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X A r  K I  P R Z  Y K O D N I C  Z E 
A POGLĄD NA ŚWIA'1 ')■

Prześwietne zgromadzenie,
Pierwszem słowem, z jakiem się do 

was zwracam, jest podziękowanie, że po
zwoliliście mnie, nie-przyrodnikowi, prze
mawiać w tem doborowem zgromadzeniu 
przyrodników. Kładę nacisk na wyraz 
r nie - przyrodnikowi ”. Przypuśćmy, że 
daleko więcej czasu poświęciłem, niż 
istotnie byłem w możności, na poznanie 
taktów przyrodniczych i wyrobienie sobie
0 nich poglądu, nie byłbym przecie jesz-
1 ze przyrodnikiem. Sądzę, że w dziedzi
ce badań przyrodniczych obowiązuje ta  
" ll"a zasada, co w  dziedzinie filozofii,—

llleJ jedynie jestem  uprawniony sądy 
"'dawać. W  zastosowaniu do badań przy- 
‘"dniczych brzmi ona, jak  następuje: albo 

się przyrodnikiem wyłącznie i niepo- 
' zielnie, oddając na usługi całkowity za- 

-wych sił umysłowych, albo nie jest 
"t nim wcale. W  ostatnim przypadku

1 'Mezyt, na 78 Zjeździe przyrodników i leka-
ni' nnerkicli w Sztutgardzie.

najstosowniej jest nie zabierać głosu z ja- 
kiemikolwiek pretensyami do autorytetu

To też nie jest  bynajmniej moim zamia
rem mówić tu przed wami o jakimkol
wiek, najdrobniejszym nawet fakcie przy
rodniczym, moim przedmiotem jes t  wiel
kie i zadziwiające zjawisko, mające ogól
ną nazwę „przyrodnictwo”. Ono zaś s ta 
nowi przedmiot dociekań filozoficzny cli, 
gdyż nauki przyrodnicze są wytworem 
umysłu naszego, a wszelka nauka o prze
jawach ducha jes t  filozofią.

Często daje się słyszeć obecnie, że za
daniem nauk przyrodniczych jest wyłącz
nie przez uogólnienie uproszczony opis 
zjawisk. Przypuśćmy, że wieloznaczny 
i bardzo nadużywany wyraz „zjawisko14 
rozumiemy w najprostszem jego znaczeniu, 
jako odzwierciedlenie przedmiotów w świa
domości osobnika, jako zawartość zmy
słowych postrzeżeń: optyczne, akustyczne 
i t. p. czucia czy obrazy, lub wreszcie 
ich kompleksy. W  takim razie jes t  nie
zbitym pewnikiem, że nauki przyrodnicze 
nie mają nic do czynienia ze zjawiskami.

A może zechce ktoś twierdzić, że w grun
cie rzeczy, wiedza jes t  tylko poznawa
niem treści naszej świadomości. Otóż w 
rzeczywistości najmniej nam chodzi o jej 

j znajomość. Wszelkie poznawanie poprze-
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dzonem być musi przez obserwacyę. Ale 
nawet człowiek o pierwotnej świadomości, 
a tembardziej człowiek naukowy, nie sta
ra się obserwować zawartości świadomości 
sw o je j—- co nie je s t  zresztą, bynajmniej, 
tak  prostem, jak  się to niektórym  zdaje, 
lecz tak  jeden jak  i drugi obserwują rze
czywistość, to jes t  świat rzeczy niezależ
ny od świadomości.

Wreszcie, zechce może kto podobne do
mniemanie teoretyczno-poznawcze prawdy 
opierać na zapewnieniu, że podobnie, jak  
człowiek nie jes t  w stanie przez swój 
cień przeskoczyć, świadomość nie może 
sięgać poza siebie. Takie porównanie 
nietylko utyka, co może w porównaniu 
mieć swe prawo, lecz kuleje na obie nogi.

Myślenie jes t  bezustannem wybieganiem 
świadomości poza siebie. J e s t  ono niczem 
innem, jak  ustosunkowaniem świadomego 
podmiotu do odrębnego od niego, trans- 
cedentalnego przedmiotu, do niezależnie 
od niego istniejącego świata rzeczy. Dzi- 
wnem musi się ostatecznie wydać to m ie
rzenie świadomości według pojęć, które 
pochodzą z dziedziny odmiennej, niż fakty 
świadomości. I to zupełnie zgodnie z ce
lem nie mierzy się faktów według pojęć, 
lecz pojęcia według faktów.

Oczywiście początkowo poznajemy 
przedmioty takiemi, jakiemi są nam dane, 
czyli tak, j a k  nam się „zjawiają”. To 
znaczy: dopóki treść zmysłowych spostrze
żeń bierzemy za same przedmioty nieza
leżne od świadomości, ujmujemy je z ko
nieczności zgodnie z tem  pojmowaniem 
w symbole postrzegania zmysłowego.

Ale, czyż nauki przyrodnicze opisują 
zjawiska w tem  znaczeniu, to jest j e d y 
nie tak, ja k  się naszym zmysłom ukazu
ją? Oczywiście nie. O ile unikać zechce
my błędnej gry słów, „opisywać“ można 
tylko to, co zostało zdobyte przez do
świadczenie. Tymczasem takie  nawet ba
nalne prawidło ogólne, jak  to, że na 
wszystkich dębach znajdują s:ę żołędzie, 
przekracza granice doświadczenia. Ściślej 
się wyrażając: myśl, czyli umysł wybiega 
nieskończenie w takiem  doświadczeniu 
poza doświadczenie.

Nie dzieje się to bynajmniej dowolnie, J

lecz podlega prawu, rządzącemu tym wła
śnie umysłem.

Logika nazywa prawo to prawem toż
samości. W  zastosowaniu zaś do świata 
objekty wnego, nosi ono miano prawa 
przy czy nowości.

Logika formułuje niekiedy prawo toż
samości w ten sposób, że zdaje się ono 
nic nie określać. W  istocie ono stwier
dza to, co najogólniejszego prawo stwier
dzać może: prawidłowość wogóle. Mówi, 
że identyczne rzeczy wywołują w nas 
identyczne czynności myślenia, i że w 
trakcie myślenia nie można tej samej rze
czy nadawać i znowu odmawiać danej 
właściwości. Twierdzi, że myślenie czyli 
ściślej się wyrażając, sądzenie, posiada z 
natury  swojej tę wewnętrzną harmonię, 
iż jest  bezwarunkowo konsekwentnem, o 
ile tylko myślimy. Prawo tożsamości jest 
niczem więcej, jak  stwierdzeniem ur isto
cie myślenia tkwiącej prawidłowości, har
monii, konsekwencyi. Tem  samem też 
jest prawo przyczynowości.

Lecz dla ciągłości przedmiotu obojętnem 
jest, jak  nazwiemy prawo, według które
go myślenie sięga poza obręb doświadcze
nia. Możemy ochrzcić je terminem odpo
wiadającym mu rzeczowo, czy też określić 
je  jako  „zasadę przyzwyczajenia”, lub też 
jako „zasadę ekonomii myślenia”; m ożem y 

uznać je  za fakt zasadniczy — czem ono 
jest i s to tn ie— łub też mniej czy więcej 
zręcznie obracać się w błędnem kole usi
łowań wyjaśnienia pochodzenia jego — 
wszystko to w niczem nie zmiemi faktu, 
że prawem lub też (o ile zechcemy uni
kać podobnego określenia) właściwością 
umysłu jest sięganie poza g r a n i c e  doświad' 
czenia. Niezbitym jest wszak pewnikiem, 
że doświadczenie nie może nam powie
dzieć tego, czego nam nie mówi doświad
czenie.

Nauki przyrodnicze nie poprzestają je' 
dnakowoż na takich ogólnych twierdze
niach, jak powyżej przytoczone: dążą one 
do ustalenia praw przyrody. T e  zaś s? 
stosunkami koniecznej w s p ó łz a le ż n o ś c i  

między „czystemi” warunkami a ich skut
kami. Możemy je inaczej nazwać fakta
mi ogólnemi. Nie są nam one w takn11 
razie dane w doświadczalnej rzeczy"1'
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t„ści, nie są empirycznemi, lecz czyste- 
,i ubsolutnemi) czyli idealne mi faktami 

p o w s z e c h n e j  wartości. W eźmy np. pra- 
•0 spadku. Nie mówi nam ono bynaj- 
miej. jak ciała spadają, lecz jak  ku te- 
u clijżą, to je s t—o ile usuniemy określe- 
je „dążenia”, zawierające pierwiastek 
n t r o p o i n  uficzny —  jak b y  ciała spadały, 
,Kby warunki spadania dane były w o- 
,-rwaniu. Mówi ono o abstrakcyjnym, 
lealnym spadku, k tóry  zachodzi wyłącz- 
ie w umyśle badacza przyrody.
Jako takie fakty ogólne, prawa przyro 

y nie mogą w żaden sposób być wysnu- 
!• z doświadczenia drogą zwykłego uo- 
ólnienia, drogą tak powierzchownie po
lej indukcyi. Są natomiast darem uczy
nnym przez umysł rzeczywistości. Są, 
oźna powiedzieć wymyślone, a następ- 
e jako idealne ogólne składniki przenie- 
0110 w obręb faktów doświadczalnych, 
ie dzieje się to bynajmniej dowolnie; 
awa są przeniesione na rzeczywistość 
Hwiadczalną, gdyż warunki tej ostatniej 
i to pozwalają. A  więc prawa przyro

st z jednej strony nawskroś tworem 
świadczenia, z drugiej strony nawskroś 
orera myślącego ducha. Są to prawa 
ądzijce umysłem o treści danej w do- 
'tadczeniu, albo też zdobyczami doświad- 
^nia, przenikniętymi prawami, rządzące- 
1 umysłem. Powyższe określa zarazem, 
"ln objaśnianie przyrodnicze. Jes t  
f> rozłożeniem — drogą myślenia — do- 
'adczalnoj rzeczywistości na niezmien- 
sktadn ik i idealne, które umysł wysnu- 

