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M A T E R Y A  I R U C H . 
PODSTAWY 

MECHANIKI OB.TEKTYWNEJ 
W PRZECIW STAW IENIU 

DO MECHANIKI KLASYCZNEJ.

W kwietniu r. b. na posiedzeniu Francu
skiego Towarzystwa Filozoficznego, Hart- 
mann przedstawił ponownie i rozwinął wnio
ski, do których był doszedł w rozprawie 
swojej z roku 1904 p. t. Fizyczna definicya 
siły. Oświadczając, że równania mechaniki 
są najzupełniej ścisłe, Hartmann zarzuca je 
dnak uczonym, że zapomocą tych równań 
obrabiają oni pojęcia, nie odpowiadające ża
dnej rzeczywistości naturalnej, a nawet że 
na wzór scholastyków zadawalają się wyraza
mi i formami substancyalnemi, gdy tymcza
sem zdaje się rzeczą dość prostą oprzeć dy
namikę na jakiejś normalnej koncepcyi 
przyczyny fizycznej ruchów. Mechanika kla
syczna głosi, że punkt materyalny, który 
w ruchu swym nie ulega działaniu żadnej si
ły, zachowa nieograniczenie ten sam kieru
nek i tę sarnę prędkość. A zatem uważa ona 
za własność stałą ruchu pewną istność, dają
ca się porównać ze wszystkiem virtutes dor- 
mitivae lub innemi wieków średnich? Czyż
by ruch prostoliniowy jednostajny miał być 
dzisiaj ruchem naturalnym, jakim ongi był 
dla Arystotelesa ruch kołowy?

Zaiste, twórcy mechaniki, usiłując wytwo
rzyć odpowiedniość pomiędzy siłami a rucha
mi, mieli, z punktu widzenia języka mate
matycznego, który zamierzali stworzyć, 
wielki wybór rozwiązań. Mogli oni związać 
siłę z prędkością, albo ze zmianą prędkości, 
jak to uczynili faktycznie t. j. z przyspiesze
niem, albo ze zmianą przyśpieszenia, t. j. 
z drugą pochodną prędkości, albo z trzecią 
pochodną i t. d. i t. d. Mogli nadto rozwa
żać pochodne względem przestrzeni zamiast 
brać je względem czasu. I  w każdym z tych 
systemów mieliby odmienne sformułowanie 
zasady bezwładności. Zagadnienie o spadku 
ciał, z którego wyszła dynamika, stało się 
prawdopodobnie przyczyną tego, że związa
no siłę właśnie ze zmianą prędkości, nie 
zwróciwszy uwagi na to, że nic się nie mówi 
o przyczynie samej prędkości. Czyż nie było 
rzeczą naturalniejszą skojarzenie pojęcia siły 
z ruchem najprostszym, t. j. z ruchem jedno
stajnym, zamiast z ruchem bardziej złożo
nym? Dlaczegóż nie badać ciała w ruchu 
tak, jak  się bada ciało ciepłe albo ciało świe
cące albo naelektryzowane? Wyrzekając się 
jakiegoś stanu trwałego materyi, który od
najdowałby się bez zmiany zarówno w ruchu 

I jak i w spoczynku, wyobraźmy sobie, że ruch 
| ciał wynika ze stanu fizycznego względnego 

ich elementów względem otaczającego ośrod- 
j ka, z ich stanu dynamicznego w tym ośrod

ku, z ilości działania, w nich zawartego.
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Doświadczenie doprowadzi nas drogą cał
kiem naturalną do tego, że wyrazimy tę ilość 
działania iloczynem z masy przez prędkość. 
Zresztą, niechaj nikt nie mówi, że byłoby to 
wznowieniem błędu Kartezyusza, ongi po- 
prawionego przez Leibnitza. Przeciwnie, 
wprowadzając siłę żywą i pojęcie pracy, pod
stawiamy przestrzeń na miejsce czasu w oce
nie prędkości zmiany działania i budujemy 
abstrakcye, pozbawione wszelkiego znaczenia 
rzeczywistego.

Niektórzy uczeni odpowiedzieli Hartman- 
nowi, usiłując powołać się na przypadki 
ściśle określone, w których doświadczenie 
miało przemawiać na korzyść mechaniki tra
dycyjnej. Obserwacya wykazuje, że i pręd
kość początkowa, nie zaś jedynie położenie 
początkowe muszą wchodzić w liczbę da
nych, służących do określenia ruchu, co* 
usprawiedliwia starą zasadę bezwładności. 
Czy ciało, możliwie oddalone od wszelkiego 
innego ciała i możliwie usunięte z pod wpły
wu wszelkiego działania zewnętrznego, po
rusza się, czy też nie porusza się prostolinio
wo? Jeżeli pocisk wpada do kalorymetru 
lodowego, to do czego będzie proporcyonal- 
na ilość stopionego lodu: do prędkości, czy 
też do kwadratu prędkości?

Z wyjaśnień Hartmanna zdaje się wynikać, 
że żaden z tych zarzutów nie stanowi expe- 
rimentum crucis przeciwko jego koncepcyi, 
która, ostatecznie, pozostaje jedną z nieskoń
czonej liczby mechanik możliwych logicznie, 
matematycznie i fizycznie. Ale czy jest pod
stawa do uważania jej za jedyną zgodną 
z naturą, za jedyną prawdziwą? Co do tego, 
dowody Hartmanna nie są wcale przekony
wające. Analogia pomiędzy ilością działa
nia a ilością ciepła jest ciekawa ze względu 
na zestawienia, jakie pozwala czynić, ale 
nie ze względu na rzeczywistość, którą od
krywa na dnie rzeczy. Z dwu ludzi, z któ
rych jeden wygłasza zasadę bezwładności 
na sposób klasyczny, a drugi chce w ilości 
działania, uchwycić przyczynę samej prędko
ści, pierwszy jest, być może, mniejszym 
metafizykiem. Zresztą, cała sprawa spro
wadza się do tego, by rozstrzygnąć, czy 
koncepcya klasyczna nie była najprostsza, 
najdogodniejsza, najpłodniejsza. Faktycz
nie, Hartmann przyznaje, że z prac Galile
usza musiało wyjść naturalnie pojęcie o sile !

jako o czemś, związanem ze zmianą prędkoś
ci. Czy nie to samo wypada powiedzieć 
i o pracach Newtona? Mimo przełożenia na 
język Hartmannowski własności sił central
nych, co, oczywiście, jest możliwe, można za
pytać, czy mechanika układu słonecznego 
wyrzekłaby się łatwo swej starej grawi- 
tacyi.

Lecz mniejsza o to! Czyż nie jest to cie
kawe i interesujące dla dziejów myśli nau
kowej, gdy za dni naszych patrzymy na usi
łowanie zrehabilitowania Kartezyuszowskich 
poglądów na mechanikę?

(R. g. d. S.). 8. B.

WYNIKI POSZUKIWAŃ, 
DOKONANYCH NAD MAMUTEM 

Z N A L E Z IO N Y M  W O ST A T N IC H  
LATACH.

(według d-ra Ludwiga Reinhardta).

Pierwszy zanotowany przypadek znalezie
nie szczątków mamuta w Syberyi sięga końca 
XVII w. (r. 1692), kiedy natrafiono na trupa 
tego zwierzęcia nad Jenisejem. Odmarzł on 
już był jednak na parę lat pierwej i, zanim 
ludzie dowiedzieli się o nim, stał się w części 
łupem zwierząt drapieżnych, w części zaś 
zgnił. Mięso znajdowało się jedynie na gło
wie i na jednej z nóg, ale w stanie zupełnie 
zepsutym.

Odtąd znajdowano mamuty niejednokrot
nie, bardzo jednak rzadko w całości i nie
uszkodzone. Najczęściej natrafiali na nie 
Tunguzi oraz inni koczowniczy mieszkańcy 
Syberyi, poszukujący przedewszystkiem cen
nych „kłów“ tych zwierząt, stanowiących 
taki sam wartościowy przedmiot handlu, jak 
i „kły“ słoni dzisiejszych.

„Kły“ mamutów znajdowano nadzwyczaj 
często i nie należą one do rzeczy rzadkich. 
Znany podróżnik i badacz Middendorf obli- 

I cza, że od czasu wyżej wspomnianego odkry
cia szczątków mamuta nad Jenisejem co rok 
ukazywało się w handlu koło 100 par kłów 
tych zwierząt, co odpowiadało w ciągu tych 
dwu ostatnich stuleci przeszło 20000 znale
zionych mamutów.

W jakim stanie je odnajdowano, nie wie
my przeważnie: stosunki z Syberyą były 
utrudnione, wiadomość o znalezieniu trzyma-
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no zwykle w tajemnicy, żeby kto nie ubiegł j  

znalazcy w zabraniu cennych „kłów“, wieść J  

więc rozchodziła się powoli i zanim dosięgła 
świata cywilizowanego, z mamuta zwykle nie 
wiele już co pozostało.

O odnajdowaniu całych okazów i w porę 
dowiadywano się rzadko, pomimo tak czę- 
stęgo natrafiania na kły. Po tym okazie 
z nad Jeniseju następny całkowity znalezio
no dopiero w 100 lat później, w r. 1787 nad 
rzeką Alasejem, wpadającą do Oceanu Lodo
watego. Mamuta tego znaleziono w pozy- 
cyi stojącej, w stanie zupełnie nieuszkodzo
nym, ze skórą i sierścią.

Ale z tego okazu nauka nie skorzystała 
jeszcze wcale. Przedmiotem dociekań nau
kowych stał się dopiero następny mamut, 
historyczny pod tym względem. Znalazł go 
pewien tunguz na półwyspie Tajmyrskim 
w r. 1799. Upłynęło jednak pięć lat, zanim 
naokoło zwierzęcia wszystko tak odtajało, że 
można było dostać się do cennych kłów. 
Przezorny Tunguz przez cały ten czas zacho
wywał w najgłębszej tajemnicy swe odkry
cie i, dopiero zdobywszy kły, podzielił się 
niem z innemi. To też nic dziwnego, że nau
ka zabrała znajomość z tym mamutem za
ledwie w r. 1806.

Przybył wówczas na miejsce przyrodnik 
Adams z Petersburga i zbadał mamuta nau
kowo, o ile się dało. Niestety jednak, braki 
były duże: wszystkie prawie miękkie części 
o ile nie zgniły, zostały pożarte przez dzikie 
zwierzęta. Pozostała jako tako nieuszko
dzoną tylko głowa z jednem uchem i jednem 
okiem oraz jedna para nóg, Jak jednak był 
dobrym stan przechowania tych części, któ
re uniknęły zniszczenia, możemy wniosko
wać z tego, że w oku można było odróżnić 
oddzielne ^części. Po za tem dochował się 
szkielet z wielu ścięgnami, wiązadłami, część 
skóry oraz grzywy, a także znaczna ilość 
wełnistej sierści dochodzącej do 50 om dłu
gości. Wszystkie te części zostały przewie
zione do Petersburga.

Parę lat pierwej znaleziono podobne szcząt
ki u ujścia Leny, nie zbadano ich jednak 
wcale ani zabrano stamtąd.

