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D W I E  Z A S A D Y .

J.

W  odwiecznych usiłow aniach myśli ludz
kiej rozwiązania zagadki by tu  czyli zbudo
wania jednego ogólnego na św iat cały poglą
du w czasach ostatnich zaszedł zw rot wielce 
znam ienny. D roga spekulacyi śmiałej, jaką 
pierw otnie obrała, gwoli powyższemu, myśl 
nasza i po której przez długie podążała w ie
ki, dobiegła p unk tu  kulm inacyjnego, rzec 
można, w  X IX -em  stuleciu, kiedy zabrzmia
ły  elektryzujące św iat cały słowa wielkiego 
Laplacea r) „Une inteligence qui pour un in 
s tan t donnę, connaitra it toutes les forces 
dont la n a tu rę  est animee, e t la  situation re- 
spective des etres qui la  composent, si d ail- 
leurs elle e ta it assez vaste pour soum ettre 
ces donnees a 1’analyse, em brasserait dans 
la nieme form ule lesjjnouyem ens des plus 
grands corps de l ’univers et ceux du plus le- 
ger atome: rien ne serait incertain  pour elle, 
e t l’avenir comme le passe, serait present 
a ses yeu x “! A dziś, po upływie niespełna

Ł) Laplace M. de, le Marąuis, Essai philoso- 
pbiąue sur les probabilites. Wyd. 5, Paryż 
1825, c. 4.

stulecia, i mniej znakomici od Laplacea ba
dacze zaniechali wszelkich złudnych rojeń 
metafizycznych, albowiem, jak  słusznie rozu
m ują, „clas R esu lta t anticipiren, oder es gar 
in die gegenw iirtigen wissenschaftlichen Un- 
tersuchungen einmischen zu wollen, hiesse 
Mythologie, s ta tt  W issenschaft tre iben11.1) 
Dziś poczytują Laplaceowską św iata fo rm u
łę „ais eine meclianische M ythologie im  Ge- 
genastz zur anim istischen der alten Religio- 
nen“ 2), swoje zaś dążności i siły w ytężają 
gwoli zbudowaniu system u pojęć, k tóryby 
najkonsekw entniej klasyfikował dane przez 
doświadczenie zdobyte, oraz takiego system u 
twierdzeń, k tóryby  z rów ną konsekwencyą 
klasyfikował wszelkie zachodzące m iędzy 
elem entam i doświadczenia stosunki. I  acz
kolwiek w zaraniu nieledwie pracy nie nale
ży przesądzać poglądu, jak i będzie m iał m iej
sce w odległej przyszłości, niemasz w ątp li
wości żadnej, że na  powyższej jedynie d ro 
dze stopniowo znikać będzie ciężka zasłona, 
k tóra odgradza człowieka od świata. W ięc 
też drogą rzeczoną podąża wszelka wiedza, 
zwłaszcza zaś jej gałąź — nauki przyrodni-

') Mach Ernst, Dr., Die Mechanik in ihrer 
Entwickelung. Wydanie 5-te Lipsk 1904. 
str. 505.

2) Ibidem str. 504 .
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cze, tak  dosadnie zw ane przez G rassm anna 
„realnem i*.1)

W  rzeczy samej, zak ładając sobie najosz
czędniejsze i najpi’ostsze w yrażenia pojęcio
we fa k tó w 2), w iedza przyrodnicza przede
w szystkiem  buduje ów system  pojęć. W tym  
celu w yobraża sobie św iat, jak o  zbiór ele
m entów  t. zw., czyli barw , tonów , ciśnień, 
przestrzeni, czasów; elem enty te łączy w ze
społy lub grupy, k tóre oczywiście poza m yślą 
naszą nie istnieją, i oznacza g ru p y  rzeczone 
„c ia ł“ symbolicznem m ianem .3) B adając 
następnie w zajem ną owych ciał zależność 
oraz przeprow adzając rezu lta ty  badań  podo
bnych w form ę jasnego  pojęcia, innem i sło
wy, u jm ując pojęciowo bieg elem entów  św ia
ta  — buduje powyżej w spom niany system  
twierdzeń. Zgodnie zaś z założeniem swojem, 
wszystko to usiłuje urzeczyw istnić z jak n aj- 
większą oszczędnością operacyj myślowych; 
zwłaszcza stara  się unikać myśli n iepotrzeb
nych, co też się jej udaje przez schem atyzacyę 
odtw arzanych w myśli faktów ; ta  bowiem 
u łatw ia nie ty lko  oryentacyę w pożądanych 
uzupełnieniach i b rakach, lecz rów nież i p rze
gląd  wiadomości dawniej nabytych, co szcze
gólne m a znaczenie z uw agi na  kró tko trw a-

ł) Grassniann Hermann (junther, DieW issen- 
schaft der extensiven Grosse oder die Ausdeh- 
nungslehre. Cz. 1 pod tyt., Die lineale Aus- 
dehnungslehre. Lipsk 1844; wydanie 2-ge 
1878. We wstępie czytany: „Die oberste Thei- 
lung aller Wissensckaften ist die in reale und 
formale, von denen die ersteren das Sein, ais das 
dem Denken selbststandig gegenubertretende, im 
Denken abbilden und ihre Wahrheit haben in 
der Uebereinstimraung des Denkens mit jenem 
Sein; die letzteren hingegen das durch das Den
ken selbst Gesetzte zum Gegenstande haben, 
und ihre Wahrheit haben in der Uebereinstim- 
mung der Denkprocesse unter sich“ .

3) Mach E., Dr., Die Mechanik, str. 526: 
„Bei hóher entwickelten Wissenschaften gelingt 
es die Nachbildungsanweisung fur sehr viełe 
Thatsachen in einzigen Ausdruck zu fassen‘‘.

3) Mach E., Popular-wissenschaftlichen Vorle-
sungen. I  Die okonomische Natur der pbysikali-
schen Forschung — die akademische Festrede.
Wiedeń, Gerold 1882: „Das Ding ist eine Abstra-
ction, der Name ein Symbol fur einen comp]ex
von Elementen11, oraz „Ein Korper ist eine ver-
haltnissmassig bestandige Summę von Tast- und
Lichtempfindungen, die an dieselben Raum- und
Zeitempfindungen gekniipft ist“.

\ łość życia ludzkiego i ograniczenie pamięci 
ludzkiej.

Co dotyczę samego sposobu, t. j. m etody 
badania czy też dociekania owej zależności 
wzajem nej, nader w ielkie m a dla wiedzy 
przyrodniczej znaczenie porównywanie, uw a
runkow ane zmiennością okoliczności, czyli 
t. zw. m etoda przem iany. Powyższa m eto
da, której zawdzięczamy wszelkie hypotezy 
i t. zw. „praw a“, zasadza się na wzajemnem 
względem siebie przystosow aniu myśli; albo
wiem wraz z rozszerzeniem się obszaru fak 
tów, do k tórych  przystosowaliśm y myśl na- 
szę, w ynika spór tej m yśli z nowym faktem  
i w yłania się zagadnienie „dlaczego?1*; nowe 
przystosowanie myśli, uw zględniające fak t 
nowy, usuw a to  pytanie, a zarazem daw na 
i potoczna już idfea bodaj częściowemu ulega 
przeobrażeniu. S łuszny przeto jes t pogląd 
badacza angielskiego W hewella, że rozwój 
wiedzy przyrodniczej zależy od zdolności 
przystosow yw ania nowych dostrzeżeń do idei 
już istniejących, atoli nie bez częściowego 
chociażby idei ty ch  przeobrażenia.

Podobne przystosow anie tw orzy m etodę 
tłum aczenia hypotezam i nowych i niezna
nych zjawisk. Tw orzenie hypotez nie jes t 
wynikiem  sztucznej m etody naukowej lecz 
nieświadom ie dokonyw a się już  w dziecięc
tw ie nauki. W  tej ostatniej hypoteza zajęła 
m iejsce proroctw a bezwzględnego pod ja k ą 
kolwiek występowało ono postacią — w róże
nia, przepow iadania czy też odgadyw ania 
na „cłiybi-trafi.11. Niemasz proroctw  bez
w zględnych — oto hasło współczesnej nam  
wiedzy; „samo w sobie“ pojęcie bezwzględ
ności nie posiada już  dla nas żadnego zarów
no praktycznego, jak  naukow ego znaczenia 
i je s t uw ażane wyłącznie za „ein m iissiger 
m etaphysischer Begriff*1.1) A  chociaż i dziś, 
jak  przed stuleciem pytam y „co było?“ i „co 
będzie?11—jednak  nie baw im y się już  w pro
roctw a bezwzględne, lecz przezornie zastrze
gam y, jako  odpowiedź nasza zaw iera mniej 
lub więcej prawdopodobieństwa, nie je s t zaś 
nigdy  praw dą niewzruszoną. Sądzić nam 
bowiem je s t dane nie o tem , co bezwzględne, 
lecz wyłącznie i jedynie o wzajemnej zależ
ności zjawisk, zależności, k tóra w ystępuje nie

Mach E., Analyse der Empfindungen. 
wyd. 2, 1900.
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w przyrodzie, ta  bowiem „sam a w sobie dla 
wiedzy naszej i dla ocen uczuciowych je s t 
n iebytem ",1) lecz w schem atyzującem  odtw a
rzaniu  naszem 2) — zaznaczyć jeszcze się go
dzi, że hypotezy zachowują znaczenie ty l
ko dopóty, dopóki nie staram y się utrzym y- ' 
wać ich w stanie niezm iennym , przypisując j  

im  treść istotniejszą, aniżeli samym faktom , 
tudzież przeceniając wartość wiadomości już 
zdobytych względem tych, których zdobycie 
nastąpi dopiero w mniej lub więcej dalekiej 
przyszłości.

Różnica między hypotezą a t. zw. „pra
wem przyrody" polega na tem, że hypotezą 
czyli przypuszczenie uogólnia pew ną praw i
dłowość, k tó rą  udało nam  się dostrzedz w bie
gu zjawisk „i przenosi ją  na inne w ypad
ki, k tórych  nigdy nie obserwowaliśmy, j  

prawidłow ość zaś owa sama przez się, zaob- | 
serw ow ana w pewnej mniej lub więcej ob
szernej klasie zjaw isk, a raczej pojęciowe j  

prawidłow ości tej wyrażenie je s t t. zw. „pra
wem przyrody1' czyli, jak  mówi Huxley 3), 
prawidłem , które się dotąd zawsze sprawdza
ło i, jak  oczekujemy, zawsze też sprawdzać 
się będzie. 0  bezwzględnej jednak  ścisłości 
jakowegoś praw a, lub też bezwzględnej mo
żności jego stosowania, zgodnie z powyż
szym, nie może naw et być mowy.

P raw a i hypotezy wespół z pojęciam i czyli 
narzędziam i pojęciowego ujęcia pewnych 
stron rzeczyw istości'postrzeganej — pojęcia
mi zarówno oderwanem i i ogólnemi, zawsze 
zaś nader pożytecznemi w znaczeniu poznaw- 
czein4), tw orzą niezbędne środki pomocni-

]) Mahrburg Adam, Przyroda w naszem poj- j  

mowaniu i odczuwaniu. „Myśl“ 1905. Str. 325. i
2) Mach E., Die Mechanik. Na str. 238 czy- I 

tamy. „W ir diirfen aber nicht vergessen, dass ! 
alle Dinge miteinander zusammenhangen, und j  

dass wir selbst mit unsern Gedanken nur ein 
Stiick Natur sind“; na str. zaś 240: ,,In allem 
diesem spricht sich durchaus nur ein eigenthiimli- 
cher tiefgehender Zusammenhang der Dinge aus“ 
wreszcie na str. 554 mówi się, że w jakiejkol
wiek nauce „es handelt sich um den Zusammen- 
hang dieser Elemente1* (t. j. Empfindungen).