1 z ntateryału danego przez doświadcze- 
'■ *łbjaśnić fakt empiryczny, to zna- 

pro wadzić go drogą myślenia ze 
''Unków wzajemnej zależności między 
■dneini, niezmiennemi składnikami, z 
z"lędnieniem jednocześnie warunków 
‘1 minujących, k tóre nastąpiły w okre- 
",|n ITl'ejscu rzeczywistości; odtworzyć 
" * ''U sposób z przeszłości i przewi

ej® na przyszłość.
1 )a>nianio jest rachunkiem dokona- 
A umyśle pracującym, a wielkościa- 
ż.'t-emi do tego rachunku są z je- 
llonv niezmienne idealne składniki 

z (' riloiej strony każdor azowe w a- 
Poszczególne, rezultatem zaś jeść

fakt, który mieliśmy objaśnić. J e s t  to 
tworzenie podobne do pracy budownicze
go, który urabia surowe, naturalne k a 
mienie w kunsztowne kształty, i po ta- 
kiem przekształceniu łączy je według 
swoistych praw, swoistym cementem. Ja k  
widzimy, odbiegliśmy daleko od „uprosz
czonego opisywania”. Takie opisywanie 
równałoby się pracy budowniczego, k tó
ry zadowoliłby się ustawianiem słupów 
przez gromadzenie nieobrobionych kamie
ni według naturalnych kształtów i wiel
kości, a następnie zaopatrzyłby je  w na
pisy: kamienie duże, kamienie małe, ka
mienie okrągłe, kamienie kanciaste. Za
pewnianie, że prawa przyrody są uprosz- 
czonem opisywaniem zjawisk, równałoby 
się twierdzeniu, że prawodawstwo celne 
danego kraju jest uproszczonym opisem 
postępowania mieszkańców pasa pogranicz
nego. Porównanie takie w drugiej swej 
części szwankuje o tyle, o ile fikcyą jest 
idealny mieszkaniec pogranicza, nie prze
mycający towarów, w pierwszej i a ś  czę
ści o tyle, że nigdy żadne ciało nie spa
da tak, jak wymaga prawo spadku. Po
równanie takie byłoby wadliwem poza 
tem jeszcze dlatego, że prawodawcą dla , 
przyrody nie jest wola przemożnej wła-f 
dzy państwowej, lecz właściwości myślą-; 
cego ducha.

Ja k  się to dzieje, że prawa przyrody, 
które umysł tworzy według właściwych 
sobie praw z materyału doświadczalnego, 
potwierdzają się przez nowe doświadcze
nia, że wyniki tego „rachunku44, ustano
wionego nie przez fakty lecz przez pracę 
umysłu, są w stałej zgodzie z faktami, 
jest zagadką. Jes t  to nawet wielką za
gadką. Zagadka ta  istniećby przestała 
jako taka  wtedy dopiei’o, gdybyśmy przy
jęli założenie, że przyroda jako ostatecz
na przyczyna jest duchem, w którym 
duch osobnika, a więc i badacza przyro
dy, byłby jednym z punktów.

Wspominaliśmy powyżej o obrabianiu 
kamieni przez budowniczego. Czynnością 
analogiczną w dziedzinie przyrodoznaw
stwa jest przeobrażanie myślowe, urabia
nie przez umysł rzeczy—które pierwotnie 
uposażyliśmy w określenia bezpośrednio 
pane przez doświadczenie — inaczej, niż
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liam się przedstawiają. Czynność taka  
je s t  koniecznym  skutkiem  ujmowania 
owych danych doświadczalnych w prawa. 
Ulegają one przeobrażeniom myślowym, 
dopóki nie podporządkują się prawidłom 
myślenia, dopóki nie dostosują się do roli 
jednej z cegieł w gmachu wiedzy, wzno
szonym przez umysł badacza przyrody. 
Tak dalekie jes t  przyrodoznawstwo od 
poprzestania na opisaniu zjawisk.

Podobne przeobrażanie myślowe wła- 
ściwem jest już i nienaukowej świado
mości; przyrodoznawstwo jednakowoż sto
suje je  metodycznie i systematycznie.

Zwróćmy uwagę na to, co jes t  najo
gólniejsze w przeobrażeniach myślowych, 
a co jest dla nas najważniejsze. Przyrod
nicze przerabianie treści doświadczalnej 
je s t  sprowadzaniem wszelkich specyficz
nych jakości zmysłowych, jako  to: barw, 
dźwięków, zapachów, smaku i t. d. w y 
łącznie do określeń w czasie, przestrzeni 
i liczbie. W ym aga  tego przemiana ma- 
teryału  doświadczalnego w ciągłą, podda
ną prawu rzeczywistość. Specyficzne j a 
kości zmysłowe niezdatne są do budowa
nia jednolitego poglądu przyrodniczego 
na świat, a nieznane są przyrodoznawstwu 
inne określenia prócz w czasie, przestrze
ni i liczbie, w które rzeczywistość dała
by się ująć. Każde określenie, jakie n a 
dajemy jakiemukolwiek przedmiotowi, cho
ciażby źródłem jego była tylko wyobraź
nia, musi być zapożyczone z materyału, 
danego przez doświadczenie. P rzyrodo
znawstwo, jako nauka  oparta  na doświad
czeniu zmysłów, zna określenia tylko ta 
kie, które zostały zapożyczone z tegoż 
właśnie doświadczenia. A poza jakościa- 
mi zmysłowemi dostarcza wyłącznie de- 
finicyj w czasie, w przestrzeni i w liczbie.

Raz jeszcze użyjemy nieścisłego te rm i
nu „zjawisko". Jasnem  jak  słońce wydaje 
nam się zdanie, że rzeczywistość znać 
możemy ty lko  taką, jak ą  się nam zjawia. 
W  istocie rzeczy je s t  to twierdzenie tau- 
tologiczne; lecz zjawianie się, o jakiem 
tu  mowa jes t  dwojakiego rodzaju, podo
bnie jak  i my jesteśm y istotami dwoiste- 
mi. Można powiedzieć, że pierwszem za
łożeniem każdej teoryi poznania musi być 
zupełne uwzględnienie tej dwoistości i

tkwiących w niej sprzeczności. Nasza 

jaźń spogląda na świat to okiem zmysłów 
to okiem ducha. Jako  istotom postrzega
jącym  świat ukazuje się pod postacią 
barw, dźwięków i t. p., a jednocześnie 
jako bezładna gra przypadku. Lecz po
dobne ukazywanie się prostuje wzrok 
ducha, umysł podciągający zjawiska pod 
swoje prawa przebija zasłonę, otaczającą 
zjawiska zmysłowe i wtedy świat ukazu
je  m u się z innej swej strony: l-o jako
jednolity, ujęty w powszechne, niewzru
szone prawa, 2-o jako dający się wyrazić 
w czasie, przestrzeni i liczbie, o ile do
świadczenie, ujęte w ramy nauk przyro
dniczych czyni wogóle możliwem okre
ślenie rzeczywistości. Zadaniem nauk przy
rodniczych iest właśnie przekształcenie 
postaci zmysłowej, w jakiej świat nam 
się ukazuje, w umysłową. Przyrodoznaw
stwo jes t  przedstawieniem związków po
między przejawami świata rzeczywiste
go ujętych w jednolitym systeinacie, w 
prawa wzajemnej zależności między poję* 
óiem przestrzeni, czasu i liczby. Ponie
waż czas, przestrzeń i liczba sprowadzają 
się do pojęcia wielkości, możemy też wy
razić się: między wielkościami, wyrażane- 
mi w czasie, przestrzeni i liczbie.

Obojętną jest dla nas kwestya, jak da
leko naukom przyrodniczym udało się za
daniu temu podołać. Nie mówimy o sta
nie przyrodoznawstwa w jakiejkolwiek 
danej epoce, lecz o jego idei przewodniej, 
o koniecznym, ostatecznym celu.

tłum. E. Sokoliiifk'1'

(Dalszy ciąg nastąpi).

OPAT T. MOREUX.

P L A N E T  A M A R S
W ŚWIETLE BADAŃ NAJNOWSZYCH-

(Dokończenie).

W yobraźm y sobie, powiada Maundt 
że w ciągu najbliższych lat 70 postęp" 
dziedzinie teleskopii dorówna postęp0"
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i ostatnich lat 70, i zapytajmy, jaki w y
wrze to wpływ 11 a losy oaz Lowella. Czy 
jednostajność ich obecna zostanie zacho
wana, czy'też stanie się z nią to, co się 
>tało z podobieństwem plam, zaobserwo
wanych przez Beera i Madlera? Aby od
powiedzieć na to pytanie, nie potrzebu
jemy nawet czekac lat lO. L)o tej chwili 
unikałem starannie wszelkiej krytyki ry 
sunków któregokolwiek z obserwatorów 
Marsa. Powtarzałem niejednokrotnie, że 
przyjmuję je jako wierne i zręcznie wy
konane obrazy tego, co widzieli obserwa
torowie. Atoli zmuszony jestem zwrócić 
uwagę na to, że nadzwyczajna prostota 
typu zarówno kanałów, jak  oaz takich, 
jak. je przedstawia Lowell, nie znajduje 
potwierdzenia w pracach najlepszych ob
serwatorów. W  ostatnim numerze cza
sopisma „Knowledge” Denning pisze: 
„W rzeczywistości duże są różnice w pla
mach, mających kształt kanałów; niektóre 

cieniami bardzo szerokiemi i rozpro
szonemu, gdy inne są liniami wązkiemi 
i delikatnemi”. W ielebny T. E. Phillips 
położył ostatniemi czasy wielki nacisk na 
ten sam fakt, a mógłbym przytoczyć 
wiele innych świadectw tego rodzaju. To 
pewna, że najlepsi obserwatorowie zga 
‘Izajij się nietylko w tem, że kanały róż
nił) się wielce pod względem swych wła- 
><iwości, lecz także i w tem, że przypi- 
5lij;i poszczególnym kanałom własności 
absolut nie jednakowe. Co dotyczę spo
strzeżeń Lowella, to mogę oczywiście 
mówię tylko o tych, które on podał do 
wiadomości publicznej, lecz jeśli chodzi
0 me, to niewątpliwie autor nie zdołał 
"y kazać tej wielkiej zmienności cech. 
zachodzącej pomiędzy niektóremi kanała- 
m,j co do której znaczna większość in- 
n.'eh obserwatorów zgadza się ze sobą w 
^pełności. To wydaje mi się dowodem 
I"-"nym (o ile sądzić pozwalają rysunki 
".'dane) nie warunków pomyślniejszych

l»ai dzo wielkiej zręczności samego Lo- 
^  lecz przeciwnie wyraźnej niższości 
J1 °hu temi względami. Mniejsza o to, 