W ubiegłym wieku znajdowano mamuty 
znacznie częściej, nie zawsze jednak były to 
całkowite i nieuszkodzone okazy. Do lep
szych należał jj mamut, znaleziony w r. 1839

| na wybrzeżu dużego jeziora na zachód od 
J  ujścia Jeniseju w odległości 70 hm od morza. 

Został on odsłonięty wskutek nagłego ober
wania się ziemi na brzegu jeziora. Znajdo
wał się zaś w tak doskonałym stanie, że trąba 
była zachowana w całości, a z pyska wyglą
dał czarny język. Zanim jednak zabrano się 
do skorzystania z tego odkrycia, upłynęło 
3 lata i trup uleg takiemu zepsuciu, że pra
wie nic nie można było uratować z niego dla 
nauki.

Znany podróżnik Nordenskjold odkrył 
w r. 1876 mamuta również w blizkości Jeni
seju pod 71° szer. półn.; ale był to okaz bar
dzo niekompletny: Nordenskjold zabrał za
ledwie niektóre kości oraz kilka kawałków 
skóry grubości od 20—25 mm.
. W  tym samym czasie zrobiono ważne od
krycie, dopełniające dotychczasowe wiado
mości o mamucie. Znaleziono mianowicie 
w r. 1877 nad jednym z dopływów Leny pod 
69° szer. płc. doskonale zachowany okaz no
sorożca dyluwialnego (Rhinoceras tichorhi- 
nus), stałego towarzysza mamuta. Był on 
tak samo mieszkańcem północnych krąin 
i tak samo okrywała go gęsta sierść. Uzbro
jenie jego stanowiły dwa olbrzymie rogi na 
nosie. Nieco później Schrenk znalazł noso
rożca Merkiego (Rh. Merkii), również kosma
tego, ale z małemi rogami i nie zupełnie sko
stniałą przegrodą nosową, podczas gdy 
u tamtego była ona całkowicie i mocno sko
stniała.

Rozszerzał się więc zasób wiadomości 
o gruboskórcach z tej epoki, ale niestety, 
niektóre z nich były całkiem błędne. U no
sorożca Merkiego, jak również u mamuta, 
zbadanego przez Adamsa, znajdowały się 
jeszcze szczątki pokarmu między zębami 
mianowicie igły różnych drzew szpilkowych. 
Wyprowadzono z tego wniosek pozornie słu
szny, że zwierzęta te żywiły się przeważnie, 
a może nawet wyłącznie igłami i gałęźuii 
północnych świerków, zbliżały się zatem ro
dzajem pożywienia do dzisiejszego słonia 
afrykańskiego, który trawy nie jada nigdy 
lecz karmi się gałęźmi, dochodzącemi gru
bości ręki ludzkiej u nasady dłoni.

Tymczasem, jak zobaczymy niżej, pogląd 
taki był zupełnie błędny. Mamuty i noso
rożce włochate jadały gałęzie jedynie w osta
teczności, z głodu, w bardzo ostrą zimę,
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w zwykłych warunkach zaś karmiły się wy
łącznie trawą, i różnemi ziołami, a więc zu
pełnie tak samo, jak słoń indyjski.

Istniało wiele innych wątpliwości, doty
czących mamuta a dotychczasowe odkrycia 
nie mogły ich rozwiązać.

To też świat naukowy z wielkiem zajęciem 
powitał wiadomość o nowem znalezieniu cał
kowitego mamuta na północno wschodnich 
krańcach Syberyi nad Berezówką, jednym 
z prawych dopływów Kołymy. Odkryto go 
tam jeszcze w r. 1899, a więc w w. XIX; 
właściwie jednak z większą słusznością moż- 
naby go zaliczyć do w. XX, ponieważ wy
prawa naukowa zorganizowana przez d-ra 
Ottona Herza, Kustosza Muzeum Zoologicz
nego w Petersburgu, stanęła, na miejscu pod 
67° szer. płc. dopiero w dn. 9 września 1901 r. 
Samo dostanie się na miejsce kosztowało 
niesłychanych wysiłków i pracy, a rozebra
nie mamuta i przewiezienie go do Europy 
były jeszcze stokroć uciążliwsze i praco
witsze.

Miejsce, na którem znaleziono tego ma
muta, leży na wyniosłym a pochyłym brze
gu Berezówki, na wysokości 35 m nad obec
nym stanem jej wody. Jest to duże zagłę
bienie w lodowcu, rozciągającym się na sto
ku tego brzegu i przykrytym obecnie cienką 
warstwą próchnicy i grubszą gliny. Potęż
ne potoki, spływające stamtąd, zwłaszcza 
na wiosnę, spłókują w ogromnych ilościach 
zwierzchnią warstwą ziemi i obnażają lodo
wiec, który był następnie pod działaniem 
promieni słonecznych i powiększa w ten spo
sób jeszcze bardziej ilość spływającej wody, 
przyśpieszając przeto spłókiwanie gruntu.

W zagłębieniu na tem lodowcu leżał ma
mut, jak  się okazało, młody jeszcze 25-letni 
okaz, zasypany z wierzchu i z boków ziemią. 
Spływające potoki wypłókały ją i odsłoniły 
jego cielsko.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa 
zwierzę pasąc się sobie spokojnie ku końco
wi lata lub na początku jesieni zawędrowa
ło na ten stok i załamało się na dole, wypłó- 
kanym pod spodem przez spływającą wodę . 
i przykrytym z wierzchu cienką powłoką. [ 
Upadek był tak szybki a uszkodzenia tak 
poważne, że śmierć nastąpiła bardzo prędko 
i mamut nie zdążył nawet przełknąć pokar
mu, który trzymał w pysku. Tylne nogi

wsunęły się poziomo pod olbrzymie cielsko, 
a przednie wyciągnęły się do przodu, wobec 
czego niemożliwem stało się wydobycie się 
z tak ciasnej przestrzeni, znalezienie punktu 
oparcia na jej gładkich pionowych ścianach. 
Ale ze zgiętej pozycyi nóg przednich widać, 
że zwierzę nie dało odrazu za wygraną i że 
szukało przez parę chwil punktu oparcia 
i wydostania się z pułapki.

W upadku mamut połamał sobie niektóre 
kości kończyn, a prócz tego nastąpiły we
wnętrzne krwotoki, wskutek czego jama 
brzuszna i piersiowa były wypełnione mnó
stwem skrzepłej ciemnej krwi. Śmierć na
stąpiła szybko a waląca się z góry ziemia 
gliniasta, zruszona wskutek upadku, pokryła 
mamuta nadzwyczaj prędko. Następnie za
marzła ona prędko i dzięki temu przechowa
ła nam jego cielsko w doskonałym stanie 
przez tysiące lat aż do obecnych czasów.

Dr. Herz stanął przy cielsku mamuta we 
wrześniu r. 1901, a więc we dwa lata po je 
go odtajaniu i znalazł ów okaz wcale w do
brym stanie. Jednakże te dwa lata więcej mu 
przyniosły uszkodzeń, niż owe tysiące, prze
byte pod lodem.

Ludzie stosunkowo mało przyczynili się 
do tego, w te bowiem okolice, nawet w lecie 
mało kto się zapuszcza i nieraz można przejść 
cale setki kilometrów, zanim się napotka 
jakiego Lamuta, przedstawiciela jednego 
z myśliwskich plemion zamieszkujących tę 
daleką północ. Jednakże jakiś Lamut za
błąkał się w ciągu w ciągu tych dwu lat aż 
w te strony, odkrył mamuta i zabrał mu je
den z kłów. Drugi uległ złamaniu, zdaje się 
jeszcze za życia zwierzęcia, tak że w chwili 
przybycia doktora Herza, mamut nie posia
dał wcale kłów. Na szczęście jednak udało 
się odszukać i odkupić kieł zabrany przez 
Lamuta.

Znaczniejsze, i co gorsza niemożliwe do 
powetowania były szkody, zrządzone przez 
zwierzęta, na szczęście atoli nie były one 
zbyt wielkie. Wilki lisy i inni drapieżcy 
ucztowali na ciele martwego olbrzyma, ale 
dość oględnie: zjadły one część skóry z gło
wy i z grzbietu wraz ze znaj duj ącem się pod 
nią mięsem, na szczęście jednak pozostawiły 
nienaruszone prawie wszystkie kości.

U włosienie było mocno przerzedzone, dłu
gie, brunatne włosy, charakterystyczne dla
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tego olbrzyma północy, pozostały w całości 
tylko na jednej z kończyn, dając pojęcie 
o tej wspaniałej sierści, którą mamut był 
porosły. Szczególnie długiemi były włosy 
na brzuchu, dochodziły one bowiem 50 cm: 
dzięki im mamut mógł spokojnie kłaść się 
na śniegu bez obawy o zimno z dołu, wełni
sta bowiem długa jego sierść zatrzymywała 
doskonale ciepło. Z dzisiejszych zwierząt 
takie urządzenie posiada jak tybetański, po
dobnież mieszkaniec surowego klimatu. 
Oprócz gęstej i długiej sierści mamut posia
dał jeszcze gruby pokład tłuszczu, który go 
rówmież dobrze zabezpieczał od zimna.

Do ważnych uszkodzeń okazu, znalezione- 
po przez Herza, trzeba zaliczyć brak trąby, 
która była w całości zjedzona. Dochował 
się natomiast cieniutki koniuszek ogona, ma
jący długości koło 20 cm i również gęsto po
rosły długiemi (20--35 cm), pokręconemi wło
sami.

Bardzo ciekawy i ważny szczegół stanowi
ło dochowanie się w doskonałym stanie po
karmu, częścią w pysku między zębami, czę
ścią w żołądku. Zebrano go starannie i od
dano do zbadania naukowego, które jakeś
my to wyżej wspomnieli, wykazało zupełnie 
odmienny sposób żywienia się, niż mniemano 
dotychczas.

Zabranie mamuta z miejsca znalezienia 
nie było bynajmniej rzeczą łatwą: całego 
okazu nie sposób było transportować, należa
ło go więc podzielić na części i te dopiero 
wyprawiać w drogę. Na podzielenie mamu
ta i opakowanie kawałków zużyto dwa mie
siące czasu, a praca przy tem była nadzwy
czaj ciężka i nieprzyjemna.

Już w chwili przybycia d-ra Herza (w po
czątkach września) mrozy dosięgały 12° obok 
nadzwyczaj ostrego lodowatego wiatru. Nie 
sposób więc było nawet marzyć o ćwiartowa- 
niu mamuta w tych warunkach na otwartem 
powietrzu. Wzniesiono zatem rodzaj domku 
z bierwion nad olbrzymiem cielskiem, podsta
wiono w nim piec i opalano go dzień i noc. 
Jednakże pomimo to odtajanie zamarzniętej 
skóry i mięsa odbywało się nadzwyczaj po
woli. Co zaś gorsza, podczas tajania mamut 
wydzielał tak nieznośny zapach, że na odle
głości kilometra i dalej można było nosem 
wyczuć jego obecność. Łatwo zaś zrozu
mieć, co czuli pracownicy, zatrudnieni tuż

przy psującem się cielsku, w ciasnym budyn
ku pod dachem. Jednakże, jak powiada dr. 
Herz, nos i do tego przyzwyczaił się z cza
sem, a zato mieliśmy na pociechę świado
mość, że jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy 
zajęci są taką naukową pracą, wyjątkową 
w swoim rodzaju.