3) Huxley Thomas H., Lay Sermons. Lon
dyn 1870. Wyd. 1-e, str. 340.

4) Gdyż dzięki pierwszym możemy, jak mówi 
Mahrburg w wyżej cytowanej pracy, analizować, 
opisywać i porównywać rzeczywistość postrzega
ną, dzięki zaś drugim możemy ją  porządkować 
pojęciowo, t. j. klasyfikować.

cze do zbudow ania owych dwu systemów — 
system u pojęć i system u twierdzeń, a co za 
tem id z ie , do odtworzenia jakow ejś dziedzi
ny faktów  jednym  procesem myśli. J a k  za
pomocą powyższych systemów, a raczej za
sad, które jako stopień wyższy na tych się 
ostatnich buduje, odtw arzać m ożna zjawiska 
przeszłe i przewidywać przyszłe na  mocy, 
oczywiście, zjaw isk w danej zachodzących 
chwili, dalszy w ykład objaśni; zawsze jednak  
pam iętać należy, że wyniki podobnych do- 

' ciekań są tylko mniej lub więcej praw dopo
dobne, zaś przenigdy bezwzględnie p raw 
dziwe.

IJ.

W  szeregu nauk  przyrodniczych poczes
ne miejsce zajm uje fizyka. Przedmiotem  jej 
badań jes t t. zw. m aterya — pojęcie, będące 
symbolem grupy w rażeń stosunkowo więk
szej od zmiennego otoczenia trwałości, sym 
bolem bynajm niej nie zbędnym, aczkolwiek 
nie dostatecznym  pod względem naukowym; 
m etoda zaś, jaką fizyka posługuje się w rze
czonych badaniach, zasadza się na opisie 

i  własności m ateryi pod względem zarówno 
jakości i ilości, tudzież na takiem  określeniu 
praw, które rządzą ową. m ateryą, że można 
je  rów naniam i m atem atycznem i wyrażać 
i matem atycznej analizy drogą wyprowadzać 
z nich wnioski1). P raw a fizyczne, które sto
sują się nie do jednego i nie do kilku zjawisk,

! lecz obejm ują rozległe obszary nauki, wynosi 
się do godności „zasad14 czyli wniosków ogól
nych, wyprowadzonych z licznych a różno
rodnych zazwyczaj doświadczeń.

Do rzędu zasad podobnych należy rów 
nież t. zw. zasada uzupełniania układu za
kłóconego do niezakłóconej całości, zasada, 
będąca nicią przewodnią i potężnem narzę
dziem myślowem każdego badacza, wobec' 
nas zaś w ystępująca z taką siłą i pewnością 
logiczną, wiadomościom instynktow nym  ty l
ko właściwą, że skłonni byliśmy poczytywać 
ją za pewnik bezwzględny, gdyby nie oko
liczność, że, acz mimowolnie i instynktow nie,

1) „Nicht die Dinge (Kórper), sondern Parben, 
Tone, Drucke, Raume, Zeiten (was wir gewćihn- 
lich Empfiadungen nennen) sind eigentliche Ele- 
mente der Welt“ powiada Mach w swej kapital- 

, nej „Mechanice*4. Str. 523.
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jed n ak  przez nas sam ych oraz dla celów n a
szych utw orzona została. P rzed rozw aża
niem  atoli znaczenia rzeczonej zasady dla 
względnego odtw arzania zjaw isk przeszłych 
i przew idyw ania przyszłych, należy pierwej 
słów kilka powiedzieć o samej istocie rzeczo
nej zasady.

Św iat jak  zaznaczono powyżej, sk łada się 
z elem entów 1), te  ostatnie form ują „c ia ła11; 
pewne zaś, zresztą dowolne ciał owych g ru 
py, będące częścią n a tu ry  i prawom  je j p od
ległe, rozważane jednak  niezależnie od tej n a 
tu ry , niby „sama w  sobieu całość, tw orzą 
t. zw. układy. P orów nyw anie jednego i te 
go samego układu, uw arunkow ane zm ienno
ścią ty lko  czasu, prow adzi do rozróżniania je 
go stanów , o ile układ zm ienia się w czasie, 
lub też do pojęcia rów now agi, gdy  trw a  on 
niezm iennie w jednym  i tym  sam ym  stanie. 
S tany  jednego i tego samego u k ładu  m ogą 
się między sobą różnić jedyn ie  w artością 
cech stałych czyli niezm iennych, k tó re  po 
zw alają odróżnić ten  ostatn i od w szystkich 
innych układów. W reszcie, s tan  u k ładu  zo
wie się chwilowym, jeśli określa go ogół cech 
chwilowych, k tóre są niezbędne i w ystarcza
jące dla jednoznacznego scharakteryzow ania 
zm ian tego uk ładu  w czasie; zm ianę owego 
stanu  w yw ołuje zm iana w artości cech, lub 
też t. zw. wielkości m atem atycznych, będą
cych w ynikiem  zastosow ania do cech pow yż
szych m iary  ilościow ej2). J a k  w przyrodzie 
całej istnieje w zajem na zależność zjaw isk, 
tak  również w układzie, k tó ry  je s t częścią 
tej przyrody i zachowuje praw a, którym  j a 
ko część jej podlega, m a miejsce w zajem na

!) Albowiem „die Mathematik ist fur den 
Physiker eine Sprache und ein Instrument. Da 
man die Mathematik nur anwenden kann, wenn 
die Wissenschaft von unbestimmten Erfahrungen 
zu genau gemessenen Beziehungen fortgeschrit- 
ten ist, wenn sie begonnen bat, die einzelnen 
Thatsachen in ihrer Gesetzmassigkeitzusammenzu- 
fassen, so kann man behaupten dass der Grad des 
Fortschrittes in unserer Wissenschaft bestimmt 
wird nach der Anwendung der Mathematiku. 
Wiillner Adolph, Dr., Lehrbuch der Experimen- j 
talphysik. Lipsk 1870. t. 1 str. 6.

2) Ile że fizyka przedstawia obszary faktów
pod względem jakościowym jednorodnych, róż- j
niijcych się natomiast pod względem ilościowym
czyli liczbą równych części, jaką, zawierają cech}'
tych faktów.

zależność cech, a przeto zależą od nich rów 
nież i prędkości zm ian owych, czyli t. zw. 
prędkości układu. Te ostatnie m ogą nadto  
zależeć i od czasu, w którym  się zm ieniają 
wartości cech czyli t. zw. wielkości m atem a- 
tem atyczne. Ponieważ zaś symbolem m ate
m atycznym  dla pojęcia zależności je s t „funk- 
cya", przeto prędkości uk ładu  m ożna osta
tecznie przedstaw ić jako  funkcye t. z w. w iel
kości matem., recte stanów  chwilowych i cza
su, a rów nania, w ten  sposób otrzym ane, no
szą m iano „praw  różniczkow ych“ układu, 
w istocie zaś niczem są innern, jak  krótkiem  
i zwięzłem, zwłaszcza usuw ającem  wszelkie 
nieporozum ienia określeniem m atem atycz- 
nem  pojęcia „prędkości u k ład u 11. A toli p ręd
kości uk ładu , k tóre zawsze zależą od chw ilo
wego stanu  jego, wówczas jedynie zależą od 
czasu, gdy w yodrębnienie danego układu  już  
to myślowe, już  też faktyczne, albo zupełnie 
nie istnieje, albo też je s t niezupełne, tak  że 
rozm aite inne układy, lub też ty lko  części 
ty ch  układów  oddziaływ ają na dan j7 układ. 
W przeciw ieństw ie do układów  niezakłóco
nych, uk łady  takie zowią się zakłóconemi. 
W  związku, przeto z poprzednim  wykładem, 
pierwsze możemy określić jako takie, których 
prędkości zależą nietylko od samego stanu  
układu, lecz i w prost od czasu; prędkości 
zaś uk ładu  niezakłóconego zależą wyłącznie 
od jego stanu  chwilowego. Z powyższego 
tedy  w ynika, że przez włączenie do układu  
zakłóconego tych  czynników, k tóre zakłóca
ją  go, pow staje układ obszerniejszy, lecz ju ż  
niezakłócony; chwilowe bowiem prędkości 
tego nowego obszerniejszego układu  nie bę
dą zależały od czasu, a tylko od chwilowego 
s tanu  tego układu. Na tem  też polega p rzy
toczona powyżej zasada uzupełniania u k ła 
dów zakłóconych do niezakłóconej całości.

Nierównie łatw iej zrozumieć rzeczoną za
sadę na drodze geom etrycznej. Przed roz
ważaniem jednak  układów  zakłóconych i nie
zakłóconych z geom etrycznego punk tu  w i
dzenia, należy rozstrzygnąć uprzednio kwe- 
styę m atem atycznego przedstaw ienia każde
go układu. N asuw a się przedewszystkiem  
pytanie, azali nie dałoby się m atem atycznie 
w yrazić właściwości charakterystycznych d a
nego układu, odróżniających ten  ostatni od 
wszystkich innych układów. K ryteryum  dla 
rzeczonego odróżnienia, jak  to już powyżej
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było zaznaczone, są t. zw. cechy niezmien
ne układu, k tóre jednak nie wchodzą w skład 
jego rów nań różniczkowych; te zaś ostatnie 
same przez się również nie są podobnem kry- 
teryum , ile że zaw ierają wyłącznie t. zw. 
wielkości m atem atyczne, będące ilościowem 
wyrażeniem  zm iennych cech danego układu 
i nie są przeto niezmienne w czasie. A toli 
przy pom ocy czysto m atem atycznych ma- 
nipulacyj m ożna otrzym ać funkcyę samych 
tylko wielkości m atem atycznych układu 
czyli ^cech jego zm iennych, niezmienną 
w czasie, skąd też pochodzi jej nazwa — „nie- 
zm iennik“ . Rzeczone niezmienniki są nader 
charakterystyczne dla każdego układu; nad
to role w szystkich niezm ienników pewnego 
układu są zupełnie spółrzędne, i wyróżnienie 
jakiegokolw iekbądź z pośród nich zależy 
w zupełności od nas, tudzież od tych  celów 
specyalnych, które m am y na widoku; przy- 
tem  zauw ażyć wypada, że funkcya jakakol
wiek niezm iennika uw ażana je s t również ja 
ko niezm iennik. Oczywiście, że z geome
trycznego punktu  widzenia niezm iennik jes t 
rów naniem  pewnej lin ii czyli zbioru ciągłe
go punktów , w yobrażających stany, przez 
k tóre przechodzi kolejno jakikolw iek układ, 
zm ieniający się peryodycznie po opuszczeniu 
dowolnego stanu  początkowego; przeto nie
zm iennik je s t rów naniem  linii stanów tego 
układu, zam kniętej w sobie w skutek peryo- 
dyczności zm ian owych stanów; jest on ma- 
tem atycznem  przedstaw ieniem  rzeczywiste
go następstw a stanów danego układu w cza
sie. Rzecz oczywista, że wobec wielu stopni 
swobody (czyli cech zm iennych danego ukła
du) dziedzina wszelkich możliwych stanów 
nie redukuje się już do jednej linii, lecz po
siada ty le wym iarów , ile układ stopni swo
body. Zauw ażyć wreszcie należy, że wzdłuż ! 
każdej linii stanów  wszystkie niezmienniki 
układu są stałe, dla różnych zaś linij warto
ści ich są wogóle różne. Dla uk ładu  przeto 
niezakłóconego, którego wszystkie niezmien
niki zachowują w ciągu całego okresu jednę 
i tę  samę wartość, każda linia stanów m a po
łożenie i k szta łty  niezmienne; dla układu 
zaś zakłóconego, w braku podobnej właści
wości niezm ienników, linie stanów  zm ienia
ją  swe położenie z czasem, przyczem zmiany, 
te m ogą być bądź nagłe, bądź też ustawicz
ne. W pierw szym  w ypadku mówimy o „im- i

pulsie“, którego doznał układ, w ostatnim  zaś
0 ciągłem działaniu pew nych czynników na 
układ.

