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Dzieje Ziemi; in teres, ja k i przedstaw iają; s ta 
nowisko pośrednie te j um iejętności między nau
kam i historycznem i a fizycznemi. Skłonności 
przeciw staw ne um ysłu  ludzkiego: aktualizm , ka
tastrofizm  i ew olucyonizm ; ich zw iązek ścisły 
ze w szystkiem i poglądam i lilozoficznemi, roligij- 
nem i i naukow em i; charak te r przypuszczalnie 
a taw istyczny  poglądów  tych  dw u osta tn ich  ka- 
tegory j oraz obecność ich p ierw iastków  w sy 
stem ach re lig ijnych  G reków  i H ebrajczyków . — 
Z w ycięstw o kolejne tych  trzech tendencyj w 
h isto ry i idei geo logicznych.—E w olucyonizm  Ba
biloński, H erak lita , P y tagorejezyków . — K atas
trofizm  w  relig iach  antropom orficznych. -  Reak- 
cya ak tualistyczna O drodzenia (Leonardo da 
V inci i Palissy). — Zasady iśtenona.—A ktualizm  
B u ffo n a .— K atastrofizm  C uriera, d ‘O rbignego i 
E liasza de Beaunaonta. — Ew olucyonizm  La mar-, 
cka i D arw ina.—A ktualizm  L y ella .—Z w ro t w spół
czesny do katastrofizm u i sa ltacy i.

')  Z dzieła „L‘histo ire de la  te rre “, Paryż, 
190(3.

Z n a c z e n i e  u m i e j ę t n o ś c i  g e o 
l o g i c z n e j .  Umysłowi ludzkiemu nie 
wystarcza teraźniejszość zbyt krótka i 
rozpływająca się w nicość w tej samej 
chwili, kiedy chciałoby się ją  zatrzymać. 
Ciekawość instynktowna ciągnie go w 
kierunku owych dwu głębin ciemnych,— 
jednej poprzedzającej znikomą myśl ludz
ką i drugiej po niej następującej. Czło
wiek chciałby wiedzieć, co było przed 
nim; a jeszcze bodaj bardziej zależy mu 
na tem, aby módz przewidywać przysz
łość. To też cel podwójny historyi po
lega na poznaniu zdarzeń ubiegłych i na 
wysnuciu z nich praw, odsłaniających 
zdarzenia przyszłe. Niegdyś usiłowano 
wydrzeć zagadkę, jaką  zawiera przysz
łość sybillom, astrologom, lunatykom 
oraz chiromantom; dziś sięgamy po nią 
w nauce, opierając się na materyale zdo
bytym. Tym sposobem rozmiary histo
ryi wzrastają; ograniczona wyłącznie do 
przeszłości, zaspakajałaby conaj wyżej 
próżną ciekawość, widoki przyszłości, j a 
kie odkrywa przed nami, wydłużają jej 
obszar do nieskończoności.

Dwa te oblicza historya Ziemi przed 
ukazaniem się człowieka ujawnia jeszcze 
wyraźniej, niż historya wypadków lud z-
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kich. Po pierwsze mamy tu  do czynie
nia z badaniem przeszłości, co stanowi 
historyę w ścisłem tego słowa znaczeniu, 
(archeologia lub prehistorya); podrugie — 
z przewidywaniem przyszłości, przez co 
historya Ziemi staje się nauką fizyczną, 
blisko spokrewnioną z innemi umiejętno
ściami, interpretującemi naturę, jak  np. 
mechaniką, astronomią, chemią i t. d. 
Nauka geologiczna, biorąc sobie przede- 
ws/ystkiem  za zadanie odbudowanie ś l i 
nionych dziejów Ziemi, zuchwale obja
wia również ochotę do odsłonięcia rąbka 
tajemnicy, pokrywającej przyszłość na
szej planety. Powiemy więcej: umiejęt
ność ta posiądzie charakter całkowicie 
naukowy dopiero z tą chwilą, kiedy pra
wa jej będą tak ustalone, że będzie mo
żna przepowiedzieć ich konsekwencyę 
logiczną jak  to potrafimy już dzisiaj dla 
rozpoczętej reakcyi chemicznej lub do
świadczenia fizycznego.

Dzieje Ziemi, o jakie nam tu  idzie, to 
z jednej strony dzieje materyi nieorga- 
nizowanej, nas otaczającej, z drugiej— 
historya istot żyjących, posiadających 
w niej punkt oparcia. Porywając się od
ważnie na wykrycie praw, temi dziejami 
rządzących, liczymy tedy na możność 
przewidywania w następstwie przyszłego 
rozwoju materyi i życia. Bez wątpienia 
do wyników takich je s t  nam jeszcze nie
zmiernie da leko ,-nasze  ambieye są na- 
razie znacznie bardziej umiarkowane; ale 
nic nam przecież nie zabrania uprzytom
nić sobie, że, kiedyś, w przyszłości być 
może bardzo odległej i mglistej, badania 
nad skamieniałościami i głazami, tak 
żmudne i drobiazgowe, posiądą najw ięk
szy interes filozoficzny.

Ale zanim będzie można myśleć o 
ustaleniu praw ogólnych, należy przed
tem odtworzyć tę historyę Ziemi, okres 
za okresem i punkt po punkcie, a w ba
daniach i poszukiwaniach naszych w tym 
kierunku brak zupełny warunków, z j a 
kich korzysta historya ludzka. Żaden 
świadek bezpośredni, żaden przodek, spi
sujący przeszłość z ust żyjących jeszcze 
świadków naocznych, nie wytyka nam 
drogowskazów; nie istnieją dla nas opo
wiadania, pani ętniki lub archiwa. Do

kumenty, jakich nam potrzeba, leżą roz
siane na ziemi, jak owe pomniki bez na
pisów, znajdowane nieraz przez archeo
logów; a sposób, w jaki są one zagrze
bane oraz porządek, w jakim leżą na so
bie, pozwalają nam na wykrywanie po
krewieństw między niemi, a zatem i kla- 
syfikacyi.

Zresztą im dalej cofamy się w dzie
jach ludzkości nawet, tem częściej z.nu- 
szeni jesteśmy korzystać z takiego ro
dzaju materyałów wobec braku doku
mentów pisanych, a metoda archeologi
czna schodzi na drugi plan wobec me
tody geologicznej. Jesteśmy już zupełnie 
we władzy geologii, kiedy docieramy do 
owych okresów pierwotnych prastarej 
przeszłości, w ciągu których ludzie, nie 
wiedzący być może sami, jak ■ ię nazy
wać, żyli, jak  zwierzęta i toczyli wałki 
pomiędzy sobą, a nie zostawili po sobie 
nic innego oprócz narzędzi myśliwskich, 
wojennych oraz rybołówczych i toporów 
kamiennych. Stąd już kruk jeden tylko 
do tych mrocznych, bardziej odległych 
czasów, kiedy człowiek nie istniał jesz
cze, skąd stopniowo przechodzi się do 
okresów jeszcze dawniejszych, kiedy ż y 
cia wogóle nie było na ziemi, aż wresz
cie stajemy przed okresami kosmicznemi 
bajecznie odległemi, kiedy pierwiastki, z 
których składa się ziemia, rozproszone 
w przestrzeni, nie skoordynowały się 
jeszcze i nie zdobyły owej indywidual
ności właściwej materyi.

Tak tedy, pomimo różnorodności nauk, 
mających za przedmiot historyę przesz
łości i kategoryj wybitnych uczonych, 
którzy zgłębiają tę lub ową gałęź tej 
historyi,—stanowi ona jednę całość. Dla 
zrozumienia powstania Ziemi, ugrupowa
nia się pierwiastków, z których się sk ła
da, pomocną nam je s t  astronomia, nade- 
wszystko zaś fizyka, ale również już i 
geologia, w stopniu coprawda niewielkim. 
Po ukształtowaniu się ostatecznem, Zie
mia się zdeformowała, sfaidowała, tu i 
owdzie zapadła; oceany odbywały wę
drówki po jej powierzchni, zostawiając 
w rozmaitych miejscach swe osady; łań
cuchy górskie wznosiły się i niebawem 
znikały, zaś jednocześnię z tymi rucha
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mi w skorupie ziemskiej, na Ziemi zja
wiły się istoty żyjące, rozwinęły się i 
uległy ewolucyi; narodziny i wyginięcie 
rozmaitych faun w związku z powstawa
niem łańcuchów górskich oraz przesu
waniem się wód, stanowiły punkty gra
niczne etapów, okresów w historyi Zie
mi. Zadanie Umiejętności geologicznej, 
w ścisłem tego słowa znaczeniu, polega 
na rozwikłaniu i wyświetleniu tego sze
regu spraw złożonych, na wytłumaczeniu 
przyczyn tych ostatnich, ich mechanizmu 
oraz wzajemnego powiązania.