Aby mamuta podzielić prawidłowo na 
części, trzeba było, żeby cielsko jego odtaja- 
ło; ale chcąc te części bez szkody wyprawić 
dalej w drogę należało je znów zamrozić. 
W tym celu każdą część oddzieloną owijano 
starannie w siano, zaszywano w umyślnie 
przywiezione skóry końskie lub krowie i wy
noszono znów na powietrze, aby tam na no
wo zamarzły. Następnie układano je na nie
dużych saneczkach umyślnie robionych na 
miejscu; w jedne sanie kładziono zaledwie 
100 kg.

Grdy już cały mamut był podzielony na 
części i ułożony kawałkami na saniach, ru
szono w drogę, bynajmniej nie krótką. Od
ległość od najbliższej stacyi kolejowej wyno
siła przeszło 2000 hm. Nic więc dziwnego, 
że podróż zajęła kilka miesięcy czasu i że 
zanim dr. Herz stanął ze swą zdobyczą 
w Petersburgu, upłynął rok czasu od jego 
wyjazdu.

Tu zajęto się doprowadzeniem do porząd
ku i ułożeniem przywiezionych części, a tak
że naukowem ieh zbadaniem. Cały szereg 
uczonych badał szczegółowo mięśnie i żołą
dek, mózg, krew, skórę, włosy oraz pokarm 
znaleziony w żołądku. Skórę wypchano 
w takiem położeniu, w jakiem znaleziono 
mamuta i umieszczono na podstawie z ziemi 
i kamieni, przywiezionych z nad Berezówki. 
Brakujące części skóry, trąbę i kły dorobio
no sztucznie na wypchanym okazie. Szkie
let złożono osobno; wykazywał on znacznie 
mniej braków, niż skóra i bardzo łatwo dały 
się one dopełnić. W ten sposób w Muzeum 
Zoologicznem przy Akademii Petersburskiej 
mamut z nad Berezówki znajduje się w po
dwójnej postaci: wypchany i jako szkielet.

Z wynikami badań, poczynionych nad tym 
mamutem zapoznał świat uczony prof. Salen- 
sky na międzynarodowym zjeździe zoologów 
w Bernie w r. 1904. Wyniki te dopełniają 
i rozszerzają posiadane dotychczas wiado
mości i pozwalają dokładniej określić stano
wisko mamuta i sposób jego życia.
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Mamut różni się wybitnie od dziś żyjących 
słoni tern, że stopy jego były 4-palcowe, 
gdy te posiadają po 5 palców. Dowodzi to, 
że nie jest on ich bezpośrednim przodkiem, 
lecz stanowi boczne rozgałęzienie pnia słoni, 
rozgałęzienie, które na nim się skończyło. 
Gdyby był on przodkiem dziej szych słoni, 
to redukcya piątego palca musiałaby była 
przejść i na nie.

Drugą właściwość jego stanowiła olbrzy
mia stosunkowo głowa, zajmująca trzecią 
część długości tułowia. Ten olbrzymi roz
wój głowy pozostawał w ścisłym związku j 

z nadzwyczaj długo trąbą i potężnemi kłami. 
„Kły“ mamuta, tak samo, jak i wszystkich 
słoni, nie są wcale kłami, lecz nadmiernie 
rozwiniętemi siekaczami o zmienionej posta
ci stosownie do odmiennego przeznaczenia. 
Me ulega wątpliwości, że takie wydłużone 
zęby służyły słoniom do torowania drogi 
przez gąszcza lasów pierwotnych, a także do 
wyrywania z korzeniem mniejszych drzew, 
których liśćmi karmią się różne gatunki 
tych zwierząt. Takie było pierwotne prze
znaczenie „kłów“ słoniowych.

Ale mamuty, przystosowując się do wa
runków epoki lodowej, zmieniły obyczaje 
i ze zwierząt leśnych stały się stepowemi. 
Odtąd kły straciły swe znaczenie dla nich, 
a w skutek nieużywania rozwinęły się do 
olbrzymich rozmiarów. Znane są z dawniej
szych odkryć okazy mamutów, u których 
para kłów ważyła do 200 kg. Jasną jest 
rzeczą, że do dźwigania takich zębów po
trzebną była odpowiednio ogromna głowa.

Postać i kierunek „kłów“ były również 
odmienne niż u dzisiejszych słoni: u nich 
rosną one ku dołowi i są nieznacznie zagięte, 
u mamutów prawie odrazu zaginały się łu- 
kiem najpierw na zewnątrz, a potem na we
wnątrz wskutek czego były ogromnie za
kręcone.

Szczególnie ciekawe są wyniki badań nad 
dobrze zachowaną i obfitą ilością pokarmu, 
znalezionego w żołądku mamuta. Badania 
te zmieniły z gruntu pogląd dawniejszy na 
sposób żywienia się mamuta i przekonały,' 
że karmił się on przeważnie trawą i ziołami, 
a nie liśćmi. Pokarm znaleziony w żołądku 
i między zębami składał się prawie wyłącznie 
z traw i turzyc; oprócz tego znajdowały się 
tam różne zioła, zwłaszcza macierzanka I

(Thymus Serpyllum), rozpowszechniona i dziś 
w całej strefie umiarkowanej północnej, 
a w górach (Himalajach) sięgająca prawie 
5000 m; a dalej jaskier pryszczeniec (Ranun- 
culus acer) i mak północny (Papaver alpi- 
num), który dochował się do dziś dnia w Al
pach, jako pozostałość z epoki lodowej. 
W niektórych z tych roślin znajdowały się 
już nasiona, co dowodzi, że była już jesień, 
gdy znaleziony mamut zamarł na stokach 
Berezówki i zapadł się tak niefortunnie dla 
siebie.

Różne wewnętrzne narządy tego mamuta 
były tak dobrze zachowane, że można było 
dokładnie zbadać mięśnie, nerwy, naczynia 
krwionośne i samę krew. Ta ostatnia z krwią 
słonia indyjskiego dała tak zwaną reakcyą 
biologiczną, co wskazuje blizkie pokre
wieństwo między obu temi zwierzętami.

Poszukiwania, poczynione nad tym ma
mutem, rzucają także niejakie światło na 
pytanie, czy słoń ten był współczesny lu
dziom czy też zaginął pierwej a ludzie po
znali się jedynie z takiemi zami’ożonemi oka
zami, jakie my dzisiaj znajdujemy.

Według podań Tunguzów, mamut nie 
tylko był, lecz i jest współczesny człowieko
wi, ale należy do zwierząt podziemnych 
i prowadzi tryb życia, podobny do kreta, ko
piąc sobie rogami (co ma oznaczać kły) cho
dniki w błotnistym gruncie tundry. Nie wy
chodzi jednak nigdy na powierzchnię ziemi, 
umiera bowiem natychmiast, skoro podsunie 
się przypadkiem tak blizko powierzchni, że 
zetknie się z powietrzem. Zdarza się to 
szczególnie często mamutom na spadzistych 
brzegach rzek gdzie też najpospoliciej bywa
ją znajdowane ich trupy. Pogląd ten odpo
wiada rzeczywistym warunkom znajdowania 
nieżywych mamutów i zupełnemu brakowi 
żywych w dzisiejszych czasach i stanowi 
próbę wyjaśnienia tego braku z punktu wi
dzenia dzikiego człowieka. Nie dostarcza 
jednak żadnych dowodów, aby mamut był 
istotnie kiedykolwiek współczesny ludziom-

Wyraźniej przemawiają za tem tak zwa
ne rysunki jaskiniowe z Dordogne, odpowia
dające czwartemu to jest ostatniemu okreso
wi lodowemu. Ówczesny dyluwialny czło
wiek znał bardzo dobrze mamuta, skoro po
trafił tak dokładnie odtworzyć na tych ry
sunkach jego najbardziej charakterystyczne
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cechy: olbrzymią głowę, potężne zakręcone 
kły i wielką grzywę, spuszczającą się 
z brzucha.

Jednakże nauka długi czas nie chciała 
uznać, że człowiek mógł żyć współcześnie 
z mamutem: dokładną znajomość tego zwie
rzęcia przez ludzi z początków epoki ka
miennej tłumaczono w ten sposób, że znaj
dowali oni bardzo często takie odtajałe trupy 
mamutów, jakie dziś spotyka się stosunko
wo rzadko, że jedli ich mięso i używali ich 
kości do różnych celów i wskutek tego tak 
brze znali to zwierzę.

Dziś nikt już nie wątpi, że człowiek z epo
ki lodowej był współczesny temu olbrzymie
mu kosmatemu słoniowi i że nań polował. 
Co więcej, według wszelkiego prawdopodo
bieństwa do wytępienia mamutów przyczy
niły się nie tyle złe warunki klimatyczne, 
lodowe burany, lub nadzwyczajne zimna, ile 
zaciekłe polowania, jakie na nie urządzali ci 
łowcy epoki lodowej. Stwierdzono dziś nie
zbicie, że byli oni wielkimi amatorami pie
czeni z mamutów i szpiku z kości tych ol
brzymów. Do tych polowań występowali 
oni prawdopodobnie już nie rodzinami, ale 
całemi masami, uzbrojonemi w najdosko
nalszą broń ówczesną. Łowy takie opłacały 
się sowicie, olbrzymie bowiem cielsko zabi
tego mamuta dostarczało żywności dla ca
łego plemienia na kilka tygodni.

Ale mamuty wychodziły na tem nie świet
nie. Prześladowane i tępione zajadle i syste
matycznie, musiały one opuszczać dawniej
sze siedziby i szukać nowych, dokąd nie do
tarł był jeszcze ich zajadły wróg dwunogi. 
W ten sposób znikły one z Europy środko
wej, gdzie żyły jeszcze w końcu epoki lodo
wej, i, ustępując coraz bardziej ku północy, 
znalazły wreszcie ostatnie schronienie na 
krańcach Syberyi. Ale i tu  niedługo cie- 
szyły się istnieniem: człowiek odszukał je 
i tam i, tępiąc dalej zażarcie, zmiótł z po
wierzchni ziemi tego potężnego olbrzyma 
tak samo, jak i wiele innych stworzeń, któ
re nie mogły się ostać jego niszczycielskiej 
działalności.

Niema powodu tłumaczyć zniknięcia ma
mutów zmianą warunków klimatycznych 
lub jakiemi katastrofami. Czynniki te mo
gły tu odegrać jedynie rolę drugorzędną. 
Przemawia za tem wiele faktów, a między

innemi rodzaj pożywienia, jakie znaleziono 
w żołądku mamuta z nad Berezówki; rośli
ny, któremi się on karmił, rosną w tych 
miejscach tak samo, jak i przed wiekami, 
a uwłosienie jego nadzwyczaj ciepłe i znako
micie przystosowane do północnej strefy za
bezpieczało go doskonale od wszelkich zmian 
temperatury. Zatem nie w klimatycznych 
warunkach należy szukać przyczyny zniknię
cia mamutów, ale w zajadłem prześladowa
niu, na jakie był on narażony ze strony 
ludzi.