J a k  już  zaznaczono powyżej, układ nieza
kłócony krąży ustaw icznie po tej z linij s ta 
nów, na której jes t umieszczony, o ile nie 
ulegnie zakłóceniu czyli działaniu, k tóre nie 
je s t przewidziane w jego rów naniach różnicz
kowych. Okres czasu, w ciągu którego układ 
zawsze czyni zadość swym prawom  różnicz
kowym, zowie się „epoką niezakłóconości“, 
zaś początek lub koniec tego okresu nosi na
zwę „katastrofy11 w historyi układu. Rze
czone pojęcia — epoka i katastro fa — m ają 
dla nas niezmierne znaczenie, ponieważ ka
tastro fa  jest kresem  um iejętności naszej obli
czania stanów przeszłych lub przyszłych 
układu  na podstaw ie znajomości jego praw
1 stanu chwilowego, kresem, którego bez 
wcielenia danego układu  do pewnej obszer
niejszej całości przekroczyć nie można. T a
kie bowiem tylko wcielenie daje możność po
znania praw, których niem asz w danym  
układzie, a które pozwalają, m iast „katastro- 
fą “, objaśniać pew ien stan  danego układu 
stopniowym rozwojem ze stanów daw niej
szych. Rozumie się samo przez się, że i tu 
taj dochodzimy wreszcie do kresu — „kata- 
s tro fy“; znów przeto odsuwam y ją  w przesz
łość przez wcielenie naszego już  obszerniej
szego układu do jeszcze obszerniejszej cało
ści, której praw a tłum aczyłyby stopniowym 
rozwojem ze stanów dawniejszych ów stan, 
którego powstanie było przypisane „kata- 
strofie“. W  ten sposób pow staje długi łań 
cuch ogniw — układów, katastro fa  zaś co
raz bardziej i bardziej usuw a się w przesz
łość. Proces powyższy odsuwania w przesz
łość katostrof streszcza się oczywiście, w owej 
zasadzie uzupełnia układów zakłóconych do 
niezakłóconej całości. Nadto, proces rzeczo
ny potwierdza, że owa zasada, acz cenna 
i doniosłego znaczenia, przyrodniczą je s t ty l
ko maksymą, niemasz bowiem żadnego kry- 
teryum , któreby pozwalało kategorycznie 
twierdzić, jako w toku pewnego badania ni
gdy nie nastąpi moment, kiedy próżne się 
okażą usiłowania nasze przekroczenia począt
ku jakow ejś epoki.

Na tej powyżej rozwiniętej zasadzie uzu
pełniania układu zakłóconego do niezakłóco
nej całości opiera się inna, przez Mayera,
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Joulea, lorda K elvina, Helm holtza stw orzona 
zasada, k tórą znam y pod nazw ą zasady za
chow ania energii. Z ogólnego p unk tu  w i
dzenia energia przedstaw ia się jako właści
wa układow i w ew nętrzna zdolność do w y
konyw ania działań zewnętrznych; wiadomo 
również, że bywa, acz nie zawsze, jednym  
z niezm ienników układu, i przeto w artość 
jej pozostaje niezm ienną w ciągu epoki nie- 
zakłóconości tego ostatniego. Z chw ilą je d 
nak nastąpienia „katastrofy  “ niezm iennik — 
energia inną otrzym uje wartość. Otóż zasa
da zachowania eneigii na tej polega w łasno
ści niezmienników, w yobrażających energię, 
że niezm iennikiem —energią układu, uzupeł
nionego do niezakłóconej całości, zawsze je s t 
suma niezm ienników energii zarów no uk ładu  
zakłóconego, jak  i w szystkich układów , k tó 
re ten  ostatn i zakłócają. T a oto w łasność w y
różnia energię z pośród innych  niezm ienni
ków, aczkolwiek w pew nych dziedzinach 
własność tę  i inne posiadają niezm ienniki. 
Jeżeli uzupełnianie danych układów  je s t ty l
ko fikcyjne, zasada zachow ania energii ma 
charak ter m aksym y przyrodniczej, k tó ra słu
ży za nić przew odnią w badaniach. 0  ile je d 
nak  uzupełnianie udaje się rzeczywiście 
stwierdzić, zaś same uk łady  konkretne przy
bierają form y, zasada powyższa wyraża sto
sunki m iędzy zjaw iskam i, czyli staje się 
„praw em ", i jak  zw ykle — względnem . S łu 
sznie przeto Max P la n c k !) zarzuca R udolfo
wi C lausiusow i2), że kategoryczne tw ierdze
nie tego ostatniego, jakoby energia św iata 
by ła  wielkością stałą, nie m a najm niejszego 
sensu, ponieważ niepodobna takiej, ja k  ener
gia świata, wielkości ściśle oznaczyć. W  sa
mej rzeczy — wiemy, że absolutne odoso
bnienie w przyrodzie jest niem ożebnei układ 
zawsze podlega dzałaniom  zewnętrznym ; 
w  pew nym  więc w ypadku mieć możemy nie

') Planck M., Vorlesungen ueber Thermodyna- 
mik 97 I I I  T., rozdział 2 § 135. Ob. również 
artykuł Wł. Gosiewskiego w t. X-ym Prac Mate
matyczno-Fizycznych: O prawie zachowania ener
gii i wzrostu entropii; autor udowadnia, że „za
sada, wypowiedziana przez Clausiusa leży w sa
mej istocie naszego umysłu, jak oraz i zasada 
przy czy nowości “.

2) Olausius R., Sammlung der Abhandlungen 
ueber die mecbanische Warmetheorie. I I  2 A. 79 
Brunświk.

bezwzględną lecz przybliżoną tylko statecz
ność energii. T a ostatn ia będzie tem  więk- 

i sza, im obszerniejszy je s t układ rzeczony, 
albowiem wówczas tem  bardziej nikłem i w y
dają się działania zewnętrzne w zestaw ieniu 

j z w ielkością energii danego układu. Om ył
ka będzie ju ż  stosunkowo nieznaczna, jeżeli 
powiemy, że energia naszego układu  słonecz
nego jes t wielkością stałą, znakomicie zaś 
zm niejszy się jeszcze, gdy owem tw ierdze
niem obejmiemy układ  znanych nam  gwiazd 
stałych. W ówczas tw ierdzenie: energia u k ła 
du nieskończenie wielkiego czyli energia 
św iata je s t wielkością stałą, nie m ając cha
rak te ru  praw dy absolutnej, posiada dla nas 
wielkie znaczenie praktyczne, jako wyborna 
i cenna m aksym a przyrodnicza.

Niepodobna tedy  nie przyznać, jak  wielkiej 
w agi i doniosłości je s t rzeczona zasada uzu
pełniania układów  już nietylko dla fizyki, 
owej poszczególnej gałęzi wiedzy, lecz rów 
nież i dla wiedzy wszelkiej. Powyższa bo
wiem zasada, okrom ułatw iania w wysokim 
stopniu odtw arzania zjawisk przeszłych 
i przyszłych przewidywania, obok znajom o
ści, oczywiście, zjawisk w danej zachodzą- 

j  cych chwili, co już samo przez się w ystar
cza, aby wysoko sobie zasadę tę ważyć, zna
komicie wzbogaca doświadczenie nasze, pro
w adząc do odkrycia już  to  nowych między 
zjaw iskam i związków, już też rzeczy oraz 
zjaw isk nieznanych. I  aczkolwiek nie nale
ży, pow tarzam y, na początku nieledwie pracy 
przesądzać poglądu na świat, jak i się ukształ
tu je  w odległej przyszłości, zwłaszcza gdy 
zwrócim y uwagę na słuszne i tra fne  orzecze
nie C. G. J .  Jacobiego, jako „crescunt disci- 
plinae lente tardeque: per varios errores sero 
pervenitur ad verita tem “, to  jednak  pew ną 
je s t  rzeczą, że na powyższej tylko drodze 
stopniowego wzbogacania doświadczenia n a 
szego i jego  schem atyzacyi zarówno fizyka, 

i i w szelka wogóle w iedza1) zdoła osiągnąć

‘) Wiillner A. Dr., Lehrbuch der Esperimen- 
talph , str. 6 „Waren alle Gesetze... eines Zwei- 
ges der empirischen Wissenschaften bekannt, so 
kounte man den Weg der Erfahrung, welche zu 
dereń Auffinden diente, verlassen, und mit ge- 
anderter Methode nur durch mathematische De- 
ductionen ihre Folgerungen erhalten. Die Phy- 
sik hat diesen Punkt noch lange nicht erreicht; 

j  aber dahin zu gelangen, ist eine Aufgabe, welche
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ów niedościgniony dotychczas, z wyjątkiem  
M echaniki1), ekonomii myśli ideał — odtw o
rzenia w szystkich faktów , wchodzących w za
kres danej dziedziny, jednym  procesem m y
śli. Gdy zaś nastąp i ta  chwila, zacierać się 
będą granice m iędzy poszczególnemi gałę- 
ziemi wiedzy, na wzór rusztow ania, które, jak  
mówi filozof-przyrodnik, zrzuca się po ukoń
czeniu budowy, bez którego atoli niepodob
na do budowy przystąpić, ile że owe g ran i
ce ustanowione zostały wyłącznie gwoli po
działowi pracy oraz zgłębieniu przedmiotu; 
zaś wówczas spadnie zasłona, co człowieka 
od św iata odgradza i „veritas nova certo 
temporis momento d ivina quadamhiocessitato 
coacta em erget“.

II I .

