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KWESTYE ZASADNICZE 
W NAUKACH PRZYRODNICZYCH *).

Stan pierwotny wiedzy ludzkiej o świecie 
przedstawia łączność nierozdzielną poglądów 
religijnych, przyrodniczych, medycznych 
i filozoficznych. Duchowny jest w jednej 
osobie lekarzem, przyrodnikiem i filozofem. 
Najrozmaitsze poglądy żyją w nim w najle
pszej zgodzie. Na tym stopnia rozwoju sto
ją  wszystkie ludy pierwotne.

Na wyższym cokolwiek stopnia zaczyna 
się różnicowanie, a wraz z niem zjawiają 
się sprzeczności. Doświadczenie wzrasta. 
Najrozmaitsze cykle doświadczeń są tłuma
czone z różnych punktów widzenia. Przy-

') Odczyt niniejszy został wygłoszony d. 29 
kwietnia 1905 roku na ogólnem posiedzeniu X  
zjazdu holenderskich lekarzy i przyrodników 
w Arnheitnie i w formie nieco rozszerzonej z przy- 
piskami autora świeżo opuścił prasę w książeczce 
p. t. „Prinzipienfragen in der Naturwissenschaftu. 
Jena. Gustaw Fischer 1905. 28 str. Poglądy wy
powiedziane tutaj przez autora są dopełnieniem 
i dalszem rozwinięciem myśli, wyrażonych w in
nej broszurze, która niedawno opuściła prasę 
w polskim przekładzie p. t. „Przyrodoznawstwo 
i pogląd na światu str. 27-J-XVI. Warszawa 
1905. Księgarnia naukowa. Cena 30 kop. 
(Przyp. tłum.).

rodnik występuje w świadomem przeciwień
stwie względem duchownego, duchowny 
względem filozofa i lekarza. W ten sposób 
powstały już w starożytności, bardziej je
dnak w czasach następujących po epoce du
chowego odrodzenia, rozmaite niezależne 
jedna od drugiej gałęzi wiedzy z własnemi 
poglądami, z własnemi zasadami.

Lecz w miarę tego jak uświadamiano so
bie przeciwieństwa, zaczęła występować 
i dążność do ich wyrównania. Zjawia się 
żądanie jedności zasad. Filozofia przeważ
nie starała się zadość uczynić tej potrzebie. 
Ona też do dziś dnia zachowała kolektywny 
charakter pierwocin wiedzy ludzkiej. Lecz 
filozofia zbyt długo lekceważyła doświadcze
nie i pozwalała rozrastać się spekulacyi, a to 
nie może zadowolić przyrodniczego sposobu 
myślenia. Przyrodoznawstwo więc samo po
stanowiło usunąć przeciwieństwa z początku 
w domu własnym, później zaś i poza jego 
granicami. Tak całą medycynę bardzo szyb
ko przeniknął przyrodniczy sposób myślenia. 
Tak przyrodoznawstwo w naszych czasach 
usilnie się stara pochłonąć filozofię i z za
sad przyrodniczych stworzyć własny, wszy
stko obejmujący, jedyny pogląd na świat. 
Nawet poglądy religijne będą prędzej czy 
później wciągnięte do tego wielkiego proce
su asymilacyjnego przyrodoznawstwa. Wpra
wdzie, nie brak tutaj i silnych prądów dy
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fuzyjnych na granicy zetknięcia. Przeci
wieństwa są zbyt wielkie, żeby można było 
je wyrównać natychmiast. Przyrodoznaw
stwo ma również dość pracy i w domu włas
nym. Nie jesteśmy jeszcze u kresu i nigdy 
tam nie dojdziemy. Rozwój ducha ludzkiego 
jest nieograniczony. Nie należy atoli zapo
minać, że czasy obecne mniej lub więcej 
świadomie dążą do wywalczenia przyrodni
czego poglądu na świat, i słusznie, gdyż 
w przyrodzie ostatecznie ma źródło wszelkie 
poznanie i ona stanowi ów pierwszy właści
wy i niezawodny materyał, z którego tworzą 
się nasze pojęcia. To też wszelka spekula- 
cya musi zawsze z przyrody wychodzić i do 
niej wracać, żeby w niej znaleść swój spraw
dzian. „Dlaczego lubię najbardziej obcować 
z przyrodą? ponieważ słuszność zawsze jest 
po jej stronie, ja zaś tylko mogę błądzić. 
Tymczasem, gdy mam do czynienia z ludźmi 
raz błądzą oni, to znów ja  i tak dalej ciągle, 
że nie mam pewności żadnej: jeżeli jednak 
potrafię siebie umieścić wśród przyrody, 
wówczas mam wszystko4*, powiada Goethe.

Śmiałe przedsięwzięcie przyrodoznawstwa 
stworzenia poglądu na świat może atoli tylko 
wówczas urzeczywistnić się, jeżeli się uda 
wyprowadzić cały świat doświadczeń z jedy
nej zasady, jednakowej dla wszystkich od
dzielnych gałęzi wiedzy.

Pluralizm lub nawet tylko dualizm sprze
cznych zasad w różnych cyklach doświad
czeń nie jest punktem ostatecznym poznania.

W pojęciu poznania leży własność reduk
cyjna, własność sprowadzania wielorakości 
rzeczy do wspólnych zasad. Ten proces po
znania, konsekwentnie przeprowadzony, mo
że ostatecznie doprowadzić tylko do moniz- 
mu zasad; jeżeli zaś nie, to znaczy, żeśmy po
pełnili błąd i że rachunek nasz jest błędny.

Jeżeli więc uprzytomnimy sobie teraz stan 
obecny poglądów przyrodniczych, to znaj
dziemy w całym naszym materyale poznaw
czym tylko dwa punkty, przy których przy
rodnicy natrafiają czasami na trudności, 
chcąc osiągnąć cel monistycznego poznania.

Jestto popierwsze kwestya:
Ozy procesy życiowe opierają się na tych 

samych zasadach, co zjawiska w przyrodzie 
martwej?

I  podrugie kwestya:
Czy zjawiska psychiczne można sprowa

dzić do tych samych zasad, co i zjawiska cie
lesne?

Oto są dwa punkty, przy których i dzisiaj 
jeszcze potyka się niejeden przyrodnik, przy 
których i dzisiaj niejeden jezcze przypuszcza 
konieczność przyjęcia, obok zasad przyrodo
znawstwa, mistycznej zasady innego rodzaju.

Przyjęcie dualizmu zasad jest, ma się ro
zumieć, wygodniejszą rzeczą, niż praca nad 
rozwiązaniem zagadnienia w duchu moni- 
stycznym.

Zrzeczenie się tłumaczenia nie wymaga 
dalszej pracy; nie może jednak nas zadowo
lić. Przypuszczam, że dzisiaj właśnie, kie
dy mistycyzm znowuż wychodzi ze swoich 
ciemnych kątów i zjawia się na różnych po
lach życia ludzkiego, zarówno w religii i filo
zofii, jak w sztuce i w nauce, będzie bardzo 
odpowiednią rzeczą zbadać czy my rzeczy
wiście mamy jakiekolwiek podstawy, pozwa
lające nam w tych dwu ważnych kwestyach 
uchylać się do monistycznego wyjaśnienia.

Dualizm witalistyczny nie jest wcale zja
wiskiem nowem w naukach przyrodniczych. 
Istniał on już raz w X VIII i X IX  stuleciu. 
Lecz przyrodoznawstwo pogrzebało go kilka
dziesiąt la t temu, Obecnie nieboszczyk znów 
zmartwychwstał. Nazwa „neowitalizm1* mo
że tylko oznaczać wskrzeszenie dawnego wi
talizmu. W rzeczywistości sama nazwa „ne- 
o witalizm*1 nie znaczy nic, gdyż nie da się 
ona bliżej określić i bywa w najrozmaitszy 
sposób stosowana względem rzeczy, które 
nie mają pomiędzy sobą nic wspólnego. To 
też nie ma najmniejszego znaczenia, jeżeli 
ktoś nazywa siebie neowitalistą.

Przez to jeszcze niczego nie dowiadujemy 
się o jego stanowisku względem kwestyi za
sad panujących w przyrodzie ożywionej. 
Musimy dopiero w każdym poszczególnym 
przypadku poddać rozbiorowi poglądy, jakie 
się kryją pod tem niezręcznem, często źle 
używanem wyrażeniem. Nie należy to by
najmniej do wdzięcznych zadań, gdyż poglą
dy te są częstokroć nadzwyczaj bałamutne. 
Lecz w tem być może, leży charakterystycz
na cecha „neowitalizmu11.

Denn eben wo Begriffe fehlen,
Da stellt ein W ort zur rechten Zeit

[sich ein11 
„Gdyż tam gdzie pojęć brak,
Zastąpić można je wyrazem11.
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Przedewszystkiem więc spróbujemy rzecz 
wyjaśnić. Przypatrzymy się, jakie podstawy 
posiada witalizm współczesny przeciw przy
jęciu jedności zasad w świecie ożywionym 
i martwym i zbadamy, czy podstawy te wy
trzymują krytykę. Najlepiej zatrzymajmy 
się przytem nad zbadaniem różnic pomiędzy 
światem ożywionym, a przyrodą martwą.

Jest rzeczą zrozumiałą, że mogą być tutaj 
brane pod uwagę tylko różnice głębokie, 
które oddzielają wszystkie możliwe układy 
nieorganiczne od wszystkich organizmów 
ożywionych, a więc zarówno od prostego 
pełzaka (ameby), jak od złożonego państwa 
komórek, jakiem jest ciało człowieka.

Wobec powierzchownego rozpatrywania 
sprawy wydaje się nam, że takich różnic jest 
wielka ilość, i w czasach uprzednich, jak  to 
dziś czyni niejeden profan, nagromadzano 

takie cechy w wielkiej obfitości. Wspomnę 
tylko' o różnicach w kształcie, budowie, 
wzroście, rozmnażaniu, rozwoju, pobudliwo- 
. ci, dowolności ruchów i wielu innych. 
;ecz pod ostrzem krytyki szybko wychodzi 

na jaw fakt, że tem mniej będzie różnic, im 
głębiej sięga nasza analiza. Różnice rzuca- 
ą się nam w oczy, gdy mamy do czynienia 
określonemi kombinacyami cech; lecz zni- 
ają w końcu zupełnie z chwilą, gdy rozłoży

my owe kompleksy na ich najprostsze części 
składowe.