B. Dyakowski.

M a x  V e r w o r n .

KWESTYE ZASADNICZE 
W NAUKACH PRZYRODNICZYCH.

(Dokończenie).

Nie podkreślałbym tego właściwie bardzo 
zrozumiałego faktu, gdyby nie to, że uwzglę
dnienie przemiany materyi w substancyi ży
jącej jest nieżbędne dla zrozumienia pewnych 
zjawisk powstawania form, które niedawno 
stały się punktem wyjścia dla czystego te- 
leologicznego witalizmu. Mam tu  na myśli 
znane zjawiska odradzania się (regeneracyi). 
Fakt, że u wielu roślin i niższych zwierząt po 
dowolnem odjęciu części z pewnych określo
nych tkanek w wielu przypadkach powsta
je znowu nowy harmonijny układ, czy to bę
dzie odtworzenie formy macierzystej, czy 
wytworzenie innych organów, jak korzenie, 
pędy i t. p., fakt ten według Driescha można 
wytłumaczyć tylko przez przyjęcie Arysto
telesowej ,.entelechii“, przebywającej tylko 
w substancyi żyjącej w przeciwieństwie do 
układów nieorganicznych i wywołującej jej 
celowe zachowanie się 1). Driesch rozumu

*) H. Driesch. „Zwei Beweise fur die Auto
nomie der Lebensvorgange“ („Dwa dowody samo
dzielności procesów życiowych11), w Sprawozd. 
z Y kongresu międzynarodowego zoologów w Ber
linie w r. 1901.

Również J. v. Uexktill w pracy swej p. t. 
„Leitfaden in das Studium der experimentellen 
Biologie der Wassertiere11. (Przewodnik do stu- 
djów w dziedzinie biologii doświadczalnej zwie
rząt wodnych) (Wiesbaden. 1905), uważa celo
wość za specyainy przywilej świata organicznego 
i w tem upatruje zasadniczą różnicę ze światem 
nieorganicznym. Między innemi mówi on w książ
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je w ten sposób: najprostsze części składo
we danych organizmów lub pewnych tka
nek, a więc u Metazoów—komórki posiadają 
wszystkie jednakową i wielokrotną „zdol
ność prospektywną11 (moc twórczą) (prospek- 
tive Potenz) t. j. „możność przeznaczenia11 
(Schicksalsmóglichkeit), możemy bowiem 
usunąć dowolną ilość najprostszych części 
składowych, pozostałe posiadają zdolność do 
nowego ukształtowania się w „typową swo
istość (Spezifitat) i proporcyoiialnośó “. Je
dnakże pomimo owTej jednakowej „możności 
przeznaczenia" najprostsze części składowe 
wytwarzają podczas regeneracyi najrozma
itsze ugrupowania, lecz w ten sposób, że re
zultat ostateczny przedstawia obraz harmo
nijny. Ta okoliczność, że każda cząsteczka 
jakkolwiek „każda może grać dowolną rolę 
w procesie różnicowania", jednakże „w ka
żdym przypadku gra rolę koniecznie potrze
bną1' „w związku z funkcyami wszystkich 
innych11 jest rzeczą tak zadziwiającą, że 
Driesch „nie dopuszcza rozwiązania zagad
nienia na zasadzie najprostszych zjawisk, 
jakie są znane w świecie nieorganicznym". 
Stąd też każda cząsteczka musi posiadać 
swoję własną „entelechię11. Widzimy więc, 
że tutaj Driesch w wędrówce swojej wylą
dował rzeczywiście przy dawnym „nisus 
formativus“

Zbadajmy tymczasem rzecz tę trochę głę
biej! Musimy tutaj, jak i wszędzie, zwrócić 
się do komórki, gdyż zjawiska regeneracyi 
znajdujemy i u pojedynczych komórek '),
ce swojej, przepełnionej dziwacznemi poglądami 

. i w części ogólnej przewyższającej pod tym wzglę
dem nawet „Betrachtungen11 Neumeistra: „Zja
wiska świata nieożywionego grupuj emy podług 
zasady przyczynowości, świata zaś ożywionego 
jednocześnie podług zasady przyczynowości i ce
lowości i stosownie do tego odróżniamy dwie nau
ki, zajmujące się przyrodą żywą: fizyologię, która 
doświadczenia swe grupuje podług zasady przy
czynowości i biologię, która rządzi się pod tym 
względem—celowością11 (Przedmowa), w innem 
zaś miejscu mówi znów o „podwójnej naturzeu 
istot żywych. W odpowiedzi na ów pogląd dzi
wny mogę tylko powtórzyć znane pytanie Du 
Bois-Keymouda: „czyż świat nieorganiczny jest 
urządzony bezcelowo?14 Odpowiedź pozostawiam 
czytelnikowi.

*) U wymoczków po oddzieleniu charaktery
stycznie zróżnicowanej części protoplazzny, o ile ] 
tylko pozostała część ciała zawiera jądro komórko- j  

we, widzimy regeneracyę utraconej części ciała, |

w państwie zaś komórek tworzenie się no
wych części uskutecznia się przez wędrówkę, 
wzrost, mnożenie rię i różnicowanie od
dzielnych komórek. Jeżeli wyobrażę sobie 
substancyę żyjącą komórki, jako trwałą bu
dowę, coś w rodzaju konstrukcyi maszyny, 
jak to sobie przedstawia Driesch *), wówczas 
zjawiska regeneracyi będą zupełnie niezro
zumiałe. Jeżeli atoli uprzytomnię sobię, że 
całość posiada, przemianę materyi, wówczas 
natychmiast otwiera się przede mną możność 
zasadniczego zrozumienia faktu na zasadzie 
najprostszych procesów mechanicznych. 
Wiem, że przemiana materyi jest nadzwy
czaj złożonym kompleksem procesów chemi
cznych. Wiem, że zmiana jednego ogniwa 
natychmiast pociąga za sobą skutki wtórne 
w całym procesie. Wiem również, że prze
miana materyi posiada pewną daleko idącą 
samoregulacyę tego rodzaju, że reaguje na 
każdą zmianę warunków zewnętrznych lub 
wewnętrznych przez stworzenie nowych od
powiednich do zmienionych warunków sta
nów równowagi. Ta samoregulacya opiera 
się w ostatecznej instancyi na prawach 
chemii fizycznej, a mianowicie na prawach 
działa.nia mas i stanów' równowagi chemi
cznej, będących w ostatnich czasach przed
miotem usilnych badań 2).

następującą już po kilku godzinach. Można rip. 
Stentorowi odciąć delikatnym nożykiem pod mi
kroskopem większą część ciała i, o ile tylko w po
zostałym kawałku znajdowała się choć część jądra, 
następnego dnia znajdziemy znowuż całkowitego 
Stentora. Ów odrodzony Stentor posiada jednak 
znacznie mniejsze wymiary. Ponieważ regene- 
racya odbywa się również i w wodzie nie zawie
rającej części pożywnych, okazuje się więc, że 
materyał dla nowowytwarzanych pierwiastków 
bierze się z zawartości komórki. Części składo
we komórki po operacyi grupują się w ten spo
sób, że powstaje znowuż całkowity, tylko bardzo 
mały Stentor. Tutaj mamy już w, jednej komór
ce to samo, co obserwujemy w państwie komórek 
u hydropolipów i roślin.

') Driesch wytwarza sobie naprzód pojęcie 
„maszyny rozwojowej11, żeby je później odrzucie, 
gdyż nie daje się pogodzić z wynikami badań eks
perymentalnych. „Dziwna maszyna, która rówmez 

} dokładnie funkcyonuje i wówczas, gdy zamienimy 
lub odwrócimy dowolnie jednę z jej części11. (1-c-)■

2) Oddzielne przypadki samoregulacyi, jakie 
występują w substancyi żywej, poddałem krótkiej 
analizie w pracy p. t. „Die B iogenhypothese. 
Eine kritisch - experimentelle Studie tiber di®
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Jeżeli przeto rozpatruję zewnętrzne ukształ
towanie się formy i budowę wewnętrzną ko ■ 
mórki, jako wyraz przemiany materyi, w niej 
zachodzącej, to nie natrafiam na żadne tru 
dności zasadnicze. Mogę sobie wyobrazić, 
że po odcięciu pewnej części przemiana ma
teryi, t. j. rozkład i wytwarzanie tych lub in
nych związków chemicznych, następnie zaś 
przenoszenie i układ materyi tak się przy
stosują do danych warunków, że wywołają 
przez dostarczanie i nagromadzanie pewnych 
określonych substancyj w określonych miej
scach wytwarzanie, różnicowanie i prze
kształcanie pewnych określonych struktur 
i części komórek. Jeżeli jednak warunki wy
wołane przez zranienie, wykraczają poza 
określone granice tak, że nie są już możliwe 
żadne nowe stany równowagi, wówczas i re- 
generacya nastąpić nie może i komórki zra
nione giną. Zdarza się to nawet bardzo czę
sto zwłaszcza u wyższych organizmów, 
u których komórki przez daleko idące zróż
nicowanie przystosowały się w sposób 
jednostronny do zupełnie specyalnych wa
runków. Nie widzę więc w tem wszystkiem 
żadnego momentu, któryby prowadził poza 
znaną organizacyę celową organizmu, którą 
rozumiemy mechanicznie, i któryby zniewa
lał nas do przyjęcia obok czynnika mecha
nicznego jeszcze jakiegoś mistycznego.

Błąd w argumentacyi Driescha tkwi w sa
mem założeniu. Mógłby on uniknąć tego 
błędu, gdyby większą uwagę zwracał na 
związek pomiędzy procesem powstawania 
form organicznych a procesem przemiany 
materyi, a mniej myślał o konstrukcyach 
maszynowych. Złudzenie leży w koncepcyi 
jego układów o jednakowej i wielokrotnej 
„możliwości przeznaczenia". Ekwipotenc.yal- 
nemi z wielokrotną zdolnością prospektywną 
części jednakowe mogłyby być tylko wtedy, 
gdyby mogły być pomyślane poza sferą 
wzajemnego działania lub w warunkach 
absolutnie jednakowych. W substancyi ży
jącej nie znamy jednak nic podobnego. Róż
norodne możliwości przeznaczenia, wobec 
których każda cząsteczka mogłaby wybie
rać pewną określoną możliwość z uwzglę

Vorgange in der lebendigen Substanz“ (Hy po te
za biogenu. Studyum krytyczno-ek.sperymental
ne nad zjawiskami, zachodzącemi w substancyi 
żywej). Jena. 1903.

dnieniem i innych cząsteczek, to jest złu
dzenie. Powiem więcej: w komórce przez 
daną konstelacyę warunków przeznaczenie 
każdej cząsteczki jest już określone w pe
wnym kierunku. Nie może ona wcale wy
bierać, lecz musi stosować się do danego 
kompleksu warunków. Ważną rzeczą przy.- 
tem jest okoliczność, że kompleks ten nie 
zrównoważony nie jest trwały, nie jest stały. 
Z każdym posunięciem się, z każdą najmniej
szą przemianą cząsteczki tworzy się nowa 
konstelacya warunków, która znów określa 
w pewnym kierunku zachowanie się cząste
czki i t. d. Wszystko zmienia się bezustanku. 
Ten szereg stopniowy sprzężonych ze sobą 
konstelacyj, z których każda jest warunkiem 
istnienia następnej — oto proces rozwoju.