'■} takt ten należy przypisać położeniu
1 obserwatoryum, doskonałości przy- 
rziłdów, osobistej biegłości w spostrzeże- 
lllluh  a prawdopodobniej w rysunku. Mi

mo wielką liczbę jego spostrzeżeń i w y
trwałość wyższą nad wszelkie |pochwały, 
z jaką  obserwował Marsa w okresach 
odpowiednich i nieodpowiednich, pozosta
je  faktem, że nie zdołał zaregestrować 
różnic, zgodnych ' z tem, co^znaleźli inni 
pierwszorzędni obserwatorowie. Przede- 
wszystkiem nie zdołał on zauważyć tego, 
co już w roku 1884 zauważyli Denning 
i Schiaparelli a mianowicie,^że kanały, po 
większej części bynajmniej nie są liniami 
prostemi o jednostajnej szerokości i bar
wie lecz wykazują1’,oczywiste stopniowa- 
nia w odcieniu oraz nieprawidłowości, które 
tu i owdzie ujawniają się jako przerwy 
w ciągłości i jako zgęszczenia. Z pomię
dzy tysięcy rysunków Marsa, przeze mnie 
rozpatrzonych, te, które najdokładniej od
powiadają rysunkom Lowella, wykonane 
zostały przez młodego nowieyusza na sta
cyi, której warunki są jakna^bardziej da
lekie od warunków idealnych, i zapomo
cą lunety, przez niego samego sporzą
dzonej.

„Na korzyść rzeczywistości kanałów 
mówiono, że widać je bardzo wyraźnie 
albo bardzo c z ę s to .A r g u m e n t '  ten opie
ra się na zupełnej nieznajomości faktu 
ukazywania się kanałów fikcyjnych [za
równo w doświadczeniach Evansa, jak  i 
w moich. J a  sam dałem się kompletnie 
złapać na mały rysunek, na którym przed
stawione były Syrtis _Major i Sinus^Sa- 
boeus. To, co uważałem za szczegół naj
ważniejszy, było linią prostą, wązką, mo
cno czarną, odpowiadającą „Phisonowi” . 
A jednak wrażenie to, zadziwiająco ży
we, było w rzeczywistości wynikiem in- 
tegracyi dwu lub trzech linij słabych, 
nieprawidłowych, pokruszonych, powygi
nanych wężowato, oraz jakiegoś pół tu 
zina punktów absolutnie niewidocznych. 
Gdybym obejrzał ten rysunek tysiąc razy 
lub gdyby w tych samych warunkach od
ległości obejrzało go tysiąc innych ob
serwatorów, zobaczyliby tylko to, co ja  
widziałem: linię czarną prostą tak  czystą* 
jak gdyby ją  przeciągnął rylec graw era” .

III. Geminacya (Dwojenie się).

Powyższa ocena poglądów Lowella nie
wiele zdaje się pozostawiać miejsca na
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rozpatrywanie faktu geminacyi. Skoro 
tak  trudno wypowiedzieć sig co do rze
czywistości kanałów cienkich, to jakżeż 
moglibyśmy przystąpić do zagadnień o 
podwajaniu się tych  kanałów, zagadnień 
bez porównania bardziej skomplikowa
nych? Mimo to nie możemy nie powie
dzieć paru słów o hypotezach, roszczą
cych pretensyę do wytłumaczenia tego 
tajemniczego zjawiska, ponieważ teorye 
geminacyi wysunęły się w ciągu kilku 
l i t  ostatnich na pierwszy plan w li te ra 
turze areograficznej.

Pozostawmy na uboczu te, które, opar
te na idei sztuczności, przypisują dwoje
nie się kanałów domniemanym mieszkań
com planety, widząc tam  kanały iryga
cyjne, szluzy i t. p. Można w tem  miejscu 
powtórzyć raz jeszcze słowa Maundera: 
„Nie m amy prawa powoływać się na 
rzeczy sztuczne i nieznane, dopóki nie 
wyczerpienTy metod naturalnych, mogą
cych wytłum aczyć nam dane zjawisko”.

Hypotezą, k tóra  w świecie naukowym 
zdawała się cieszyć z początku najwięk- 
szjm uznaniem, je s t  teorya, zapropono
wana przez Stanisława Meuniera. Opiera 
się ona na pewnem doświadczeniu, które 
łatwo jes t  powtórzyć. Jeżeli kulę w ypo
lerowaną, na której wykreślone zostały 
linie ciemne, obwiniemy muślinem, to w 
pewnem oświetleniu kanały  te wydadzą 
nam się wyraźnie podwójnemi. Otóż na 
Marsie mgła, rozciągająca się nad lądami, 
ma odgrywać rolę tego muślinu. Na nie
szczęście, mimo całą swą pomysłowość, 
teo rya  ta  je s t  w sprzeczności z faktami, 
najdokładniej stwierdzonemi. Możnaby tu 
powiedzieć wn-az z kierownikiem Sekcyi 
Marsa w Bry.tańskiem Stowarzyszeniu 
Astronomicznem: „Jeżeli istnieją dwie
linie o natężeniu jednakowem (dwie skła
dowe kanału podwójnego), to chciałbym 
Aviedzieć, dlaczego jeden  obserwator wi
dzi ty lko jednę z nich, gdy inny widzi 
je  obie. W  r. 1886 Schiaparelli widział 
stale kanały: Euphrates, Orontes, Phison 
i Jam una  jako kanały pojedyńcze, gdy 
tymczasem w Nizzy Perrotin  i Thullon 
widzieli je jako wyraźnie podwójne.

Dodajemy jeszcze, że sprawdziwszy tę 
hypotezę drogą rachunku, co należałoby

uczynić odrazu, przekonywamy sig na. 
tychmiast, że pojąć jej niepodobna. 
Tak np. jeżeli przyjmiemy teoryę Men- 
niera, to w czasie opozycyi przyslonecz- 
nych linia pasorzytnicza, utworzona przej 

obraz odbity kanału, powinnaby w ciągu 
jednej i tej samej nocy przybliżyć się du 
obrazu rzeczywistego, ponieważ odchyle
nie jes t  maximum w odległości 0,707 od 
środka (promień planety 1), staje się ze
rem na południku środkowym, poczem 
przechodzi ponownie przez te same war
tości. W  warunkach najpomyślniejszych 
dla teoryi, o której mowa, gdy Mars 
przedstawia się w7 postaci wydętej, roz
bieżność pomiędzy temi dwiema liniami 
nie mogłaby zachodzić w środku lecz w 
odległości, równej sin 21° =  0,358. Otóż, 
żaden astronom nie stwierdził nigdy po
dobnych faktów.

Druga co do daty teorya daje się sfor
mułować, jak  następuje: każda linia cien
ka, widziana z odległości większej od 
odległości widzenia wyraźnego, wydaje 
nam się podwójną. Mamy tu do czynie
nia z ciekawem zagadnieniem fizyologicz- 
nem, którego rozwiązanie podałem byt 
niegdyś 1). Złudzenia to wynikają z nie
doskonałości naszej soczewki ocznej, wy
stępują one z konieczności w widzeniu 
teleskopowym, z chwilą gdy obraz linii 
cienkiej przestaje być przystosowany do 
odległości wyraźnego widzenia. Otóż na 
pierwszy rzut oka trudno jes t  przypuścic, 

by wprawni obserwatorowie nie umieli 
obchodzić się ze swemi p r z y r z ą d a m i ;  ato
li z drugiej strony każdy, kto posługi"  ̂
się potężnemi lunetami, wie dobrze, ja* 
często zmienia się odległość ognisko"';1 
w bardzo krótkim przeciągu czasu. 
nika to ze zmian temperatury oraz z ]»'•!' 
dów atmosferycznych, sprowadzajmy0*1 
zmiany we współczynniku załamania p0' 
wietrzą.

W  lunetach o wielkich o d l e g ł o ś c i ą 1- 

ogniskowych przystosowanie zmienia 
co chwila. Jeżeli więc w danej cli"1 
linia cienka wydaje się bardzo wyra21"-'

V) Th. Moreux. Kev. des ąuestions sciciiń1'1!1' 
za październik 1898.



W SZEC H ŚW IA T 215

t„ w chwilę potem wydać się może rów
nie wyraźnie podwójną.

Teorvi tej, której broniłem niegdyś, 
nie uważam za możliwe stosować do roz- 
dwajania się kanałów, odkąd otrzymałem 
m o ż n o ś ć  obserwowania Marsa stale. Zresztą 
nie zgadza się ona wcale z trwałością ka 
nałów podwojonych, jak  je  opisał Schia- 
parelli.

W rzeczy samej, najczęściej kanały 
rozszerzają się zanim się rozdwoją, i po 
stać ta może trwać przez kilka dni z rzę
du. Następnie środek kanału, jak to już 
powiedziałem, przybiera barwę jasną, 
i wreszcie ukazują się dwie składowe. 
Wielu obserwatorów i to z pośród najpo
ważniejszych uznaje ten fakt i tłumaczy 
go w sposób następujący.