Najbardziej zasadnicze a dotknięte powy
żej zagadnienia i kw estye, wchodzące w za
kres fizyki teoretycznej i w ścisłym pozosta
jące związku z odtwarzaniem  zjaw isk prze
szłych oraz przyszłych przewidywaniem, po
ruszone zostały niedaw no w pracy p. t. „ Wy-

sie sich Yorsetzen darf, und welche eines *Tages 
zu losen sie erwarten kann. In einem Zweige 
derselbeu wenigstens ist sie dahin gelangt, in 
der tbeoretischen Mechanik... Wie einem gros- 
sen Tbeile der Optik und in manchen kleinern 
Zweigen der Physik, man ist bestrebt, es auch in 
den uebrigen zu gewinen“.

l) Według określenia Gustawa R. Kirchhoffa 
(Vorlesungen ueber mathematische Physik. I  Me
chanik, Lipsk, 1876), zadanie mechaniki teore
tycznej polega na zupełnym i najprostszym opisie 
ruchów, napotykanych w przyrodzie. Nowe to 
pojmowanie mechaniki^ napo tkało pierwotnie, jak 
świadczy L. Bolfczmann — autor: „Vorlesungen, 
ueber die Prinzipe der Mechanik1*, nader silną 
opozycyę; obecnie zaś jest prawie powszechnie 
przyjęte. W  r. 1870-ym Wtillner w swej „Ex- 
perimentalphysik u w następujący sposób streszcza 
historyę ewolucyi mechaniki (str. 6): „Dieselbe 
war ursprunglich eine empirische Wissenschaft, 
wie alle Zweige der Naturlehre, denn man kann 
nicht a priori wissen, in welche Weise die, Korper 
durch auf sie wirkende Krafte bewegt werden, 
und nach welcben Gesetzen die Korper auf einan- 
der einwirken; die Beobachtungen Kepplers, die 
\  ersuche Galileis und Huyghens boten aber schon 
das Materiał, aus welchem Newton die fundamen- 
talen Gesetze dieser Erscheinungsgruppe ableite- 
te. Seitdem aber ist die Mechanik ein Zweig der 
Versuche und entwickelt ihre Satze an der Hand 
logischer Folgerungen “.

kłady Zakopiańskie111), k tó ra jak  zaznaczo
no w przedmowie, możliwie wiernie odtw arza 
brzmienie pierw otne wykładów, jakie au tor 
wygłosił był w sierpniu 1904 r. w Zakopa
nem, w charakterze prelegenta Towarzy
stw a W yższych K ursów  W akacyjnych. Oczy
wiście, że „W ykłady11, zarówno ze względu 
na swój charak ter monografii, że się tak  w y
razim y fizycznej, uwzględniające najnowsze 
w danej dziedzinie zdobycze nauki, jak  też 
ze względu na zaw arte w nich liczne i cenne 
wskazówki, dotyczące jednej z najowocniej
szych i najdonioślejszych m etod badań przy
rodniczych, w zupełności odpowiadają celo
wi T. W . K. W ., któro założyło sobie— „nie 
tylko zaznajam iać z ostatniem i zdobyczami 
nauki, lecz w pierwszym  rzędzie — przez 
zapoznawanie z m etodam i badań naukowych 
oraz przez filozoficzne traktow anie każdego 
przedm iotu — pobudzać słuchaczy do sam o
dzielnych prac i badań, pomódz im do w yra
biania sobie światopoglądu, w rezultacie 
stworzyć atmosferę, w której dojrzewają 
um ysły wolne“ . Nie m am y jednak zamiaru 
właściwie kreślenia na  tem  miejscu oceny, 
jakkolw iek wdzięczneby to było w danym  
wypadku zadanie — że wymienimy tylko do
skonały rzeczy tej układ, staranny dobór 
przykładów, znakomicie uprzystępniających 
wykład, język, oraz tak  w yborną ilustracyę 
własności układu, jak  ta , k tóra stanowi treść 
w ykładu szóstego2) i t. d. Natomiast, p ra 
gniem y wypowiedzieć kilka luźnych uw ag 
w kwestyach, jakie nastręczają „W ykłady44.

Chodzi tu  przedewszystkiem  o przypisyw a
nie naukom  przyrodniczym  zadania przew i
dyw ania i przepowiadania zjawisk, zadania, 
rzekomo „najważniejszego i najbardziej nie
mal ponętnego44 — gdy jedynem i najpierw- 
szem ich zadaniem, je s t najoszczędniejsze 
i najprostsze wyrażenie pojęciowe fak tów 3),

•) Silberstein Ludwik, Wykłady zakopiańskie 
z dziedziny fizyki teoretycznej. 1904 serya I. 
Warszawa 1905. Nakładem księgarni naukowej.

:) Praca p. S. podzielona jest na osiem wy
kładów.

3) Według Macha: „Was in den Naturvorgiin- 
gen sich gleichbleibt, die Elemente derselben und 
die Art ihrer |Verbindung, ihrer Abhangigkeit 
voneinander hat die Naturwissenschaft aufzusu- 
chen. Sie bestrebt sich, durch die uebersichtliche 
und vollstandige Beschreibung das Abwarten 
neuer Erfahrungen unnothig zu machen, diesel-
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to zaś, co au to r za zadanie uważa, je s t zasto
sowaniem tylko wiadomości naby tych  dla 
celów mniej lub więcej praktycznych. P o 
m ijając jednak  powyższe, m usimy zwrócić 
uw agę na nieścisłość określenia prędkości c, 
z k tó rą ciężka b ry ła  wyrzucona została z p u n 
k tu  A, jako  prędkości danej, czyli nam  a p rio 
ri wiadomej i określonej ściśle (str. 12). 
W  takim  bowiem razie, wobec danej odległo
ści od 0  punk tu  B, w którym  taż sama bry ła  
spada na poziomą płaszczyznę, gdy się ją  
w yrzuca z tegoż p u n k tu  A ze ściśle określo
ną prędkością początkow ą b — odgadyw anie 
na „chybił-trafił“ p u n k tu  spadku owej bryły 
byłoby conajm niej zbyteczne, gdyż bylibyś
m y w stanie określić ten  ostatn i z m atem a
tyczną ścisłością. R achunek  praw dopodo
bieństwa, jak  wiadomo, tam  ty lk o  zastosow a
nie mieć może i powinien, gdzie żadnych 
pew nych niem asz w skazów ek co do w yniku 
doświadczenia; w danym  zaś w ypadku, okrom  
stosunku prędkości b i c, w iem y a priori, 
że m iędzy prędkością a odległością punk tu  
spadku od p u n k tu  O sta ły  zachodzi związek.

O niem niej szym  b raku  ścisłości świadczy 
oznaczenie m ianem  „przepow iedni" w y
tłum aczenia przez L everriera przyczyny 
odstępstw  U ranusa od praw  K eplera (str. 26). 
Czytam y naw et, że ten rezu lta t długoletnich 
a m ozolnych rachunków  i rozum ow ań w iel
kiego astronom a „stanow i jeden  z najw spa
nialszych tryum fów  m etody naukow ej prze
pow iadania zjaw isk1*. Śm iem y w ątpić je d 
nak, azali istnieje podobna naukow a m etoda. 
Przepow iednia — ta  pozostałość fetyszyzm u 
daw nego — jest niczem innem , ja k  zgady
waniem na „chybił-trafił", co ju ż  sam  au to r 
zaznacza w innem  miejscu swej pracy, zga
dywaniem , k tóre może zarów no się ziścić jak  
i urojeniem  pozostać, w każdym  zaś razie nic 
nie m a wspólnego z wyliczaniem  i rachow a
niem, przez śm iałe rozum ow anie popartem . 
L ev ierrier ani n ie odgadł nowej planety , ani 
też jej nie przepow iedział, jeno, opierając się 
na obliczeniach swoich, w skazał miejsce, 
gdzie w pewnej ściśle oznaczonej chw ili w in
no się znajdow ać jakow eś ciało, a ja k  się 
okazało niebawem  p laneta  N eptun. O dkry
cie więc tego ostatniego stanowi isto tn ie  „je-

ben zu ersparen‘£. (Mechanika, str. 7). Podobne 
do powyższego jest stanowisko R. Avenariusa, 
Ziehena i innych.

den z najw spanialszych tryum fów  m etody 
naukow ej przew idyw ania zjaw isk", uczone
m u zaś astronom ow i zjednało nieśm iertelną 
sławę, ile że geniusz tylko m ógł podołać Sy
zyfowej tej pracy.

W reszcie, co do omówień, jakiem i opatrzo
na została zasada ciągłości ruchu, w ątpim y 
azali potrzeba było zapewniać, że „o miesza
n iu  lub spostrzeganiu czasów dowolnie k ró t
kich, t. j. m niejszych od wszelkiej dowolnie 
przepisanej wielkości, oczywiście, nie może 
być m ow y“; że „nie możemy sobie w yobra
zić, aby konkretnie sprawdzono doskonałą 
ciągłość ruchu  i istnienie prędkości chwilo 

i w ej, jak o  owej m atem atycznie określonej 
wielkości g ran icznejt£. Pocóż było wogóle 

[ poruszać kw estye powyższe w związku z^za- 
! sadą ciągłości ruchu, aczkolwiek same przez 

się słuszne. Przecie śmiesznością byłoby 
| zakładać, że powyższa zasada pozostaje w za- 
| leżności jakow ejś od mniejszej, lub większej 

sprawności eksperym entatora-badacza. P rze
ciwnie treść powyższej zasady w żadnym  
z doświadczeniem nie pozostaje związku, al
bowiem zasada rzeczona tw ierdzi in  nuce: 
ruch  każdego ciała odbywa się zawsze w spo
sób ciągły i poruszające się ciało posiada 
pew ną określoną prędkość. Powyższe tw ier
dzenie jest albo praw dą, albo też błędem, 
w każdym  jednak  razie m a ono miejsce bez 
względu na to, azali istn ieją na ziemi istoty 
do m yślenia i m ierzenia zdolne, a jeśli istn ie
ją , to czy potrafią kontrolow ać szczegóły 
zjaw isk fizycznych ze ścisłością dwa, trzy  
czy też sto razy większą, aniżeli to  się dzie
je  obecnie. G ranice owej zasady, o ile one 
istnieją, w  tej samej w inny się mieścić 
dziedzinie, co i treść jej, w przyrodzie, k tó 
rą  się bada, przenigdy zaś w ludziach — ba
daczach. Okoliczności żadnej nie ulegają 
zmianie, gdy się do doświadczenia uciekam y 
dla zbudow ania zasady, jestto  bowiem jed y 
na dla nas droga, wiodąca do zbadania p rzy
rody. Z chwilą jednak, gdy  okoliczności s ta 
ją  się nam  wiadome, m usim y uznać je  za 
niezależne od myśli ludzkiej, o ile wolno 
tw ierdzić o niezależności od niej „praw a 
p rzy rodyu. K toby  zaś zechciał pow ątpie
wać o tem , m usiałby w ątpić w możność is t
nienia wiedzy przyrodniczej wogóle.

Poprzestając na  powyższych luźnych uwa- 
i gach, m usim y się zastrzedz, że bynajm niej
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nie żyw iliśm y zam iaru  ujm ow ać lub też za
przeczać „W ykładom 1' rzetelnej wartości. 
Ze względu, też na tę  ostatn ią  moglibyśmy, 
co praw da, szczególny jeszcze nacisk poło
żyć na tę  okoliczność, że praca rzeczona 
wzbogaca lite ra tu rę  naukow ą polską.. Są
dzim y jednak, że postąpilibyśm y wbrew pier
w otnym  a wyłuszczonym  powyżej zam ia
rom. W iedza je s t jedna dla wszystkich, 
a uczony, jak  powiedział Descartes, je s t ty l
ko i wyłącznie „res cogitans" czyli istota 
m y śląca '). M aksym Zwpigbaum-

NOW A H Y PO TEZĄ  O PO W STA W A N IU  
NOW OTW O RÓ W  I  B L IŹ N IĄ T  

MONOCHORYALNYCH.

Na pytanie ja k  pow stają i jak ą  jes t n a tu 
ra  nowotworów nauka nie posiada jeszcze 
pew nych odpowiedzi, istnieje tylko kilka 
hypotez, w bardzo rozm aity sposób objaśnia
jących tę  spraw ę. Do liczby hypotez przy
była w ostatnich czasach jeszcze jedna k tó 
ra  zasługuje bardzo na uwagę, ponieważ 
rzuca wiele nowego św iatła nietylko na  po
chodzenie nowotworów lecz naw et na niektó
re  teoretyczne spraw y ogólniejszego znacze
nia. H ypotezą ta  została podana przez 
J . Bearda 2) profesora embryologii w E d y n 
burgu.

Poniew aż główne założenie tej hypotezy 
jest ściśle związane z niektórem i dawniej po- 
daw anem i zapatryw aniam i, głównie zaś z hy
potezą AYilmsa, będącą właściw ie punktem  
wyjścia dla tych nowych poglądów, przeto 
niezbędnem jes t przedewszystkiem  przynaj
mniej powierzchowne rozpatrzenie hypotezy 
W ilmsa. M ożna ją  streścić w kilku nastę
pujących słowach: Podczas wczesnego sta- 
dyum  rozwoju danego osobnika oddziela się 
pew na ilość kom órek, k tóre nie uczestniczą 
w  rozwoju tegoż osobnika; kom órki te  za
chow ując się zupełnie obojętnie podczas roz
woju zarodka, przedostają się gdziekolwiek

x) Cartesius: Meditationes de prima philoso- 
phia, 1641; polski przekład Dworzaczka (Rozmj'ś- 
Janie II  gie, str. 19).