Rzucająca się w oczy różnica pomiędzy 
organizmem żyjącym a układami nieorgani- 
;znemi polega na określonej kombinacyi 
cech pierwiastkowych, nie zaś na samych 
cechach.

Jest to ważny, zbyt mało uwzględniany 
fakt, i stąd bije wieczne źródło spekulacyi 
witalistycznych, o ile tylko one wogóle wy
rastają z podstaw przyrodniczych, a nie 
czerpią swych soków z wymykającej się poza 
sferę badań mistyki. To też chciałbym fakt 
ten wyjaśnić na przykładach.

Rzucająca się w oczy różnica pomiędzy 
organizmami a układami nieorganicznemi 
leży, jak wiadomo, w składzie chemicznym. 
Jest to być może najbardziej wybitna różni
ca, jaką obecnie możemy wykazać. Wszy
stkie organizmy bez wyjątku odznaczają się 
posiadaniem bardzo skomplikowanych związ
ków węglowych, a przedewszystkiem związ
ków białka. Żaden układ nieorganiczny nie

posiada podobnych ugrupowań. Jeżeli je
dnak nasza analiza sięgnie głębiej aż do naj
prostszych części składowych, wówczas nie 
znajdziemy w substancyi żyjącej żadnych 
innych pierwiastków, niż te, jakie się znaj
dują w przyrodzie nieorganicznej. Różnica 
polega tylko na kombinacyi.

Idźmy dalej. Każda żywa substancya, do
póki jest obdarzona własnościami życia, 
przemienia materyę i rośnie. Trudno było
by nam wskazać jakikolwiek układ nieorga
niczny, gdziebyśmy mogli znaleźć podobną 
kombinacyę przemiany materyi i wzrostu. 
Jednakże przemiana materyi bez wzrostu t. j. 
odtwarzanie się i rozkład jednakowych związ
ków jest rzeczą znaną dla wielu układów 
martwych. Wspomnę tylko o katalizato
rach chemicznych. Tak samo z drugiej stro
ny znamy w układach martwych i wzrost 
sam w sobie, t. j. bez przemiany materyi. 
Mam tu na myśli różne kondensacye i polime- 
ryzacye związków chemicznych. Każda więc 
cecha wzięta oddzielnie ma swoje analogie 
w świecie nieorganicznym. Czego jednak 
w przyrodzie martwej nie możemy znaleźć, 
jest to kombinacya obudwu cech razem wzię
tych.

Jeszcze jeden przykład. Wszystkie orga
nizmy posiadają jednakowy pierwiastek bu
dowy—komórkę. Nigdzie w przyrodzie nie
organicznej podobne pierwiastki struktural
ne nie są znane. Lecz co to jest komórka? 
Analiza wskazuje nam, że składa się ona 
znowuż z kombinacyi przeróżnych związków 
chemicznych, a więc w rezultacie ostatecznym 
znowuż z pierwiastków świata nieorgani
cznego.

Można nić takich rozumowań snuć wciąż 
dalej na wszystkie materyalne, energetyczne 
i strukturalne cechy organizmu, jednem sło
wem na wszystkie oznaki życia. Rezultat 
jest zawsze ten sam: o ile analiza jest dosta
tecznie gruntowna, zawsze dochodzę do tych 
samych zasad, jakie panują w świecie nieor
ganicznym.

Taki jest rezultat analizy przyrodniczej, 
i W jaki więc sposób witalizm dochodzi do 

przyjęcia swej zasady mistycznej? Przy
puszczam, że tylko dlatego, ponieważ jego 
analiza sięga nie dość głęboko. Paktem zna
miennym pod tym względem wydaje mi się 
to, że główni wyznawcy współczesnych idei
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witalistycznych należą do szeregu morfolo- I 
gów i witalizm swój starają się uzasadnić 
morfologicznie w dziedzinie zjawisk powsta
wania form. Fizyologia odrzuciła witalizm 1). 
Fakt ten wydaje mi się godnym uwagi, po
nieważ zagadnienia tworzenia się form nale
żą właśnie do zagadnień tego rodzaju, w któ
rych analiza przeniknęła niezbyt głęboko. 
Stąd też u niektórych nawet wybitnych mor
fologów panują pewne dogmaty, znikające 
po głębszem ujęciu zagadnienia, przedsta
wiające pozostałość dawnej mistyki, w któ
rej dążenia witalistyczne wciąż jeszcze znaj
dują oparcie.

Do takich dogmatów zaliczam np. mgliste 
poglądy o jakiejś tajemniczej organizacyi, 
stojącej ponad zasadami fizyki i chemii. 
Jeszcze przed kilku laty wypowiedział się 
wybitny anatom, który zresztą zastrzega się 
wyraźnie przeciwko zarzutowi witalizmu, 
„że organizm żyjący nie jest tylko komplek
sem substancyi chemicznych i podłożem sił 
fizycznych, lecz że prócz tego (sic!) posiada 
on jeszcze specyalną organizacyę, strukturę, 
przez którą różni się zasadniczo od świata 
nieorganicznego11 i że dlatego (!) pogląd, któ
ry „nie widzi w procesie życiowym nic in
nego, jak tylko zagadnienie ehemiczno-fizy- 
czne i mechaniczne" należy odrzucić tak sa
mo, jak i mistykę witalizmu 3). Przypusz-

!) Rzecz charakterystyczna, że Bunge, który 
w pierwszem wydaniu swego pobudzającego do 
myślenia „Podręcznika chemii fizyologicznej i pa
tologicznej 11 rozdziałem wstępnym („Witalizm  
a mechanizm1*) wywołał wrażenie, jakoby podzie
lał poglądy witalistyczne, obecnie, jak mi to ko
munikuje listownie, kładzie specyalny nacisk na 
to, żeby nie uważać go za zwolennika nauki o spe- 
cyalnej sile życiowej. Stosownie do tego zmie
nił również on w ostatniem wydaniu swego pod
ręcznika tytuł rozdziału pierwszego na „Idealizm 
a mechanizm11 i poprawił niektóre, mogące być 
rozmaicie zrozumiane, ustępy tego rozdziału.

Neumeistra witalistyczne „Poglądy na istotą 
zjawisk życiowych11 („Betrachtungen tiber das 
Wesen der Lebenserscbeinungen11, Jena, 1903) 
są zbyt bałamutne z powodu wielkiego braku za
równo własnych doświadczeń biologicznych, jak 
i myśli filozoficznej, aby należało je na seryo 
uwzględniać w fizyologii.

2) Oskar Hertwig: „Die Lehre von Organismus 
und ihreBeziechung zur Socialwissenschaft11 (Nau
ka o organizmie i jej stosunek do nauk społecz
nych). Mowa, wypowiedziana z powodu uroczy
stości urodzin J. Ces. M. Wilhelma II. Berlin 
1899.

czam, że nikt nie wątpi, że organizm, oczy
wiście, swoją strukturą, np. budową komór
kową, różni się od wszystkich układów nie- 

( organicznych, lecz żeby ta struktura miała 
być czemś innem, niż wyrazem fizycznych 
i chemicznych t. j. mechanicznych zasad, 
z tem w żaden sposób nie mogę się zgodzić. 
Przeciwnie, znajduję, że cały proces tworze
nia się form zorganizowanych coraz bardziej 
i bardziej rozpływa się w zagadnieniach fi
zycznych i chemicznych i że morfologia 
w ostatecznym rezultacie tak samo jak już 
dziś fizyologia, nie może być niczem innem, 
jak specyalną fizyką i chemią organizmów. 
Obecny kierunek mechaniki rozwoju słuszuie 
uznał tę zasadę i oddawna już pracuje z po
wodzeniem na tem polu.

Wspomnę tylko o licznych badaniach 
Rouxa, Rhumblera i innych. Błąd polega 

i na tem, że powstawanie formy lub struktu
ry przeciwstawia się zjawiskom chemicznym 
i fizycznym. Zapomina się, że przecież 
wszystkie ciała posiadają formę i strukturę 

| i że właśnie fizyka i chemia, t. j. mechanika 
zajmuje się analizą tych stosunków. Cała 
nasza chemia dzisiejsza jest przecież chemią 
budowy i tylko swemu stereochemicznemu 
sposobowi ujmowania rzeczy zawdzięcza ona 
swe wspaniałe zdobycze. Z cechami formy 
i struktury nie wyjdziemy nigdy poza grani-

Wyrażoną tutaj myśl przewodnią o przeciwień
stwie pomiędzy procesami chemiczneini a fizycz- 
nemi z jednej strony, a zjawiskami tworzenia się 
form z drugiej, rozwinął Hertwig jeszcze dalej 
w swojej mowie rektorskiej „Ueber die Aufga- 
ben anatomisch-biologischer Institute in Unter- 
richt und Forschung1'. (0  zadaniach instytutów 
anatomiczno-biologicznych w nauczaniu i prowa
dzeniu badań). (Berlin. 1904) (por. dodatek 4).

Hertwig dotyka tutaj wyrażonego przeze mnie 
w „Fizyologii ogólnej11 (Allgemeine Physiologie) 
żądania, żeby fizyologia, jeżeli chce sięgnąć głę
biej w analizie zjawisk życiowych, zwróciła się do 
badań nad komórką i robi uwagę: „propozycya 
taka przeniosłaby odrazu punkt ciężkości badań 
fizyologicznych z ich właściwej, dotychczasowej 
dziedziny. Twórcy i wielcy mistrze fizyologii 
współczesnej, który wyodrębnili ją od anatomii, 
Du Bois Reymond i Helmholtz widzieli jej zada
nie w badaniu fizycznych i chemicznych procesów 
w zjawiskach życia. Według ich zdania fizyolo
gia rozpada się na biochemię i biofizykę11. Me
tody badania są przeważnie te same, co w chemii 
i w fizyce11. „Tak i w przyszłości fizyologia, je
żeli chce w dalszym ciągu uprawiać i rozszerzać 
własną ważną dziedzinę pracy, musi przedewszj'-
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ce zagadnień chemicznych i fizycznych. 
Fakt, że makroskopowa i mikroskopowa for
ma i struktura w państwie organizmów jest 
inna, niż w świecie nieorganicznym, nie 
zmienia postaci rzeczy. Przecież i w świe
cie nieorganicznym są one nadzwyczaj różno
rodne. Lecz przez to nie zdobywamy żadnej

stkiem posługiwać się metodami fizyki i chemii. 
Kto opanuje przeto i wyzyska te metody, odstąpi 
mikroskop, w myśl zasady podziału pracy.... ana
tomom, histologom i embryologom11.