-Dwojenie się kanałów Marsa, powiada 
kapitan Molesworth, zdaje się być rzeczy
wistością a bynajmniej nie złudzeniem; mo- 
jem zdaniem, wynika ono we wszystkich 
prawie wypadkach z istnienia i zmiennej 
widzialności dwu kanałów odrębnych 
prawie równoległych, przyczem widoczne- 

I mi się stają bądź jeden  kanał, bądź oba.
I l'o tłumaczyłoby tę pozorną anomalię, że 
z dwu obserwatorów jeden widzi kanał 
pojedynczy a drugi w tymże czasie kanał 
podwójny. Gdy się widzi dwa kanały, to 
przestrzeń pomiędzy niemi jest naogół 
zlekka zacieniona, a ta  smuga cienista 
daje często wrażenie kanału pojedyńczego 
szerokiego i rozlanego, gdy się nie widzi 
brzegów ciemniejszych”.

^  reszcie niejeden fakt mogłaby wy- 
'liuuaczyć teorya kontrastu. Obmyślona 
"l"11' wytłumaczenia kanałów cienkich, 

!laie s'? ona zastosować z powodzeniem 
1 do geminacyi.

0,0 na czein zasadza się ta teorya: gdy 
' 'a  cienie różnego natężania lub barwy 
"ż|iej umieszczone są obok siebie, to oko 
"'„'ta przedewszystkiein ich linię de

dykacyjną, skutkiem czego mamy dąż- 
1 do wykreślania wspólnej granicy w
• ^ ,aei linii. Złudzenie to jes t  tak dale-

naturalne, że na tej to wła śnie zasa- 
■' opiera się nasza nauka rysunku. Fak-

• /ni,‘, linie te nie istnieją w przyrodzie
" " n’k, gdy nie używa pędzla, zmu- 

jest oddawać kształt przedmiotów

zapomocą kresek. Każdy z nas zauwa
żył z pewnością, że rysunki, robione tu 
szem, w których następują po sobie cie
nie coraz to ciemniejsze nie sprawiają ni
gdy wrażenia zupełnej wypukłości, jeżeli 
oglądamy je  zbyt zblizka. Rozmaite cie
nie potęgują się wtedy po brzegach i w y
twarzają prawdziwe linie ciemniejsze w 
miejscach, gdzie zaczyna się powierzchnia 
jaśniejsza. Teoryę tę, wygłoszoną 'przez 
Greena w r. 1879, potwierdzili w r. 1898 

l rozmaici astronomowie, między innymi 
wielebny H. Kempthorne. Podczas opo- 
zycyi 1900—1901 kapitan Molesworth, któ
ry zbadał kanały pod tym względem, pi
sał, co następuje:

„Wynik ob.serwacyj moich jes t  ten, że 
w przeważnej większości wypadków, k a 
nały, zwłaszcza jeżeli są nikłe, nie są n i 
czem innem jak tylko nieco ciemniejsze- 
mi brzegami powierzchni bardzo słabo za
barwionych. W  niektórych razach nie wi
dzi się wcale kanału, a -tylko dostrzega 
się poprostu zarys powierzchni zacienio
nej. Niekiedy znów brzeg kanału jest 
najzupełniej wyraźny i odznaczony od 
strony powierzchni jasnej, drugi zaś brzeg 
zanika powoli w części zacienionej”.

Jeżeli teraz wyobrazimy sobie szeroką 
powierzchnię ciemną ponad punktem błysz
czącym, to ta sama teorya zda nam spra
wę z podwójnej linii po obu brzegach. Acz
kolwiek hypotezy tej nikt dotąd wyraź
nie nie wygłosił, to jednak wydaje mi 
się ona równie logiczną, jak ta, która do 
niej prowadzi, i mam poważne powody 
do mniemania, że tego rodzaju układ na 
Marsie niejednokrotnie dawał początek 
domniemanym zjawiskom podwajania się.

Ze wszystkich powyżej rozpatrzonych 
badań wypływa wniosek konieczny na 
stępujący:

Nie wiemy prawie nic o Marsie. Jeżeli 
nawet znane nam są mniej więcej w za
rysach najogólniejszych konfiguracye, k tó 
re wydają się stałemi, to jednak nie mo
żemy się pochwalić znajomością ich na 
tyle, by módz wnosić stąd o ich postaci 
rzeczywistej. Mars je s t  zbyt od nas odle
gły, a narzędzia nasze zbyt niedoskonałe 
a nadto przyczyny złudzeń zbyt liczne, 
abyśmy mogli być pewni, że, patrząc na
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mapę planety, m am y przed oczami p ra w 
dziwą je.j fotografię. Zwolennikom poglą
du przeciwnego odpowiem tylko przykła
dem: Nikt nie zaprzeczy, że widok te le 
skopowy księżyca je s t  radykalnie odmien
ny od tego, co przedstawia rysunek, zro
biony bez pomocy lunety. Powiększenie 
75 krotne ujawnia takie szczegóły, k tó 
rych naw et domyślać się nie mielibyśmy 
prawa, gdyby  nie pomoc szkieł. Otóż za
stosowanie powiększenia 75 krotnego do 
p lanety  Marsa dałoby nam tarczę o śre
dnicy, równej średnicy księżyca widzia
nego gołem okiem. Otóż, co powiedzieli
byśmy o rozumowaniu obserwatora, k tó
ryby utrzymywał, że posiada należyte po
jęcie o planecie, widzianej w tych  wa
runkach? Argum ent zachowuje całą moc 
swoję, jeżeli zwiększymy dziesięciokrot
nie siłę, powiększającą narzędzi naszych. 
Być może poznamy nieco lepiej świat, 
k tóry  przedstawia się oczom naszym, ale 
nigdy, dopóki środki nasze optyczne nie 
zostaną w inny sposób udoskonalone, nie 
będziemy mogli pochlebiać sobie, że ma
my przed oczami rzeczywistą mapę pla
nety.

I gdyby ten naw et wynik był osiągnię
ty, to jeszcze znaleźlibyśmy się wobec 
mapy Marsa w położeniu inżyniera, spo
glądającego na plan ziemi nieznanej, plan 
dość zupełny, zapewne, ale taki, na k tó 
rym wszystko, nie wyłączając kolorów 
umówionych, byłoby mu niewiadome.

Czy znaczy to, że powinniśmy dać za 
w ygraną  zupełnie? Nie sądzę, ale należy 
coraz to więcej wkładać pracy w obser
wowanie szczegółów. Musimy zbierać 
jaknajwięcej dokumentów, rysować bez 
żadnej myśli uprzednio powziętej to 
wszystko, co przedstawia się oczom na
szym i wystrzegać się starannie wszel
kiej objektywizacyi naszych wrażeń, któ
re są wysoce subjektywne.

W olno nam również tworzyć hyp°tezy, 
lecz pod warunkiem, że potrafimy uwa
żać je za takie.

Otóż zbyt często zapomina się o roli 
hyrpotezy w nauce, oraz o własnościach, 
k tóre posiadać powinna dobra hypoteza; 
naogół powinna ona przedewszystkiem 
służyć nam do wiązania ze sobą faktów.

Z chwilą, gdy hypoteza przestaje zga.B 
dzadzać się ze zjawiskami, stwierdzonemi ■  
z zupełną pewnością, rola jej kończy się,B 
musimy pomyśleć o innej. Trzeba także. ■  
by hypoteza dawała się sprawdzić drogjl 
doświadczenia i obserwacyi. Tej ost-a- I  
t, n i ej zalety brak często hypotezom no- I 
szącym miano naukowych; oto przykład,I 
wzięty z dziedziny, k tóra zajmuje n ^ l  
obecnie.

Różni astronomowie i to  z pośród nąj-l 
znakomitszych utrzymywali, że Mars w 
przeciwstawieniu do Ziemi i Księżyca 
nie posiada wielkich wypukłości. Według 
tego poglądu erozya oddawna już doko
nała swego dzieła na powierzchni nasze
go sąsiada,, tak że żadna większa wynio
słość nie narusza jednostajności grunta 
na Marsie. Otóż z tego, że nikt nie do
strzegł śladów gór, możnaż wnioskować I  
logicznie, że ich niema? Rozumujmy przez ■ 
analogię. Wypukłości Księżyca ukazuj?! 
się nam tylko w pewnych warunkach I  
oświetlenia, które łatwo jest ustalić; wj-B 
pukłości te są funkcyą wysokości Słońca ■ 
ponad widnokręgiem księżycowym. lilia-■
rę zmniejszania się ukośnosci promieni* 
słonecznych, cienie rzucane znikają, i " I  
chwili pełni wszystko wydaje nam 
zniwelowanein; pozostają tylko różne oil-B 
cienie gruntu. Otóż t a r c z a _  Marsa, w 1 li I  
sie największej swej fazy, ukazuje >ię I  
nam w tych samych warunkach, wjakiral 
widzimy tarczę księżyca na trzy J|lB 
przed pełnią. W ystawm y sobie, że ai'l 
mosfera dostatecznie gęsta, r o z p r a s z a j - !  I  
światło, zakryła przed nami niewielki 
wyskoki okręgu księżyca, i oto byliby! 
my świadkami, jak  astronomowie, 
jeni w najpotężniejsze lunety, toczy i ■ 
spory o istnienie wypukłości na księży  ̂ I

tłum. S. V- I

FERDYNAND R IC H ! HOFBN.

W YNIKI I CELE BADAŃ W  S T R E ^ I  

PO D B IEG U N O W EJ POŁUDNIOWE1 I

(Ciąg dalszy).

Inne były losy wyprawy angiel5̂ - I  
Jeśli jej czyny, szczególniej z punktu
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dzt-nia szerokiego ogółu, znacznie prze
my oczekiwanie, to należy to po części 
przypisać szczęśliwemu położeniu posto
ju zimowego, do którego okręt „Discove- 
rvn dotarł z łatwością. Miejsce to było 
bardzo dobrze znane, znajduje się ono 
w zatoce zupełnie bezpiecznej między 
wulkanem Erebus, prawie 4 000 metrów 
wysokim, a ścianą górzystą, której wy
sokość wynosi 2 700 m , oraz na brzegu 
płaszczyzn lodowych, ciągnących się od 
tego miejsca na południe bez końca.