Wreszcie następuje ostatni etap. a z > 
nim na Ziemi tej, na której dotychczas 
przesuwały się jedynie atomy bezwład- j 
ne lub istoty żyjące, nie zdolne <io utrwa
lania swych wspomnień, zjawia się istota 
nowa, obdarzona kultem przeszłości, przy
uczająca się do notowania zdarzeń z prze
lotnej swej egzystencyi i zasoona, oprócz 
pamięci, w narzędzia niezbędne do uwie
cznienia tej ostatniej Od tej chwili za
czyna się dla nas dziedzina b idań od
mienna,—na miejsce geologii staje histo- 
rya, we właściwym tego słowa znaczeniu. 
Jednakże, pomimo pozorów, fizyka, astro
nomia, geologia, historya,—że pozwolimy 
sobie na ustanowienie ciągłości między 
przejawami, zazwyczaj nazywanemi prze
jawami materyi, życia i myśli,—zajmują 
się badaniem faz kolejnych jednego i te 
go samego rozwoju. Przedłużając w spo
sób indukcyjny krzywą geometryczną, 
której część jest już ustalona dzięki opi
sanej orbicie, zyskujemy podstawę do 
przewidywania reszty drogi, jaka  pozos
tała do przebycia, a to ostatnie stanowi, 
jak  już wzmiankowaliśmy wyżej, c i  
ostateczny każdej nauki doświadczalnej.

Bez względu na podkreśloną dopiero 
co jedność wszystkich tych zjawisk, nie 
będziemy oczywiście poniżej traktowali 
historyi ludzkiej, składającej się na nie
zmiernie nikły i krótki epizod w historyi 
Ziemi; zjawienie się człowieka nadzwy
czaj niedawne, nie znamionuje coprawda 
przeobrażenia się samych zjawisk, zacho
dzących niewątpliwie w sposób analogi
czny po, jak  i przed tym momentem, ale 
za to zmieniają się metody, zapomocą

których zjawiska te badamy. Historya 
tych kilku tysięcy lat, jakie upłynęły od 
chwili, kiedy człowiek zyskał osobowość 
ludzką i świadomie lub nie, utrwalił swe 
ruchy, oraz najbardziej przemijające, naj
drobniejsze zmiany, w nim i jego my
ślach zachodzące,—historya ta gubi się 
w nieskończonych szczegółach, rozprasza 
się z upodobaniem na zdarzenia najdrob
niejsze, jednem słowem, dla zarejestro
wania zdarzeń codziennych i cogodzin
nych, poświęca tyleż miejsca, ile—we 
wcześniejszych okresach udziela dziesiąt
kom lub setkom wieków. Stoimy tu  wo
bec rażącej dysproporcyi; w porównaniu 
do miejsca, jakie możemy tu poświęcić 
histor. i Ziemi przed człowiekiem, taż hi
storya po zjawieniu się człowieka musia
łaby się zawrzeć w jednym wierszu. Po
miniemy ją  tedy, albo raczej, jeśli bę
dziemy się dokładnie zapoznawali z for
mami obecnemi materyi i życia i ich 
możliwemi modyfikacyami, to przede
wszystkiem w tym celu, aby zdobyć pun
kty porównawcze, niby drogowskazy 
wśród ciemnych obszarów przeszłości.

K a t a s t r o f i z m ,  e w o l u c y o n i z m  
i a k t u a l i z m .  Ogół zjawisk rozpatry
wanych nie zawsze pojmowano tak, jak 
go pojmujemy dzisiaj, i, być może, przy
szłość zrodzi z kolei interpretacyę, od
mienną od naszej. Aby naszkicować po
bieżnie historyę umiejętności geologicz
nej, wystarczy wskazać, jak  człowiek za
patrywał się w rozmaitych czasach na 
historyę Ziemi, co znowu pozwoli nam 
zrozumieć, w jaki sposób stopniowo bu
dowała się i wreszcie stanęła nasza te
orya współczesna.

Pierwszą myślą człowieka, rzuconego 
w niezrozumiały dlań świat, musiało być, 
że świat ten był i będzie zawsze takim 
samym, jakim on go widział. Jak  dzie 
cko, uważał się on za ośrodek wszyst
kiego, nie miał pojęcia o Czasie i Prze
strzeni i wszystko odnosił do swojej 
własnej osoby oraz mierzył własną mia
rą. Ale koniecznośc obrony zmusiła 
wkrótce człowieka do obserwowania; 
pierwszem podstawowem zjawiskiem, 
wnet przez niego zaobserwowanem, mu 
siała być śmierć, albowiem dookoła wszy
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stko co chwila umiera. Ta śmierć po
wszechna i nieunikniona, przerażająca 
nawet zwierzęta, narzucała się bezpośred
nio jego uw^adze; narodziny i zgon, te 
sprawy cogodzinne tak  widoczne, nie 
omieszkały nieomal od pierwszej chwili 
przyczynić się do powstania pojęć o po
czątku i końcu, przynajmniej pozornym. 
Ten sam bieg myśli doprowadził czło
wieka do wytłumaczenia sobie tych po
czątków i końców—które sprowadzał sam 
zresztą u zwierząt i roślin—przez inter- 
wencyę owych potężnych olbrzymów, po
dobnych do niego samego, i z trudnością 
poznawanych w przejawach ich siły; ol
brzymów tych nazywał on bogami.

Zatem w początkach czczono potęgę 
zapładniającą, tajemnicze nasienie, z któ
rego rodzi się życie, oraz drżano przed 
złym pierwiastkiem, sprowadzającym 
śmierć. Idea walki między temi dwoma 
jestestwami, jednem tworzącem, a dru- 
giem burzącem, ów dualizm instynktow
ny, tkwiący w postaci mniej lub w'ięcej 
zmienionej we wszystkich religiach, mu
siał być koncepcyą nader pierwotną. I 
czy to sławiono świat, uważając za jego 
twórcę pierwiastek życia, czy też rolę tę 
z większą subtelnością przypisywano pe
symistycznie pierwiastkowi ziemi, w każ
dym razie człowiek musiał już w zara
niu swych dziejów wyobrażać sobie, że 
po początkowym chaosie zostały „stwo- 
rzoneu Niebo i Ziemia,—i to zupełnie 
niezależnie od wszystkiego, co mogłoby 
uchodzić za obserwacyę fizyczną lub 
geologiczną.

Innemi słowy, początkowa idea wiecz
ności ustąpiła miejsca idei, bardziej od
powiadającej rzeczywistości, mianowicie, 
że Ziemia posiada historyę, że wyruszyła 
ona z określonego punktu i że wniosek 
logiczny głosi, że przeznaczeniem jej je s t  
również skończyć swoj żywot. N atural
nie, w pojęciu człowieka pierwotnego, 
historya ta musiała być bardzo prostą, 
złożoną z kilku wypadków żywiołowych, 
jak  burze lub nawałnice, podobnych do 
przeżywanych przez nas ciągle i zawar
tych między dwoma kataklizmami, stwo
rzeniem i zniszczeniem.