W tych słowach jasno został wyrażony pogląd, 
że z chwilą, gdy fizyologia zwraca się do badań 
zjawisk życiowych, zachodzących w komórce 
i używa mikroskopu, biochemia i biofizyka wraz 
z ich metodami nie mają nie do czynienia. Mu
sze przyznać, że tutaj nie rozumiem zgoła mego 
szanownego nauczyciela Hertwiga. Tutaj, oczy
wiście, leży miedzy nami przepaść głęboka. We
dług mego zdania, badanie zjawisk życiowych 
w komórce może być prowadzone tylko według 
tych samych zasad, co i badanie przejawów życia 
w ciele wyższych zwierząt. Fizyologia komórko
wa według mego pojmowania, nie może być ni- 
czem innem, jak fizyką i chemią komórki. Czy 
przy tem używam mikroskopu, czy też nie, to nie 
zmienia postaci rzeczy. Robię to, co właśnie jest 
potrzebne, i oczywiście nie zawsze może zachodzić 
ta potrzeba.

Nie mogę jednak zrozumieć, dlaczego w ba
daniu fizyologicznego zagadnienia wewnątrz ko
mórki ma zniknąć fizyka i chemia i stosowanie 
metod fizycznych i chemicznych, i dlaczego wobec 
zastosowania mikroskopu „punkt ciężkości badań 
fizyologicznych miałby być zepchnięty z właści
wej dziedziny14. W rzeczywistości, nawet roz
wój fizyologii współczesnej wykazuje co innego. 
Xie widzę również żadnej podstawy, dlaczego fi- • 
zyologia ma zatrzymać się przed komórką i dal
sze badanie życia komórki pozostawić morfolo
gom. Skutki braku właśnie fizyologicznego spo
sobu myślenia w badaniu życia komórki uwido
czniły się przecież w nauce o tworzeniu się form 
(jak to wykazałem w tekście). Rozdzielanie 
obudwu nauk w ten sposób, że morfologia tam 
sięga, gdzie mikroskop, fizyologia zaś, gdzie fizy
ka i chemia, jest niemożliwe chociażby z tego 
prostego względu, że obie rzeczy nie wyłączają 
się wzajemnie. Lecz pomimo to posiadam zupeł
nie inne pojęcie o istocie i treści wiedzy. Dla 
ronię wiedza opiera się tylko na zagadnieniach, 
a nie na przypadkowych metodach. Przy tem 
każdy posiada wolność zagadnienie swej wiedzy 
lub badań, pojmować szeroko lub ciasno i wybie
rać, co mu się podoba. Jeżeli chce rzeczywiście 
naukowo traktować zagadnienia, to może stosować 
każdą metodę, która najszybciej posuwa wiedzę 
naprzód. Wolność nauki musi być zachowana 
1 pod tym względem.

i nowej zasady. A więc, precz z dogmatem 
mistycznej „organizacyi“!

Drugi dość rozpowszechniony dogmat 
morfologiczny łączy się ściśle z pierwszym. 
Utrudnia on postęp w analizie mechanicznej 

j  zjawisk tworzenia się form i przez to z fizyo
logicznego punktu widzenia musi być sta- 

i nowczo odrzucony. Jest to dogmat o sta
łym stanie skupienia substancyi żywej. 
Rzecz zrozumiała, że fakt pewnej stałości 
formy i struktury organicznej naprowadza 
mimowoli na myśl, że i życie jest ściśle 
związane ze stałym stanem skupienia. Tego 
rodzaju wyobrażenie, rzeczywiście, pewien 
czas panowało nawet w fizyologii *) i pod
trzymywane było wciąż przez różne spostrze
żenia morfologiczne, a przed ewszy stkiem 
przez wykazanie istnienia w pewnych ko
mórkach niteczek (fibrylli), siatek i granul. 
Do tego dołączyły się jeszcze spekulacye na 
temat hypotetycznej budowy cząsteczkowej 
protoplazmy. W jaki jednak sposób jeszcze 
i dziś mógł się utrzymać dogmat o „bez
względnie stałem skupieniu1' jako podłożu 
zjawisk życiowych, jest z punktu widzenia 
naszych nowoczesnych pojęć fizyologicznych 
rzeczą niezrozumiałą. Uwzględnienie naj-

1) Nawet Pfltiger wyraził raz tego rodzaju poj
mowanie w swej mowie rektorskiej w r. 1889. 
(„Die allgemeinen Lebenserscheinungen11. Ogól
ne zjawiska życia. Bonn. 1889. str. 30 i nast.) 
Pfluger przypuszczał wówczas, że „galaretowaty 
stan osocza komórkowego przedstawia mieszaninę 
ścisłą materyi absolutnie ciekłej z absolutnie sta
łą1'. Podług jego poglądu, substancya stała, 
występująca zwłaszcza w formie cieniutkich nitek 
ma być właściwem podłożem życia. Pfluger zwra
ca przytem uwagę na fakt, że już Max Schultze 
wykazał, że nerwy składają się z delikatnych ni
teczek.

Jeszcze przed laty 10-u podobny pogląd wyra
ził również Rosenthal (Biolog. Centralblatt T. XV  
1895) mówiąc: „Jednostronne przyjmowanie cie
kłego stanu skupienia protoplazmy i próba wytłu
maczenia w ten sposób jej struktury nie wydaje 
mi się pomysłem szczęśliwym. Trudności zmniej
szą się, o ile będziemy pojmowali protoplazmę, ja
ko nadzwyczaj luźne rusztowanie z substancyi sta
łej przepojonej wodą11.

Tymczasom badania Quinckego, Bertholda, 
Biitschlego, Verworna, Jenseńa i innych a prze- 
dewszystkiem wyczerpujące studya Rhumblera 
(w Zeitschr. f. allgem. Physiologie. Tom 1. 1902 
i T. 2 1903), dowiodły niezbicie, że o stałej stru
kturze substancyi żywej nie może być mowy.
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zwyklejszego zjawiska fizyologicznego—fak
tu przemiany materyi wystarcza, żeby ów 
dogmat ostatecznie usunąć.

Wiemy obecnie, że bez przemiany materyi 
niema życia. Dopóki układ organiczny ży
je, dopóty posiada przemianę materyi. To sa
mo dotyczę zarówno państwa komórek, jak 
i oddzielnych komórek lub też najdrobniej
szych części składowych w icb budowie. 
Część, nie posiadająca przemiany materyi, 
nie żyje. Życia i przemiany materyi nie 
można rozdzielić. Tymczasem przemiana 
materyi i „bezwzględnie stały stan skupie
ni a “ wykluczają się wzajemnie.

Jeżeli gdziekolwiek w organizmie znajdu
ję bezwzględnie stały stan skupienia, wów
czas z czystem sumieniem mogę powiedzieć: I 
część stała nie żyje. Przykładem mogą być j  

substancye szkieletu. Przeciwnie, jeżeli ja- j 
kaś część żyje, nie może ona być absolutnie 
stałą. Istota przemiany materyi polega na ; 
tem, że atomy i cząsteczki w ustawicznym 
są ruchu. Możemy wprawdzie za pomocą oka 
uzbrojonego stwierdzić istnienie bardzo wy- j 
raźnej struktury w częściach żyjących. Lecz 
struktury te mogą być tego rodzaju jak 
w fontannie lub płomieniu gazu, pochodzące 
stąd, że pewne cząsteczki przebiegają wciąż 
w określonym kierunku po określonych dro
gach. W ten sam sposób musimy sobie 
przedstawić struktury i kształty substancyi 
żyjącej. Tego rodzaju pojmowanie musi 
przejść w ciało i krew morfologicznego my
ślenia i musi być stosowane wszędzie, gdzie 
tylko mowa o strukturach i formach, nie na
leżących do martwych substancyj skieletu. 
Zasada „IIavTa pst11 (wszystko płynie) doty
czę również i morfologii organicznej.

Przełożył z niem. B. H.
(DN)

O PRZYCZYNACH PRĄDÓW 
MORSKICH }).

W kwestyi przyczyn prądów morskich 
wypowiadano zdania najrozmaitsze. Jednak
że większość oceanografów za główną przy
czynę wielkich prądów uważa wiatry stałe 
lub przeważające.

J) Punkty wytyczne wykładu profesora Frid- 
tjofa Nansena. Ciel et Terre z dn. 1 września 
1905 r.

Prof Nansen mniema, że badając tę kwe- 
styę, niesłusznie opierano się na hypotezie, 
jakoby wszystkie wielkie prądy oceaniczne 
miały tę samę przyczynę: wiatr albo różnice 
gęstości pomiędzy róźnemi warstwami -wo
dy. Dla niego przyczyny tego zjawiska są 
bardziej skomplikowane; istnieją prądy mor
skie natury rozmaitej i mające przyczyn, 
różne: tak np. prąd biegunowy Grenlandvi 
wschodniej i Gulfstream czyli wielki prąd 
północno-atlantycki.

Nansen tłumaczy powstawanie prądów 
morskich trzema wielkiemi źródłami energii 
a mianowicie: 1) temperaturą własną ziemi;
2) siłą przyciągania, wywieraną przez inne 
ciała niebieskie, głównie przez księżyc, lecz 
w części także przez słońce, i 3) promienio
waniem ciepła słonecznego. Ta ostatnia 
przyczyna jest bezporównania ważniejsza od 
dwu pierwszych.