Okręt, większy rozmiarami od „Gaussa”, 
mógł zmieścić liczniejszą załogę oraz 
większą ilość oficerów i członków wypra
wy. Część z nich wystarczała do regular
nego wypełniania naukowej pracy stacyj
nej oraz do nielicznych czynności obsłu
giwania samego okrętu. To też dużo sił 
niezajętych mogło się poświęcić innej 
robocie.

W szczególności członkowie wyprawy 
angielskiej mogli uledz pokusie, nieodpar
cie się tu narzucającej, w postaci zbada
nia zapomocą wycieczek lądu, pokrytego 
skorupą lodową. Albowiem okręt był 
przymocowany do brzegu i nie mógł być 
uprowadzony przez lód, tak że nawet la
tem można go było opuścić na czas dłuż- 
>z.v- Następnie Erebus był znakomitym 
sygnałem na lądzie, dzięki któremu na
wet zdaleka można było w każdym eza- 
M,‘ °<lnaleść miejsce, gdzie się okręt znaj
dował. Drogowskaz dla wędrówek lądo- 

oraz znacznie rozleglejszą linię ory- 
entacyjną stanowił wysoki wał górzysty,
' lgnący się w kierunku bieguna prawie 
"zilłuż południka. Możność posuwania się 
naprzód po lodzie bez przeszkód, w kra- 
)<l(-h arktycznych spotykana tylko w Gren- 
l‘ll(l} i, też stanowiła czynnik dodatni; po- 
1 lfj<lziło to stąd, że p ły ta  lodowa ciągnie 
"* u wschodniego podnóża ściany górzy- 
''J bez końca na południe, wszędzie 

"'golnął w postaci równiny.
yjątkową zasługę anglików stanowif,. A 1 O & O
korzystali  w zakresie możliwie szero- 

^ 2 *y°h sprzyjających okoliczności.
,, 1 IZl'*e wycieczek stał sam kierownik 
^ k a p i t a n  Sc^tt, młody oficer 

" Jrki 0 wyjątkowych zaletach, któ- 
w} bór może być uważany za bar

dzo szczęśliwy. Męska odwaga i przedsię
biorczość kojarzą się w nim z inteligen- 
cyą, zręcznością oraz nadzwyczaj sympa- 
tycznem obejściem. Jego  podróż-lądowa 
po lodzie aż do 82° 17; szer. poł. jes t  czy
nem bohaterskim, nie ze względu na po
konywania trudności fizycznych lub nie
bezpieczeństwo zgubienia się wśród lodu, 
ale ze względu na użycie własnej siły 
fizycznej i swych towarzyszów, kiedy psy 
padły. To co się dawniej wydawało nie- 
możliwem, stało się prawdopodobnem dzięki 
tej podróży: z odpowiednią sforą psów, ale 
tylko do punktu podanego wj7żej, łatwiej- 
szem się wydaje i prędszem dotarcie do 
bieguna południowego, niż do północnego, 
gdzie brak gładkiej, pokrytej śniegiem 
płaszczyzny lodowej.

Wyprawa angielska miała nadto szczęś
cie niedocenione, że okręt jej nie został 
oswobodzony na końcu pierwszej zimy 
i że musiała pozostać rok drugi w owem 
doskonałem miejscu, po otrzymaniu w y 
starczających prowiantów od okrętu, przy
byłego z pomocą. Tym sposobem można 
było rok drugi zużyć na spostrzeżenia 
i nowe wycieczki lądowe. Tym  razem 
były one prowadzone na zachód. Okazało 
się, że po drugiej stronie góry-walu zale
ga obszar, pokryty lodem, którego wyso
kość dochodzi do 3 000 metrów. Okryta 
sławą, wyprawa angielska wróciła na
reszcie do domu.

Trzecia wyprawa, podjęta przez Szwe
dów na okręcie „Antarctic”, a pozostająca 
pod kierunkiem Ottona Nordenskjolda, 
wybrała za podstawę swych działań ró w 
nież ląd stały, ziemię Grahama. Niepo
myślne warunki wśród lodów zmusiły 
Szwedów do utworzenia stacyi obserwa
cyjnej w punkcie bardziej na północ p o 
łożonym, niż sobie tego życzyli. Punkt 
ten znajdował się na lądzie stałym i dla
tego okręt mógł go opuścić, aby człon
ków wyprawy przyjąć na pokład z po
wrotem. Istniał zamiar przedsięwzięcia 
w ciągu drugiego lata podróży w celu 
zrobienia odkryć, ale plan ten się nie 
udał.

Dzieje wyprawy noszą na sobie p ię t
no dramatyczne: uczestnicy rozstają się
i znów się znajdują, niektóre ich grupy
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przenoszą niewymowne cierpienia, pozo
stając w tem peraturze 42°C poniżej zera, 
wśród strasznych zamieci śnieżnych, bez 
pożywienia nieomal i schroniska, okręt 
zgnieciony przez lody, ginie, a członko- 

■ wie wyprawy uratowani zostają niespo
dziewanie przez argentyński okręt wojen
ny. Dwuletnią prawie pracą- (od 14/1 902r. 
do 10/X I903r.)  wyprawa szwedzka w y 
wiązała się z udziału, przypadającego n i  
nią stosownie do umowy m iędzynarodo
wej i z chwalebną energią, zapomocą wy
cieczek na saniach wgłąb górzystego 
kraju, poprawiła mapę tego ostatniego, 
wysuwającego się. w postaci ręki z obsza
ru  antarktycznego.

Wielkie przedsięwzięcie międzynaro
dowe miało poprzedników i następców. 
W  czasie, kiedy w Niemczech i Anglii 
układano plany, wziął się raźno do robo
ty młody belgijc /yk de Gerlache. W to 
warzystwie kilku uczonych1), udał się on 
na okręcie ,.Belgica“ z w yspy Stanów 
(Staateninsel) ku północno zachodniemu 
brzegowi ziemi Grahama i przebył 13 
miesięcy w ciągu roku 1898-go i 1899-go 
wśród kry lodowej, koło 70° szer. poł., 
między 80° i 100° dług. zach. Prace  do
konane bardzo są godne uwagi, a w ypra
wa ma ty tu ł  do sławy z tej racyi, że by
ła pierwszą, która przepędziła zimę wśród 
lodu an tark tycznego wewnątrz koła pod
biegunowego.

Podobnie, ku wielkiemu niezadowole
niu inicyatorów w ypraw y angielskiej, nor
weg Borchgrevink zawinął w r. 1899 ym 
na m ałym okręcie, wyposażonym przez 
anglika Jerzego Newnesa, do ziemi Wi- 
ktoryi, przepędził zimę u wylotu przy
lądka Adare, a następnie posunął się 
w kierunku do wschodniej części krawę 
dzi lodowej, k tórą Ross wykrył na po łu
dniowej części morza Rossa. Zasługę Borch- 
grevinka stanowi, że wszedł na tę ścia
nę lodową i że odbył pierwszą, choć k ró t
ką, wędrówkę lądową po lodzie antar- 
ktycznym.

Między następczyniami wypraw współ-

’) J a k  wiadomo, w gronie ich znajdowali się 
dwaj nasi rodacy, Henryk Arctowsiri i Antoni 
Dobrowolski. (przyp. tłum.)

; pracujących miejsce bardzo wybitne za j.
: muje ekspedycya, którą doprowadził do 

skutku szkot Bruce ddęki pełnemu zapa- 
łu złożeniu funduszów na ten cel przez 
osoby prywatne. Wyprawą, która wyru
szyła w drogę rok później, niż wyprawi 
zrzeszone, kierował bardzo energicznie 
sam Bruce. Dążył on do zatoki, głęboko 
wrzynającej się na południe, w której 
Weedell dotarł w 1828 r. aż poza 74° poi. 
szer., na morzu, wolnem od lodów. Ry
zykowne to zadanie ze względu na za
mierzoną podróż morską na obszarze nie
znanym można porównać do zamierzenia 
Drygalskiego, ustępuje mu jednak wtem, 
że Bruce nie miał zamiaru przepędzać zi
my w A ntarktyce, i rzeczywiście nic 
uczynił tego. Podobnie, jak  wyprawa 
niemiecka, Bruce na okręcie swym^Scotia' 
odkrył nową ziemię, uzupełniającą naszę 
znajomość kresów kontynentu antarktycz
nego. Prócz tego doniosłą wartość posia
dają prace jego z dziedziny oceanologii.

Wreszcie francuz Charcot postanawia 
przedsiębiorczość swojg oddać na usługi 
studyom antarktycznym. Przepędził zimę 
na północo-zaehodzie ziemi Grahama i nie
dawno stam tąd powrócił. O wynikach tej 
wyprawy wiemy dotychczas niewiele.

Jeśli zrobimy ogólny przegląd wszyst
kich, wyżej wymienionych przedsięwziął 
doprowadzonych do skutku na zaraniu 
obecnego stulecia, to otrzymamy obraz 
działalności ożywionej, świadomej celu. 
odbywającej się w różnych punktach 
krańcowych olbrzymiej widowni, z właś
ciwe mi jej inroźnemi burzami gnjeżnenii 
oraz pustką bezkreśną. Osoby prywatne 
i państwa ponoszą wielkie ofiary pienio
ne, aby uczestnicy wypraw, mogli przez 
poświęcenie sił swoich, z narażeniem ży
cia i poprzez t rudy  wedrzeć się w świat 
lodów i zbadać jego naturę.

Ale tu  narzucają się pytania:
Czy to, co się chce osiągnąć, wat'11 

jest tak wielkiego ryzyka? Czy wynik 
mogą mieć pożytek, k tóryby odpowiada 
wyłożonej pracy? Czy to, co zostało j|lż 
zdobyte,uprawnia do kontynuowania prz^ 
się wzięć i do odważenia się dla clokład 
niejszego zbadania krajów po d b ie g i '11’ 
wych na ataki nowe, wzmocnione?
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\bv odpowiedzieć na pytania powyż
s z e ,  nmsiniy zdać sobie sprawę z pobudek, 
kierujących ludzkość ku badaniom pod
biegunowym. Pobudki, które dawniej pa
n o w a ł y  wyłącznie, mianowicie żądza zbo- 
gacenia się przez odkrycie krajów ze 
skarbami mineralnemi lub przez zyski 
handlowe, oparte na tępieniu zwierząt) 
teraz nie mają już żadnego znaczenia.