Jednakowoż tylko umysły nader pro-

stacze mogły się zadowolić podobnem 
wytłumaczeniem, inne wkrótce zmuszone 
były uznać, że rzeczywistość jest bar
dziej złożona. Już zjawiska przyrodzone 
najbardziej trwałe, najłatwiej widoczne 
wnosiły poprawkę do tej sumarycznej 
idei o przedziałach w czasie, która ró 
wnie sprzeciwia się naszemu pierwotne
mu instynktowi, jak i bardziej subtelnej 
filozofii. W miejsce bezwzględnego po
czątku i końca, tak trudnych do zrozu
mienia, idea cyklu, tak  powszechna w 
świecie fizycznym, nasuwała się, jako hi
poteza, dla wszystkich zjawisk, gdzie cy- 
klowość narazie się nie ujawnia. Burza 
grzmi, później wraca błękit niebios; słoń
ce zachodzi, oddając niebo nocy, ale po 
kilku godzinach promienie jego znów się 
zjawiają; zima układa do snu roślinność 
i pokrywa śniegiem ziemię,—po niewielu 
miesiącach pod ożywczem tchnieniem 
wiosny, rośliny kiełkują i ptaki śpiewa
ją . Czyż można nie wielbić potęgi słoń
ca, co z każdym brzaskiem, rozprasza 
mroki, i nie unosić się radośnie nad co- 
rocznem zmartwychwstawaniem Adonisa, 
Prozerpiny i Ozyrysa? Człowiek umiera 
co chwila; ale czy on przestaje istnieć 
naprawdę? Czy nie staje się tylko nie
widzialnym tak, jak  za życia jego myśl, 
idealna Psyche, która kierowała jego cia
łem i stanowiła właściwie jego realną 
osobowość? Ponieważ śmierci towarzy
szą narodziny, więc może odbywa się 
wędrówka od grobu do kolebki. Zamiast 
posuwać się od punktu do punktu po 
linii mniej lub więcej złożonej, czy two
rzenie nie opisuje czasem kół, nieustan
nie sprowadzających je  do jednego i te 
go samego miejsca? Wszak symbol od
wieczny, według starego rysunku,—-to 
wąż, zwinięty w kłębek, gryzący swrój 
ogon. Czy kataklizmów nie należy za
stąpić ideą ruchu ciągłego, ideą ewolu- 
cyi, antropomorfizmu dobrych i złych 
olbrzymów, wydających nagłe rozkazy— 
panteistyczną ideą praw niezmiennych, 
których wryrazem są zjawiska różnorod
ne, ale peryodyczne?

Obiedwie powryższe hypotezy zasadni
cze można uważać za zupełnie niezależ
ne od jakiegokolwiek dokładnego spo
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strzeżenia przyrodniczego, za dedukowa- 
ne wyłącznie na drodze metafizycznej w 
następstwie wrodzonej ludziom skłonno
ści; przyczem zależnie od rasy przewagę 
zyskuje ta  lub owa hypoteza. Obiedwie 
są jednakże do takiego stopnia niezbęd
ne, niedające się zastąpić przez żadną 
inną w interpretowaniu ogólnem zjawisk, 
że spotykamy je  już w okresie niemow
lęctwa myśli ludzkiej, przynajmniej od 
tej chwili, od której o tej myśli coś wie
my, i że odtąd w postaci bardziej nau 
kowej, skombinowane między sohą w 
mniejszym lub większym stopniu, hypo
tezy owe nie przestają wydzierać sobie 
zastanawiających się umysłów ludzkich. 
Jak zaraz zobaczymy, w dziedzinie spe- 
cyalnej obchodzących nas tu badań, to 
ta to owa hypoteza brała górę: w miarę 
jak  nauka się rozwijała i stawała się ści
ślejszą, obiedwie hypotezy znajdowały 
oparcie w sprzecznych obserwacyach i 
wytłumaczeniach. Po wsze cz.isy istnia
ły i istnieć będą, być może, zawsze umy
sły, dostrzegające przedewszystkiem przer
wy, oraz- inne, które uderzają przejścia, 
ludzie, których pociąga raptowność nie
przewidzianych zdarzeń, oraz inni, budu
jący się mądrem wiązaniem zjawisk cią
głych. I jeden system i drugi daje się 
obronić. Między pewnem zjawiskiem a 
innem można z a w sz e - i  na tem polega 
niebezpieczeństwo — wykryć przejście; 
światło i cień stanowią jedną całość; je 
dnakże istnieją, jak  się zdaje, i linie de- 
markacyjne, rzucające się wprost w 
oczy, jeśli zestawimy z sobą wyrazy 
krańcowe. Zależnie od tego, czy wyrazy 
pewnej seryi, z jednakowem zresztą pra
wem, ugrupujemy w ten lub inny spo
sób, wynik musi wypaść taki, lub inny. 
1, że weźmiemy jako przykład zjawisko, 
którego oczywista waga dla nas panuje 
nad wszystkiemi innemi, — mówimy o 
śmierci,—można albo zaabsorbować się 
badaniem owej przemiany raptownej, 
która z istoty żyjącej i myślącej czyni 
trupa zimnego i sztywnego, albo wyśle
dzić owe etapy stopniowe, przez jakie 
za pośrednictwem owej rzeczy Bezimiem 
nej Bossueta przechodzą rozłożone pier
wiastki od zgasłego osobnika do innych

isfot żyjących i działających. Jednego 
badacza bardziej obchodzi jednostka, in
nego—całość zjawiska, i podkreślamy, że 
wybór między katastrofizmem a ewolu- 
cyonizmem. antropomorfizmem a panteiz- 
mem dokonywa się raczej na podstawie 
wodzonej skłonności umysłu, niż na ro
zumowaniu prawdziwie szczerem i ścis
łem. Skoro ludzie dzisiejsi z własnego 
popędu decydują się tak lub inaczej, łu
dząc się, że posiedli dowody oczywiste, 
to być może jestto głos przodków bar
dzo odległych, który przez nich przema
wia: przodków, pochodzących z dwu prze
ciwległych krańców ziemi, którzy przy
nieśli z sobą koncepcye, stanowiące pó
źniej rdzeń dwóch ras. Być może—hy
poteza to dość ryzykowna—bardzo pier
wotne różnice w sposobie grzebania 
zmarłych, jakie stwierdzono aż u ludzi 
z okresu kamiennego, mają pewien zwią
zek, bez naszej wiedzy, z naszemi po
glądami naukowemi: jedne z tych grup 
ludzi pierwotnych, chcąc zachować na- 
zawsze znikomą istotę ludzką, uciekały 
się do balsamówania ciał, które odosab- 
niały w ten sposób w grobie; inne, za
pomocą zagadkowej potęgi ognia, przy
spieszały rozkład atomów, przez chwilę 
ugrupowanych, i tym samym ich powrót 
nagły do owego wiru istot, nieustającego 
i ciągle się odnawiającego...

Czytelnikowi wyda się może, że od
biegłem znacznie od przedmiotu, jednak
że, ponieważ idzie mi tu  w gruncie rze
czy o filozofię umiejętności geologicznej, 
więc sądzę, że nie bezzasadnie wskaza
łem właściwy charakter, dalekie pokre
wieństwa oraz nieokreślone oddziaływa
nia na myśl naszę owych dwu głównych 

; tendencyj, katastrofizmu i ewolucyoniz- 
mu, które, jak  zaraz zobaczymy, ujaw
niały się w rozmaitych postaciach i na- 
przemian panowały w historyi tej umie
jętności.

Tłum. L. H.
(C. d. nast.)
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E W O L U C Y Ą  U Z Ę B I E N I A  U  Z W I E 

R Z Ą T  S S Ą C Y C H  N I Ż S Z O R Z Ę D -  

N Y C H .

W  16-tym numerze „W szechświata1* 
czytaliśmy ciekawy artykuł p. Lotha „0 
uzębieniu człowieka, jako o świadectwie 
jego przeszłości'. Uzupełnieniem nieja
ko tego artykułu będzie przedstawienie 
wybitniejszych momentów z ewolucyi 
systemu zębowego u zwierząt ssących 
niższorzędnych.

Przechodząc od kręgowców niższych 
ku wyższym, możemy naogół zauważyć, 
że pierwsze posiadają większą liczbę zę
bów, o rozmieszczeniu gęstszem i mniej 
szem zróżnicowaniu. Podobne zjawisko 
obserwujemy, porównywając kręgowców 
epok ubiegłych ze współczesnemi.