Przypuszczam, że dobrze uczynimy, jeżeli 
wogóle w przyrodoznawstwie będziemy się 
trzymali bardziej warunkowego sposobu 
ujmowania rzeczy, zastępując nim przyczy
nowy sposób. Proces taki odbywa się już 
obecnie. Matematyka, ów najdoskonalszy 
przykład naukowego sposobu opisywania 
i przedstawiania rzeczy, już dawno wybrała 
dla przedstawienia swoich reguł warunkowy 
sposób wyrażania się: „Jeżeli dwie wielko
ści każda oddzielnie równają się trzeciej, 
wówczas są one sobie równe“. Wydaje mi 
się, że jest to jedyny naukowy sposób przed
stawiania rzeczy, gdyż nic innego naukowo 
stwierdzić nie możemy, jak tylko pewną 
prawidłowość zależną od warunków. Z po
jęciem przyczyny i skutku zawsze, choć tylko 
nieświadomie, łączy się jakaś resztka misty
ki. Jesteśmy bardzo skłonni z całego kom
pleksu czynników, od których zależne jest 
jakieś zjawisko, uważać jeden jakiś czynnik 
za przyczynę i nadawać mu przez to wyjąt
kowe znaczenie, gdy tymczasem w rzeczy
wistości dla wywołania zjawiska każdy od
dzielny czynnik jest jednakowo niezbędny. 
Przez warunkowy sposób przedstawiania 
rzeczy unikamy takiego dowolnego wysuwa
nia na pierwszy plan jednego czynnika. Wy
raża on poprostu stosunek zależności zja
wiska od kompleksu warunków. W ten 
sposób unikamy również koncepcyi misty
cznej o przyczynie celowej („causa finalis“).

Lecz pozostawmy to. Jeżeli zechcemy 
wyciągnąć kwintesencyę z naszego dotych
czasowego rozumowania, to musimy powie
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dzieć: fakty morfologiczne i historyczno-roz- 
wojowe bynajmniej nie wyprowadzają nas 
poza zasady, rządzące światem nieorganicz
nym, i nie dają najmniejszego punktu opar
cia dla przyjęcia dualizmu witalistyćznego ').

Nowsza fizyologia w ściślej szem znaczeniu 
doświadczeń nie może również wyprowadzić 
podstawy, któraby zmuszała do przyjęcia 
jakiejś specyalnej zasady dla genezy zjawisk 
życiowych. Stała się ona fizyką i chemią 
organizmów i czuje się z tego zadowolona, 
gdyż tej okoliczności zawdzięcza swoje zdo
bycze. Cóż więc pozostaje?

Witalizm przypuszcza, że znalazł, mówiąc: 
istnieją zjawiska psychiczne, które odróżnia
ją żywy organizm od układu nieorganiczne
go, a zjawisk psychicznych w mechaniczny 
sposób wytłumaczyć nie można.

Uważacie, że tutaj kwestya witalizmu zle
wa się z obszerniej szem zagadnieniem doty- 
czącem stosunków pomiędzy zjawiskami ma- 
teryalnemi a psycbicznemi. Tutaj leży dru
gi punkt, przy którym niejeden wpada w dua
lizm. Tutaj spoczywa prastare, lecz wie
cznie młode zagadnienie, jakkolwiek, w rze
czywistości, nie jest wcale zagadnieniem.

Koncepcya dualizmu ciała i duszy sięga 
prastarych czasów ludzkości. Rodzicami jej 
były pierwszo! naiwne refleksye nad zjawi
skiem śmierci, choroby, snu. Ktoś umarł. 
Przestał oddychać. Dech delikatny, który 
.dotąd z ust jego wychodził i z powrotem by
wał chwytany, uciekł na zawsze i rozwiał 
się gdzieś w powietrzu. Teraz to jest niebosz
czyk Wygłąda tak jak dawniej. Lecz to, co 
w nim żyło i czuło, znikło. Przestał mówić, 
przestał słyszeć, przestał się ruszać. Tylko 
w nocy podczas snu wraca on czasami zno-

Ł) W rzeczywistości, konkluzye Driescha zo
stały już odrzucone przez stronę najbardziej kom
petentną zaraz po jego wykładzie na zjeździe 
zoologów w sekcji zoologii eksperymentalnej. 
Ziegler, Roux i Rhumbler natychmiast poddali 
krytyce „Dowody “ Driescha na korzyść samo
dzielności zjawisk życiowych (por. Sprawozdania 
z V międzynar. zjazdu zoologów w Berlinie 1901), 
inni zaś zoologowie, jak Btitschli („Mechanismus 
und Vitalismus“. — Mechanizm i witalizm. Lipsk. 
1201), później obronili również swoję wiedzę od 
zdrożności witalistycznych. Tak więc witalisty- 
czne i neowitalistyczne idee Driescha nie znalazły 
oddźwięku nawet w szeregach jego najbliższych 
towarzyszów pracy.

wu, nawet po tygodniach, po miesiącach, P° 
latach i żył, i chodził, i mówił, jak dawniej. 
Przytem martwe ciało leżało wciąż daleko, 
samotnie w odosobnionej chacie. Coś na- 
kształt tchu wyszło podczas śmierci z ust je 
go, coś, co przedtem w nim czuło i mówiło. 
To coś, odosobnione od zmarłego, żyje obec
nie i unosi się dokoła w przestrzeniach po
wietrznych. Jeszcze i dzisiaj znachor u In- 
dyan—Zurii stara się zatrzymać duszę wy
chodzącą z ciała umierającego, wpryskując 
wodę z ust swoich do ust pacyenta. I każdy 
lud pierwotny ma podobne poglądy.

Tak przyszedł na świat dualizm ciała 
i duszy !). Był on początkowo tylko nai
wnym materyalistycznym dualizmem czysto 
ilościowego charakteru.

Dusza również była z początku czemś ma- 
teryalnem, tylko subtelniejszej natury, niż 
ciało—tchem, cieniem. Lecz w późniejszych 
czasach proces rozwoju wyobrażenia o duszy 
prowadzi do coraz większego jej wysubtel- 
nienia, lecz przez to do tem wyraźniejszego 
podkreślenia dualizmu.

Jeszcze w starożytności greckiej wyobra
żenie duszy było częstokroć materyalistyczne. 
Dla Demokryta. i atomistów dusza składała 
się z atomów, tylko nadzwyczaj lekkich, 
okrągłych i gładkich. W nauce o oddechu 
(pneuma) Hippokratesa i Galena była ona 
formą owego 7tveujj.a, a mianowicie: ^vsujj,a 

u îxóv (dech duszy) i wyprowadzała się z sub
telnej części składowej powietrza. Leczi w sta
rożytności greckiej znajdujemy pierwsze pró
by odmateryalizowania duszy w nauce o ide
ach Platona. Zupełne jednak zaostrzenie prze

1) Uważa się zazwyczaj dualizrti ciała i du
szy jako coś obcego naiwnemu sposobowi myśle
nia przeciętnego człowieka i przedstawia się go, ja
ko produkt spekulacyi filozoficznej, za którą spe- 
cyalnie czyni się odpowiedzialnym Descartesa. 
Jest to możliwe tylko wobec zupełnego pomijania 
całej wiedzy etnologicznej, dotyczącej wyobra
żeń duszy u dziś jeszcze żyjących ludów pierwo
tnych. Zdobycze tej wiedzy wskazują, że myśl 
o dualizmie ciała i duszy, myśl o dualistycznem 
rozszczepieniu istoty ludzkiej, później zwierzę
cej, a w końcu całej przyrody jest nadzwyczaj 
rozpowszechniona. Daje się tylko zauważyć 
W dziejach myśli ludzkiej coraz dalej idące \vy- 
subtelnienie pojęcia duszy, a przez to pogłębianie 
przepaści pomiędzy ciałem a duszą. Pod tym 
względem Descartes właśnie w sformułowaniu 
swojem najbardziej ostro podkreślił ów dualizm.
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ciwieństwa duszy i ciała nastąpiło dopiero 
w nowszych czasach za sprawą Descartesa.

Przeciwstawiając duszę jako coś bezwy
miarowego ciału, zajmującemu zawsze pe
wną przestrzeń, nadał on dualizmowi formę, 
jaką on i dziś jeszcze posiada. Dualizm ten 
zaraził nasze myślenie, jak trucizna infek
cyjna organizm. Przeniknął on we wszystkie 
stosunki, we wszystkie poglądy, nawet mo
wa nasza nie jest wolna od tego zarazka. 
Wyobrażenie, że jakaś bezwymiarowa, nie- 
materyalna a przez to nie podlegająca na
szym zmysłom dusza mieszka w naszem ma- 
teryalnem zmysłowem ciele, niby jakiś ta
jemniczy, niewidzialny lokator w domu, 
wyobrażenie to jest obecnie ogólnym dorob
kiem wszystkich ludów ucywilizowanych. 
Napróżno męczyli się od czasów Descarlesa 
myślicieli różnych czasów, niezadowoleni 
z dualizmu, chcąc połączyć monistycznie obie 
zasady—ciało i ducha. Ani próba Spinozy, 
ani materyalizm, ani nowoczesna nauka 
o identyczności, ani pogląd energetyczny 
Ostwalda nie mogły dać, oczywiście, za
dawalającego rozwiązania.

Cóż więc czynić? Czyż możemy, rzeczy
wiście, zrzec się monistycznego poglądu na 
świat? Według mego zdania: nie! Przy
puszczam nawet, że w rzeczywistości nie 
istnieje żaden dualizm ciała i duszy. Są tyl
ko rzeczy jednego rodzaju. Duch ludzki nie
świadomie sam sobie zbudował tutaj baryka
dę, przeciw której'walczy bezskutecznie.

Zanalizujmy raz dokładnie, o ile tylko 
można, bez żadnych z góry powziętych my
śli i nie poddając się wpływowi wyżej wy
rażonych poglądów, co właściwie istnieje, 
starając się przytem unikać wszelkich hy- 
potez.

Rzecz dziwna, że ten sam umysł, który 
najwyraźniej podkreślił dualizm ciała i du 
szy, był jednocześnie pierwszym, który po
czuł potrzebę, wprowadzenia światła krytyki 
ludzkiego poznania w ciemnię spekulacyj 
meta fizycznych. Niestety, zrobił on tylko 
początek. Lecz początek był dobry. „Cogi- 
to, ergo sum“! (Myślę, więc jestem!). Pojęcie 
j,jaw, w rzeczy samej jest naturalnym punk
tem wyjścia wszelkiej krytyki poznania. 
„Ja“, moja własna osoba, przedstawia pier
wiastki bezpośrednio mi znane. A więc cóż 
to jest „jau? Pewien kompleks wrażeń i stąd

| wyprowadzonych wyobrażeń, myśli i uczuć. 
Lecz jest to taki kompleks, który zmienia 
się. Na to w nowszych czasach Mach x) 
słusznie położył duży nacisk. Przedewszyst- 
stkiem taki kompleks, którego części składo
we nie są ściśle bezpośrednio związane i ni
gdy wszystkie razem nie występują w jednej 
kombinacyi. „J a 1' może być maleńkie, jak 
np. w chwili natężonej uwagi; może zupełnie 
zgasnąć, np. w czasie snu lub narkozy, i mo
że się rozszerzyć i wchłonąć w siebie jednę 
po drugiej wszystkie rzeczy świata, jak to 
jest u paralityka w stanie podnieconej świa
domości. To co moje ,.ja“ charakteryzuje, 
jest to nadzwyczaj częste i napozór niezmien
ne powracanie pewnych wrażeń i komplek
sów wrażeń, które wydają się nam przez to 
czemś stałem. Są to przedewszystkiem wra
żenia naszego ciała, a przez to i codziennie 
powtarzające się wrażenia otoczenia, jednem 
słowem — nasze zwykłe czucie i myślenie. 
Oto jest „ja“.