I. Temperatura ziemi.
Ciepło, pochodzące z ogniska centralnego 

naszego globu, udzielające się wodzie za po
średnictwem dna morskiego, wymyka się 
z pod wszelkiej oceny w porównaniu z ten', 
które woda morska otrzymuje od promieni 
słonecznych. Co najwyżej mogłoby ono 
po upływie roku podnieść o setną część sto
pnia temperaturę warstwy wody, z dnem są
siadującej grubej na 100 m. Ruch wody, 
który stąd wyniknąć może, jest nieskończe
nie powolny i całkiem nieuchwytny w po
równaniu z ruchem, wywoływanym przez 
ciepło słoneczne. Mimo to ma on pewne 
znaczenie z punktu widzenia cyrkulacyi 
warstw oceanicznych, najgłębiej położonych; 
jakkolwiek słabe jest to ogrzewanie, gdyby 
nie ono, warstwy te pozostawałyby zawsze 
cięższemi od warstw wierzchnich i przeto 
nieruchomemi, a warunki życia organiczne
go w tych głębinach stawałyby się bezwąt- 
pienia coraz to gorszemi, co, jak się zdaje, 
bynajmniej nie zachodzi.

II. Przyciąganie księżyca i słońca.
Astronomowie przypuszczają, że w kolei 

wieków obrót ziemi zwolniał z powodu że 
skutkiem tarcia wody przypływ oceanu 
opóźnił się nieco i że przyciąganie, wywie
rane przez ciała niebieskie, a będące przy
czyną przypływu i odpływu w masie tych 

' fal zapóźnionych powinno wywierać działa-
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nie hamujące na obrót ziemi. Jeżeli tak jest, 
to moc powstrzymująca księżyca a także, 
w rozmiarach mniejszych, i słońca dążyć bę
dzie do wprawienia w ruch wody morskiej 
w kierunku przeciwnym kierunkowi obrotu.

H. Hertz rozpatrzył bliżej to ostatnie za
gadnienie i doszedł do wniosku, że siła ta, 
jeżeli chodzi o krążenie wody w morzach, 
nie może mieć żadnego prawie znaczenia. 
Obliczył on (obliczenia te mogą być tylko 
przybliżone z powodu, że wchodzą w nie ele
menty nieznane), że tą  drogą powstać może 
prąd, płynący z prędkością 100 m na go
dzinę, t. j. 2,8 cm na sekundę czyli 1,3 mili 
morskiej na dobę. Otóż prądy równikowe 
Atlantyku mają na powierzchni prędkości, 
wynoszące 25 do 40 a nawet do 50 cm na 
sekundę.

Jeżeli przypuścimy z niektórymi astrono
mami (zwłaszcza godna uwagi jest książka 
G-. H. Darwina o przypływach i odpływach, 
wydana w r. 1901 w Londynie), że księżyc 
był niegdyś bliższy ziemi aniżeli jest dzisiaj, 
natenczas wyda nam się rzeczą prawdopo
dobną, że w epokach geologicznych pierwo
tnych odgrywał on rolę znacznie większą 
i że wywoływał w oceanach krążenie wód 
znacznie silniejsze, wielce odmienne od cyr- 
kulacyi dzisiejszej, tembardziej, że rozkład 
lądów i mórz był wtedy również zupełnie in
ny. A że z drugiej strony księżyc musi wy
wierać wpływ podobny i na warstwy atmo
sferyczne, przeto jest prawdopodobne, że 
cyrkulacya powietrza też była całkiem inna 
w ciągu owych okresów geologicznych, co 
niewątpliwie musiało się odbić na prądach 
oceanicznych.

III. Promieniowanie ciepła słonecznego.

Promieniowanie słoneczne pozostało dzi
siaj źródłem energii najczynniejszem, jeżeli 
chodzi o wytwarzanie obecnej cyrkulacyi 
wód oceanicznych lub morskich.

Działa ono w części pośrednio:
a) za pośrednictwem prądów, wytwarza- 

rzanych w atmosferze, t. j. wiatrów i pr^ez 
zetknięcie tych ostatnich z powierzchnią 
mórz; prądom tą drogą powstałym nadaje
my miano prądów powietrznych.

Po części zaś bezpośrednio:
b) przez ogrzewanie wody morskiej, z cze

go pochodzą prądy cieplne;

c) drogą parowania na powierzchni morza 
oraz deszczów w innych okolicach, skąd 
prądy opadowe.

Nie będziemy mówili o prądach „kompen- 
sacyjnych“, które zresztą mają znaczenie bar
dzo podrzędne.

Rozpatrzmy po jednemu sposoby, jakiemi 
ujawnia się lub wyraża działanie promienio
wania słonecznego na wodę oceanów.

Po pracach Zoppritza, dotyczących wywo
ływania przez wiatry prądów morskich 
trwałych, wielu oceanografów dość chę
tnie uznało zarozwiązane zagadnienie o przy
czynie pierwotnej, zasadniczej tych prądów. 
Atoli w obliczeniach swych, dotyczących si
ły poruszającej, jaką wiatr wywiera na war
stwy wody w różnych głębokościach, Zop- 
pritz nie uwzględnił wcale działania odchy
lającego obrotu ziemi; działania, któremu 
ulegają wszelkie prądy wodne lub powietrz
ne, tak, że argumentacya Zoppritza jest słu
szna jedynie dla równika. A zatem rachun
ki jego nie mogą być przekonywające. Nadto 
współczynnik oporu wody, przyjęty przez 
Zoppritza, jest znacznie zamały.

Dodajmy, że w miarę zwiększania się sze
rokości owo działanie odchylające musi 
wzmagać się dla prądów poziomych.

Jeżeli tak rzecz się ma już w razie ruchu 
wód na powierzchni, to tem bardziej działa
nie powyższe wystąpić musi w warstwach 
głębszych. W rzeczy samej, warstwa, któ
rą przez tarcie wprawia w ruch warstwa wy
żej położona, nie może poruszać się ściśle 
w tym samym kierunku, ponieważ odchyla 
ją obrót ziemi. Zetknięcie czyli tarcie przed
stawia jednę siłę czynną, działanie odchyla
jące obrotu ziemi — drugą; warstwa dolna 
otrzymuje impuls, który jest wypadkową 
tych dwu działań, razem wziętych.

Tak więc zboczenie wody wprawionej 
w ruch przez napór wiatrów powinno wzra
stać mniej lub więcej szybko wraz z prędko- 
cią i, o ile zjawisku nie staną na zawadzie 
blizkość brzegu lub sąsiedztwo innego mo
rza (odpychanie wody), prąd powinien w pe
wnej danej głębokości, przybrać kierunek, 
przeciwny kierunkowi wiatru, by w pewnej 
innej głębokości większej, skierować się 
w tę samę stronę, co wiatr.

Wobec tego łatwo zrozumieć, że w mo
rzach otwartych prędkość prądów, zawdzię-
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czających swe pochodzenie wiatrom, musi 
maleć szybko w miarę zwiększania się głę
bokości.

Z powyższego wynika jeszcze i to, że wszę
dzie z wyjątkiem równika, gdzie siła odchy- i 
łająca jest zerem, głębokość, jaką osiągnąć 
może prąd wietrzny, musi być bardzo ogra
niczona i że głębokość ta  musi się zmniej- | 
szać, gdy się zwiększa szerokość geografi- | 
czna; faktycznie głębokość jest odwrotnie j 
proporcyonalna do pierwiastka kwadratowe- j  

go wstawy wysokości bieguna.
Podobnież (zawsze z wyjątkiem równika) 

prędkość powierzchniowa maxima, jaką 
osiągnąć może prąd, wywołany przez pe
wien określony wiatr, jest także bardzo ogra- | 
niczona i musi maleć w miarę wzrastania j  

szerokości geograficznej, a prąd tego rodzą- j  

ju musi zatrzymać się po upływie czasu | 
niezbyt długiego, ponieważ może dosięgnąć I 
ograniczonej tylko i oznaczonej głębokości.

Ważne jest także w badaniu wpływu wia- 1 
trów stałych na prądy morskie nie zapomi
nać o tem, że woda morska nie posiada gę
stości jednostajnej ani w kierunku piono- i 
wym, ani też w poziomym.

W warstwie o gęstości jednostajnej po
wstać może ruch cyrkulacyjny (prąd) pozio
my, ale nie krążenie pionowe, z czasem bo
wiem woda mniej gęsta nie może już być 
zastąpiona przez wodę gęstszą czyli cięższą, 
jeżeli ta ostatnia nie zamieniła się uprzednio 
na lżejszą.

Zresztą, z biegiem czasu, krążenie pozio
me również musi stać się niemożliwem, po
nieważ gęstość jest niejednakowa nawet 
w warstwie poziomej, woda zaś cięższa mu
si z konieczności podejść w końcu pod wodę 
lżejszą (dając niejako nurka) i tym sposobem 
wyjść ze sfery ciągłego działania wiatru.

Naogół więc wiatry nie mogą wywoływać 
innych prądów, jak tylko miejscowe i cza
sowe.

Ostatnia uwaga: wiatry o kierunkach i 
przeciwnych mogą tylko zwiększać głębo- j  

kość prądów, zmniejszając jednocześnie ich 
prędkość, gdy tymczasem wiatry tego same- 
go kierunku lub równoległe musżą wywoły- | 
wać skutek odwrotny.

A zatem wiatry nie mogą wywoływać 
w łonie oceanów krążenia ciągłego, prądu j  

prawidłowego i stałego, albowiem sprzęci- ]

[ wiają się kierunkowi, jaki usiłują nadać 
! warstwom wody różnice w  gęstości tych 

warstw.
Skutkiem tego jest niemożliwe, by wiatry, 

jakikolwiek byłby ich kierunek, przeszko
dziły z czasem bądź przenoszeniu się w oko
lice biegunowe wody ciepłej, pochodzącej 
z pod zwrotników, bądź też wypływaniu 
wód powierzchniowych lekkich i ubogich 
w sól z mórz biegunowych lub z Bałtyku.

Ale wiatry mają bardzo wielki wpływ na 
szybkość prądów morskich.