2) Anatom. Anzeiger, tom X X III 1904.

i m iędzy kom órki różnych organów, w któ- 
j  rych genezie nie m ają żadnego udziału, a do- 
| piero w pewnym okresie życia osobnika, za

czynają (prawdopodobnie pod wpływem 
bodźca zewnętrznego) rozw ijać się i tworzą 
tym  sposobem m niejsze lub większe nowo- 
tw ory. J a k  widzim y spraw a pow staw ania 
nowotworów w edług W ilm sa przedstaw ia się 
bardzo prosto.

W ychodząc z podobnego jak  W ilms zało
żenia, Beard tw ierdzi jednak, że spraw a po- 

I w staw ania wszystkich nowotworów zaczy- 
I nająć od najniższych, a kończąc na  mięsa- 
J  kach (sarcoma) i raku (carcinoma) nie m og

ła  być bliżej i ściślej objaśniona jedynie z te 
go powodu, że ogólnie przyjm ow ane poglą- 

! dy na przebieg życia z jednego pokolenia na 
drugie są błędnie uzasadnione. Zajm ując 
się od 14 lat spraw ą prawidłowego przebie- 

I gu życia od pokolenia do pokolenia, Beard 
i konstatuje, że są we współczesnej embryologii 

trzy  główne dogm aty, a mianowicie: 1) so
m atyczne (cielesne) pochodzenie kom órek za
rodkowych 2) bezpośredni rozwój i 3) epi- 
geneza; na tych dogm atach często opierają 
się rozumow ania teoretyczne. Oo do gene
zy somatycznej komórek zarodkowych to 
dla objaśnienia tej rzeczy wyjść trzeba z te 
oryi W eismanna. A utor ten wszystkie ele
m enty komórkowe dzieli na dwie kategorye: 
kom órki cielesne (somatyczne), z których 
składa się cały organizm i kom órki zarod
kowe, które jako  elementy płciowe mogą 
dać początek nowemu osobnikowi potom ne
mu. Pierw sza grupa to są elementy pełn ią
ce funkcye w egetatyw ne, drugie to  są ko
m órki przeznaczone do akcyi rozmazania. 
W eism ann przyjm uje, że komórki zarodkowe 
pochodzą w prost od elementów zarodko
wych a nie od komórek somatycznych; za 
nim oświadcza się większa część dzisiejszych 
biologów. Ale są też autorowie, którzy opo
w iadają się za genezą som atyczną komórek 
rozrodczych.

Pojęcia epigenezy i bezpośredniego roz- 
woj u tłum aczyć bliżej nie mam potrzeby, po
nieważ już poprzednio we Wszechświecie 
problemowi tem u poświęcono obszerniejszy 
a r ty k u łx).

*) Patrz artykuł E. Rosenhaucha. Wszechświat 
J\fo 14— 16, 1904.
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Te trzy  dogm aty  B eard uważa za zupełnie 
bezpodstaw ne i w yraża się o nich w nastę
pujący sposób: „T rzy te  dogm aty m ogą być 
ilustrow ane sta rą  zagadką co było pierw ej: 
k u ra  czy jajko? Z asada som atycznej gene- | 
zy kom órek zarodkowych (którą w ostatn ich  j  

czasach także W aldeyer odrzuca) przyjm uje 
że ku ra  produkuje z tkanek  swojego ciała 
nowe ja jk a  —jest to jeden z najbardziej bez
sensow nych poglądów wygłoszonych k iedy
kolwiek w nauce. W  m yśl tej zasady w szyst- I 
kie elem enty, które m ają w ytw orzyć się dro- | 
gą  podziału ja jk a  m ają  brać udział w tw o
rzeniu  nowego organizm u— rzecz, k tó ra  n i
gdy m ieć m iejsca nie może. Tym czasem  od 
roku 1759 pod nazwą epigenezy pojm owano 
stopniowe utw orzenie się np. nowego k u r
częcia z wszystkich produk tów  różnicow a
nia, zupełnie tak  samo jak  dom je s t  zbudo
w any z m asy cegły i innego m a te ry a łu “.

Przyjm ując, że cały m ateryał twórczy zło
żony w ja jk u  zużyw a się na wytw orzenie 
organizm u, nie uw zględnia się zupełnie od
dzielnej genezy kom órek zarodnikow ych 
(elem. płciowych). W obec tego kom órki 
zarodkowe tworzyć się m ają z kom órek c ia
ła, nie stanow ią zaś łańcucha ciągłego po 
sobie następujących generacyj. Otóż we
dług  B earda tego  przyjm ow ać nie może.

Jeżeli zaś kom órki zarodkowe nie rozwi
ja ją  się z ciała (soma), to bezpośredni i’ozwój 
(preform acya) i epigeneza stają  się nieuza- 
sadnionem i dogm atam i.

Załatw iw szy się w ten  spesób z powyższe- 
mi teoryam i, Beard rozpatru je  teoryę W eis- 
inanna o ciągłości plazm y zarodkowej; uw a
ża ją  za jed y n ą  możliwą do przyjęcia. W e
d ług  tej teoryi elem enty zarodkowe stano
wią nierozerw any łańcuch, a więc istnieje 
ciągłość plazm y zarodkowej. Do tej teoryi 
Beard dodaje kilka bardzo ciekawych i orygi
nalnych szczegółów. Kom órki zarodkowe, | 
jak  wiadomo, nie pow stają  n ig d y  zaraz j 
z pierw szem  dzieleniem się zapłodnionego 
ja jk a , lecz nieco później. Otóż B eard dowo
dzi, że ja jko  zapłodnione nigdy nie daje po
czątku nowemu osobnikowi lecz prędzej no
wym f(w tórnym ) kom órkom  zarodkow ym , i 
tak  że w pewnym  stadyum  w szystkie kom ór
ki potom ne zapłodnionionego ja jk a  rów nają 
się kom órkom  zarodkowym . K ażda z tych

komórek zarodkow ych (wtórnych) zdolna 
i jes t w ytw orzyć całe indyw iduum . Prócz 
! tych  kom órek Beard przyjm uje jeszcze obec

ność innych, z k tórych powstać m a bezpłcio
wy osobnik w postaci larw y, lub też u wyż
szych zw ierząt chorion U każdego g a tu n 
ku zw ierząt liczba takich w tórnych komó
rek zarodkowych je s t zawsze stała: 2, 4, 8, 
16, 32. 64 i t. d, i tak  np. u ża b y = 8 , u spo- 

1 d o u sty ch = 1 2 8  i t. p., innemi słowy jajko 
zapłodnione dzieli się na pew ną stałą u wszy
stkich gatunków  liczbę kom órek potom 
nych (żaba 8, spoduste 128), z których każ
da może w ytw orzyć nowego osobnika.

Zawsze tylko jedna z pośród liczby kom ó
rek w tórnych zarodkowych idzie na utw orze
nie nowego osobnika, reszta zaś tych komórek 
przechodzi w ciało osobnika, tw orząc prako- 
m órki późniejszych produktów  płciowych te
goż osobnika.

Na podstaw ie wyżej powiedzianego b a r
dzo łatw o jes t w wielu przypadkach w y tłu 
maczenie pochodzenie bliźniąt; jeżeli m iano
wicie dwie takie w tórne kom órki zarodkowe 
zupełnie jednocześnie rozw ijają się norm al
nie, to rezultatem  rozwoju będą dw a mono- 
choryalne bliźnięta odziane w spólną kosmów- 
ką. Pod słowami „m onochoryalne bliźnięta1' 
rozumieć należy bliźnięta powstałe w e
w nątrz wspólnej kosmówki (choryonu, a więc 
nie bliźnięta, które pow stały przez jednoczes
ny rozwój dw u zapłodnionych jaj). U czło
wieka identyczne bliźnięta spotykam y w 2b% 
w szystkich przypadków  rozwoju bliźniąt: 
tak  częste przypadki stanowczo przem aw ia
ją  pi’zeciw ich „przypadkowości; tłum aczyć 
je  należy nagłym  podziałem rozwijającego 
się ja jk a  lub przez jednoczesny rozwój dwu 
w tórnych kom órek zarodkowych. Myśl o po
chodzeniu bliźniąt z rozwijającego się ciałka 
kierunkow ego jes t nadzwyczaj hypotetyczną. 
U niektórych ssących „identyczne b liźnięta11 
pow stają nadzw yczaj częstą. B eard znaj
dował w macicy u owiec często „identyczne 
bliźnięta** (niezależnie od tego, że owce rodzą 
zazwyczaj 2 — 3 młodych). Znane są też 
w literaturze przypadki, w których  znajdo
wano po 4, albo 8, lub naw et więciej „iden
tycznych b liźn iąt14 w jednym  choryonie 
(Ihering, Koelliker). W obec tych  faktów  
daw ne m niemanie, że z ja jk a  może pow stać 
ty lko  jeden em bryon zupełnie upada.
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Przechodzim y do rozwoju nowotworów. 
Jeżeli m ianowicie dwie lub kilka w tórnych 
kom órek zarodkowych rozwija się rów no
cześnie lub nierównoczośnie, lecz tak  że jed
na z nich tylko rozwija się stosunkowo szyb
ko i norm alnie, inne zaś rozwijają się powol
nie (lub naw et zupełnie długi czas nie rozwi
ja ją  się, a dopiero później) i nienormalnie, 
w takim  razie otrzym am y w rezultacie roz
woju osobnik dojrzały z jednym  lub kilkoma 
nowotworam i, zależnie od tego, ile w tórnych 
kom órek rozwijało się nienorm alnie a więc 
kom órka zarodkowa w tórna rozwijąca się 
norm alnie utw orzyła nowego osobnika, rozwi
jające się zaś nienorm alnie utw orzyły nowo
tw ory. A  zatem nowotwory są według 
Bearda produktem  rozwoju niezupełnie i nie
norm alnie rozwiniętych komórek w tórnych 
zarodkowych, k tóre rozw ijając się norm alnie 
m ogłyby w ytw orzyć całe osobniki, albo 
też identyczne bliźnięta. Nie mogę tu ta j 
rozbierać różnych rodzajów nowotworowi I 
ani też kwestyi, czy do nich wszystkich moż- 
na zastosować opisyw aną hypotezę, ponie
waż jes t to spraw a zbyt specyalna, mnie zaś 
chodzi głów nie o samę teoretyczną zasadę.

Często może się zdarzyć, że niektóre z ta 
kich  w tórnych kom órek zarodkowych mogą 
podczas rozwoju danego osobnika być prze
niesione do innych organów i tam  dopiero, 
jak  to już  przyjm ow ał W ilms, w pewnym 
okresie czasu m ogą zacząć się rozwijać 
i przekształcać w nowotwory: tem  tłum aczy 
się powstawanie nowotworów w różnych 
organach. A zatem według tej hypotezy 
każdy now tw ór je s t nienorm alnie rozwinię
tym  „zabłąkanym 11 em bryonem , a kom órki 
tw orzące te  now otw ory są t. zw. „wędrują- 
cemi kom órkam i zarodkow em i11.

Ja k  ju ż  wyżej zaznaczyłem, gdyby każda 
z tych kom órek w ędrujących (wtórnych ko- 1 
mórek zarodkowych) rozw ijała się zupełnie 
norm alnie i we właściwem  miejscu, mogłaby 
przem ienić się w p ro d u k ty  płciowe i w ytw o
rzyć całego nowego osobnika.