Lecz pójdę od siebie jeszcze jeden ki’ok 
dalej. „Jali jest zmienne w swoim składzie. 
Widzę, jak zmienia się materyał, z którego 
składa się moje ja. Wrażenia przychodzą 
i znikają. Przychodzą z zewnątrz i wycho
dzą na zewnątrz. Musi więc na zewnątrz 
mego „ja“ istnieć jeszcze materyał do jego 
budowy. Nie mówię: „przyczyny“ moich 
wrażeń, gdyż byłaby to nieusprawiedliwiona 
mistyka. Tylko materyał. Materyał ów jest 
tem właśnie, co ja nazywam światem ze
wnętrznym lub światem rzeczy. Świat ze
wnętrzny istnieje i  rzeczywiście, nie tkwi on 
tylko w wyobraźni, jak przyjmuje solipsyzm, 
gdyż istnienia jego mogę dowieść. Poznaję 
go po zmianach, jakim podlegają rzeczy 
w świecie zewnętrznym, nawet i wówczas, 
gdy obserwuję je tylko od czasu do czasu, 
t. j. włączam do swego „ja“. Nazewnątrz 
i niezależnie od mojego „ja“ zmieniają się 
one w pewien prawidłowy sposób w czasie 
pomiędzy dwiema obserwacyami. Zegarek 
idzie wciąż nawet i wówczas, gdy go nie ob
serwuję.

Lecz ów zewnętrzny świat rzeczy nie za
wiera żadnych innych pierwiastków, niż to,

x) Ernst Mach: ;;Die Analyse derEmpfindun- 
gen“ (Analiza wrażeń). Wyd. 3. Jena. 1902. 
Gustaw Fischer.
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które są materyałem do budowy mego „ja“, 
gdyż analizując to wszystko, co otrzymuję 
od świata zewnętrznego, zauważyć mogę, że 
są to tylko wrażenia. Rzecz bywa twarda, 
ciężka, zimna, biała i t. d. Są to wszystko 
wrażenia. Jeżeli znikną wszystkie wrażenia, 
z rzeczy nic nie pozostanie. Byłoby to zu
pełnie nieusprawiedliwioną i zgoła zbyteczną 
hypotezą, gdybym chciał przyjąć w świecie 
rzeczy jeszcze coś innego, niż to, co ja  sam 
rzeczywiście poznaję. Składa się on z tych 
samych pierwiastków, co i „jau, nawet two
rzy moje „ja“ i każda cząstka składowa świa
ta rzeczy może stać się cząstką składową 
mego „ja“, i staje się nią z chwilą, gdy jest 
mojem wrażeniem. W  życiu codziennem mó
wię wówczas: „uświadamiam“ sobie rzecz. 
Moje „ja“ nie jest niczem innem, jak kombi- 
nacyą takich cząstek składowych. Że nie 
uświadamiam sobie co chwila całego świata 
rzeczy, pochodzi to poprostu stąd, że jego 
części składowe nie łączą się co chwila 
z kompleksem mojej własnej osobowości. 
Warunki dla takiego połączenia istnieją tyl
ko od czasu do czasu: oko nie zawsze bywa 
otwarte; przedmiot nie zawsze leży w szran- 
ku wzroku, może nie odbijać żadnych pro
mieni świetlnych, pierwiastki siatkówki lub 
komórki ganglionowe mózgu mogą stracić 
sprawność i nie reagować i t. d. Lecz wobec 
zachowania odpowiednich warunków, przed
miot wstawia się w kompleks mego ,.ja“, 
i wówczas mam świadomość tego przedmiotu.

Z tego wszystkiego wynika, że jeżeli bę
dę tylko ściśle trzymał się doświadczenia bez 
żadnych z góry powziętych założeń i wstrzy
mując się od wszelkich hypotez, wówczas 
znajdę tylko jeden rodzaj rzeczy w świecie. 
Te same części składowe, które tworzą moje 
„ja“ lub, jak to nazywają moję „duszęu 
tworzą również świat rzeczy. Pomiędzy obu- 
dwoma istnieje stała wymiana pierwiastków. 
Niema pomiędzy niemi zasadniczego przeci
wieństwa.

W obu rządzą te same zasady. Przeci
wieństwo pomiędzy ciałem a duszą nie ist
nieje wcale. Albo wszystko w świecie jest 
ciałem, albo wszystko—duszą. Mogę to na
zwać, jak mi się podoba; chodzi tylko o to, 
że istnieje tylko jedyny rodzaj rzeczy.

Gdzież więc dualizm? Był tylko złudze
niem. Naiwna koncepcya człowieka pier

wotnego o jakiejś tajemniczej niewidzialnej 
rzeczy, mającej siedlisko w naszem ciele 
i rządzącej niem, ta idea o dualistycznem 
rozszczepieniu rzeczywistości na ciało i du
szę, która miała taki suggestyjny wpływ na 
człowieka, że silnie zakorzeniła się i prze
trwała aż do dni naszych, musi ustąpić przed 
bardziej krytycznem poznaniem. Dzisiaj nie 
mamy już uzasadnienia dla tego okazu ko
palnego. Wprawdzie pojęcie to nie zniknie 
tak łatwo i szybko z potocznego językai spo
sobu myślenia, gdzie oddawna głęboko się 
zakorzeniło. Mowa i myślenie ludu prze
chowują nadzwyczaj wiernie resztki starych 
pojęć. Przecież i w naszem życiu ducho
wym jest pełno takich szczątkowych pozo
stałości poglądów z najrozmaitszych epok. 
Lecz postęp poznania nie powinien się z tein 
liczyć. Jest on wolny od nabożnej uległo
ści, zna tylko poszukiwanie prawdy. Musimy 
więc zdecydować się wypędzić dualizm ciała 
i duszy z naukowego myślenia.

Istnieje tylko jeden świat, lecz składa się 
on z nadzwyczaj różnorodnych kombinacyj 
pierwiastków, kombinacyj, które wiecznie 
się zmieniają; zadaniem wszelkiej nauki bę
dzie szukanie prawidłowości zjawisk, t. j. 
warunków powstania i zmiany tych kombi
nacyj. Można ze względów zewnętrznych, 
praktycznych wprowadzić do nauki podział 
pracy, odpowiednio do kompleksów pier
wiastków, o jakie chodzi w każdym poszcze
gólnym wypadku Lecz nie należy nigdy 
zapominać, że są to pierwiastki jednakowe 
we wszystkich dziedzinach badania. Gra
nic naturalnych pomiędzy niemi niema. We 
wszystkich zjawiskach rządzą te same zasa
dy. Niema innej zasady w świecie organi
cznym, niż ta, jaka istnieje w kompleksach 
nieorganicznych. Niema przeciwieństwa po
między światem rzeczy a światem duszy. 
Dawne rozróżnianie nauk przyrodniczych 
i duchowych, które ze stron obu wywoływa- 
ło tyle pychy, nienawiści i szyderstw, roz
pływa się. Istnieje tylko jeden świat z je- 
dnakowemi wszędzie zasadami. Może się 
zmienić sposób przedstawiania rzeczy w od
dzielnych naukach, mogą się zmienić symbo
le i alegorye, jakie wytworzyliśmy w celach 
praktycznych dla szybszego porozumiewania 
się, można np. w przyrodoznawstwie oddać 
pierwszeństwo materyalistycznemu lub też
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energetycznemu sposobowi myślenia i wy
rażania się, zasada jednak wszystkiego po
zostanie ta sama. Oto jest kwintesencya 
monistycznego poglądu na świat, do które
go prowadzi sumienne badanie przyrody ł).

Przełożył z niem. B. H.

SPRAWOZDANIA.

Pr o f .  dr. J ó z e f  N u s b a u m .  Z teki biologa. 
„Wiedza i życie11. Wydawnictwo związku nauko- 
wo-literackiego we Lwowie. II I . Tom V II 1905 

str. 232.

Nowy zbiór artykułów, traktujących o najważ
niejszych zagadnieniach biologii współczesnej, sta
nowi niejako ciąg dalszy trzech książek poprzed
nich prof. Nusbauma („Z zagadnień biologii i fi
lozofii p r z y r o d y „ Z  zagadek życia11 i „Szlaka
mi wiedzy"). W  nowym tym tomie znajdujemy 
przedewszystkiem rzecz o „Neowitalizmie dzisiej- ' 
szym ijego genezie11. Autor, przejrzawszy historyę 
wierzeń witalistycznych, upatruje przyczynę 
nowoczesnego zwrotu ku dawno, jakby się zda
wać mogło, porzuconym pojęciom o „sile życio
wej u, celowo rządzącej sprawami ustroju — 
w owem przeświadczeniu o niedostateczności teo- 
ryi doboru naturalnego, do którego dochodzi wie
lu biologów dzisiejszych. Rozbior teoryj neowi- 
talisty Reinkego, po raz pierwszy, o ile mi wia
domo, ukazujący się w języku polskim, a także

*) Jestto objaw nadzwyczaj pocieszający dla 
rozwoju naszej myśli filozoficznej, że naszkicowa
na tutaj idea przewodnia, która z początku po 
sformułowaniu jej przez Macha i Avenariusa nie 
bardzo była zrozumiana, obecnie zdobywa sobie 
coraz szersze prawo obywatelstwa pomimo to, że 
odbiega dość znacznie od zwykłego szablonu my
ślenia rozpowszechnionego wśród szerszych mas. 
Jako przykład, jak te poglądy zaczynają wywie
rać pierwsze asymilatorskie działanie i na teolo
gię, mogę wskazać dzieło Karola Heima, któ
re wyszło niedawno p. t. „Das Weltbild der 
Zukunft11. Obraz świata przyszłości. (Berlin, j  

1904. C. A. Schwetschke u. Sohn). W książce tej 
znajdujemy dziwnie piękne i jasne rozwinięcie 
myśli nowoczesnych utartych poglądów. Autor, 
jako teolog, przeszedł sam tę drogę od Kanta aż 
do naszkicowanych tutaj poglądów. Jest to dla 
mnie fakt niezwykłe znamienny. Czytelnik 
z grona przyrodników mógłby się obyć, wpraw
dzie, bez obszernego traktowania specyalnych 
teologicznych kwestyj spornych przy końcu obra- j  

zu świata, teologa jednak to tembardziej zaintere
suje. W  każdym razie mamy przed sobą książkę 
niezwykłej siły i głębokości, której czytanie mo
że mieć doniosłe znaczenie dla duchowego rozwo
ju sfer inteligentnych naszych czasów.

rozważania nad istotą celowości stanowią część 
dragą tego nader ciekawego artykułu.