Co do różnic w gęstości, które są przy
czyną początkową i zasadniczą prądów, to 
zależą one nie od zawartości soli w wodach, 
ale od ich temperatury. To też linie jedna
kiej gęstości co do ogólnego swego kierunku 
biegną razem z izotermami czyli liniami jed
nakiej temperatury.

Co jest pewne, to to, że kierunek — jeżeli 
nie prędkość —• wielkich prądów morskich 
określa się ilością ciepła, jaką ocean otrzy
muje bezpośrednio od słońca.

W  rzeczy samej, ponieważ ilość soli, prze
noszonej z mórz zwrotnikowych przez prą
dy, jest zawsze równoważna tej, jaka do 
mórz tych napływa, przeto tą drogą nie mo
że powstać żaden ruch ciągły bez parowania 
i ulew. Przeciwnie, ilości ciepła, jakie 
z mórz zwrotnikowych wnoszą prądy są 
daleko znaczniejsze, aniżeli ilości, które prą
dy przynoszą i tu leży przyczyna główna 
i zasadnicza przesunięć wody prawidłowych 
i stałych.

Wykonano szereg rachunków, celem ozna
czenia siły, z jaką wytwarzają się prądy we
dle gęstości a przeto i przyrostu prędkości 
tych prądów; jednakże wyniki tych badań, 
skądinąd bardzo ciekawe, nie mają żadnej 
mocy przekonywającej wobec tego, że skala 
pionowa gęstości nie jest wcale znana (usta
nowiono ją  w*sposób poważny jedynie dla 
wód norweskich), i że w rachunkach powyż
szych nie uwzględniono ani tarcia i oporu 
wody (którego współczynnik także nie jest 
znany), ani też odchyleń pochodzących z ob
rotu ziemi. Zdołano wprawdzie ustanowić 
pewne wzory, ale wzory te zawierają wiel
kości niewiadome. Nadto, brak nam rzeczy
wistej podstawy do tego rodzaju szacowań, 
mianowicie skali gęstości wedle głębokości 
oraz szerokości geograficznej dla mórz
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i oceanów. Leży tu olbrzymie pole dla ba
dań i pracy.

Pozostaje nam rozpatrzyć wpływ obrotu 
ziemi na pewne określone prądy temperatu
ry w łonie oceanów i mórz.

Przypuśćmy dla większej jasności, że glob 
nasz jest całkowicie pokryty wodą i że nie
ma na nim wcale lądów.

Gdy w pobliżu równika znajdzie się pe
wna określona ilość wody mniej gęstej, 
wówczas woda ta pod wpływem samej tylko 
siły krążenia, o której mówiliśmy powyżej, 
rozleje się bardzo wolno ku równikowi prą
dem spiralnym wkołobiegunowym, prędkość 
zaś, z jaką zbliża się ona do bieguna, zależy 
od oporu wody. A ponieważ w strefie rów
nikowej woda mniej gęsta wytwarza się 
w sposób ciągły skutkiem ogrzewania przez 
promienie słoneczne i ponieważ woda ta 
oziębia się potem w okolicy biegunowej, 
przeto pomiędzy równikiem a biegunem wy
niknąć stąd musi krążenie ciągłe i stałe.

Gdyby ziemia nie obracała się dokoła osi, 
prądy te pomiędzy równikiem a biegunem 
byłyby proste a prędkość ich zależałaby ty l
ko od oporu, jaki stawia tarcie. Lecz ponie
waż ziemia się obraca, przeto krążenie po
wyższe wyraża się w postaci prądów, coraz 
bardziej zbliżających się do bieguna drogą 
spiralną, a wobec tego długość przebiegu jest 
znacznie większa, aniżeli w hypotezie nieru
chomości kuli ziemskiej.

A zatem wymiana wody pomiędzy równi
kiem a biegunem ulega zmniejszeniu skut
kiem ruchu obrotowego, albowiem droga 
prądów wydłuża się; ponieważ wskutek te
go woda dłużej pozostaje w obrębie każdej 
z dwu stref (zwrotnikowej i biegunowej) 
przeto zarówno podniesienie temperatury 
w okolicach ciepłych, jak i oziębienie w oko
licach zimnych zostają znacznie wzmocnione, 
tak że obrót ziemi, który wody przeznaczone 
do wymiany pomiędzy równikiem a biegu
nami, zmusza do przepływania drogą dłuż
szą, powiększa różnicę temperatury, zacho
dzącą pomiędzy temi wodami.

Z drugiej strony, różnica w gęstości po
między wodami równikowemi a wodami bie- 
gunowemi okazuje się również zwiększoną 
wskutek obrotu kuli ziemskiej.

Wyobraźmy sobie teraz, zamiast globu, 
pozbawionego lądów, kulę taką, na której

części lądowe tworzyłyby szerokie pasy zie
mi, idące od równika ku biegunowi; pood- 
dzielane wązkiemi smugami wody.

W przypuszczeniu tem woda morza w ten 
sam sposób ogrzewa się w strefie równiko
wej i oziębia w strefie biegunowej; jednakże, 
w wąskich paskach wody, przedzielających 
ziemie, woda nie może zboczyć wskutek 
obrotu ziemi, jak nie może uczynić tego 
w rzece, a w takim razie krążenie wody po
między równikiem a biegunem musi zacho
dzić w taki sam zupełnie sposób, jak zacho
dziłoby wtedy, gdyby ziemia nie obracała 
się dokoła siebie (hypoteza poprzednia ).

Skutek ruchu obrotowego ujawniałby się 
dopiero w miarę rozszerzania się pasów mo
rza, przedzielających ziemie; wody kierowa
łyby się wtedy coraz to więcej na prawo t, j. 
na wschód.

Łatwo także zrozumieć, że w tej hypote
zie różnice gęstości i temperatury, jakie 
ujawnia woda morska stref równikowych 
a biegunowych, byłyby daleko mniejszej ani
żeli w hypotezie globu, pozbawionego części 
lądowych albo przedstawiającego rozległe 
przestrzenie morskie dokoła biegunów.

Rozpatrzmy wreszcie glob nasz taki, jaki 
jest on w rzeczywistości. Znajdujemy na 
nim postaci rozmaite, pośrednie pomiędzy 
dwoma rozkładami przypuszczalnemi, któ
reśmy rozpatrzyli powyżej.

Ocean Lodowaty południowy jest morzem 
wkołobiegunowem, zaledwie poprzerywa- 
nem tu i owdzie przez ziemie, tak, że krążę* 
nie może w znacznej części przybrać tam 
postać prądów, zbliżających się do bieguna 
drogą spiralną.

Ocean Atlantycki jest jakgdyby wstęgą, 
ciągnącą się od morza południowego do bie
guna połnocnego. Ale wstęga ta jest bar
dzo szeroka. Mimo to prądy wkołobieguno- 
we spiralne napotykają tam na przeszkody 
i ulegają działaniu hamującemu i częściowo 
tylko doznają odchylenia, będącego wyni
kiem obrotu ziemi. W len sposób powstaje 
krążenie bardziej bezpośrednie i przeto wy
raźniejsza wymiana temperatury za pośre
dnictwem wody morskiej pomiędzy okolica
mi zwrotnikowemi a okolicami biegunoweini..

Należy także podnieść to, że nierówności 
dna morskiego wywierają również wpływ 
dość znaczny na ruchy wód. Pod tym Wzglę
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dem grzbiet podmorski, położony między 
Szkocyą, wyspami Feroe, Islandyą i Gren- 
landyą odgrywa rolę bardzo ważną.

Z tego, co powiedzieliśmy wyżej, wynika, 
że różnica w gęstości jest tem większa i prze
to prędkość tem mniejsza w Oceanie Atlan
tyckim (w przypuszczeniu że ziemia nie obra
ca się), im droga, którą przebiedz mają prą
dy, jest bardziej wydłużona skutkiem od
chylenia.

Z drugiej strony należy wziąć pod uwagę 
to, że skutkiem naporu prądów na wyniosłe 
brzegi lądów (zawsze wynikającego z obrotu 
ziemi) opór wzrasta i wskutek tego zmniej
sza się szybkość prądów.

Z faktu, że prądy morskie wynikają jedy
nie z różnic w temperaturze wód, wolno wy
ciągnąć wniosek, że w Oceanie Atlantyckim 
różnica w temperaturze pomiędzy okolicami 
zwrotnikowemi a okolicami biegunowemi 
powinna być mniejsza aniżeli na drugiej pół
kuli, posiadającej morze biegunowe otwarte 
i -że skutkiem tego w okolicach morskich ar- 
ktycznych klimat powinien być cieplejszyj 
aniżeli w okolicach antaktycznych.

Podobnież, części równikowe północne te
go oceanu muszą być znacznie mniej ciepłe 
aniżeli części równikowe południowe.

Wypada jednak przypomnieć, że w okoli
cy arktycznej większą część powierzchni 
zajmują ziemie, lądy, gdy w strefie autar
k iczn e j rzecz się ma pi'zeciwnie. Ponie
waż ku północy powierzchnia oceanu jest 
niniejsza, przeto tworzenie się wody ochło
dzonej przez promieniowanie odbywa się 
na mniejszą skalę, tak że w strefie równiko
wej ocean otrzymuje więcej wody zimnej, 
pochodzącej z południa, aniżeli z północy.

Ocean Spokojny, jako płat - powierzchni 
wodnej szeroki i otwarty, posiada konfigu- 
racyę pośrednią pomiędzy konfiguracyą ocea
nu Atlantyckiego, który rozszerza się ku po
łudniowi, a konfiguracyą morza południo
wego czyli antarktycznego, które rozciąga 
się dokoła bieguna. Wobec tego należy, na 
podstawie rozważań wyżej przytoczonych, 
oczekiwać różnicy pomiędzy temperaturami 
morza zwrotnikowemi a subarktycznemi, 
o ile tylko nie oddziałają tu  w kierunku 
przeciwnym wpływy głębokości i innych 
warunków fizycznych.

W każdym razie nie należy zapominać

0 tem, że, jeżeli przyczyną główną prądów 
są różnice w gęstości warstw wodnych, to 
jednak prądy te ulegają w znacznej mierze 
wpływowi wiatrów.