Faktycznie każdy organizm , a naw et każ
dy organ ciała zwierzęcego nie jes t wolnym 
według hypotezy od możliwości „zarażenia11 
się przez tak ie  w ędrujące kom órki zarod
kowe. D r. Witold Gądzikiewicz.

O DZIA ŁA N IU  SUBSTA N CY J 
B A K T E R IO B Ó JC Z Y C H  I M ARTW YCH 

B A K T E R Y J.

Oto dwie kwestye, które m uszą bezw arun
kowo interesow ać każdego p ra k ty k a— bakte- 
ryologa. P ierw sza z nich dotyczę działania 
i stosowania substancyj bakteryobójczych; 
badań nad tą  kw estyą w ostatn ich  czasach 
widzimy liczbę bardzo znaczną; na tym  też 
gruncie wyrosła rokująca ogrom ną przy
szłość teorya leczenia surowicą.

D ruga kwestya, mniej niżeli poprzednia 
dotychczas opracowana, dotyczę pytania, co 
dzieje się z bakteryam i, zabitem i w ewnątrz 
organizm u gospodarza? Czy nie m ają one 
żadnego już udziału w prawidłowem  funk- 
cyonowaniu odpowiednich organów; czy za
chow ują się w ten sam sposób, jak  i inne 
ciała obce; czy w ykazują w dalszym ciągu 
działalność tru jącą podobnie, jak  bakterye 
żyjące i t. d.?

P. A. Pettersson robił doświadczenia nad 
wpływem solonego m asła na bakterye g ru ź
licy, używ ając m asła o rozmaitej procen- 
towości soli kuchennej. W e w szystkich przy
padkach p. Pettersson przekonał się, że ba
kterye gruźlicze tracą  swoję zjadliwość 
w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Spo
strzeżenie to m a jednak  większo znaczenie 
teoretyczne, niżeli praktyczne, gdyż dla osią
gnięcia celu trzeba używać dużej ilości m asła 
solonego.

Ciekawe badania przeprowadzili pp. Turro, 
Taruella i P resta nad działaniem drożdży p i
wnych na  dwa szkodliwe m ikroby: gron- 
kowce (staplylococcus) i paciorkowce (stre- 
ptococcus). Podczas doświadczeń postępo
wano w następujący sposób: w ciągu pięciu 
do dw unastu  dni zastrzykiw ano badanem u 
zwierzęciu pod skórę około 10 cm3 drożdży 
piwnych z hodowli kropelkowych. R ezul
ta t  był taki, że ju ż  po czwartym  a najdalej 
szóstym  dniu  zwierzę było uodpornione 
przeciwko paciorkowcom i gronkowcom,

W yjaśnienie działania drożdży piwnych 
opiera się na teoryi fagocytozy Miecznikowa 
polegającej na tem, że białe krw inki i w ię
ksze kom órki pewnych narządów, t. zw. „fa- 
gocy ty“ pochłaniają bakterye, dostające się 
do organizm u, i niszczą je.
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Otóż -w"przytoczonym powyżej przypadku 1 
zastrzyknięte kom órki drożdżowe, zaw iera
jące substancyę bakteryobójczą, jako ciało 
obce, zostają pochłonięte przez białe k rw in
ki i straw ione, w skutek czego substancya 
bakteryobójcza wraz z irinemi ostatecznem i 
produktam i traw ienia krw inek przedostaje się i  

do soku ciała i działa zabójczo n a  pac io r
kowce i gronkow ce.

Zupełnie innego rodzaju je s t właściwość 
bakteryobójcza niektórych związków arom a
tycznych, które w ostatnik czasach zaczął do- 
kładaniej badać p. H. M ara: terpineol, n itro - 
benzol, heliotropina i w anilina. W szystkie 
one w ykazują energiczne w łasności antyse- 
ptyczne. Ich  właściwość bakteryobójcza m a 
polegać na  tem, że będąc w znacznym  stop
niu związkami redukującem i, p rzyczyniają 
się do wydzielania tlen u  wolnego, k tó ry , 
zwłaszcza in sta tu  nascendi, działa zabójczo 
na bakterye. W ydzielanie się tlen u  w olne
go m ożna kontrolow ać zapomocą roztw oru 
mączki z jodkiem  potasowym .

Rów nież ciekawe są badania nad zjaw i
skiem, że dzieci przy piersi rzadziej zapada
ją  na  choroby, w yw oływ ane przez bakterye, ! 
niżeli te, k tóre karm ią się innem i pokarm a
mi. D la w yjaśnienia tego zagadnienia 
p. Morro zbadał mleko m atczyne, k tó re oka
zało się zupełnie dobrą pożyw ką d la bakte- 
ry j. W ynika zatem  stąd, że m leko to nie 
posiada aleksyn, ty lko  dostarcza dzieciom 
przy piersi m ateryału  do tw orzenia tych  
związków.

W szystkie powyższe badania w yraźnie 
wykazują, jak  złożone nieraz zachodzić tu ta j 
m uszą reakcyę chemiczne.

Substancyę w ytw orzone przez żywe bak
terye, posiadają w niektórych razach nad 
zwyczajną odporność. Doświadczenia k tóre 
przeprow adził p. S teinberg, uwidoczniają to 
doskonale. Z astrzykn ięte  m artw e bakterye 
gruźlicy wyw ołują w żyw ym  organiźinie te  
same objaw y, co i bak terye żyjące, z tą  ty l
ko różnicą, że przebieg chorob je s t łagod
niejszy. Jeżeli zastrzykniem y odpowiednio 
znaczną dawkę, to w ystępują typow e guzy 
tuberkuliczne.

W ynika stąd, że patologiczne zm iany, ja 
kie zachodzą w organizm ie żyjącym  pod 
wpływem baktery j gruźlicy, zależą od zaw ar
tej w plaźmie kom órki bakteryalnej substan-

cyi, w ytrzym ującej k ilkakrotną sterylizacyę 
w parze wodnej.

W yciągu tych  substancyj tru jących (tok
sycznych) w stanie natura lnym  otrzym ać się 
dotąd nie udało, gdyż w szystkie środki w y
ciągające, jak  np. alkohol, eter lub chloro
form, zm ieniają ich skład, a co za tem  idzie 
i ich własności charakterystyczne

hjr.

SPR A W O ZD A N IE.

Dr. E r n s t  S c h wa l b ę :  Die Morphologie der 
Jlissbildungen des Menschen und der Tiere. Ein 
Lehrbuch fur Morphologen, Physiologen, prakti- 
sche Aerzte und Studierende. I  Teil Allgemeine 
Missbildungslehre (Teratologie); eine Einfiihrung 
in das Stadium der abnormen Entwickelung. 
Z 1 tablicą i 165 rysunkami w tekście. Str.

XVI -f- 230. Jena, Fischer, 1906.

Zdaje się że od czasów Izydora Geoffroy Saint- 
Hilairea (1837) jest to pierwsza próba przedsta
wienia danych teratologicznych jako samodzielnej 
gałęzi nauk morfologicznych. Potrzebę takiego 
ujęcia w jednę całość niezmiernie obficie mnożą
cego się materyału teratołogicznego, oraz zesta
wienie go z danemi embryologii doświadczalnej — 
odczuwano oddawna, bo chociaż dotychczas nie 
przestawano oficyalnie traktować teratologii jako 
część podrzędną anatomii patologicznej (? !), za
miast uznać znaczenie jej jako działu embryologii 
ogólnej—jednak sam zakres i kierunek obecny 
nauki znacznie przerastał tą  zbyt skromną wy
znaczaną jej rolę. Zjawienie się książki Schwal- 
bego jest w danym razie faktem znamiennym, 
chociaż autor w wielu miejscach nie potrafił wy
zwolić się zupełnie z pod wpływu wielu przesta
rzałych już na ceł i zakres tej nauki poglądów.

Po wstępie i próbie określenia pojęcia „po
tworności'1, przyczem autor słusznie zwrócił uwa
gę na związek pomiędzy potwornością a waha
niem osobnikowem, chociaż niesłusznie wyrzuca 
potworność „poza granice zmienności11 — ma
my krótki zarys historyi teratologii oraz wykaz 
najważniejszych źródeł literatury. Następnie idą 
rozdziałyr: o stosunku teratologii do nauk po
krewnych (możnaby tu zaprotestować przeciw 
sposobowi pojmowania przez autora stosunku 
terat. do anatomii patologicznej) o embryologii 
doświadczalnej i doświadczalnej teratologii, o re- 
generacyi i jej związku ze zjawiskami teratologicz- 
nemi, o stosunku teratol. do anat. porównawczej,
0 dziedziczności. Dalej autor traktuje o fizyolo- 
gii potworów, o czasie tworzenie się potworności
1 teoryi „wstrzymania rozwojowego11, o stosunku 
teratologii do anat. patologicznej, a w szczegól
ności do teoryi powstawania nowotworów, a wresz
cie o przyczynach tworzenia się potworności
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przyczem nader szeroko rozwodzi się nad wpły
wem teratogenetycznym owodni (por. w tej spra
wie mój artykuł w J\; 49 Wszechświata z r. z.). 
W zakończeniu mamy uwagi nad częstością 
i płcią potworów, oraz ich klasyfikacyą, w której 
autor ograniczył się na razie do przytoczenia po
działu I. Geoffroy St.-Hilairea - a wreszcie uwa
gi nad znaczeniem klinicznem potworności.

Wydana dotąd część pierwsza zawiera, jak 
widzimy, teratologię ogólną — autor zapowiada 
rychłe ukazanie się dwu części pozostałych, 
z których druga traktować będzie o potwornoś
ciach złożonych, a trzecia o potw. prostych

Z wieloma bardzo poglądami Schwalbego mo- 
żnaby polemizować —mimo to jednak zauważyć 
należy, że książka jego zapełnia bardzo ważną 
lukę w dotychczasowej literaturze morfologicznej 
a przez samo już ugrupowanie i zebranie rozpro
szonych dotychczas faktów — da możność łatwiej
szego przeprowadzenia w przyszłości rewizyi za
sadniczych pojęć teratologicznych (określenie po
tworności, stosunek teratologii do innych nauk, 
teorya „wstrzymania rozwojowego11, znaczenie 
teratogenetyczne błon płodowych i t. d.). Re wi
zy a tych pojęć staje się coraz bardziej niezbędną 
na progu nowego dla teratologii okresu, gdy 
w nauce tej coraz bardziej zaznaczać się zaczyna 
łączność jej zagadnień z nauką o zmienności ustro
jów z jednej—a z embryologią przyczynową— 
z drugiej strony. Jan  Tur.

K R O N IK A  N AU KO W A .

Najwyższy wzlot latawca. Najwyższy z po
między dotąd znanych wzlot latawca odbył się J  

w dniu 25 listopada 1905 r. Latawiec puszczo- j 
ny ze stacyi aeronautycznej w Lindenbergu, | 
wzniósł się na wysokość 6430 w, gdzie zapisał J 
ciśnienie, równe 330 mm , i temperaturę 25,°0. | 
Na powierzchni ziemi temperatura wynosiła wów- i 
czas -f- 4,°9. Na latawiec ten'złożyło się sześć 
mniejszych latawców o powierzchni mierzącej 
ogółem 27 »i2, przyczem długość drutu przytrzy
mującego wynosiła 14 500 m. Prędkość wiatru 
wynosiła: w dolnych warstwach 8 m  na sekundę, 
w najwyższych 25 m. Zauważmy, że słynny la
tawiec, puszczony swego czasu przez Teisserenc 
de Borta z pokładu kanon ierki duńskiej na morzu 
Baltyckiem osiągnął wysokość 6 100 m.