Pierwsze kręgowce ukazały się w epo
ce syluryjskiej, lecz szczątki ich w więk
szej ilości występują dopiero wr dewoń- 
skiej. Są to ryby typu bardzo pierwot
nego: Selachii i Ganoidei. Blaszki zębo
we, w które zaopatrzone były wszystkie 
części ich jam y gębowej, niezbyt różniły 
się od łusk, pokrywających całe ich cia
ło. W  ten sposób paleontologia potwier
dziła to, co embryologia dawniej udo
wodniła, a mianowicie, że zęby są po
chodzenia nabłonkowego. U Selachii (spo- 
doustych) i Ganoidei (kostołuskich) daw
nych, zarówno, jak  u obecnych ich p rzed
stawicieli, wreszcie u ryb wogóle obser
wujemy zjawisko, że zęby, słabo osadzo
ne w szkielecie, wypadają i odnawiają 
się w ciągu całego życia.

U  płazów daje się obserwować w uzę
bieniu tendencya do ograniczenia się 
wyłącznie do szczęk; pozatem nieliczne 
tylko kości jam y gębowej pokryte są zę
bami. Odnawianie się zębów spotykamy 
jeszcze dość często. U  gadów odnawia
nie jest znacznie rzadsze, jednakże u kro
kodylów np. obserwujemy trzy, lub czte
ry generacye zębów. Jeżeli pozostawi
my na boku żółwie i ptaki (u tych o s ta t
nich zęby zastępuje dziób), to w dalszym 
ciągu zobaczymy, że zwierzęta ssące po

siadają zęby w mniejszej ilości, i że roz
mieszczenie ich jest rzadsze. Z dwu uzę
bień - mleczne przeważa u ssaków niż
szych, podczas gdy u wyższych przewa
ża stałe. Zdaje się zatem, że ostatecz
nym kresem rozwojowym byłoby sta- 
dyum, w którem uzębienie mleczne zgi
nęłoby zupełnie.

Z powyższego zdaje się dość wyraźnie 
wynikać, że odnawiające się uzębienie 
je s t  stadyum pierwotniejszem od obser
wowanego obecnie u ssących. Jednakże 
nie wszyscy się na to zgadzają: oto p. 
W. Branco w książce: Die menschen- 
aehnlichen Zaehne aus dem Bohnerz der 
Schwaebischen Alb. (Stuttgart, 1898) zaj
muje stanowisko opozycyjne względem 
powyższej hypotezy. Z jednej strony— 
dowodzi o tem autor—na ssących z try- 
aru i ju ry  nie obserwujemy pewnvch 
śladów' uzębienia mlecznego, podczas gdy 
ci najdawniejsi przedstawiciele powinni 
byli mieć kilka uzębień. Z drugiej stro
ny u większości współczesnych Marsu- 
pialia (torbaczy) odnawianie ogranicza 
się tylko do jednego zęba. Jednakże na
leży zaznaczyć, że szczątki dawniejszych 
Marsupialia są bardzo nieliczne i mało 
znane, aby opierać na nich swe wywo
dy. Oprócz tego, nie należy zapominać, 
że zęby ich ze względu na znaczną ich 
liczbę i słabe zróżnicowanie, mają wy
bitny charakter uzębienia gadów.

Współczesne zaś Marsupialia są grupą 
znacznie wyżej już rozwiniętą, cechy za
tem teraz im właściwe nie pozwalają 
nam z całą ścisłością sądzić, co było u 
nich w przeszłości.

Natomiast badania embryologiczne wy
kazują, że odnawianie zębów musiało się 
i u nich odbywać.

W szystkie współczesne ssaki (w tej 
liczbie i Marsupialia) posiadają nie dwa, 
lecz prawdopodobnie trzy generacye zę
bów, z których jedna przypada jeszcze 
przed uzębieniem mlecznem. Podług zaś 
Kukenthala, niektóre ssące mają nawret 
cztery, a może i pięć generacyj zębów, 
z których dwie, lub trzy odnieść trzeba 
do czasów embryonalnych.

Wiadomo, że ssaki różnią się od ga
dów mniejszą ilością zębów i ich spe-
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cyalizacyą. Zachodzi teraz pytanie, w 
jaki sposób mogły wytworzyć się zęby 
trzonowe ze stożkowatych zębów, cha
rakterystycznych dla reptiłia. Tutaj na
leży odrazu zaznaczyć, że niektóre ssą
ce, jak  np. delfiny zachowały zęby tak 
niezróżnicowane, jak  u gadów; oprócz 
tego, ich zęby górne wchodzą między 
dolne i odwrotnie. Zęby tego rodzaju 
służą do chwytania, a nie do miażdżenia 
zdobyczy; naodwrót, zęby zróżnicowane 
mają różnorodne funkcye: siekacze służą 
do odgryzania, kły do przytrzymywania, 
a trzonowe do miażdżenia. Naogół bio
rąc (z wyjątkiem kłów) zęby zwierząt 
wyższych nie wchodzą jedne między 
drugie. Co dotyczę siekaczów i kłów, 
kwestya nie przedstawia żadnych tru 
dności: są to zęby o pojedynczym ko
rzeniu i o nieskomplikowanej koronie. 
Każdy z nich może pochodzić z jednego 
zęba stożkowatego przez zwykłe zróżni
cowanie. Zagadnienie je s t  trudniejsze, 
jeżeli chodzi o zęby trzonowe wieloguz 
kowe. Podług jednych, każdy ząb trzo
nowy pochodzi z jednego zęba stożkowa
tego, na którym rozwinęły się dodatko
we guzki, inni zaś wywodzą jego pocho
dzenie z połączenia kilku zębów konicz- 
nych.

Obie teorye mają gorących przeciwni
ków i zwolenników, ostatecznego jednak 
ich rozstrzygnięcia dotychczas jeszcze 
nie posiadamy. A oto same fakty z za
kresu ewolucyi uzębienia u ssących.

Redukcyę zębów u ssaków obserwuje
my nie tylko w całej klasie, lecz nawet 
w każdym rodzaju odrębnie. Zdaje się, 
że dla każdego z nich istniał typ pier
wotny z licznemi zębami, które następ
nie podlegały redukcyi. Objaśnimy to 
zjawisko kilkoma przykładami.

Już Curier zauważył, że rozwój uzę
bienia u kopytowców znajduje się w od
wrotnym stosunku do rozwoju rogów, 
t. j. narządu obrony. Oto formuła uzę
bienia kopytowych:

S. 3 ’ k  44 , t. 5 = 4 4

to znaczy: w każdej połowie szczęki dol
nej i górnej znajdujemy: siekaczów 3,

kłów 1, przedtrzonowych 4, trzonowych 
3. Ogólna suma zębów 44.

Formuła zębowa dla konia przedstawia 
snać dalszą redukcyę: kły istnieją tylko 
u samca, lecz w postaci, nieodpowiada- 
jącej potrzebom obrony, samice nato
miast zupełnie ich nie posiadają. Przed- 
trzonowego przedniego albo niema zu
pełnie, albo je s t  szczątkowy.

Rozwój uzębienia u nosorożca można 
podciągnąć również pod formułę Curi^ra: 
nosorożec afrykański, posiadający 2 rogi, 
nie ma ani górnych, ani dolnych sieka
czów, podczas kiedy nosorożec azyatycki 
zachował tylko jeden róg, ale zato po
siada siekacze w każdej połowie szczęki. 
Nosorożec azyatycki ma jeszcze 32 zę
by, uzębieni) nosorożca afrykańskiego 
ilustruje formuła już bardzo uproszczona:

0 O , 0 , 4
S O ■ k O • P‘- 3 ’

t. 3
3 26

Tapiry nie mają rogów, zato w uzębie
niu ich nie brak siekaczów:

3 1 4s | , k pt. , , t. — =  42 3 ’ 3

Siekacz zewnętrzny je s t  bardzo rozwi
nięty i schodzi się z dolnym kłem, te 
dwa zęby mogą znakomicie służyć tapi- 
rowi za broń zaczepną, lub odporną.