Ponieważ w dawnych epokach geologicz
nych rozkład ziem i mórz był całkiem od
mienny od dzisiejszego, przeto i krążenie prą
dów morskich, a więc i rozkład klimatów 
na powierzchni ziemi musiały być inne ani
żeli dzisiaj. Tak np. jeżeli w pewnym da
nym okresie masy lądowe były ugrupowane 
w taki sposób, że glob cały otoczony był ze 
wszech stron, jakgdyby pasem szerokim, 
oceanem równikowym, oddzielającym Ame
rykę północną od południowej i Europę od 
Afryki, to okolice morskie podzwrotnikowe 
musiały być wtedy daleko gorętsze, a okoli
ce dzisiejszej strefy umiarkowanej oraz pod
biegunowe daleko zimniejsze niż za dni na
szych, albowiem wymiana wody pomiędzy 
strefami gorącemi a strefami zimnemi mu
siała być podówczas znacznie mniej ener
giczna.

Powróćmy teraz do oceanu północno- 
Atlantyckiego, a przebieg wielkiego prądu 
tego oceanu potwierdzi to wszystko, co po
wiedzieliśmy o braku wszelkiej podstawy 
a więc i wszelkiego znaczenia obliczeń, jakie 
dotąd przeprowadzono w dziedzinie prędko
ści prądów morskich.

Wody prowadzi tu  naprzód wielki prąd 
równikowy na zachód aż do brzegu amery
kańskiego, poczem od zatoki Meksykańskiej 
prąd ten (który przybiera wtedy miano Gulf- 
streamu) zwraca się napowrót na wschód
1 tak dobiega do brzegu Europy, by następ
nie rozwidlić się i skierować w części na 
północ.

Przypuśćmy, że droga prądu (wymiany 
wody pomiędzy równikiem a biegunem) 
w ten sposób powiększa się w czwórnasób, 
t. j. że jest cztery razy dłuższa od drogi pro
stej, zawartej pomiędzy 24° a 74° szerokości 
geograficznej. Podług tego, co było powie
dziane wyżej, średnia prędkość prądu nie 
może przenieść ćwierci tej prędkości, jaką 
posiadałby prąd, powstały w tychże warun
kach, gdyby nie było obrotu ziemi. Lecz 
tu występuje fakt oporu, który prąd napoty
ka skutkiem obrotu ziemi, skąd nowy powód 
do zmniejszania się szybkości średniej.
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Ponieważ nie znamy jeszcze ani wartości 
oporu napotykanego przez prądy morskie 
a pochodzącego z tarcia, z naporu, z wirów 
i t. p., ani prędkości prądów w rozmaitych 
głębokościach, ani nawet skali pionowej gę
stości wody w oceanach, przeto niemożliwe 
jest w dzisiejszym stanie kwestyi wyodręb
nić w prędkości wielkich prądów oceanicz
nych obecnych, część przypadającą na róż
nicę w gęstości (a więc i w temperaturze), 
oraz tę, którą przypisać należy wiatrom.

Jest rzeczą oczywistą, że wiatry wywie
rają wpływ bardzo znaczny na prądy po
wierzchniowe; jest niemniej prawdopodobne, 
że zmiany, zachodzące w prądach z roku na 
rok należy w części położyć na karb mody- 
fikacyj w systemie wiatrów.

Nadto stwierdzić można zależność stałą 
pomiędzy stanem prądów morskich a wa
runkami meteorologicznemi.

I  tej zmienności „peryodycznej “ prądów 
(t. j. od jednej pory roku do drugiej) nie na
leży przypisywać wyłącznie wiatrom; przy
czyna jej tkwi także, i to prawdopodobnie, 
w większej jeszcze mierze w zmianach, za
chodzących w zjawisku ogrzewania się i ozię
biania się powierzchni mórz. Łatwo zrozu
mieć, że np, dla Gulfstreamu różnica w gę
stości pomiędzy wodą tego prądu a wodą 
zimną, przybywającą od bieguna, powinna 
zmniejszyć się znacznie w zimie, zwłaszcza 
w najbardziej południowej części Oceanu 
Atlantyckiego.

Jednakże, w obecnym stanie wiadomości 
naszych, nic bardziej pozytywnego nie da 
się powiedzieć w kwestyi wahań, zachodzą
cych w prądach oceanicznych.

S. B.

Y v es  D e l a g e .

A N A T O M I A  P O R Ó W N A W C Z A  
I PODSTAWY MORFOLOGII.

(Dokończenie).

Rozważywszy zasady anatomii porównaw
czej z trzech punktów widzenia: grupowania 
faktów zootomicznych w postaci, ułatwiają
cej porównanie narządów, poszukiwania 
praw rządzących organizacyą i ujawnienia 
homologij,—pozostaje jeszcze zgłębić przed
miot niniejszego artykułu, zważywszy wa-

! żność anatomii porównowczej, znaczenie jej 
wyników i trwałość wyprowadzonych przez 
nią wniosków.

Pierwsze dwa zadania anatomii porów
nawczej rozważaliśmy poprzednio i stwier
dziliśmy, że o ile ogranicza się ona tylko sze
regowaniem w pewnym szyku faktów zooto
micznych, nie jest wtedy nauką prawdziwą, 
odrębną, gdy zaś ujawnia dążność do poszu
kiwania praw organizacyą rządzących, to, 
aczkolwiek pozostaje w zależności od zooto- 
mii i fizyologii, staje się jednak nauką bar
dziej niezależną. Co dotyczę trzeciego przed
miotu badań anatomi porównawczej, to jest 
ona tutaj ściśle związana z embryogenią i pa- 

I leontologią, lecz wykazuje pełnię wagi i nie- 
skonczoności wynurzających się zagadnień. 
Czy jednak rozszerzając pole badań, zacho
wuje ona trwałość swych zdobyczy?

Dwa narządy są homologiczne wtedy, gdy 
pochodzą od takiego samego narządu i za
czątku wspólnej formy rodzicielskiej. Nieste
ty—forma ta nigdy nie jest dokładnie znana. 
Gdy wykrycie poszukiwanej homologii jest 
rzeczą stosunkowo łatwą, można wtedy in- 

! dukcyjnie określić cechy formie rodziciel
skiej właściwe: nie znamy przodka kota 
i psa, lecz twierdzić możemy, że posiadał on 
ogon i że narządy te u psa i kota są homo
logiczne; homologia ta jest sama przez się 

j  widoczną.
Lecz gdy pragniemy wykryć np. u czło

wieka narząd homologiczny z nieparzystem 
okiem ciemieniowem jaszczurek, kwestya 
staje się nader drażliwą, nie znamy bowiem 
przodka, wspólnego człowiekowi i jaszczurce; 
zagadnienie musi pozostać tymczasowo bez 
rozwiązania.

I  tak wciąż: tam, gdzie filogenia daje od
powiedź żądaną, kwestya już poprzednio zo
stała rozwiązana; gdzie wynurza się zaga
dnienie bardziej zawikłane — filogenia 
milczy.

Należy więc obniżyć wymagania i zamiast 
żądać od filogenii odpowiedzi pewnej, której 
ona rzadko udziela, trzeba zwrócić się do 
ontogenii. Ostatnia również posiada war
tość pod tym względem, lecz udzielane przez 
nią odpowiedzi są z natury rzeczy pośrednie, 
wymagające indukcyi, a przez to mniej pe
wne. Zwykło się przypuszczać, że jeżeli 
dwu narządom odpowiadają na jakiemkol-
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wiek bądź stadyum ontogenetycznem za
czątki podobne, to narządy te, bez względu 
na zachodzące u zwierząt dojrzałych różnice 
są homologiczne, i przeciwnie. Gdyby on- 
togeneza była wierną kopią filogenezy, to 
rozumowanie powyższe byłoby słuszne, lecz 
tak nie jest, a zboczenia od paralelizmu mię
dzy onto—i filogenezą w wielu przypadkach 
występują dosyć wyraźnie. Oto przykład: j 
gdy larwa szkarłupni przekształca się w for
mę dojrzałą, to albo zachowuje ona pierwo- J 
tny otwór gębowy, który przesuwa się jedy
nie na stronę lewą, łub też pierwotny otwór 
gębowy zarasta, a w innem miejscu jej ciała 
powstaje nowy. Z punktu widzenia ontoge- 
netycznego w dwu powyższych przypadkach ! 
otwory gębowe nie są homologiczne: homo- 
logią otworu gębowego jednego gatunku | 
jest nieprzedziurawioną część powierzchni ! 
ciała drugiego. Czy można jednak twierdzić, 
że u dwu rozgwiazd dojrzałych, np. u Aste- 
rina gibbosa i Asterias glacialis, zwie
rząt tak podobnych do siebie jak pies do ko
ta, otwory gębowe nie są homologiczne? 
Twierdzić z całą pewnością możemy, że 
przodek wspólny Asterias i Asterina posia
dał normalny otwór gębowy rozgwiazdy, źe 
otwór ten stał się odpowiednim narządem 
z jednej strony Asterias, z drugiej—Asteri
na tak, że ze stanowiska filogenetycznego te 
dwa otwory są homologiczne, z ontogene- 
tycznego zaś — nie. Morfologowie jednak 
nie poczuli skrupułów, uznając otwory gę- 
bowd tych dwu zwierząt za narządy nieho- 
mologiczne.

Dlaczego robi się takie odstępstwo od za
sady? Dlatego, że za wyłączny probierz ho- 
mologii nie bierzemy ontogenezy w znacze
niu wiernej kopii filogenezy: jeżeli homolo- 
gia ontogenetyczna zbyt sprzeciwia się pew
nemu tkwiącemu w nas wewnętrznemu po 
czuciu homologii, wtedy probierz ontogene- 
tyczny odrzucamy, w milczeniu przechodząc 
nad nim do porządku dziennego, gdyż nie 
pragniemy być w sprzeczności z logiką. To 
wewnętrzne poczucie homologii jest starą 
pozostałością metafizycznego pojęqia arche
typu, które w nas drzemie, budząc się za 
pierwszą lepszą sposobnością.