Das W etter S. B.
— Chemotropizm korzenia i pędu. Badanie 

wpływu bodźców chemicznych na organizmy roś
linne dotąd dotyczyło przeważnie organizmów 
niższych, mogących się swobodnie poruszać, jak 
glony i bakterye, a także plemników i łagiewki 
pyłkowej Niedawno z pracowni prof. Pfeffera 
w Lipsku wyszła praca R. Sammeta, mająca na 
celu wykazanie, o ile narządy wyższych roślin, 
a zwłaszcza korzeń, reagują na bodźce natury

! chemicznej (Jahrbiicher f. wiss. Botanik, 1905). 
Doświadczenia swe autor wykonał na świeżo wy- 
kiełkowanych korzonkach rozmaitych roślin; za
nurzał je aż po liścienie w pozycyi pionowej 
w dużem naczyniu z wodą na rozmaitej odległeś- 
ci od umocowanego w środku naczynia z białej 
gliny z roztworem badanych substancyj, jak alko
hol, eter, kamfora, chlorek sodowy, azotan pota
sowy, cukier i kwas octowy, i badał następnie 
ich dalsze zachowanie się. Okazało się, że wszyst
kie wymienione substancye mogą wywołać zwra
canie się korzonka w stronę, skąd przychodzi 
podnieta, a więc chemotropizm dodatni. W razie 
zwiększania koncentracyi dla wielu substancyj 
występuje chemotropizm odjemny. Chemotropizm 
korzeni zarówno dodatni, jak i odjemny można 
wywołać również w powietrzu nasyconem parą 
przez przepuszczanie z jednej strony pewnych 
gazów, jak dwutlenek węgla, tlen, wodór lub pa
ry różnych łatwo lotnych substancyj. W pędach 
młodych kiełków można było wywołać reakc3rę 
chemotropiczną tylko pod wpływem pary sub
stancyj lotnych, tlen zaś i dwutlenek węgla nie 
działał na nie wcale. W^trzoneczkach pleśniaka 
Phycomyces nitens zjawiska chemotropizinu pod 
wpływem jednostronego przypływu gazów i sub
stancyj lotnych nie udało się wywołać, jakkol
wiek trzoneczki te doskonale reagują na inne 
bodźce, wykazując np. silny hydrotropizm.

Wogóle opisane zjawiska chemotropizinu muszą 
być innej natury, niż np. zjawiska hydrotropizmu, 
gdyż siedlisko czucia i reagowania na podniety 
i związane z ostatnim szeregiem zjawisk, mieści 
się tylko w koniuszku korzenia, tymczasem w do
świadczeniach autora po obcięciu koniuszków ko
rzenie ujawniały równie dobrze swój chemotro
pizm, zarówno w wodzie, jak i w powietrzu.

B. H.
—  Wpływ pochodzenia nasion na cechy nie

których drzew. Niedawno ogłoszone badania 
A. Englera przedstawiają ważny przyczynek do 
kwestyi dziedziczenia cech' nabytych pod wpły
wem warunków życia. (Mittheilungen der schwei- 
zerischen Centralanstalt fur das fors iWche Ver- 
suchswesen. Bd. V III 2 Heft. Zurich, 1905). 
Dotyczą one 4-ch gatunków drzew: świerku (Pi- 
cea excelsa), jodły (Abies pectinata), modrzewiu 
(Larix europaea) i jaworu (Acer pseudoplatanUs). 
Chcąc zbadać, jaki wpływ wywiera wyniesienie- 
nad poziom morza na potomstwo tych drzew, wy
mieniony badacz zebrał w r. 1899 ich nasiona na 
4-ch rozmaitych wysokościach w Szwajcaryi: 
Winterthur 545 m, Pilatus 10000 m, Lenzerhei- 
de 1560 m  i St-Moritz (Engadine) 1800 m. 
Wszystkie nasiona podczas zimy były przechowa
ne w jednakowych warunkach i następnie zasiane 
na wiosnę na polu doświadczalnem w Adlisbergu 
pod LUricham. Już w pierwszym roku znać by
ło wpływ pochodzenia nasion. Przy końcu dru
giego roku wszystkie młode drzewka były posa
dzone w 20-u szkółkach położonych na wysokoś
ci od 380 do 1880 m  w rozmaitych miejscowoś-
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ciach Szwajcaryi W  każdej z takich szkółek 1 
znajdowało się od 300 do 500 okazów, pochodzą
cych z 4-ch wymienionych stanowisk.

Dokładne zbadanie okazów w 3 lata potem | 
(w jesieni 1904 roku) pozwoliło wyprowadzić | 
niektóre wnioski ogólniejszej natury. Nasiona j  

zebrane z okazów rosnących w górach posiadają 
mniejszą zdolność kiełkowania, niż nasiona drzew 
z niżu. Osobniki, pochodzące z nasion obudwu j 
kategoryj, znajdując się w najrozmaitszych warun- | 
kach, w przeciągu kilku lat we wzroście swoim ; 
ujawniają cechy rodziców. Korzeń silniej się j 
rozwija u okazów górskich, niż u niżowych. | 
Większe nasiona zarówno pierwszych, jak i dru
gich dostarczyły silniejszych osobników. Rośli- | 
ny pochodzenia górskiego, jakkolwiek hodowane 
na najrozmaitszych wysokościach, na wiosnę za
czynają wcześniej się rozwijać, niż rośliny niżowe 
w jesieni okres spoczynku następuje u nich rów
nież wcześniej, tak że okres wegetacyjny trwa 
krócej. Co dotyczę wzrostu na wysokość, to na 
niżu jest on szybszy dla roślin z niższych stano
wisk, w górach zaś dia okazów pochodzenia gór
skiego. Nasiona zebrane w górach daleko szyb
ciej straciły zdolność kiełkowania, niż nasiona ze
brane na niższych stanowiskach.

Cechy anatomiczne okazów również wykazują 
różnice w zależności od ich pochodzenia. Np. po
tomstwo świerków górskich w budowie igieł wy
kazuje cechy właściwe stanowiskom słonecznym 
(Lichtblatter), tymczasem igły okazów niżowych 1 
posiadają budowę właściwą roślinom miejsc cie
nistych (Schattenblatter); u pierwszych kora 
i miazga na gałęziach jednorocznych, rozwija się 
silniej w stosunku do drewna, niż u drzewek 
drugiej kategoryi; co dotyczę długości i gęstości 
ułożenia igieł, to według autora, nie są to cechy 
stałe czystych ras górskich świerku, lecz zjawia
ją się zawsze, gdy warunki zewnętrzne wstrzy
mują wzrost gałęzi na długość. Osobniki pocho
dzenia górskiego są również wytrzymalsze na przy
mrozki jesienne.

Jakkolwiek doświadczenia Englera trwały sto
sunkowo dość krótko, jednakże pozwalają one 
nam stwierdzić fakt, że osobniki wyhodowane 
z nasion różnego pochodzenia w przeciągu pier
wszych 5-u lat istnienia oddziedziczyły i przecho
wały na nowych stanowiskach anatomiczne, mor
fologiczne i biologiczne c^chy, nabyte przez ich 
rodziców pod wpływem specyalnych warunków 
życia. Dla gospodarki leśnej w górach wypływa 
stąd praktyczny wniosek, że chąc obsiać pewną 
przestrzeń lasem, należy zbierać nasiona z drzew 
rosnących na tej samej w 3 'S o k o śc i i  w podobnych 
warunkach ekologicznych. B . H.

(Bot. Centralbl.).
Tworzenie się chlorofilu w ciemności u roślin 

zarodnikowych. Wiadomo, że w niektórych ra
zach ciemność nie przeszkadza bynajmniej two
rzeniu się chlorofilu. Młode roślinki niektórych 
roślin iglastych zielenieją nawet wówczas, gdy są 
hodowane w ciemności. Co zaś dotyczę roślin

zarodnikowych, to o powstawaniu chlorofilu u nich 
można powiedzieć co następuje:

U wodorostów według Artariego w ciemności 
wytwarza się chlorofil, jeżeli jest w dostatecznej 
ilości pokarm organiczny; zbyt mocne jednak roz
twory azotowe powstrzymują wspomniany proces.

Piecha wątrobowców w ciemności nie rozrasta 
się zwykle; w tych razach jednak, gdy to ma 
miejsce, jak np. u Fegatelła conica L. chlorofil 
tworzy się.

Mchy hodowane w ciemności świadczą również
0 powstawaniu chlorofilu we wszystkich częściach 
rośliny; więcej atoli wytwarza się zieleni w łody
gach, mniej zaś lub prawie nic w listkach nader 
zredukowanych.

U paproci chlorofil tworzy się w ciemności 
w małej ilości lub zupełnie nie powstaje.

Skrzypy, według badań Schimpera, w ciemno
ści nie zielenieją.

Lycopodium clavatum w doświadczeniach pani 
Bittner wydawało w ciemności nowe pędy, w któ
rych nie było zupełnie chlorofilu.

Wiele Selaginelli w ciemności nie rośnie, po- 
jedyńczo jednak osobniki, szczególniej zaopatrzo- 

j ne w obfity materyał zapasowy, tworzą nowe pę
dy o długich, pozbawionych chlorofilu łodygach
1 szczątkowych, zielonych listkach.

(Naturw. Rund.) Cz. St.
Obecność związków, dostarczających kwasu 

pruskiego, w bzie czarnym. Oddawna znana jest 
dość znaczna ilość roślin, w których znajdują się 
glukozydy, dostarczające kwasu pruskiego. Do 
takich roślin należy także, jak wykazały badania 

J G uignarda, bez czarny (Sambucus niger). Świe- 
! że liście dostarczają największej ilości kwfsu 
| pruskiego. Ciemno-zielone liście roślin młodych 

wytwarzają daleko więcej tej trującej substancyi, 
niż liście małe, powstałe na krótkich gałązkach 
roślin słabych lub bardzo starych. Po liściach naj
więcej wytwarzają kwasu pruskiego rozwijające 
się i jeszcze zielone owoce; dojrzałe natomiast za
wierają tylko ślady lub zupełnie są pozbawione 
jego. Zielona kora rocznych gałęzi znacznie uboż
sza jest w związki dostarczające kwasu prus
kiego, niż liście; daje ona średnio 0,003^.

W kwiatach i korze świeżych korzeni są tylko 
ślady.

Kwas praski powstaje przez destylacyę roztar
tych w wodzie części rośliny wskutek rozszcze
pienia glukozydu, zbliżonego, jak się zdaje, do 
amygdaliny, przez enzym, posiadający własności 
emulsyny. U Sambucus niger i S. Ebulus wspom
niany enzym również się znajduje.

Z porównania rozmaitych organów bzu czarne
go pod względem zawartości glukozydu można 
wnosić, że w liściu tworzy się on w największej 
ilości. Jako materyał zapasowy nie gromadzi 
się on. Pod tym względem bez czarny odbiega 
od gorzkiego migdała i Phaseolus lunatus, któ
rych nasiona bogate są w glukozyd. Podobny 
jest on natomiast do Lotus arabicus i Sorghum 
yulgare, u których gluzydy wytwarzające kwas
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pruski, mianowicie lutozyna i durrhyna spotyka
ją. się przeważnie w zielonych tkankach, a podczas 
dojrzewania rośliny znikają.

Wolnego lub słabo związanego kwasu pruskie
go w bzie czarnym nie znajdujemy.