Jeżeli przejdziemy do zwierząt kopyt
nych, które są uzbrojone w potężne kły 
(do tych należą dziki, hipopotamy), ale 
którym brak rogów, to zauważymy, że 
wogóle ich uzębienie charakteryzuje na- 

| stępująca formuła:

C r  3  1 1  i 3s k pt. t. 40

U niektórych z nich kieł dolny ciągle 
rośnie, wobec czego górny zagina się i 
pociąga za sobą wargę. Taki układ zę
bów jes t  niesłychanie rozwinięty u Pha- 
cochoerus Aelhiopicus, u którego kły 
górne dochodzą do ogromnych rozmia
rów i krzyżują się ponad pyskiem. Jest 
to jeden z tych przypadków, w których 
ewolucya, postępując ciągle w tym sa
mym kierunku, z organu o funkcyach 
niegdyś ściśle określonych, wytworzyła 

i coś zupełnie zbytecznego, a nawet szko-
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dliwego. I rzeczywiście przerośnięte kły 
górne przeszkadzają zwierzęciu posługi
wać się dolnemi, których wielkość po
została normalną.

U Phacochoerus Aeliani kły górne roz
chodzą się i tworzą z dolnemi potężną 
obronę dla zwierzęcia. W  tejże rodzinie 
spotykamy jeden z najciekawszych ukła
dów zębów: kły górne, przebijając szczę
kę i wargę, zaginają się w ten sposób, 
że nie mogą być, jako broń użyte, z dru
giej strony, dolne kły są tak długie, że 
zwierzę nie może otworzyć dostatecznie 
ust, ażeby się nimi posługiwać. Oto jesz
cze jeden przykład ewolucyi, która 
przeszła poza pożądane dla osobnika gra
nice.

U hipopotamów liczba ogólna zębów 
sięga mniej więcej 40. Siekacze górne 
są prawie poziome i mogą służyć jako 
oręż; kły dolne spełniają to samo za
danie.

Jeżeli teraz rzucimy okiem na wyżej 
podane przykłady kopytkowców, to za
uważymy, że w formule ich uzębienia 
wielkiego uproszczenia dostrzedz nie mo
żna i że to uproszczenie idzie w parze 
z rozwojem rogów, wogóle środków 
obrony. Zastanowimy się z kolei bliżej 
nad mięsożernemi.

Widzieliśmy, że u zwierząt kopytnych 
redukcya dotyczyła głównie kłów i sie
kaczy i że była w związku z rozwojem 
organów, za broń zwierzęciu służących. 
U mięsożernych przeciwnie, redukcya 
dotyczę przedewszystkiem zębów cztero 
i dwuguzkowych i tem dalej je s t  posu
nięta, im zwierzę je s t  bardziej mięso
żerne.

Pozatem wchodzą tutaj w grę jeszcze 
inne czynniki: kończyny kopytnych są 
wyłącznie przeznaczone do biegania, ła
py zaś przednie mięsożernych mogą w 
niektórych razach służyć i do chwytania, 
a ja k  zauważył M. Gaudry, wówczas, 
kiedy kończyny zwierząt stają się zdolne 
do ruchów chwytnych i kiedy zwierzęta 
p rzesta ją używać ku temu pyska, ich 
przednia część głowy znacznie się skraca-

Pies je s t  mniej od kota mięsożerny i 
dlatego jego łapy są gorzej wyćwiczone

do chwytania zdobyczy, pysk ma dłuż
szy, a zęby mniej wyspecyalizowane mo 
gą służyć do potrzeb najrozmaitszych.

U wszystkich mięsożernych kły są bar
dzo rozwinięte. Jeżeli pożywienie zwie
rzęcia je s t  wyłącznie mięsne, to rozwi
ja ją  się one na koszt zębów trzonowych. 
U wilka np. kły są bardziej rozwinięte, 
a trzonowe mniej, aniżeli u psa.

U niedźwiedzi formuła uzębienia jest 
podobna do tej, k*órą znajdujemy u 
psów, ponieważ jednak niedźwiedzie są 
mniej, aniżeli psy mięsożerne, karmią 
się pożywieniem mieszanem, a nawet 
czasami tylko roślinnem, zatem kły ich 
są małe, 3 pierwsze przedtrzonowe szcząt
kowe, a za to trzonowe dobrze rozwi
nięte.

Wszystkie zęby przedtrzonowe hyen 
są silnie zaostrzone, jedyny ząb trzono
wy górny je s t  szczątkowy, kły bardzo 
dobrze rozwinięte.

Ten krótki przegląd zmian, zachodzą
cych w uzębieniu najważniejszych przed
stawicieli zwierząt ssących, pozwala nam 
zrozumieć, że zęby tak, jak  i inne czę
ści organizmu przystosowują się do ro
dzaju życia i że ich kształt i ilość w 
największej mierze zależy od sposobu 
odżywiania się zwierzęcia.

hjr.

M .  V E R W O R N .

Z B A D A N I E  Ż Y C I A .

Tymczasem, mimo całej autoregulacyi, 
zachodzi jednak w każdej komórce sto
pniowo i powoli, lecz niepowstrzymanie, 
wzrastająca zmiana. Komórka się roz
wija. Choćby proces ten tylko na wpro
ście, choćby na występowaniu nowych 
ogniw przemiany materyi polegał, ko
mórka w różnych czasach nie przedsta
wia zupełnie tego samego układu, albo
wiem żaden stan komórki nie może być 
utrzymany. Warunkuje on inny stan 
przemiany materyi, jak  również i sam
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z innego stanu pochodzi. Jest ogólną 
właściwością każdego żywego systemu, 
że się stale zmieniać musi. Jego proces | 
życiowy nigdy nie zatrzymuje się. Na 
tem polega rozwój. Jeżeli w ciągu roz
woju dojdą zaburzenia do tak wielkich 
rozmiarów, że harmonijne współdziała 
nie części nadal jest już niemożliwe, 
wówczas albo następuje jeden z licznych 
procesów regulacyjnych, który przywra
ca dawmiejszy stan komórki, albo ko
mórka rozwija się w kierunku śmierci. 
Śmierć jest tylko końcowym członem
długiego szeregu rozwojowego zmian w 
procesie przemiany materyi w komórce. 
Natomiast w pierwszym przypadku, któ
ry się urzeczywistnia, np. we wrzroście 
ustrojów jednokomórkowych, komórka 
rośnie potąd, aż przemiana materyi, .
wskutek wzrastającej dysproporcyi mię
dzy powierzchnią a masą ciała komórki,
osiąga stan, nie dający się utrzymać i ,
rozpada się wówczas na dwie części, 
rozpoczynające życie swoje na nowo. 
Organizmy jednokomórkowe są więc, jak 
powiada Weismann, w pewnem znacze
niu nieśmiertelne.

To są fakty natury ogólnej. Jeżeli po 
tem wszystkiem uprzytomnimy sobie 
obraz życia w  komórce, o ile ono do
tychczas w zarysie jest możliwe do po
znania, to mamy prawo komórkę wyo
brazić sobie, jako fabrykę chemiczną mi
kroskopijnych rozmiarów, w której na 
zasadzie praw chemicznych pewne ja 
kieś materyały surowe, materyały od
żywcze, zostają stale w jednakowy spo
sób przerobione w pewme jakieś produk
ty, produkty przeznaczone do wydalenia. 
Jak  każda fabryka chemiczna, tak  też i 
każda komórka ma swą szczególną spe- 
cyalność. W jednej wytwarza się żółć, 
w drugiej ślina, w trzeciej pepsyna itd. 
W komórce roślinnej proces ten je s t  roz- 
leglejszy. Tu bowiem z najprostszych 
materyałów surowych, które w postaci 
bezwodnika węglowego, wody i soli z ze
wnątrz bywają doprowadzone, tworzą się 
ciała, jak  węglowodany, tłuszcze, ciała 
białkowate, z których przemiany powsta
ją  produkty ostateczne. W  komórce 
zwierzęcej odbywa się to w sposób prost

szy; pobiera ona materyał w gotowej nie
mal już formie, w jakiej go roślina wy
produkowała, mianowicie jako białko, 
węglowodan i tłuszcz, i spala je  wśród 
rozlicznych procesów przejściowych, z 
pomocą tlenu, pobranego z powietrza, na 
specyficzne produkty, jak  bezwodnik wę
glowy, wodę, kwas siarkowy, amoniak i 
wiele innych. Jak jednak w żadnej fa
bryce chemicznej produkcya nie pozo
staje po wszystkie czasy ta sama, lecz 
musi się stale dostosowywać do nowych 
wymagań, tak też i w komórce ulega 
ona coraz większym zmianom, aż wresz
cie wogóle już utrzymać się nic może 
w dawnym stanie.