Jeżeli u dwu form pokrewnych (mięczaki) 
pierwotny otwór gębowy staje się u jednej 
gębą, a u drugiej otworem odbytowym (Pa-

ludina), powinno się ze stanowiska ontoge- 
netycznego wyprowadzić wniosek, że te dwa 
narządy są homologiczne. Tego jednak nie 
czynimy, i słusznie: pozostawiamy na stro
nie fakty ontogenetyczne i kierujemy się 
wskaźnikami podobieństwa strukturalnego, 
t. j. cechami, które poprzednio uznaliśmy za 
niedostateczne dla ustalenia homologii, o ile 
nie są one poparte faktami ontogenetyczne- 
mi. Nie biorąc pod uwagę filo-i ontogene
zy, probierz anatomiczny posiada największą 
wagę dla określenia homologii.

Bezwzględnie objektywnym probierzem 
homologii powinien byc probierz filogene
tyczny, który jednak stosujemy nader rzadko, 
przeważnie zaś operujemy kryteryami albo 
ontogenetycznemi, albo anatomicznemi. Je 
żeli jednak probierz traci treść pośrednio lub 
bezpośrednio filogenetyczną, wtedy przesta
je on być ścisłym. Ten rodzaj ciągłości ma- 
teryalnej między narządami przodków a po- 
dobnemi narządami form potomnych, istnie
jący w homologiach filogenetycznych, ginie 
w homologiach anatomicznych. Jeżeli dwa 
narządy, których filogenia nie jest znana, 
ujawnianiają podobieństwo pewnych cech 
anatomicznych i wykazują niezgodność in
nych, i jeśli stwierdzamy homologię tych na
rządów, t. j. podporządkowujemy różnice 
cechom podobnym, to czynimy to przez po
równanie badanych narządów do typu cał
kiem podmiotowego. W konstruowaniu te
go typu podmiotowego kierujemy się pewne- 
mi cechami anatomicznemi, t. j. przesłanki 
nasze i wnioski są jednem i tem samem, in- 
nemi słowy, tworzymy koło błędne. Np. ho- 
mologizując endostyl. osłonie z gruczołem 
tarczykowym larwy minoga i innch kręgow
ców, przesuwamy wstecz wspólny początek 
filogenetyczny tych narządów, lecz ponieważ 
nie wiemy nic o przodku wspólnym, w rze
czywistości więc tworzymy formę abstrak
cyjną, u której endostyl i ciało tarczykowe 
odpowiada wspólnemu pojedyńczemu zacząt
kowi. To forma abstrakcyjna nie jest ni- 
czem innem jak archetypem natur-filozofów 
bardziej udowodnionym, bardziej obstawio
nym faktami obserwacyi, lecz przez to nie 
mniej podmiotowym.

Rzecz przedstawia się tak: przedewszyst- 
kiem próbujemy zastosować kryteryum filo
genetyczne, lecz ponieważ w większości
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przypadków nie doprowadza ono do wyni
ków pewnych, bierzemy pod uwagę cechy 
ontogenetyczne i anatomiczne, przypisując 
wagę decydującą jednej lub drugiej katego- 
ryi cech i nie kierując się w wyborze żadną 
normą stałą. W  samej rzeczy, gromadzimy 
wszystko to, co wiemy o danych narządach, 
które pragniemy porównać pod kątem wi
dzenia homologii, i stwierdzamy homologię 
między temi narządami wtedy, gdy mię
dzy niemi wykrywamy dostateczne podo
bieństwo cech jakiejkolwiekbądź natury. 
Podstawy homologii są mieszaniną w stosun
ku zmiennym —- anatomii porównawczej, 
zwykle nader szupłej wiązki faktów paleon
tologicznych i wreszcie filogenii hypotetycz- 
nej z wyczuwalną przymieszką mistycyzmu, 
na którego tle naturfilozofowie konstruowali 
swój archetyp.

Gdy dotrzemy jednak do głębi kwestyi, 
powinniśmy przekonać się, że homologizo- 
wać—to znaczy zwyczajnie porównywać, 
stwierdzać podobieństwa i różnice cech, wy
dzielać właściwości przypadkowe, wtórne 
od istotnych, głównych, posiadających wagę 
pierwszorzędną.

Określanie wartości porównawczej cech 
jest rzeczą niezmiernie chwiejną. R. Owen od 
dał prawdziwą przysługę, izolując w okreś
leniu homologii cechy fizyologiczne od ana
tomicznych i ustalając różnicę między homo- 
logią a analogią, lecz przyznać należy, że 
wywyższenie przez niego homologii w sto
sunku do analogii niesłusznie doprowadziło 
do ignorowania cech fizyologicznyeh. Gdy 
wygłaszamy homologię np. między płucem 
ssących a pęcherzem pławnym ryb, mówimy
0 tem poważnie, uroczyście, przeciwnie, mó
wiąc o analogii, czynimy to skromniej, na
dając ton zlekka pogardliwy—czy słusznie? 
Czy podporządkowywanie własności—mate
ryi, nie jest wynikiem wpływu, jaki wywiera 
na nasz umysł inateryalistyczny pogląd na 
świat? Być może, w przyszłości, na nasz 
umysł, przesiąknięty ideami energetycznemi 
bardziej będzie działał fakt, że skrzela ryb, 
płuca ssących służą do pełnienia jednej i tej 
samej funkcyi — oddychania, niż różnice 
w budowie i w ich pochodzeniu materyalnem, 
Czy nie mniej ciekawym jest fakt, że dwa 
narządy, odmienne pod względem budowy
1 pochodzenia filogenetycznego, z racyi ko

nieczności pełnienia pewnej funkcyi i pod 
działaniem podobnych warunków środowis
ka ujawniają zadziwiająco podobne właści
wości funkcyonalne i strukturalne — jak 
stwierdzenie, że dwa różne pod względem 
budowy narządy posiadają podobny początek 
embryo—i filogenetyczny?

Oto ryba i ośmiornica: przypuszczamy, 
słusznie zresztą, że początek rodowy zwie
rząt tych nie jest wspólny, przynajmniej—że, 
jeśli istnieje między niemi wspólność rodowa, 
to sięga ona tych okresów, gdy ich narządy 
specyalne nie były jeszcze zróżnicowane. 
Zwierzęta te posiadają uderzająco podobnie 
zbudowane oczy. Bez względu na różnorod
ność pochodzenia protoplazm, wchodzących 
w skład jaj zapłodnionych ośmiornicy i ryb, 
powstały narządy, oczy, wykazujące wybit
ne pod względem anatomicznym podobień
stwo. Na krańcach dwu odmiennych bocz
nic genealogicznych państwa zwierzęcego, 
u ryby i u ośmiornicy, dzięki podobieństwu 
substancyj organicznych i podobnego ich 
oddziaływania na analogiczne czynniki śro
dowiska, powstały dwa aczkolwiek nie po
krewne, lecz prawie identyczne narządy 
wzrokowe!

Czy podobieństwo tak głębokie między na
rządami odmiennemi pod względem filogene
tycznym nie jest również godne uwagi jak 
podobieństwo pochodzenia dwu narządów, 

i różnych pod względem budowy i funkcyj? 
Jednego stanowczo nie należy poświęcać 
drugiemu!

Wracając do przykładu rozwoju Asterias 
i Asterina, wymaganiom anatomii porówna
wczej stać się powinno zadość, jeśli stwier
dzimy tylko, że z wyjątkiem faktu powsta
wania otworów gębowych w różnych miej
scach ciała zarodkowego, narządy te pod 
wszystkiemi innemi względami są jednako
we. Gdy zredukujemy homologię do skro
mnej nazwy homogenii, to nie uchybimy 
przez to wymaganiom rzeczywistości. W ję
zyku biologicznym homologia jest i pozosta
nie nadal oznaką podobieństwa podstawowe
go, zasadniczego.

Istnieją wyrażenia, które dla idei są tem, 
czem dla ustrojów żyjących bakterye choro- 

| botwórcze. Takiemi są w zakresie teoryi 
ewolucyi — „dążności natury", „skłonności 

I dziedzicznej „cechy ukryte11, w anatomii po
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równawczej—„odpowiadające sobie wzajem
nie narządy11. Nie wyrażają one nic realne
go, podobnie jak w fizyce zasada: „natura 
horret vacuum". Jeżeli zamiast głoszenia 
homologii dwu narządów, orzekniemy, że 
posiadają one jednakowy zaczątek embryo- 
genetyczny, budowę podobną, i że to w pe
wnym stopniu upoważnia do przypuszczania, 
że narządy te pochodzą od zaczątka wspólne
go u formy rodzicielskiej, to wypowiemy 
tylko to, co zgodne jest z rzeczywistością. 
W przywiązywaniu zaś większej wagi pew
nym kategoryom cech tkwi pozostałość d a
wnego, mistycznego pojęcia archetypu. Po 
dokonaniu objektywizacyi archetypu w typ 
rodzicielski wdrażano własności realne typo
wi najzupełniej podmiotowemu, będącemu 
wynikiem schematyzacyi idej oderwanych: 
tworzono abstrakcyjne typy narządów, 
wciąż inne zależnie od wymagań chwili typy 
strukturalne, lecz za każdym razem zapew
niano, że za punkt oparcia obiera się stano
wisko filogenetyczne. To dążenie do sche
matyzacyi nie jest bynajmniej objawem szko
dliwym: schematyzacya ułatwia grupowanie 
faktów znanych, segregowanie w kategorye, 
ujawniające zależność genetyczną. Można 
tworzyć typy ustrojów, typy narządów, typy 
budowy, lecz nie należy nigdy zapominać, że 
to są twory umysłu naszego, kreakcye sub
iektywne, których zadanie polega jedynie 
na ułatwianiu opera cyj umysłowych; trzeba 
zawsze pamiętać, że homologia nigdy nie 
może być bezwzględną, że narządy „odpowia
dają sobie wzajemnie'1 tylko pod pewnemi 
względami, zależnie od niektórych, a nie 
wszystkich bez wyjątku cech.