„Teorya Lamarcka i neolamarkizm w biologii 
spółczesncj11 zapoznaje nas z historyą teoryi o od
działywaniu warunków zewnętrznych na rozwój 
rodowy ustrojów, stosunkiem lamarkizmu do 
darwinizmu, oraz z ważniejszemi faktami, na któ
rych się opierają neolamarkiści dzisiejsi, a także 
ze stanowiskiem, jakie względem nich zajęli neo- 
darwiniści. Ciągiem dalszym naturalnym tego 
artykułu są dwa następne: „Dzisiejszy stan teoryi 
doboru naturalnego11 i „Dzisiejszy stan teoryi do
boru płciowego11. W pierwszym z nich znajdu
jemy historyę darwinizmu po Darwinie, zmiany, 
jakie badacze późniejsi zaprowadzali w teoryi do
boru, rozbior teoryj mutacyjnych i ich stosunek 
do teoryi doboru, wreszcie autor wspomina mimo
chodem o niefortunnym przeciwniku nietylko dar
winizmu, lecz i ewolucyonizmu wogóle— Fleisch- 
mannie, którego książka przed czasem niedaw- 

i nym cieszyła się pewnym, acz niezbyt pochlebnym 
rozgłosem.

Rozbiór teoryi doboru płciowego w świetle 
faktów po Darwinie zebranych, (rozbiór poglą
dów Reichenaua, Wallacea, J . Stoltzmanna, 
Emeryego, G. Jągera i in.) stanowi zakończenie 
cyklu artykułów, poświęconych przedstawieniu 
stanu obecnego nauki o czynnikach ewolucyi 
świata zwierzęcego.

Artykuł p. t. „O dysharmoniach w naturze 
ludzkiej11 stanowi streszczenie poglądów prof. E. 
Miecznikowa, a wreszcie „Listy z nad zatoki 
Neapolitańskiej11 dają nam dwa barwne obrazy 
z wycieczki morskiej zoologów w Neapolu i z ży
cia samej stacyi zoologicznej. W zakończeniu 
mamy historyę stacyi w Neapolu i krótki zarys 
jej działalności.

Książka jako całość przedstawia w krótki 
a przecież wyczerpujący sposób wyłożony i kry
tycznie opracowany zarys historyi stanu obecne
go kilku najbardziej podstawowych zagadnień 
biologii nowoczesnej. Nie należy wątpić, że zarów
no jak i wymienione wyżej trzy dawniejsze książ
ki tegoż autora—i ta znajdzie się w rękach tych 
wszystkich, których zajmują zagadnienia nowo
czesnej nauki o życiu oraz jej szerokie syntezy.

Jan Tur.
W i l h e l m  Bo l sche .  Miłość w przyrodzie.
Przekład d-ra Maurycego Bornsteina. Warsza
wa, G. Centnerszwer i spółka. Kraków, spółka 

nakładowa „Książka1', 1906, str. V II i 468.

Dziwna to książka: ma być dziełem popularno- 
! naukowem, poświęconem jednemu z naważniej- 

szych działów biologii, nauce o płodzeniu i roz
mnażaniu się zwierząt a jednocześnie jest prze
pełniona dziwnem sileniem się na poezyę, która, 
co prawda, nie zawsze autorowi dopisuje. Zdaje 
mi się, że jeżeli chodziło o popularyzacyę nale
żącego tu odłamu nauki, to całość znacznieby 
zyskała bez owych zwrotów ekstatycznych, bar- 

i dziej odpowiednich dla „kapłana Astarty11, aniżeli



702 W S7.K O H SW IA T

dla poważnego popularyzatora, a niejednokrotnie 
zakrawających na... pornografię.

Na owych wzlotach na tle poezyi płciowej cier
pi niekiedy ścisłość i prawda w opisach. Na str. 
64— 67 opis zapłodnienia wiele pozostawia do 
życzenia. Porównanie hypotetycżnej ,, gastraciu 
Haeckla do... śliwki, nie bardzo jest szczęśliwe. 
Na str. 313 „rybak włoski“ umie z wyglądu ze
wnętrznego odróżnić samca jeżowca od samicy... 
sprytny rybak!

Nie wiem, kogo książka ta zająć może, bo szu
kającego pornografii odstręczy aparat faktów zo
ologicznych, a chcący się zapoznać z temi ostat- 
niemi musi dostać bólu głowy od nadmiaru owej 
czasami zresztą dość naiwnej i usilnie robionej— 
„poezyi“.

Wreszcie nasuwa się jeszcze jedna uwaga: 
szkoda było nakładu pracy i czasu tłumacza, któ
ry bardzo dobrze włada językiem naszym i mógł
by przysporzyć literaturze naszej rzeczy bardziej 
wartościowych. Jan Tur.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nagromadzanie ciepła słonecznego w cie
czach. Przed kilku laty Kalecsinksy zwrócił 
uwagę na zjawisko nagromadzania ciepła słonecz
nego, zaobserwowane w kilku jeziorkach słonych 
na Węgrzech. Znajdował on w nich na pewnej 
głębokości, pomiędzy dwiema warstwami chłod- 
nemi, warstwę wody ciepłej, grubą na kilka me
trów która oczywiście musiała otrzymać to ciepło 
bezpośrednio od słońca. Wedle doświadczeń ba
dacza węgierskiego zjawisko to zdarza się tylko 
wtedy, gdy powierzchnia jeziora pokryta jest 
warstwą wody słodkiej a przynajmniej bardzo 
mało słonej. Jeziora te które zachowują ciepło 
słońca przez czas długi, przyczem temperatura 
dochodzi do 70°, można uważać za istne akumu
latory cieplne. Z nowszych badań Kalecsin- 
kyego wynika, że pomienione zjawisko zachodzi 
także w jeziorach słonych Rumunii, Norwegii, 
Sy bery i i wielu innych krajów, oraz że można je 
odtworzyć sztucznie w wodzie zawierającej jaką
kolwiek sól. Stężone roztwory soli glauberskiej, 
salmiaku, sody i t. p., będąc wystawione na 
promienie słoneczne, ogrzewają się w ten sam spo
sób, co jezioro słone, byleby tylko powierzchnia 
ich była pokryta warstwą wody słodkiej albo te
go samego roztworu, lecz rozcieńczonego. Nie 
dość na tem; w ten sam sposób można ogrzać na
wet wodę słodką, jeżeli ją się pokryje warstwą 
nafty lub oliwy.

Zjawiska te, które dają się wytłumaczyć wła
snościami fizycznemi cieczy, zależą głównie od 
wzajemnego położenia cieczy. W  razie gdy wo
dę słoną pokrywa woda słodka, ciepło maximum 
nagromadza się w punktach zetknięcia warstw. 
Jeżeli warstwa wody słodkiej ulatnia się, nie bę
dąc ogrzewaną, to temperatura wyrównywa się. 
Ponieważ oliwa i woda nie dyfundują wzajemnie,

| jak to się dzieje w przypadku wody słodkiej i wo
dy słonej, przeto w wodzie, pokrytej oliwą, tem
peratura maxima usa,dawia się najczęściej tuż pod 
warstwą oliwy.

Ogrzanie tej wody może dojść do tego, że po
niżej tej warstwy zaniknie wszelkie życie zwie
rzęce lub roślinne, jeżeli woda warstwy niższej 
nie odnawia się. W jeziorze Ostrawik w Norwe
gii w r. 1885 ginęły ostrygi, zanim zaprowadzo
no komunikacyę pomiędzy wodą słoną a morzem. 
Po zaprowadzeniu tej komunikacyi ostrygi za
częły rozwijać się doskonale. W  ten sam spo
sób można wytłumaczyć wiele zjawisk w zakresie 
temperatury, które spostrzegamy w wielkich mo
rzach lądowych, jak w Bałtyku i morzu Śródzie- 
mnem. Tak np. w tem ostatniem silne prądy 
wody zimnej kierują się od wybrzeży włoskich, 
ku zbiornikowi wód słonych. Nie wywołując 
bynajmniej oziębienia, ta woda zimna, jako lżej
sza, utrzymuje ciepło wody słonej, tak że na pe
wnej głębokości woda morza Śródziemnego pół
nocnego jest cieplejsza aniżeli w jego części po
łudniowej, gdzie niema dopływu tej wody zimnej 
zabezpieczaj ącej.

Autor formułuje szereg wniosków bardzo cie
kawych, dotyczących warunków, jakie musiały 
istnieć w epokach pierwotnych. Jest rzeczą 
prawdopodobną, że i wtedy istniały jeziora słone.

. Rzeczywiście, pokłady soli takie, jak ,np. Stasfur- 
ckie, prawdopodobnie zawdzięczają swój początek 
takim właśnie jeziorom. Otóż pokłady te składa
ją  się najczęściej z warstw różnych soli, poukła
danych naprzemian. Poszukiwania Van’t Hoffa 
oraz innych badaczów wykazały, że pierwiastki, 
które zawiera woda, łącząc się ze sobą, tworzą 
sole różne, zależnie od temperatury. Otóż, po
nieważ w czasie parowania jezior pierwotnych, 
osadzić się musiały te właśnie sole, które odpo
wiadały temperaturze danej warstwy, przeto, 
musiało podówczas zachodzić analogiczne nagro
madzanie ciepła słonecznego. Różne sole, za
wdzięczające swój początek różnym temperaturom, 
stanowiłyby tym sposobem rodzaj termometru 
geologicznego. S. B.

(R. g. d. S.).

—  Rozpraszanie mgły zapomocą elektrycz
ności. Ostatniemi czasy O. Lodge wykonał sze
reg ciekawych doświadczeń nad rozpraszaniem 
mgły i dymów zapomocą wyładowań elektrycz
nych o Wysokiem napięciu. Zasada tych do
świadczeń jest znana od dość dawna, wiadomo 
bowiem że dłuższy szereg iskier z maszyny 
Wimshursta, przeskakujących w pokoju pełnym 
dymu tytuniowego, w krótkim czasie przywraca 
powietrzu przezroczystość; cząstki stałe lub ciek
łe, zawieszone w atmosferze gazowej, ulegają 
działaniu ciężkości, skoro poddamy gaz działaniu 
potężnego pola elektrostatycznego. Częścią głów
ną przyrządu, który obmyślił Lodge, jest alter
nator, który zasila obwód główny transformatora 
podnoszącego napięcie; dwa końce obwodu wtór
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nego połączone są ze zbrojami wewnętrznemi dwu 
butelek lejdejskich, złączonych zbrojami wewnę- 
trznemi.- Wyładowanie między butelkami zacho
dzi za pośrednictwem szeregów ostrzy, obejmują
cych przestrzeń, gdzie się znajdują mgła lub dym 
przeznaczone do rozproszenia. Jeżeli chodzi 
o chmurę, to jeden z dwu „wytadowywaczówl< 
zwrócony jest ku chmurze, a drugi połączony 
z ziemią.