(Naturw. Rund) Cz. St.
— Wpływ śledziony na wydzielanie żółci po

dług niedawno ogłoszonych badań p. N. C. Pau- 
lesco — jest wprost żaden. Autor badał w 27 
przypadkach żółć psów o całej śledzionie, w 17 
przypadkach żółć psów pozbawionych operacyj
nie śledziony; 3 psy, od których żółć była brana 
przed i po wycięciu śledziony. Okazuje się, że j 
zarówno własności chemiczne jak i fizyczne żółci 
(branej z pęcherzyka żółciowego) we wszystkich I 
tych przypadkach wykazują różnice niezmiernie 
małe, które nie mogą zależeć od obecności lub 
nieobecności śledziony. J. T.

(O. R.).
0 sztucznem wywoływaniu błony na niezapło- 

dnionych jajach jeżowców. W ostatnim zeszycie 
„Mittheilungen aus der zoologischen Station zu 
i\eapelu (B. XVI, H. 4j p. Gurt Herbst podaje 
wyniki badań swych nad wpływem nieorganicz
nych materyj na rozwój szkarłupni. Z licznych 
doświadczeń z rozmaitemi metalami (osmem, żela
zem, miedzią, rtęcią i t. d.), jedynie badania ze 
srebrem dały wyniki dodatnie. Słaby osad otrzy
many wskutek redukcyi niewielkiej ilości roztwo
ru AgN03 Herbst dodawał do zwykłej wody mor
skiej z jajami jeżowców; niezależnie prawie od 
ilości srebra—zaledwie wobec najmniejszych śla- j 
dów tego metalu na niezapłodnionych jajach [ 
Echinus microtuberculatus oraz Strongylocentro- 
tus łividus tworzyły się piękne błony i tak dale- j 
ce odszczepiały się od powierzchni jej, że nie za
płodnionych jaj nie można było odróżnić od zapło
dnionych; odszczepianie owo miało miejsce nie j 
tylko w częściach jajka, ale niekiedy na całej je
go powierzchni. U Echinus już po 6-ciu minu- ; 
tach we wszystkich prawie jajkach potworzyły I 
się pod wpływem srebra błony; jaja Strongylo- 
centrotusa włożone o 10,39 zrana do wody ze I 
śladami osadu srebra już o 10,49 (a więc zaled- j 
wie po upływie 10 minut) posiadały odstające bło- . 
ny. Więc to, co braciom Hertwigom udało się uczy
nić zapomocą chloroformu, a temuż samemu Herb
stowi zapomocą olejku goździkowego, krezo- 
tu, ksylotu, toluolu i benzolu, obecnie mo
żna osiągnąć zaledwie dostrzegalnemi śladami 
srebra: wpływ, jaki wywiera plemnik na jajka 
przy wytwarzaniu błony, możemy więc wywołać ; 
w inny zupełnie sposób. W danym wypadku ] 
srebro działa nie jako metal (czego dowiodły pró- j  

by Herbsta z przefiltrowaną wodą morską, przy
czem i wówczas następował proces tworzenia się j  

błony) a jedynie jako związek rozpuszczony.
A. Schticking w jednej ze swych niedawnych ! 

prac (Arch. f. gesammte P ł^s., Bd. 97. 1903) 
twierdzi jakoby wogóle już i w niezapłodnionem i 
jaju otoczka owa istniała, a „dzięki zapłodnieniu > 
następuje nie oddzielanie się błony od zarodzi, |

j  lecz rozszczepianie się błony owej“, następnie zaś 
w wytworzoną próżną pomiędzy błonami prze
strzeń zostaje wessana woda. Herbst stanowczo 

| powstaje przeciw poglądowi, jakoby podnoszenie 
się błony było skutkiem rozszczepienia; zgadza 

| się z tem, że już w niezapłodnionem jaju otoczka 
' istnieje, ale dopiero po samym procesie zapłodnie

nia i podczas podnoszenia się pierwotnej błon}' 
zewnętrzny pokład jaja wytwarza nową, może 
się więc wydawać tylko, że mamy do czy
nienia z rozszczepianiem się błony pierwotnej, 
zjawisko to zupełnie niema tu jednak miej
sca. Podnoszenie się błony nie powoduje 
jednak bynajmniej brózdkowania; jaja w wo
dzie ze srebrem nie brózdkują a po pewnym 
czasie mętnieją i zamierają. Herbst przypisywał 
to jednak trującemu działaniu srebra; to też kil- 
kakrotnem przemywaniem jaj Echinusa, które 
przez 12 minut leżały w wodzie ze srebrem, uda
ło mu się wywołać brózdkowanie: wytworzyły się 
2—3 nienormalne komórki, poczem jaja zamiera
ły; doświadczenia z jajami Strongylocentrotus nie 
dały nawet takich wyników.

O ile więc z dotychczasowych badań sądzić 
można, tworzenie się błony polega na pewnym 

| procesie koagulacyi, co potwierdzają również da
wniejsze badania Hertwigów i najnowsze Loeba;

| stąd więc wnioskować jesteśmy' w prawie, że 
i plemniki zawierają, zapewne, pewną materyę, 
która działa w sposób koagulujący i powoduje 
podnoszenie się błony. Stefan Sterling.

—  Koeleria polonica Domin. Strzęplica pol
ska. Pod tą nazwą p. Karol Domin, asystent 
przy katedrze botaniki uniwersytetu czeskie
go w Pradze opisał niedawno w pracy, za
mieszczonej w węgierskiem czasopiśmie bota- 
nicznem, nowy gatunek trawy podług okazów, 
znajdujących się w Zielniku flory polskiej (Flora 
polonica exsiccata), wydawanym przez prof. 
E. Wołoszczaka. Egzemplarze te (JSfe 894 i 894a) 
zostały wydane jako odmiana rzęsowana zwykłej 
strzęplicy grzebieniastej (Koeleria cristata Pers. 
var. ciliata). Autor, pracując obecnie nad mono
grafią rodzaju Koeleria, uważa je za osobny ga
tunek. Okazy były znalezione na Litwie w oko
licach Wilna na Antokolu przez ś. p. Teklę Sy- 
monowiczównę i koło Wojnowa w pow. Nowo
gródzkim przez d-ra W. Dybowskiego. Prócz 
tego widział autor okazy tego gatunku, zebrane 
w okolicach Sierpuchowa nad Oką w gub. Mo
skiewskiej. Prawdopodobnie, gatunek ten jest 
dość rozpowszechniony. Pragnąłbym zwrócić nań 
uwagę i naszych florystów, dlatego też przyta
czam dokładny opis, podany przez autora.

Źdźbła w niewielkiej ilości, najczęściej poje- 
dyńcze, tworzą rzadką darń, kłącza długie (do 
17 cm) o rozłogach krótkich, wytwarzających 
w następnym roku źdźbło kwiatowe; rozłogi okryte 
blademi, cienkiemi pochewkami, pochewki zeszło
roczne rozerwane; liście przykorzeniowe, w nie
wielkiej ilości o pochewkach pokrytych białemi 
miękkienii włoskami i zlekka obejmujących źdźbło;
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pochewki częstokroć rzęsowane, później zwłaszcza 
u górnych ■ liści gładkie; liście płaskie, długie, 
rzadkie do 2 mm  szerokości, zielone lub zlekka 
szarawe od puszku, nerw środkowy biały, często 
wystający, języczek o długich rzęsach; źdźbła 
obłe, nieco brózdowane, miękkie; wiecha niezbyt 
gęsta długości 6 — 12 cm cokolwiek palczasta, 
często przerywana; kłoski podobne do kłosków 
Koeleria ciliata, lecz mniejsze o 2 lub 3-ch kwia
tach, długości 5—6,5 mm, gładkie; plewy i ple- 
wki najczęściej o brzeżkach szerokich błoniastych, 
o grzbiecie blado-zielonym, plewka zewnętrzna 
szeroka o dwu krótkich zębach na końcu. 
Kłoski blade, czasami zlekka ubarwione. Rośnie 
na piaskach ruchomych, w lasach sosnowych.

Gatunek ten posiada z jednej strony trochę 
podobieństwa z gatunkiem K. ciliata Kern., ró
żni się jednak korzeniakiem pełzającym i rodza
jem uwłosienia; z drugiej strony kłącze pełzające 
przypomina trochę zachodnio-europejskie gatunki 
właściwe piaszczystym wybrzeżom morskim, K. 
arenaria Dumert. i K. albescens DO. u naszego 
jednak gatunku jest ono cieńsze i międzywęźla 
dłuższe; przytem darń jest bardzo rzadka i źdźbła 
przeważnie pojedyńcze.1)

B. Hryniewiecki.

') Karl Domin. Fragmente zu einer Monogra- 
phie der Gattung Koeleria — Magyar Botanikai 
Łapsk. III. 1904. JSS 6—12 str. 13—14.

Pp. prenumeratorom, zapytującym listownie, 
mamy zaszczyt odpowiedzieć, abe w roku ut>ie- 
głyra 1905, z powodu wielokrotnie powtarzają
cych się przerw w robocie druliarskiej, zdoła
liśmy wydać tylko 49 numerów naszego pisma.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y  
za czas od d. 1 do d. 10 stycznia 1906 r.

* e  spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. | 1 p. 9 w.
1 7r' 1 p. 9 w. Najw. Najn. 1 p. 9 w. 7 r - 1 p. ; 9 W. mm

l i c 44,7 ! 46,9 49,6 1,3 2,4 2,6 Q o 1,0 w, W5 w r 10 10 10 1 ,6 •  p. n.
12 p. 54,3 54,0 50,9 1,6 3,0 2,8 3,6 1,6 wr w j s w . 10 10 10 0 , 3 •  w nocy
13 s. 51,5 j 39,6 43,9 2,0 3,8 4,5 4,6 1,5 Ws sw5 SW,3 10 10 10 2 , 8 •  p. n.
14 n. 46,5 , 48,1 50,9 2,8 4,2 2,4 6,5 2,4 w9 W, NW, 2 ©2 10* 1 ,1 * 4 p. parokrot.;
15 p. 56,9 ■ 58,6 5!),8 2,7 4,1 2,9 4,5 1,5 W5 W8 , w, 10 9 9 —
16w- 58,7 57,9 58,3 -0 ,2 3,4 3,1 4,0 —0,5 S4 s6 sw, 0 ©1 5 —
17 ś. 57,9 | 53,8 49,4 1,2 4,8 3,4 5,5 1,7 S5 S, S sw„ 5 0 7 10 1 ,9 •  7 p30 9 h; /
18 c. 53,4 1 52,4 47,8 1,0 3,4 0,5 3,8 0,6 W5 w., 1 S2 1 ©9 0 0 , 2 •  w nocy
19 p. 3!),2 39,6 41,7 3,4 7,2 4,4 7,6 0,5 s9 sw„ SW, 10 ©5 7 —
20 8 48,3 52,6 51,7 1,6 2,1 0,5 5,0 1,0 Ws W, SW; 10 10 10 —

Śreil- ! 
nie 51,1 51,4 50,7 U 3,8 2,7 4,8 1,1 5,5 6,3 6,3 6,8 7,2 8,1 —

Stan średni barometru za dekadę: '/a (7 r. -f- 1 p. -f- 9 w.) =  750,1 mm
Temperatura średnia za dekadę: '/i (7 r- “l-  1 P- “H 2 X  9 w.) =2°,9 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  7,9min

TREŚĆ. Dwie zasady przez Maksyma Zweigbauma. — Nowa hypoteza o powstawaniu nowotworów 
i bliźniąt monochoryalnych przez d-ra Witolda Gądzikiewicza.— 0  działaniu substancyi bakteryobój- 
czych i martwych bakteryj, przez hjr. — Sprawozdanie. — Kronika naukowa.. — Buletyn meteorolo

giczny.
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