Homologizować, to znaczy porównywać. 
Niema dwu rzeczy tak różnych, których nie 
można byłoby porównać, ani tak podobnych 
aby porównanie nie szwankowało pod pew
nemi względami. Ogon psa jest prawie iden
tyczny z ogonem szakala, mniej podobny do 
ogona wołu, jeszcze mniej — do ogona 
wróbla, węża lub żmiji; nie wykazuje ża
dnych prawie cech właściwych ogonowi 
skorpiona lub raka, lecz przesadnem byłoby 
twierdzić, że między ogonem psa a ogonem 
raka niema nic wspólnego: porównywać 
zawsze można. Gdy Oken porównywał skle
pienie czaszki do sklepienia nieba, miał do 
tego zupełne prawo: jedno i drugie jest pół

kulą wklęsłą, z czemś w środku, co myśli. 
Błąd popełnimy wtedy tylko, gdy z tak od
ległych podobieństw usiłujemy wyprowadzić 
ścisłe i daleko sięgające wnioski. Skłonni 
to czynić niektórzy, co homologizując kość 
promieniową z piszczelową, przypuszczają, że 
każdej wypuklinie lub wklęsłości jednej ko
ści, odpowiada mniej lub więcej wyraźnie 
wykształcony utwór na drugiej.

Do jakich wniosków prowadzi ten rozbiór 
krytyczny?

Anatomia porównawcza jest nauką, która 
porządkuje, klasyfikuje, oddala, zbliża, gru
puje, oznacza wiadomości, skupia fakty pod 
egidą wniosków ogólnych, porównywa cechy, 
upodabnia, odróżnia, podporządkowywa, 
stopniuje. Jest ona nauką gabinetową, bi
blioteczną, muzealną. Zapożycza wiele od 
przyrody za pośrednictwem zootomii, paleon
tologii, embryogenii, posiłkuje się tem w po
szukiwaniu wytłumaczenia zjawisk, lecz 
zawsze drogą pośrednią, bez możności spraw
dzenia a posteriori, w sposób, w jaki historya 
tłumaczy politykę.

Anatomia porównawcza nie jest nauką la
boratoryjną.

A dlatego jest ona i pozostanie nadal nau
ką przeszłości.

Przyszłość w biologii należy do badań do
świadczalnych, do poszukiwań w fartuchu, 
poszukiwań, wymagających ważenia, roz
puszczania, ogrzewania, filtrowania, rozcią
gania, ściskania, kłócia, cięcia, zszywania, 
elektryzowania i t. d., i t. d. tam, gdzie ope
rujemy z ustrojami żyjącemi, gdzie poddaje
my je działaniu czynników fizycznych i che
micznych, lub—warunkom życiowym, które 
zmieniać możemy w celu wywołania modyfi- 
kacyj, w celu wykrycia o ile to jest możli
we, przyczyn kształtu budowy i ich waryacyj.

Ozy anatomia porównawcza, nauka, któ
rej podwaliny kładli tacy badacze, jak Saint- 
Hilaire, Cuvier, Muller, Owen, Gegenbaur 
iin., nie przyniosła innych korzyści? Owszem, 
jest ona niezbędną dla tych wszystkich, któ
rzy zajmują się biologią, konieczną dla roz
szerzenia poglądów, dla uporządkowania wia
domości, dla zredukowania do możliwie ma
łej ilości uogólnień z mnogości faktów lu
źnych, dla wykazania wielkiej wagi stosun
ków, wydających się pospolitemi i podo
bieństw niewyraźnych.
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Jako nauka, tłumacząca zjawiska biologi
czne anatomia porównawcza dostai’cza sporą 
wiązkę wiadomości i faktów, lecz nie jest 
uzbrojona dostatecznie do rozwiązywania za
gadnień i została wyprzedzona pod tym 
względem przez poszukiwania doświadczalne 
nad cytologią, nad elementami plciowemi, 
zapładniąniem, dzieworództwem, ontogene- 
zą, teratogenezą, nad działaniem wszelkiego 
rodzaju czynników na ustroje żyjące w róż
nych warunkach biologicznych, nad dzie
dzicznością, zmiennością, nad czynnościami 
nerwowemi, poczynając od wrażeń najele- 
mentar niej szych, kończąc na instynkcie i naj - 
wyższych przejawach umysłowości.

W  niektórych podręcznikach paleonto
logii znaczenie różnych ustrojów lub grup 
zwierzęcych uzewnętrznia się zapomocą 
wstęgi, zmieniającej swą szerokość w trakcie 
przechodzenia przez kolejne warstwy epok 
geologicznych. Jeżeli zechcemy to samo 
uczynić dla graficznego przedstawienia zna
czenia anatomii porównawczej w różnych 
epokach historycznych, to wykreślimy wstę
gę tę w postaci smugi niezmiernie wązkiej, 
przechodzącej przez okresy starożytne, roz
szerzającej się następnie nagle w początku 
ubiegłego stulecia i posiadającej w chwili 
obecnej znaczną szerokość, która jednak do 
rozszerzania się nadal w nieskończoność 
nie jest przeznaczona.

Odpowiednio—badania doświadczalne po
siadają kształt trójkąta, którego wierzcho
łek sięga zmierzchów epok minionych, pod
stawa zaś, rosnąc stopniowo, zwiększać się 
będzie przez czas, którego przewidzieć nie 
jesteśmy w stanie, być może — do nieskoń
czoności.

Streścił K. Białaszewicz.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

—  Antocyan, a wytrzymałość roślin na zimno.
Ogrodnicy dawno spostrzegli fakt, że odmiany 
drzew o liściach czerwonych, zawierających dużo 
antocyanu, daleko łatwiej wytrzymują surowe zi
my, niż te sams gatunki o liściach zielonych. 
Chcąc fakt ten wyjaśnić, G~. Tischler poddał ana
lizie gałązki wzięte podczas zimy z zielonych 
i czerwonych odmian kilku gatunków drzew, 
a mianowicie: Prunus cerasifera (forma czerwona 
P. Pissardi), Acer palmatum (polymorphum), Fa- 
gus silvatica i Nandina domestica i badał zawar

tość w nich skrobi, cukru, garbnika oraz tłuszczu 
(Beihefte z Bot. Oentralbl. T. XV III., 3 1905), 
Prócz innych drobnych różnic badacz ten znalazł 
u czerwonej odmiany wiśni daleko większą ilość 
tłuszczu, u podobnej zaś odmiany buku większą 
ilość skrobi, niż u odpowiednich odmian z zielone- 
mi liśćmi. Wobec tego nie da się wszędzie za
stosować objaśnienie, dane przez C. Meza, jakoby 
wytrzymałość na wymarzanie zależała tutaj od 
większej zawartości tłuszczu. Tischler przypu
szcza, że w komórkach zimujących organów u roś
lin o liściach czerwonych plazma lepiej się odży
wia i przez to jest wytrzymalsza. Z przeglądu 
literatury, dotyczącej tej kwestyi, widać, że jest 
to sprawa jeszcze mało wyjaśniona.

Mogę tutaj dorzucić ciekawy fakt z własnej 
obserwacyi. Buk, jak wiadomo, nie wytrzymuje 
surowego klimatu i południowa Kurlandya jest 
najbardziej północnem stanowiskiem tego drzewa. 
Wszystkie próby zaaklimatyzowania go w Inflan
tach w Dorpackim ogrodzie botanicznym nie po
wiodły się; tymczasem odmiany ogrodowe o liś
ciach ciemno-czerwonych, zasadzone jednocześnie 
przed kilku laty zupełnie w tych samych warun
kach, rozwijają się bardzo dobrze. Prócz tego 
w jednym z ogrodów publicznych w Dorpacie ro
sną dwa duże drzewa bukowe, należące również 
do odmian o liściach czerwonych.

B. Hryniewiecki.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  Nagromadzanie materyałów zapasowych 
w postaci węglowodanów w drzewach wiecznie 
zielonych było przedmiotem badań uczonego fran
cuskiego Leclerc du Sablona (C. R. Acad. Sc. Pa
ryż. Czerwiec, 1905), Znalazł on, że maximum na
gromadzania węglowodanów przypada tutaj na 
początek wiosny, kiedy rozwijają się pąki; tym
czasem, jak wiemy, u drzew o liściach opadają
cych owo maximum przypada w jesieni— na czas 
opadania liści. W  różnym czasie przypada 
również i minimum dla każdej kategoryi drzew: 
u ostatnich jest w maju, u pierwszych zaś prze
nosi się na lipiec i sierpień. Różnice te pochodzą 
stąd, że proces asymilacyi w liściach drzew wie
cznie zielonych, jakkolwiek słaby, trwa jednak 
przez cały rok; u drzew zaś o liściach opadają
cych odbywa się daleko intensywniej, lecz tylko 
od maja do października. B. H.

(Bot. Centrbl.).

—  Kawa bez kofeiny. Kilogram nasion roz
maitych gatunków kawy zawiera średnio od 10

[ do 15 g  kofeiny. Niedawno jednak G. Bertrand 
| odkrył, że pewien gatunek drzewa kawowego, 

rosnący na wyspach Komorskich, Coffea Humblo- 
j  tiana. w nasionach swych nie zawiera ani śladu 

kofeiny, jakkolwiek zwykła Coffea arabica, hodo
wana na tych wyspach zawiera około 13,4 y  tej 

; substancyi w jednym kilogramie nasion. (Comptes
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Rend. Acad. Sc. Paris. Juillet. 1905). Nie za
wierają również kofeiny i niektóre gatunki, po
chodzące z Madagaskaru, a mianowicie: Coffea 
Gallienii, C. Bonnieri i C. Mogeneti. Do nich 
możnaby dołączyć jeszcze i gatunek Coffea Mau- 
ritiana, zawierający zaledwie 0 ,8  q  kofeiny w ki
logramie, nasion. Wszystkie tego rodzaju dotąd 
znane gatunki drzewa kawowego pochodzą z Ma
dagaskaru lub wysp sąsiednich; jestto więc bar
dzo ciekawa cecha fizyologiczna, nie spotykana 
wcale u innych przedstawicieli tego rodzaju na 
sąsiednich lądach. B. H.

(Bot. Centrbl.).
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za czas od d. 11 do d. 20 października 1905 r.
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Suma opadu za dekadę: =  16,0 mm
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