Brak nam wprawdzie w tym obrazie 
subtelniejszych szczegółów i niepodobna 
zaprzeczyć, że zgoła przewidzieć nie moż
na czasu, w którym poznamy wreszcie 
ostatnie ogniwo w' łańcuchu przemiany 
materyi danej komórki. Lecz nasze do
świadczenia nic nam przecież takiego 
nie wykazują, coby wybiegało poza me
chaniczne zrozumienie procesu życiowe
go wr komórce. Toteż nic w tem dziwne
go, że drogą naśladownictwa, zapomocą 
czysto mechanicznych środków, udało się 
już z materyi martwrej sztucznie wytwo
rzyć poszczególne ogniwa procesu życia.

W istocie było rzeczą możliwą na mar
twych systemach przeprowadzić analogie 
dla zasady przemiany materyi, dla ru
chów substancyi żywrej, dla działania 
podniet, dla zjawisk znużenia i dla wie
lu innych. Nawet bardziej specyalne i 
za swoiste objawy życia uważane proce
sy zdołano wielokrotnie sztucznie naśla
dować. Tak udało się Bredigowi drogą 
bardzo prostych procesów chemicznych 
wykazać daleko idące analogie dla ha
mującego działania trucizn. Tak Rhum- 
bler naśladował procesy pobierania po
karmów, trawienia i wydalania przez ko
mórkę, dalej owre szczególne zjawiska 
chemotaseis i tworzenia szkieletu na 
martwych kroplach chloroformu i oliwy; 
podobnież udało się niedawno Lehman
nowi wytworzyć płynne kryształy, które 
rosną nie tylko ja k  żywa substancya 
przez intususcepcyę materyj ze środo
wiska otaczającego, lecz jak  żywe ko
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mórki, również rozmnażają się przez po
dział i znów regenerują części utracone.

Nie wolno nam jednak, pod grozą po
pełnienia biędu, doświadczeniom owym 
innego przypisać znaczenia, niż posia
dają w rzeczywistości. Jeżeli płynne 
kryształy Lehmanna wykazują nam pe
wne momenty, których dotychczas u kry
ształów nie znaliśmy, któreśmy nato 
miast znajdowali wszędzie w świecie or
ganizmów, jako powszechne objawy ży 
cia, to nie wolno nam jeszcze z tej racyi 
twierdzić, żeśmy już wykazali przejście 
między martwym a żywym światem, i że 
tern samem obaliliśmy istniejący między 
niemi mur graniczny. Równałoby s ę to 
zupełnemu zapomnieniu faktów i nada
wałoby się tylko do wprowadzenia w 
błąd stojących zdała. Wszystkie te sztu
czne naśladownictwa objawTów życia są 
tylko analogiami poszczególnych częścio
wych procesów ogólnego procesu życia. 
Lecz gdybyśmy nawet zapomocą mate- 
ryału martwego, mogli doskonale naśla
dować owe procesy częściowe oddzielnie, 
bylibyśmy przecież dalecy od wytworze
nia tą drogą żywych lub choćby tylko 
nawpół żywych ciał. Moment charakte
rystyczny życia nie na tem przecież po
lega, że żywy organizm wykazuje ten 
lub inny szczególny proces życiowy, ale 
istota jego polega zawsz ■ i tylko na spe
cyficznej kombinacyi wszystkich proce
sów oddzielnych. Swoista gra przemian 
materyi, czy energii lub postaci w swo
im całokształcie stanowi charakterysty
czną istotę życia.

Z drugiej znowuż strony wszystkie te, 
mnożące się analogie częściowych proce- 
sow życia, dostarczają nam na układach 
nieożywionych niezmiernie cennego pro
bierza na to, że odpowiednie sprawy ży
cia nie wychodzą poza ramy procesu me
chanicznego. Rezultat ten uzupełnia każ
de nowe powodzenie na tem polu. W 
każdym razie nie znamy ani jednego 
faktu w całym procesie życia, kióryby 
nas zmuszał do zrezygnowania z mecha
nicznego ujmowania, to też jesteśmy naj
zupełniej w prawie uzupełniać braki w 
jego istotnych zarysach również w me- 
chanicznem znaczeniu, choćby tymczaso- |

wo tylko hypotetycznie. W istocie two
rzono w tym kierunku hypotezy, które, 
jako hypotezy prowizoryczne, okaz’ły się 
w pracy niezmiernie owocnemi i prowa
dziły do w,ynalez:enia niezliczonych, no
wych faktów.

W ybiegnijmy więc myślą r.aprzód i wy
obraźmy sobie, żeśmy już  do końca do
prowadzili analizę. Wówczas sprawa ży
cia komórki byłaby dla nas tak zrozu
miała, że moglibyśmy śledzić losy każ
dego atomu, wstępującego do składu ko
mórki, jak  łączy się, o 'rywa. ja k  bywa 
popychany i przeciągany poprzez komór
kę aż do chwili, gdy znowu ją  opuści. 
Pojęlibyśmy, że w danych warunkach los 
każdego atomu, na zasadzie praw che- 
miczno-fizycznych musi się kierować w 
taki właśnie sposób. Zrozumielibyśmy 
również czynności energetyczne komórki, 
albowiem każde zjawisko chemiczne po
ciąga za sobą przemianę energii, czyli 
raczej każde zjawisko chemiczne samo 
je s t  przemianą energii. Nadto pojęliby
śmy kształtowanie się komórki, w ynika
jące z prawidłowego ruchu atomów i 
cząsteczek tak, jak  kształt płomienia wy
nika z prądu cząstek gazowych, albo jak  
kształt strumienia fontanny z ruchu czą
steczek wody. Zjawiska przemiany ma
teryi, energii i kształtów są w rzeczy
wistości te same. YV końcu widzieliby
śmy też jasno, jak  życie niezliczonych 
komórek składa się na mechanizm spo
łeczeństwa komórek ustroju ludzkiego, 
jak  do komórek zwojowych mózgu do
chodzą impulsy z komórek zmysłowych, 
ja k  impulsy te zostają przerobione, jak  
w nowej postaci i sile, podobnie jak  
iskry po loncie, przebiegają drogi nerwo
we do komórek serca, mięśni, gruczołów, 
jak  w nich pobudzają materyę już to do 
bardzo żywej akcyi, to znów ją  hamują 
i jak  życie przebiega prawidłowo. Wszy
stko to widzielibyśmy i rozumielibyśmy 
że tu, czy tam pod działaniem komplek
su wrarunków, na zasadzie praw mecha
nicznych, życie w ten sposób przebiegać 
musi, w inny przebiegać nie może. Mo
glibyśmy tę fikcyę jeszcze o stopień je 
den jaśniej uzmysłowić, gdybyśmy sobie 
pomyśleli chemiczną fabrykę mikrosko



.Na 29 W SZECHŚW IAT 459

pijnej komórki powiększoną do rozmia
rów rzeczywistej fabryki chemicznej tak, 
byśmy pomiędzy atomami chodzić mogli, 
jak między wirującemi kołami i walcami 
olbrzymiego domu fabrycznego. W ów 
czas moglibyśmy z całą jasnością śledzić 
mechanizm życia i przekonać się bezpo
średnio tak w szczegółach jak  i w ca
łości o prawidłowości jego przebiegu. 
W jednym tylko punkcie spotkałby m - 
że niejednego zawód, gdyż na wargach 
jego pojawiłoby się powątpiewające py
tanie: „a świadomość1*?

Przypomnę tu pewne rozważanie, któ
re w podobnej formie przeprowadził już 
Leibnitz, a które Du Bois-Reymond po
ruszył w znanej swej mowie ,o siedmiu 
zagadkach świata11.