Pozostają pobudki -trojakiego rodzaju. 
Można je określić, jako: 

pociąg do dostania się tam, dokąd jesz
cze nigdy nie dotarto, 

wymaganie ścisłych danych geograficz
nych, wreszcie 

dążenie do zrozumienia istoty zjawisk 
oraz do ich naukowego powiązania.

Pociąg do osiągnięcia większych rezul
tatów. niż te do jakich doszli poprzedni
cy. stanowi punkt wyjścia dla najśmiel
szych zamierzeń i doprowadził już do 
wielkich postępów w poznaniu naszego 
globu. W pogoni za sławą, choć nieomal 
bez względu na korzyść osobistą, czło
wiek często rusza na poszukiwanie uro
j e ń .  Z zaparciem poświęca swoje siły fi
zyczne, aby usunąć przeszkody i zająć 
"e współubieganiu się miejsce naczelne, 
■lako cele wymienimy szczyty gór naj
wyższych, bieguny osi ziemskiej. Jeśli 
szczyt został p rzez 's topę ludzką dotknię
ty, to wartość jego, jako cel wycieczek, 
maleje, a kiedy ludzkość dotrze do bie
gunów, to osłabnie ten rodzaj sportu, k tó
ry co rok zaznacza się nowemi w ypra
wami dó bieguna północnego i przyczy
nia się tym sposobem do rozległej znajo
mości świata podbiegunowego. Dążenie 
l'° (l°(arcia do Lhassy, dokąd wstęp jest 
■broniony, dało nam wyjaśnienie geo- 

-ufii płasko wzgórza tybetańskiego. Ale 
'.laz z dopięciem celu motyw ten stra- 
u * Ur°k. Tymczasem, choćby na przy- 
■ i*dzie biegunów ziemi i szczytów gór- 
_'ich widzimy, że zwykle cel, do którego

(My, nie posiada znaczenia sam przez 
■‘f; dlatego też liczby, jakiemi nieraz moż-
n«i i t

zol>razować coś osiągniętego w tej
'*z'u'e, posiadają wartość względną. 

41 "miast znacznie ważniejszem zwykle 
1 jakich postępów w dziedzinie meto- 
• 1 dokonano, po drodze ku szczytowi.

Ale niema człowieka, któryby był. w sta
nie nie odczuć zadowolenia subjektyw- 
nego z oznaczonego w cyfrach rekordu; 
stąd pogoni za wygraniem tego ostatnie
go zawdzięczamy największe zdobycze w 
poznawaniu rzeczy osiąganych oraz wpro
wadzanie metod dla pokonywania prze
szkód przyrodzonych. W ystarcza wspo
mnieć o sposobach wymyślonych, aby 
utorować drogę do bieguna północnego 
po lodzie, popod lodem, albo poprzez lód.

Drugą, sprężynę stanowi dążenie do 
rozszerzenia naszych wiadomości prze
strzennych o ziemi, jako całości. Roz
miary globu ziemskiego okazały się nie- 
znacznemi; a człowiek nie może spocząć 
i nie spocznie dopóty, dopóki nie pozna 
wszystkich części posiadłości, k tóra  przy
padła rodzajowi ludzkiemu w udziale. Im 
trudniej zaś dotrzeć do nieznanego, tem 
bardziej nieprzepartą staje się pokusa po
konywania trudności i stawienia czoła 
niebezpieczeństwom. Dawne stanowisko 
czysto utylitarne odrzucone jest dziś zu
pełnie. Rozkład na ziemi lądów i mórz 
interesuje nas sam przez się w takim sa
mym stopniu, jak  oznaczenie głębi mor
skich lub zbadanie położenia najodleglej
szych mgławic w przestworzach niebies
kich, choć niema żadnego związku mię
dzy mgławicami a naszą planetą. Ozna
czenie granicy Grenlandyi północnej przez 
Pearyego oraz praca Sverdrupa, ustalają
ca położenie i kształt ostatnich, przedtem 
jeszcze nie zbadanych wysp archipelagu 
amerykańsko-arktycznego, — zostały przy
ję te  z uznaniem, jako rozszerzające nasze 
wiadomości, chociaż „pożytku” z tych od
kryć mieć nie będziemy. Należy wątpić, 
czy w Antarktyce podobna .praca mająca 
na celu wyłącznie odkrycia, wystarczała
by, aby usprawiedliwić wysyłanie koszto
wnych wypraw.

Inna je s t  rzecz, kiedy trzecia z wymie
nionych sprężyn, mianowicie dążność do 
zrozumienia istoty zjawisk oraz do wy
krycia niewidocznego zrazu między teini 
ostatniemi związku, staje się motywem 
górującym; wtedy rozszerzanie naszej 
wiedzy czysto przestrzennej stanowi tyl
ko środek do celów wyższych. Takim 
był punkt widzenia organizatorów wyprą-
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wy niemieckiej do bieguna południowe- I 
go, takim  również punkt widzenia Koyal j  

Society (Towarzystwo Królewskie) w A n 
glii, natomiast tow arzystw o geograficzne ! 
w tym  ostatnim kraju położyło nacisk na 
ustalenie ukształtow ania  zewnętrznego, j 

Szło o wniknięcie w istotę obszarów pod- > 
biegunowych, jak o 'w ażn y ch  części skła
dowych całości ziemi.

Zagadnienia, tutaj się nasuwające, są 
liczne, przedewszystkiein: postać ziemi,
a raczej jej stałej powierzchni. Dokony
wają się olbrzymie badania pod kierun
kiem organizacyi międzynarodowej w ce
lu wymierzenia ziemi zapomocą najsub
telniejszych metod. W krótce prace te. 
poza Europą, ogarną całą Afrykę i Azyę; 
ale pozostaną one niekompletnemi bez do
kładnej znajomości postaci ziemi w ob
szarach podbiegunowych.

Już  niezmierną wagę dla rozważań o- 
gólniejszych posiada okoliczność, że Nan
sen odkrył w okolicy bieguna północne
go morze bardzo głębokie, że natomiast 
wyniki ostatnich ekspedycyj antarktycz- 
nych  nie pozwalają wątpić o istnieniu 
naokoło bieguna południowego kontynen
tu bardzo rozległego, o znacznej częścio
wo wysokości. To przeciwieństwo uzu- 
pe’nia inne przeciwieństwa, odsłaniając 
prawidłowość i porządek w nieprawidło
wościach pozornych globu ziemskiego. 
W A rk tyce  mamy ocean, zamknięty pod i  

kołem podbiegunowem pierścieniem lądu 
stałego. Dlatego w czasie lata część nie- 
stopiona lodu tworzącego się w ciągu ro
ku pozostaje w uwięzi; powstają zatory 
i z czasem wytworzyłyby się coraz więk
sze masy lodu, gdyby  nie istniało ujście 
przyrodzone między Europą a Grenlan- 
dyą. Znajdują tedy wytłumaczenie tru 
dności, napotykane ])rzez żeglugę; napór 
lodów, lód zatorowy, wszystko to są 
przeszkody, tamujące dostęp do bieguna.

tłum. L. FI.

(Dokończenie nastąpi).

ZAWIADOMIENIE.

X ZJAZD PRZYRODNIKÓW 
1 LEKARZY POLSKICH 

we Lwowie w r. 1907.

Komitet gospodarczy Sekcyi anatomicz- 
no-zoołogicznej łącznie z antropologiczną 
X Zjazdu przyrodników i lekarzy polskich 
we Lwowie w dniach od 22—25 lipca b. r. 
odbyć się mającego, zawiadamia, że dotąd 
zapowiedziano w tej Sekc) i następujące re
feraty:

1. Tur Jan (z Warszawy).
a) Badania nad rozwojem Laeerla ocd- 

lata.
b) O wczesnych fazach rozwoju arcae 

vaseulosae u Sauropsida.
c) Embryogenia potworów bezpostacio

wych
2. Stefanowska Michalina (z Genewy).

a) Obecny stan teoryi neuronów.
3. Loth Edward (z Ziiriohu).

a) Anatomia porównawcza rozściggna 
stopowego (aponeurosis plautaris) w szert- 

i gu małp, ze specyałnein uwzględnieniem 
człowieka.

4. Tuliński Benedykt (ze Lwowa).
a) Embryologia raka rzecznego.
b) Z embryologii podjadka (Gryłlotalpa 

I vulg.).
5. Grochmalicki Jan (ze Lwowa).

a) Badania nad regeneracyą soczew ki 

u ryb.
b) Rozwój krwi i naczyń (aorty i żyl 

u ryb kostnoszkieletowych.
6. Hirschler Jan (ze Lwowa).

a) Z historyi rozwoju owadów.
7 .  Jakubski Antoni (ze Lwowa).

a) O neurogliach. u pijawek.
8. Nusbaum Józet (ze Lwowa).

a) Przyczynki do porównawczej lii*10' 
logii skóry u kręgowców.

b) Z kwestyi regeneracyi u robakow.
9. Reisowa Karolina (ze Lwowa).

a) Pierwsze stadya rozwojowe karpi*1-
10. Schroiber Wit >ld (ze Lwowa).

a) O asyinetryi czaszki ludzkiej.
11. Weigl Rudolf (ze Lwowa)..

a) O trophospongiach, aparatach =|J 
teczkowych i innych utworach w pr°t0 
plazmie komórki.

12. Wielowieyski Henryk (ze Lwowa)-
a) Rezultaty badań nad oogenezi}.

Dalsze zapowiedzi referatów tak z ^  
dżiny anatomii porównawczej i 
systematycznej, jakoteż z antropologii ul’l‘ 
szamy przesyłać na ręce jednego z P° 
sanych. Podczas zjazdu sekeya antrop0 
giczna, zależnie od ilości zapowiedzią*1,'
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eferatów, ukonstytuuje się prawdopodobnie
osobną pod se k o y ę .

