędzy tem i 
dwiema hypotezam i, prof. Ceraski proponuje 
w .Na 4037 A str. N achr. porównywać system aty
cznie b lask małych planet z blaskiem gwiazd 
stałych.

Rzeczą je s t jasną, że, jeżeli natężenie promie
niowania słońca je s t zmienne w rzeczywistości, 
a nie ty lko nam , oddzielonym atmosferą, w ydaje 
się takiem , to  zm iany natężenia odbijać się muszą 
na b lasku p lanet, k tó re  świecą przecież ty lko 
światłem, pożyczanem od słońca; w przeciwnym 
zas razie —  jeżeli zmiany są pozorne, wywołane 
niestałością przezroczystości atm osfery —  blask 
planet w praw dzie również wahać się musi w zale

żności od stopnia tej przezroczystości, ale pomiary 
w zględne blasku (względem gwiazd) w ykazałyby 
jego  w zględną stałość.

M yśl prof. Ceraskiego, nie nowa zresztą, je s t 
więc bardzo prosta; kw estya ty lko, czy wzmian
kow ane pom iary b lasku  dadzą się wykonać z do
stateczną dokładnością.

P rof. Ceraski mówi o asteroidach, a nie wogóle 
o planetach, d la  tej przyczyny, że blask małych 
planet, niczem pozornie nie różniących się od 
gwiazdek, ła tw iej można porównywać z blaskiem  
tych  ostatnich. P rof. Ceraski mniema, że zapo- 
mocą takich obserw acyj dałoby się może w ykryć 
ew entualne w iekowe i k ró tko trw ałe zmiany ja 
sności słońca. Dodamy, że ścisłość, jak iej w y
m aga cel obserwacyj nie pozwala na stosowanie 
sposobu A rgelandra, polegającego, jak  wiadomo, 
na szacowaniu na oko, o ile „s topn i1* jedna  z dw u 
równych sobie praw ie gw iazd je s t jaśniejsza od 
drug iej. Spodziewaćby się jednak  należało, że 
znajdą się obserw atorya, k tó re  spróbują w yjaś
nić jeden  z najdonioślejszych, z w ysuniętych 
w ostatnich czasach problem atów meteorologii, 
a to  tem  bardziej, że rezu lta ty  m iałyby również 
poważne znaczenie astronomiczne. G dyby naw et 
nie dało się rozwiązać samego problem atu dla 
niedostatecznej dokładności fotometrów, to  po
zw oliłyby one wnioskować o charakterze po 
wierzchni m ałych p lanet i ich wielkości.

Tad. Banachiewicz.

—  Wielka plama na słońcu. N a słońcu 
znowu znajduje się w iększa liczba plam. M iędzy 
niem i wyróżnia się wielkością plam a tkw iąca na 
południowej półkuli. P lam ę tę  w yraźnie w idzie
liśm y gołem okiem (przez szkło kolorowe) dnia 
6 i 7 b , m. Koło 15 sierpnia plama znikła dla 
nas, ponieważ w skutek obrotu słońca naokoło osi 
w eszła na niew idzialną półkulę słońca.

Tad. Banachiewicz.

—  AmitOZa. Do szeregu licznych przyczyn
ków' w kw estyi am itotycznego podziału ją d ra  
św ieże badania p. J .  Chatina (C. R.) dodają nową 
wiązkę faktów  ciekawych, dotyczących anomalij 
w  zjaw isku powyższem. Nieprawidłowości te, 
zaobserwowane przez autora w komórkach n a
błonkowych, byw ają dw u rodzajów: jądro , p rze
wężające się zw ykle pośrodku, u lega podziałowi 
w ta k i sposób, że ją d ra  potomne są znacznie n ie
równe, jak  pod względem  objętości, ta k  też i za
w artości substancyj chrom atynowych. In n e  zaś 
ją d ra  prócz powyższej niepraw idłow ości w ykazu
ją  anomalie w  samym sposobie podziału, polega
jące na tem, że brózda przew ężająca zjaw ia się 
nie jednocześnie wzdłuż jednego z równików  ule
gającego podziałow i ją d ra , lecz ty lko  z jednej 
strony, proces zaś dalszy podziału polega na 
w głęb ian iu  się te j brózdy w miąższ jąd ra . W  ża
dnym  z zaobserwowanych przypadków  centrozo- 
ma n ie b y ła  w idoczną. K. B.
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—  Nowy środek znieczulający. Środki, sto
sowane dotychczas dla w yw ołania znieczulenia 
ogólnego ciała, posiadają wiele stron odjem nych 
wiadomo bowiem, że w ielu ludzi n ie  może podle- 
g e działaniu środków znieczulających z racyi 
szkodliwego ich działania na spraw ność serca. 
Używane zaś w latach ostatnich przetw ory che
miczne, w yw ołujące znieczulenie miejscowe, nie 
osiągają celu, ponieważ nie uśm ierzają w zupeł
ności bólu.

Świeżo p. C. R edard  zwrócił pow szechną uw a
gę na zupełnie nowy sposób znieczulania, oparty  
na działaniu promieni niebieskicli w idm a słonecz
nego. Od daw na wiadomo już, że każda z barw  
zasadniczych posiada właściwe sobie, charak te ry 
styczne działanie psychiczne: b a rw a  czerwona 
w yw ołuje naprzód podniecenie, później uczucie 
nieprzyjem ne, żółta— sm utek, natom iast promie
nie niebieskie działają kojąco i uspokajająco. 
P rzeprow adzając szereg badań nad  działaniem 
promieni barw nych, autor w ykry ł, że promienie 
niebieskie prócz skutków  powyższych w yw ołują

znieczulenie ogólue w takim  stopniu, że niezbyt 
długo trw ające operacye chirurgiczne mogą być 
pomyślnie dokonywane w promieniach niebieskich 
widma słonecznego.

Ju ż  po upływ ie dw u do trzech minut daje się 
stw ierdzić znieczulenie, ujaw niające się przez 
rozszerzenie się źren icy— w tedy  należy wykony 
wać operacyę. Po usunięciu źródła światła 
barw nego pacyent po upływ ie bardzo krótkiego 
czasu wraca do stanu normalnego. W  celu objaś
nienia działania promieni niebieskich można prz\ 
puszczać, że objaw y znieczulenia w ystępują na 
tle hypnotyczuern, lecz ponieważ promienie czer 
wone i żółte nie wywołują podobnego skutku, 
hypoteza ta  je s t bardzo mało prawdopodobną. 
A utor zdołał jedjm ie stw ierdzić niezaprzeczenie. 
że promienie niebieskie działają na mózg za po
średnictw em  nerw u wzrokowego, lecz mechanizm 
działania tego w yśw ietlony przez autora nic 
został. K . B .

(R. g. d. S.).
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za czas od d. 1 do d. 10 sierpnia 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na stacy i m eteorologicznej przy  Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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