Du Bois-Reymond pizedstawia nam, 
jak  na podstawie takiej, jak  on się wy
raża „astronomicznej znajomości" proce
sów mózgowych, patrzylibyśmy na, niby 
w przykład matematyczny zamienioną, 
rozgrywającą się mechanikę mózgu, na 
kształt mechaniki maszyny rachunkowej 
i dodaje: „byłoby nieskończenie ciekawą 
rzeczą, gdybyśmy... wiedzieli, jaki wir 
atomów węgla, wodoru, azotu, tlenu, fos
foru i innych odpowiada błogiej rozko
szy muzykalnego odczuwania, jaki wir 
tych atomów odpowiada najwyższej ioz- 
koszy zmysłowej, a jakie wzburzenie mo
lekuł odpowiada szalonemu bólowi porl 
wpływem nieodpowiedniego obchodzenia 
się z nerwem trójdzielnym... Co jednak 
dotyczę samychże procesów duchowych, 
to okazuje się, że nawet w razie astro
nomicznej znajomości organu duszy po
zostałyby dla nas również nieziozumia- 
lemi, jak  obecnie*1. Du Bois-Reymond 
swojem „Ignorabimus11 rezygnuje tedy 
na zawsze z ich wytłumaczę ia i widzi 
tu granicę nieprzebytą dla naszego po
znania.

Czy stanowisko to je s t  uzasadnione? 
A jeśli już przesłanki byłyby błędne? 
Analizujemy mozolnie całą mechanikę 
procesów w komórkach zwojowych kory 
mózgowej w nadziei, że tam znajdziemy 
siedzibę świadomego ndcznwania, wyobra
żenia, następczości myśli i doznajemy 
zawodu, gd) po ukończonej analizie nic i

podobnego zaobserwować się nie udało. 
Bylaż cała ta nadzieja uzasadniona? Czy 
wolno było się spodziewać, że poza spra
wami mechanicznymi zobaczymy jeszcze 
w komórce zwojowej akt świadomości? 
Zdaje mi się, że mamy tu do czynienia 
z błędnem przypuszczeniem. Od czasu 
koncepcyi idei duszy u ludów pierwot
nych zwykliśmy wyobrażać sobie duszę 
jako mieszkankę ciał?. Mówimy o „sie
dzibie" duszy w mózgu. Z tem łączymy 
wyobrażenie dwoistości istoty ludzkiej, 
jej strony cielesnej i duchowej, a nauką 
o „psychofizycznym paralelizmie", która 
sądzi, że doświadczalnie stwierdziła ści
słą równoległość procesów psychicznych 
z pewnemi procesami cielesnemi w ko
rze mózg»wej, wiedza uświęca aż nadto 
ową naiwną ideę prymitywnego praczło
wieka. Twierdzę, że przyjmowanie dwu 
szeregów przebiegów, cielesnego i ducho- 
wego, jest błędem. W tem leży owo 
niesłuszne przypuszczenie, z którego pły
ną wszystkie sprzeczności i trudności, 
z którego wyrosły niezliczone, daremne 
próby rozwiązania mniemanego dualizmu. 
W rzeczywistości is tnb je  tylko jeden je 
dyny szereg procesów, czy nazwiemy je  
procesami cielesnemi, czy duchownemi, 
w tym bowiem wypadku słowa, jak 
„materya“ i „duch“, jak  „ciało“ i „du
sza1*, tracą swe dawne znaczenie. Wszy
stko jest albo duchem, albo materyą. 
Jedynie myśl o „przyczynie*1 objawów 
życiowych stworzyła w zamierzchłych 
czasach ideę duszy, a tom samem duali
styczny rozłam istoty ludzkiej, i tkwi 
w tem dziwna ironia, że sądzimy, jako- 
byśmy fikcyę, która niegdyś miała wy
jaśnić procesy życiowe, drogą analizy 
tychże procesów życiowych tłómaczyć 
musieli—eksperyment, o który tak świe
tnie rozbił się materyalizm. Mozolimy 
się nad problemem, który zgoła nie ist
nieje. Świat, istota ludzka są w istocie 
czemś jednolitem. Błąd, z którego wy
pływają wszelkie nieporozumienia, pole
ga na dualistycznym rozłamie rzeczywi
stości, którego ideę przekazały nam za
mierzchłe czasy drogą dziedziczności.

Zamiast pójść na ślepo za tą  naiwną 
koncepcyą, naukową analiza procesów
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świadomości może posługiwać się tylko 
temi samemi zasadami, które poprzednio 
stosowaliśmy do wszelkiego badania nau
kowego. Zadanie tej anali/y  jedynie po
legać może tylko na stwierdzaniu cało 
kształtu warunków, w jakich ujawniają 
się czucia, wyobrażenia, myśli, uczucia 
i akty woli. Z tą chwilą, gdyśmy wszel
kie warunki zbadali, proces świadomości 
je s t  wytłumaczony. Jes t on, tymże wła
śnie kompleksem warunków. Wyrazy: 
„czucie1*, „wyobrażenie**, „myśl“ i wiele 
innych są tylko krótkiem wyrażeniem 
pewnych kompleksów warunków, podo
bnie ja k  wyrazy „życie“, „ciepło**, „elek- 
tryczność“ oznaczają zupełnie specyficz
ne kompleksy warunków. To, co twórcy 
nauki o tak zwanym „psychofizycznym 
paralelizmie** istotnie stwierdzili, je s t  to 
również tylko fakt, że procesy świado
mości są uwarunkowane, między innemi, 
przez pewne procesy fizyologiczne w 
mózgu. Tylko ten stosunek zależności 
istotnie je s t  w doświadczeniu dany, a nie 
t. zwana równoległość dwu szeregów 
procesów, cielesnych i duchowych.

Gdybyśmy zatem mogli, stosownie do 
naszej fikcyi, ogarnąć cały, rozgrywają
cy się proces w komórkach mózgu aż 
do ruchu każdego atomu, i gdybyśmy 
zarazem znali wszystkie poza mózgiem 
leżące czynniki całego kompleksu wa
runków, rozumielibyśmy też, w jak i spo
sób powstaje świadomość.

Powodem, że Du Bois - Reymond nie 
uwzględnił poznania tego, jest tylko j e 
go dualistyczny punkt wyjścia. Du Bois- 
Reymond przeprowadza następujące roz
ważanie. Wyobraźmy sobie, że mecha
niczną sztuką wszystkie atomy, z k tó 
rych składał się Cezar gdy przeszedł Ru
bikon, zostały w jednym momencie na 
swe miejsce przywrócone i odpowiednią 
prędkością opatrzone, to Cezar zostałby 
przywrócony nie tylko cieleśnie lecz i du 
chowo. „Sztucznie do życia przywróco
ny Cezar miałby te same czucia, dąże
nia, wyobrażenia, jak  jego pierwowzór 
nad Rubikonem**. Jednakże, powiada da
lej Du Bois-Reymont, twórca tego sz tu
cznego Cezara nie rozumiałby sam, w j a 

ki sposób przez niego nagrupowane ato
my „spełniają duchowe czynności jego 
sztucznego wytworu-. Ostatnia ta myśl 
wielkiego fizyologa nasuwa przypuszcze
nie, że wr gruncie rzeczy był on prze
cież nieco rozczarowany tem, że „duszy" 
w komórkach mózgowych dostrzedz nie 
można, albowiem myśl ta  Du Bois-Rey- 
monda świadczy, że twórca jej przyjmu
je jeszcze istnienie duszy obok ciała, że 
nie spostrzegłszy się, przyjmuje ten na
iwny dualizm.