Lwów, 27 marea 1007 r.

Prof. d-r Józef Nusbaum  mp. Instytut 
ooloi;. Uniwersytetu.

.łan Grochmalicki, asyst. [nst. zoolog, 
ekretarz sekcyi.

Prof. d-r Henryk Kadyi mp. Instytut 
natomii opisowej Uniwersytetu.

KRONIKA NAUKOWA.

Lampa r tęc iow a system u Bastiana
sprowadzona została na rynek francuski 
irzez firmę Compagnie generale d’electrici- 
(• w Paryżu. Lampa powyższa różni się od 
ainpy rtęciowej Coopera i Hewitta kształ
tni, buduje się dla wszystkich napięć od 
00—250 woltów, zapala się automatycz
ne przez zamknięcie wyłącznika i zużywa 
ardzo niewiele prądu.
Właściwa lampa rtęciowa składa się z rur- 

i szklanej o długości 20—-25 cm i średni- 
>' Rurka wyrabia się ze szkła jenaj- 
kiego i zgina się w kształcie litery S. Prąd 
[oprowadza się do wnętrza rurki zapomocą 
lwu, wtopionych w szkło, drucików płaty- 
10 wy oh, Lampa- zastosowana jest tylko do 
ir«(lu stałego. W chwili zapalania lampy 
U1’ka z rtęcią zostaje przecłiylona zapomocą 
'^‘ktroinagnesu i w ten sposób tworzy się 
uk elektryczny. Początkowa siła prądu 
' oliwili zapalenia Wynosi 3 ampery, lecz 

upływie około minuty opada do nor- 
lla nej wysokości 0,6 ampera. I}la nadania 
"latłu lampy promieni czerwonych Bastian 
,r,|J0wał dodawać do rtęci trochę kadmu 
1 ’ s°du albo też zastosowywał kolorowe 
^ '‘który łub  kule szklane. Obecne jednak 
'""I1} są zaopatrzone w dodatkową lampę 
ar,)"ą, której zadaniem jest dostarczanie 

IjnuMii Czerwonych. Lampa Bastiana po- 
" a kształt trochę zbliżony do zwykłej 
nK' lukowej i zaopatrzona jest w prze- 

kulę szklaną, wewnątrz której 
,|ii^iuje właściwa lampa, cz> li powyżej 

■ 1111 rurka z rtęcią, potrzebne do niej 
7 1 1 lampa żarowa, służąca do dostar-

' "n promieni czerwonych. Trwałość lam- 
■ rlęc,owej ma wynosić 3 000 do 5 000
* i z i n r/ s •'"ar • U/-}'wając 0,6 ampera lampa wy-

o sile 90-ciu świec, acz- 
,, . w °pisie lampy niema wzmianki

11 J‘*k tę siłę świetlną rozumieć należy.

Przy tej sposobności trzeba zauwa
żyć, że fotometrowanie lamp rtęciowych 
przedstawia wielkie, dotąd niepokonane 
trudności ze względu na zabarwienie zu
pełnie odmienne od światła dostarczonego 
przez wszelkie inne źródła światła używa
ne do porównań i pomiarów fotometrycz- 
nycli. w. w.

(L’łndustrie EIectrique 1907. str. 32.)

—  Nowa lampa żarowa elektryczna Par
ker i Clark w czasopiśmio „The Electii- 
cian” (1907 str. 567) opisują zbudowaną 
przez siebie nową lampę żarową, której na
dali nazwę lampy „Helion“ dlatego, że jak 
twierdzą wynalazcy skład widmowy jej 
światła jest zupełnie podobny do słonecz
nego. Lampa ta posiada włókna świecące 
złożone z rdzenia węglowego, otoczonego 
powłoką z krzemu. Lampy te wyrabiać 
się będą jako lampy 30 świecowe dla na
pięć od 100 — 115 woltów. Zużycie ener
gii wynosi 1 wolt na świecę normalną. 
Z powyższem obciążeniem temperatura 
włókna świecącego, mierzona zapomocą py- 
rometru Feryego wynosi 1720°, jest za
tem niższa od temperatury włókien w lam
pach żarowych metalicznych (osmowe, tan
talowe, cyrkonowe, wolframowe). Cechą 
szczególną nowych lamp ma być to, że 
włókno ich węglowo-krzemowe wytwarza 
czyste, białe światło już w takiej tempera
turze, w jakiej czysto węglowo włókna 
zwykłych lamp żarowych jeszcze świec 
czerwono. Lampy „Helion“ przeciążano o 
100°/0 ponad zwykłą normę (1 wolta na św.) 
bez przepalania się włókna. Współczynnik 
temperatury w granicach od 1100 do 1375° 
jest odjemny, jak w zwykłych lampach ża
rowych, a w temperaturach wyższych staje 
się dodatnim jak w lampach żarowych o 
włóknie metalicznem. Próby trwałości lamp 
wykazują długość palenia się od 485 do 
1270 godzin. Po 12.70 godzinach palenia 
się lampa straciła 3% swej siły świetlnej.

w. tv.

—  Czynniki, w p ływ ające  na płeć u Dino-
philus. Dinophilus apatris jest to mały ro
bak morski, zajmujący pośrednie miejsce 
między wrotkami a niższerni pierścienicami. 
Posiada on szczególną własność składania 
jaj dwojakich: większych, z których wylę
gają się samice, i mniejszych prawie trzy 
razy, z których rozwijają się samcy; w nor
malnych warunkach ilość składanych jaj 
większych prawie dwa razy przewyższa 
ilość mniejszych.

W celu przekonania się o możliwości 
wpływania na płeć, Malsen podzielił oso
bniki Dinophilus na trzy kategorye: pierw
sza była trzymana w temperaturze, wyno
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szącej około 15°; drugą umieszczono w po
koju w temperaturze 19°, trzecią zaś w ter
mostacie w temperaturze 26°. Badania dały 
wyniki następujące:

jaja mniejsze jaja większe 
w I-ej kategoryi na 10 35
» n -eJ » v 10 24
n n i -ej „ „ 10 17

Najwidoczniej temperatura wywiera wpływ 
na płeć. Malsen objaśnia otrzymane wyniki 
w ten sposób: w hodowlach trzymanych 
w cieple tworzenie się jaj jest nadzwyczaj 
przyspieszone; są one ze względu na wiel
ką ilość gorzej odżywiane, pozostają małe, 
a stąd obfitość jaj, z których rozwijają się 
sameyr. Aby sprawdzić to przypuszczenie, 
Malsen głodził hodowle Dinophilus w tem
peraturze 26° i otrzymał stosunek zgodny 
z wyżej przytoczonym: na 10 jaj mniejszych 
17 większych.

Badania Malsena potwierdzają doświad
czenia Issakowitscha nad płesznicami i, jak 
się zdaje dowodzą, że określenie płci jajka 
odbywa s:ę w jajniku matki pod wpływem 
lepszych lub gorszych warunków odżywia
nia się; jeżeli jajko gromadzi znaczną ilość 
pokarmu zapasowego (bywa to wówczas, 
gdy matka źle odżywia się i wytwarza bar
dzo mało jaj), to może być ono oznaczo
ne jako „samicze14; jeżeli zaś jajko źlb od
żywia się (zdarza się to, gdy matka otrzy
muje obfity pokarm, co wywołuje szybkie 
mnożenie się jaj), to jest ono mniejsze, a 
więc powstaje z niego samiec. Możliwość 
jednak wpływania na płeć przez lepsze lub 
gorsze odżywianie rodziców wydaje się bar
dzo wątpliwą, ponieważ odżywianie s>ę jaj
nika i jego elementów odbywa sio niezależ
nie od ogólnego stanu organizmu.

Cz. St.
(Rev. gen. de Sc.).

—  0 warunkach zdrowotnymi w niem iec  
kiej Afryce wschodniej , sprawie niezm ernie 
ważnej dla przyszłego rozwoju ekonomicz
nego tego kraju, referował w Berlinie prof. 
R. Koch, na podstawie długoletnich wła
snych spostrzeżeń na miejscu. Z wyjątkiem 
stosunkowo wąskiego pasa nadbrzeżnego, 
niezbyt odpowiedniego dla europejczyka ź 
powodu jednostajnie wysokiej temperatury 
oraz znacznej wilgotności, posiadłości nie
mieckie w Afryce wschodniej mają prze
ważnie klimat zdrowy, I ędąc plaskowzgó- 
rzem, wzniesionem na 1000 przeszło me
trów nad poziom morza. Klimat ten przy
pomina słynny klimat Afryki południowej, 
z tą tylko ważną różnicą, że w okresie suszyr 
powietrze nie jest tak suche, jak w Afry
ce południowej; upał dzienny z powrodu j 
mniejszej zawartości wilgoci w powietrzu j

nie wytwarza takiej parności i nie usypia 
tak, jak w klimacie nadbrzeżnym. W tyC|, 
częściach Afryki nie panuje zbyt wiele 
chorób; brak prawie zupełny niebezpiecz
nych chorób euiopejskich: tuberkuluzv,
dyfterytu, tyfusu. Pierw'sze miejsce wśród 
chorób zwrotnikowych zajmuje malarya, 
której niebezpieczeństwo w Afryce wsdiod^ 
niej i na całym świecie znacznie się zmni. j. 
szyło od czasu, kiedy poznano istotę tej 
choroby, nauczono się ją leczyć oraz przed
sięwzięto systematyczną akcyę przeciwko 
niej oraz jej nosicielowi, komarowi Ano- 
pheles. Ten ostatni, łatwy do rozpoznani^ 
po charakterystycznym wyglądzie i skrzy
dełkach kropkowanych, jest jedynym prze- 
liosicielem zarazków malaryi. W niektórych 
okolicach obszaru, o którym mówimy, np, 
w Daressalem, komary te grasują w prze
ciągu całego roku, w innych, np. w Mo- 
rogoro, Kilosa i Muapua, tylko kilka, mie
sięcy. W związku z tą okolicznością znaj
duje się możliwość zarażania się malaryą, 
Miejscowości, pozbawione Anopheles, jak 
angielskie miasto portowe Moinbassa, zbu
dowane na suchym przepuszczalnym utwo
rze koralowym, są wolne od malaryi, i dla
tego są szczególniej dogodne dla osiedlają
cych się europejczyków. Ponieważ złośli
wy" ten komar żyje tylko do pewnej okre
ślonej wysokości, więc miejscowości wyżej 
położone malaryi wogóle nie znają; tak 
jest np. w Usambara powy żej 1000 metrów, 
również Uhehe jest prawie wolne od ma
laryi. W czasie podróży poprzez objęte 
chorobą wybrzeże do obszarów wyżej w 
głębi lądu położonyc1’, od malaryi wolnych, 
zupełnie skutecznym środkiem zapobiegaw
czym jest ch.nina. Niedbałe leczenie chi
niną malaryi z łatwością wywołuje skłon
ność do strasznej febry, którą wywołuje 
nie osobny zarazek, ale wysiłki cielesne, 
przeziębienie, najczęściej zaś chemikalia, 
a przedewszystkiem chinina.