Pierwsze swe doświadczenia Lodge wykonał 
w Liyerpoolu, a wyładowania, które na szczycie 
wysokiego masztu wywoływała maszyna Wims- 
hursta, pozwoliły szybko rozproszyć gęstą mgłę 
w promieniu 50 m. Niezależnie od specyalnego 
zainteresowania, jakie doświadczenia te budzą 
wśród mieszkańców Londynu, jest rzeczą oczywi
stą, że sposób ten w razie, gdyby okazał się istot
nie praktycznym, może oddać ogromne usługi za
równo eksploatacyi dróg żelaznych, jak i żeglu
dze. S. B.

(Ciel et Terre).

—  Zawartość wody w tkance nerwowej zwie
rząt ssących ulega znacznym wahaniom zależnie 
od wieku i wprędce po urodzeniu wyraźnie się 
zmniejsza. Podług niedawnych badań H. Do- 
naldsona, u myszy białej w okresie od urodzenia 
do końca roku pierwszego życia procentowa za
wartość wody w mózgu zmiejsza się od 89# do 
77# w rdzeniu zaś od 86$ do 69$. To zmniej
szanie się zawartości wody w mózgu odbywa się 
z największą szybkością w ciągu pierwszych dni 
dwudziestu po urodzeniu, w rdzeniu zaś proces 
ten odbywa się znacznie dłużej. Co dotyczę 
zwiększenia się części stałych w mózgu i rdzeniu 
to odbywa się ono szybciej, aniżeli wzrost wagi 
tych narządów. W  zasadzie zawartość procento
wa wody w układzie nerwowym ośrodkowym 
znajduje się w ścisłym związku z wiekiem zwie
rzęcia i jest prawie zupełnie niezależna od wagi 
absolutnej ciała. J. T.

(Rev. Sc.).

—  Przemiana substancyi zapasowych w drze
wach podczas zimy. Węglowodany, wytwarzane 
w liściach przez asymilacyę, jak wiemy, nie idą na
tychmiast na budowę różnych części rośliny i prze-' 
mianę energii, lecz część ich zostaje zachowana 
wewnątrz drzewa, ażeby zaraz na wiosnę dostar
czyć niezbędnego materyału młodym, szybko roz
wijającym się, pędom. Wędrówka i przemiana 
tych bezazotowych substancyj odżywczych była 
już przedmiotem badań wielu uczonych; należy tu 
wymienić prace Grrisa, Schrodera, Russów a, 
a przedewszystkiem Alfreda Fischera: n Beitrage 
zur Physiologie der Holzgewachse1*. Nowym 
przyczynkiem w tej kwestyi jest praca Bronisła
wa Niklewskiego wykonana w pracowni prof. 
Pfeffera w Lipsku p. t. „Untersuchungen iiber 
die.Umwandlungen einiger stickstoffreier Reser- 
vestoffe wahrend der Winterperiode der Baume. 
Str. 52. Lipsk. 1905“. Autor postanowił zba

dać dokładniej, jakie znaczenie w przemianie ma
teryi w drzewach podczas okresu zimowego ma 
tłuszcz, i zwrócił przytem uwagę na zmiany w za
wartości skrobi i cukrów. Badania swe autor 
przeprowadził nad lipą (Tilia parvifolia), brzozą 
(Betula alba), czereśnią (Prunus avium) i bzem 
(Syringa yulgaris). Pierwsze dwa t. j. lipa i brzo
za należą do drzew względnie bogatych w tłuszcz 
(pierwsza zawiera tłuszczu w drzewie 6,3—9,2# 
i w korze 7,9 — 10,3$, druga— 1,5 — 2,3# 
i 1,9—2,6#), czereśnia zaś i bez znacznie im ustę
pują pod tym względem (pierwsza zawiera, tłusz
czu w drzewie 0,5% w korze do 3#, drugi 0,3# 
i do 3,2#). Podczas gdy badania A. Fischera 
opierały się na metodzie mikrochemicznej, autor 
użył tu metody makroskopowej, spiłowując ka
wałki gałązek wymienionych drzew na drobne 
trociny i analizując następnie ich zawartość. W y
niki otrzymane na zasadzie licznych analiz po
twierdzają spostrzeżenia Russowa i Fischera, że 
zawartość tłuszczu w drzewach podczas zimy 
przez pewien czas wzrasta, później zaś przed na
stąpieniem wiosny jeszcze się zmniejsza. Ponie
waż Russów przypuszczał, że pod wpływem zimna 
następuje przemiana skrobi w tłuszcz, w wyższej 
zaś temperaturze przemiana odbywa się w kie
runku odwrotnym, autor badał wpływ tempera
tury i znalazł, że czynnik ten wpływa tylko na 
szybkość reakcyi, a mianowicie: podwyższenie 
temperatury przyspiesza tworzenie się tłuszczu, 
przemiany atoli tłuszczu w skrobię autor nie zauwa
żył. Proces więc przemiany tłuszczu znajduje 
się w ścisłej zależności z procesem przemiany 
skrobi. Bardziej prawdopodobnem jest przy
puszczenie, że skrobia pod wpływem mrozu za 
mienia się w cukier, jak to zachodzi np. u ziemnia
ków. Bardziej gmatwają się stosunki wobec 
podwyższenia temperatury, gdyż tutaj trzeba 
przyjmować w rachubę zwiększoną stratę cukru 
z powodu oddychania. Autor starał się oznaczyć, 
o ile można było najdokładniej ową stratę i zna
lazł, że w stosunku do zawartości cukru jest ona 
bardzo znaczna, tymczasem ilość skrobi podczas 
doświadczenia nie tylko się nie zmniejsza, ale na
wet zwiększa, a zwłaszcza u drzew bogatych 
w tłuszcz cała ilość skrobi zjawia się dopiero pod
czas doświadczenia. Wobec tego należy przy
puścić, że w drzewie są jeszcze inne źródła, 
prawdopodobnie, w postaci mniej znanych sub
stancyj bezazotowych, skąd węglowodany czer
pią materyał do swej budowy. B, H.

—  Regeneracya u wirków. Panna L. Y. Mor
gan, badając znaczenie, jakie może mieć częścio
we lub zupełne pozostawienie wirkom operowa
nym zwojów mózgowych, stwierdziła, że te z po
między tych robaków, którym owe zwoje pozo1 
stawiono, regenerują z wielką łatwością. Nato
miast odcięcie zwojów wywiera wpływ nader 
znaczny na regeneracyę: odbywa się ona bardzo 
powoli, lub też zostaje wstrzymana zupełnie. 
Fragmenty, odcięte na poziomie znajdującym się
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poza zwojami, nie odradzają, tkanki okolicy prze
dniej ciała. Jeżeli wszakże, usuwając same 
zwoje nerwowe, zostawimy choćby nieznaczną 
część tkanki, znajdującej się przed temi zwojami, 
to wówczas regeneracya odbywa się zupełnie 
prawidłowo, robaki przybierają zwyrkłą swą po
stać i cały wygląd normalny, lecz same z woje ner
wowe nie odradzają się, o ile były usunięte do
szczętnie. Ani tkanka, znajdująca się poza zwo
jami, ani położona naokoło nich, nie jest w sta
nie odrodzić samych zwojów, przynajmniej 
u wirków z gromady Polydada. Jedynie tkanki 
znajdujące się przed zwojami posiadają własności 
podobne do własności samych zwojów, przynaj
mniej pod względem regeneracyjnym.

(Rev. Sc.). J. T.

—  Nowe przyczynki do morfologii i biologii 
włośników korzeniowych. H. Hesse przepro
wadzi! niedawno bardzo skrupulatne badania nad 
obfitym materyałem, chcąc poznać różnice w for
mie włośników u najrozmaitszych przedstawicieli 
państwa roślinnego oraz wpływ warunków zewnę
trznych na ich kształt i powstawanie. Ogólny 
rezultat jest ten, że większa lub mniejsza produk- 
cya włośników na korzeniach nie znajduje się 
w związku z jakiemikolwiek grupami systematy- 
cznemi roślin, lecz zależą głównie od warunków, 
zewnętrznych. Tak u hydrofitów widoczna jest 
dążność do redukcyi włośników. Tymczasem 
rośliny, które, rosnąc w wodzie, nie posiadają 
wcale włośników, hodowane w powietrzu wilgot- 
nem wytwarzają je w wielkiej obfitości; tak więc 
ów brak włośników należy uważać tylko za objaw 
przystosowania się do warunków otoczenia. Włoś- 
niki służą czasem do przytwierdzania rośliny: np. 
korzenie roślin wodnych tkwiących w mule wód 
stojących posiadają niewiele włośników, podczas 
gdy korzenie takich samych roślin przytwierdzo- j 
ne do twardego dna w wodzie bieżącej odznacza- i 
ją  się gęstein pokryciem włośników.

To samo zadanie spełniają włoski korzeniowe 
roślin rosnących na suchych zboczach górskich. 
Zwłaszcza boczne korzenie takich roślin są obficie 
zaopatrzone we włośniki o zgrubiałych ścianach 
komórkowych; przez to włośniki takie nie mogą 
być już uważane za aparat chłonny, lecz służą 
tylko do przymocowania rośliny, zabezpieczając 
ją  od wyrwania przez wicher lub przez ruchy 
cząstek gleby wskutek zmian temperatury. Roś

liny mięsiste posiadają korzenie, pokryte włośni
kami nadzwyczaj obficie. Pochodzi to stąd, że 
rośliny te, rosnąc na bardzo suchem podłożu, mu
szą dla zdobycia skąpo dostarczanej wody posia
dać jaknajwiększą ilość aparatów chłonnych, 
a z drugiej strony korzeń takiej rośliny musi'moc
no czepiać się podłoża, żeby módz sobie torować 
drogę wśród twardej gleby.

Halofity posiadają tem większą ilość włośni
ków, im większa jest koncentraęya soli, t. j. im 
bardziej jest utrudnione pobieranie wody—ma się 
się rozumieć, do pewnej tylko granicy, która dla 
każdego gatunku może być inna.

Ze zbóż naszych najwięcej włośników posiada 
jęczmień, potem idzie owies, a znacznie niżej pod 
tym względem stoją żyto i pszenica. Fakt ten 
wskazuje różnice w pobieraniu wody przez ko
rzenie tych roślin. B. H.

ROZMAITOŚCI.

—  Niszczenie roślinności na plantach kolejo
wych. Od pewnego czasu na kolejach żelaznych 
Ameryki południowej dla tępienia chwastów, roz
pleniających się na plantach, stosują z powodze
niem polewanie plantów i nasypów roztworami 
kwasu arsenawego i azotanu sodowego. Ciecz 
ta zostaje zapomocą specyalnych rozpylaczy roz
praszana na powierzchni plantu, do czego służy 
specyalny pociąg, poruszający się z szybkością 
5 hm na godzinę. Rezultaty otrzymują się bar
dzo dobre, gdy się stosuje 5 m3 cieczy na kilo
metr. Jedyną stroną ujemną jest własność 
trująca cieczy stosowanej, co odbija się szkodliwie 
na zdrowiu trudniących się tą manipulacyą robo
tników. J. T.

(Rev. Sc.).
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