Chorobą podobną do malaryi i często za 
nią braną jest gorączka powrotna, przeno
szona przez kleszcza, podobnego do plu
skwy, wysysającego krew; można się od 
niej uchronić przez unikanie nocą d o m o s t w  

krajowców, oraz zajazdów na drodze kara
wanowej, przez nich często odwiedzanej. 
Dysenterya, szczególniej niebezpieczna w o 
kolicach zwrotnikowych, jest w  Afryce 
wsch. zjawiskiem rządkiem i nie s t a n o w i  

przeszkody do osiedlania się. Wreszcie wy
mienić należy chorobę śpiączki, d l a  której 
zbadania rząd niemiecki ma wysłać ekspe- 
dycyę pod kieiunkiem Kocha; Koch ni a 
nadzieję wykrycia istoty tej choroby, oraz 
środków do skutecznego jej zwalczenia, aby 
w ten sposób można było z p o w o d z e n i e m  

przeciwdziałać niebezpieczeństwu r o z p o -



.^echniania się jej w kr .ju. Do choroby 
I i:l0i!ki 11 człowieka bardzo zbliżona jest 
lliorobrt tse-tse, niebezpieczna dla wszyst- 
[ i(.|, zwierząt domowych z wyjątkiem owiec, 

;z i plastwa. Jest ona bardzo rozpowsze
chniona w kolonii, roznosicielem jej jest 
[un-lia tsetse,'a ponieważ w okolicach, gdzie 
[na grasuje, hodowla bydła jest prawie nie- 
Liżliwa, więc choroba ta stanowi istotną 
Irzes/.kodę dla rolnictwa i hodowli bydła. 
Iiależv .się jednak spodziewać, że badania 
Ikspeilycyi do badania śpiączki okażą się
l .wnuż owoc nem i w sprawie zwalczania 
jhoroby tsetse. L. H•

(ieogr. Zeitschr. 1996, 1Y).

— 2jawiska mutaeyi u raków w środo-  
tisku normalnem. Oe Yries, podając szcze
gółowe dane o transLrmacyi gatunków, 
nkazał powstawanie odmian, t. zw. „jorda- 
l»ienesn; nie podał jednak przykładów bez- 
[inśredniej przemiany; stara się to napra
wić p. Bonyier (C. R. JN? 6. 07. Sur le 
liecanisine des transformations en milieu 
lornial cliez les crustacós). Za punkt 
ryjśeia służy mu fakt, że w tr zecio- 
Izędzio, gdy Panama nie łączyła jeszcze 
Viu Ameryk, zwierzęta oceanów Atlantyc- 
łiego i Spokojnego przechodziły wygodnie 

jednego do drugiego, nie tworząc spe- 
lyalnej fauny; później dopiero, gdy w epo- 
1'' czwartorzędu utworzył się przesmyk, 
lastijpiło zróżnicowanie form zwierzęcych 
Imrskioh, które wyróżniają się swym cha
rterem tropikalny m, trzymają się bardziej 

łr/egów i nie mogą być przenoszone z je- 
[aego oceanu do drugiego. Wiele z tych 
latunków zachowało się po obu stronach 
•nędzymorza do dnia dzisiejszego, noszą 
l'ie nazwę „especes representatives” i są 
l '‘kawe ze względu na powolno zmiany, ja- 
I '• wśród niektórych z nich można zauwa- 

Zwrócimy tu uwagę na dużą krewetkę 
'"dzaju Xiphopeneu§, i pustelnika z rodz. 

'ocheles. *
*'"iychczas znano jedynie Xiph. Kroyeri, 

| w o d a c h  między Brazylią a Flory- 
fł- niedawno właśnie dr. Rivet przywiózł 
Tv"j wymienioną dużą krewetkę, nadzwy 
l /nJ fozpowszechnionią w wodach peru- 
L';'!1'  ich (mnóstwo sprzedają jej na ryn- 

. a cokolwiek różniącą się od Xiph. 
L ?11’ nP* sHniej rozwiniętym kantem 

' ny111 skorupy, uzbrojeniem w 4 wy- 
in ' ^ ' 'a te  (a nie w 5, jak to znajduje- 
I a . Kr.), wielkością całego ciała i t. p.
[ in słowem, mamy tu do czynienia 
i ,-irv" Ula odmianami typu pierwotnego,
[ > zróżnicował się dopiero po powsta-
[iożn"llf‘^Ẑ 'm0rza‘ sam0 zastosować

•' (*° Isocheles, który wykazuje nad- 
/ajno Podobieństwo z Is. Wurdemanni,

M J 4 _________________ WSZECHŚWIAT 2 2 3

a różni się od niego w tak nieznacznych 
szczegółach, że mamy tu do czynienia do
piero z początkiem transformacyi. Wresz
cie i dziesięcionogi (Decapoda) również do
starczają nam ciekawych szczegółów (gat. 
Petrochinu granulatus i californiensis, rów
nież Lithadia) a zwłaszcza te morskie dzie
sięcionogi, które przystosowały się do wód 
słodkich. Prawie w oczach naszych odby
wa się transformacya Ortmannia Alluaucii 
w Atya serrata. Co do wyżej wymienio
nych gatunków nasuwa się przypuszczenie, 
że zmiany, którym ono uległy, powstawały 
zapewne nie nagle, lecz stale i powoli.

St. St,

ROZMAITOŚCI.

— RliWenZOri Stał się obecnie górą „mod
ną”. Starannie zaopatrzona wyprawa z księ
ciem Abruzzów na czele jest już właśnie 
w drodze, aby zwalczyć olbrzyma środkowo 
afrykańskiego. Jednocześnie Geogr. Journ. 
(1906, str. 477) donosi o nowej wędróweo 
na szczyt Ruwenzori, przerwanej dopiero 
na wysokości 25 m poniżej najwyższego, 
jak się zdawało, punktu całego masywu 
górskiego. Uczestnikami wyprawy (18 stycz
nia 1906 r.) byli austryak Grauer oraz człon
kowie ugandzkiego towarzystwa misyonar- 
skiego Fegart i Maddox. Podróżnicy do
tarli do wysokości 14 956 stóp, do wodo
działu lodowca Mubuku, z którego ster
czała skała, 40 stóp wysoka (nazwali ją 
skałą króla Edwarda). Uczestnicy wyprawy 
uważają ten szczyt za najwyższy w masy
wie Ruwenzori; wysokość tedy najwyższe
go punktu wynosiłaby okrągło 15 000 
stóp =z: 5 000 m. Gęsta mgła oraz silna za
mieć śnieżna przeszkodziły wejściu na szczyt 
i zmusiły turystów do powrotu. Od działu 
wodnego góra spadała stromo ku Kongo; 
wyżej 13000 stóp wydawała się ona złożo
ną ze skał wulkanicznych, bardzo połupanych; 
poniżej tej wysokości zbocza górskie były 
łagodniejsze. Ślady lodowcowe widoczno 
były znaczni -niżej od dzisiejszej linii śnież
nej. L. II.

(Geogr. Zeitschr. 1906, VI)
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Tom XIX Pamiętnika Fizyograficznego, 
którego wydanie uległo opóźnieniu z przy
czyn zupełnie niezależnych od wydawców, 
nareszcie jest na ukończeniu i w ciągu 
kwietnia będzie się znajdował już w ręku 
czytelników. Najnowszy ten tom naszego 
wydawnictwa zawiera w sobie 10 rozpraw 
fiżyograficznych, zamieszczonych na 430 
stronicach 8° maj. i jest ilustrowany 2 ta
blicami barwnemi, znaczną liczbą fototypij 
i rycinami w tekście. Wszelkie, odnoszące 
się do Pamiętnika Fizyograficznego sprawy

i korespondencye załatwiają się w redakcii 
Wszechświata, Krucza 32, gdzie także m0. 
żna nabywać tom ostatni i poprzednie.

KSIĄŻKI, BROSZURY I CZASOPISMA,
N A D E S Ł A N E  DO H ED A K C Y I W SZECHŚW IATA.

Dr. Gabryela Balicka-lw anow ska P m
ezynek do poznania fizyologicznej roli kwa
su fosforowego w żywieniu się roślin, z ta
blicą. str. 26. Kraków, 1906.

Dr. Ferdynand W ilkosz. Hodowla ryb
małych stawach według obecnego stanu 
nauki i praktyki, str. 37. Kraków, 1906 r.

R e d a k c y a  W s z e c h ś w ia ta  z o s t a ła  p r z e n ie s io n a  

na u l. K r u c z ą  JYs 32.

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. 11 do d. 20 marca 1907 r.

(Ze spostrzeżeń  na s tacy i m eteorologicznej prs.y Muzeum P rzem ysłu  i R olnictw a w Warszawie).
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