W istocie tu znajdujemy punkt, i to 
jedyny punkt, który dziś jeszcze wielu 
powoduje, że trwają przy dawnym dua
lizmie ciała i duszy. Mówi się sobie, że 
przecież istnieje zasadnicza różnica mię
dzy jednem a drugiem. Wszystkie pro
cesy Cielesne są zmysłowo dostrzegalne, 
duchowe procesy, zaś nie. Nie uświa
damia się jednak sobie, że byłoby s ta 
nowczo niedorzecznie, gdyby ktoś usiło
wał czucia i myśli drugiego dostrzedz 
jako własne, tegoż rodzaju czucia w 
mózgu tamtego. Czucia te i myśli wy
stępują przecież tylko tu, gdzie dany 
kompleks warunków został urzeczywist
niony. Zachodzi to wprawrdzie u czło
wieka, u którego właśnie dane czucie 
istnieje, np. wrażenie kwiatu, na który 
w danej chwili patrzy, jednakowoż nie 
u mnie, gdy ja  w tej chwili mózg jego 
obserwuję. Podczas gdy to czynię, is t
nieje przecież u mnie zgoła inny kom
pleks warunków' niż u niego, podczas 
gdy kwiat ogląda i odpowiednio do tego 
mam ja  też zgoia inne czucie niż on, 
mianowicie wrażenie jego mózgu. Jeżeli 
natomiast, patrząc na ten sam kwiat, 
stworzę taki sam kompleks warunków u 
siebie, jak i u niego istnieje, powstanie 
też i u mnie to samo czucie. W  grun
cie rzeczy popełniono zatem tylko jeden 
jedyny mały błąd, gdy się pokuszono 
widzieć czyjeś czucia w jego mózgu: nie 
odróżniono tylko faktu „moje“ a „twoje ". 
Tylko tam, gdzie istnieją jednakie wa
runki, są też jednakie czucia. Całe na
sze zadanie w badaniu mechaniki czucia, 
wyobrażenia i myśli polega, jak  wszę
dzie w badaniu naukowem, tylko na wy- 

i  kazaniu całokształtu ich warunków. To
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je s t  i pozostanie ostatnim wyrazem mą
drości.

Porzućmy już raz przecie przyzwycza
jenie szukania w świecie „przyczyn" 
procesów, a przyzwyczajmy się analizo
wać ich warunki. Świat, bowiem jest 
przecież wielkim kompleksem, w którym 
nawet najdrobniejsze ogniwo je s t  jedno
znacznie określone. Martwe przedmioty 
i świat żywy, człowiek z poezyą i dąże
niem swojem, kultura ludzka z jej ide
ałami, które sobie sam człowiek wśród 
potężnej pracy stworzył, wszystko to jest 
tylko wyrazem określonych warunków, 
zmieniających i rozwijających się we
dług jednego prawa.

„Na zasadzie odwiecznych, spiżowych, 
wielkich praw, wszyscy musimy zata
czać krąg b y tu “.

Tłum. Gizela Goldfinger.

Z powodu artykułu „Kompas podróżny z 18 stulecia"

zam ieszczonego w  Nu 20 „W szechśw iata" z r. b.

Opis kom pasu zaczyna się od słów: „W
JVb 43 „ W szechśw ia ta“ z r. 1902, w a r ty 
kule o przyrządach do oznaczenia czasu, o 
kompasie t u  opisanym niema wzmianki, za 
pewne więc mało j e s t  on znany". Ponie
waż a r ty k u ł  ten  w ro k u  1902 wyszedł z 
pod mego pióra, czuję się więc w obowiąz
ku podać kilka słów wyjaśnienia.

Pe łny  jego ty tu ł  brzmi: „P rzyrząd  naj
prostszy do oznaczenia czasu“ ; je s t  tam 
mowa o tró jkąc ie  A rge land ra  i obrączce 
słonecznej Kowalskiego, jako  najprostszych  
przyrządach, o p a r ty ch  na jednej i tej samej 
zasadzie, t. z. wysokości odpowiadających. 
Najprostszemi p rzyrządy  te  nazywam  d la te
go, że każdy ła two może sam sobie je  zro
bić, gdyż  nie wym agają  żadnej dokładności 
w wykonaniu , a pomimo tego, w razie um ie
ję tn eg o  zastosowania oznaczają czas dokład
nie do +  2 sekund. Opisanego zaś kom 
pasu w 20 nie możemy nazwać p rzyrzą
dem najprostszym, ani też mogącym dać t a 
ką dokładność. N ajprostszym  nazwać nie 
możemy go dlatego, że w ym aga  nadzwyczaj 
dokładnej, precyzyjnej roboty . Dotyczę- to 
szczególniej podziałki, znajdującej się na li
nijce, wyobrażającej oś ziemską, na której 
znajdują  się s topnie  zboczenia słońca w od
powiednie dnie i miesiące. L in ijka  ta  ze

| względu na  niejednakowe linijne rozmiary 
stopnia nie dopuszcza podziału na drobno 
ezęśoi stopnia, co umożliwiłoby dokładne 
nastawienie zaopatrzonej w noniusz blaszki 
z otworkiem. Podziałka ta  rysuje  się w ta 
ki sposób, że wierzchołek k ą ta  zboozenia 
słońca opiera się o obwód koła równikowe
go, jedno jego  ramię znajduje się wtedy w 
płaszczyźnie równika, d rugie  zaś sięga osi 
w miejscu odpowiedniego k ą ta ,  k tó ry  ry su 
jem y. Z te g o  wynika, że robota  ta  musi 
być nadzwyczaj dokładna, a koło równiko
we dokładnie pionowe do osi, na tej bowiem 
dokładności jedynie  zależy dobre ustawienie  
wolno wiszącego przyrządu, wychodząc z 
zasady, że promień słoneczny przecina oś 
ziemską pod kątem  rów nym  90°— S. Kąt 
ten  staje się wyraźnym , kiedy słońue z n a j 
duje się w pobliżu pierwszego koła wierz
chołkowego, od niego więc zależy dobre 
ustawienie kompasu. Nie przeczę, że u ży 
cie tego p rzyrządu  je s t  proste  z powodu te  
go, że obchodzimy się bez poziomnicy i igły 
magnesowej, s tosow anych  zwykle w kom pa
sach ruchom ych , ale to  jeszcze nie przema
wia za nim, aby go nazywać przyrządem 
najprostszym do oznaczenia czasu. Co zaś 
dotyczę dokładności w oznaczeniu czasu, to 
naw et wobec 1 5 |  cm średnicy koła równi
kowego dokładność ta  wahać się może w 
g ran icach  k ilku  m inut.

W  bibliotece mojej znajduje się dzieło 
p. t.: „Sun - dials and Roses of Y e s te rd a y “ , 
w którem  a u to r  nazywa tego rodzaju  kom 
pas, „Universal R ing dial“ . R ysunk i przed
s tawiają tam  kompas rozłożony ( jak  w .Nś 
20) i złożony, a także jego modyfikacye: 
na jednym  ry su n k u  zamiast linijki, wyobra
żającej oś ziemską, je s t  koło, na drug im  ta 
ki sam kompas (jak w ,i\e 20) ty lko  z pod
stawą, igłą magnesową i w ytw ornej roboty 
oprawą.

Dla ch cący ch  bliżej zapoznać się z tego 
rodzaju  kompasem, przy taczam in extenso, 
opis zaczerpnięty z wyżej wymienionego 
dzieła:

„...This is a very good example of a com- 
moti form of this dial, which was greatly  
used in E ng land  in the  seven teen th  and 
e igh teen th  centuries. I t  is, as may be seen 
in the  illustration. a kind of armillary sphe- 
re showing the  circles of the  e ą u a to r  and 
the  meridian togother w ith  the  polar axis 
( the bar across the Centre), which is mar- 
ked with th e  names of the  m onths and bas 
on it  a sliding gnomon with a t iny  hole in 
the oentre. The whole is pivoted toge the r  
in such a m anner th a t  it  oan be flattened 
ou t and can  be carried  conveniently  in the 
pocket. The meridian r ing  is m arked with 

j degrees, and the  suspending  ćłip is mova- 
' ble so it  can be placed in proper position
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accord ing  to th e  la t i tude . W h e n  in use, 
it  is helrl up  by the  r ing  and tu rn ed  un ti l  
a l i t t le  line of l igh t  falling t h rough  the  hole 
in th e  gnomon s tr ikes  on the  cen tre  line 
of th e  hour circle, and th u s  tells th e  co r
rec t  time. This l.our circle is m arked  with 
tw o sets  of num erals , one for forenoon and 
one for af ternoon. The gnom on .must of 
course  be curefully  set to the  position pro- 
pe r  for the  m onth  of the  year,  as słiown 
on th e  table of m onths m arked  011 th e  
axis“ .

Brak więc, wzmianki w moim a r ty k u le  z 
roku  1902 zależał nie od nieznajomości kom 
pasu opisanego w J\s 20, lecz był spowodo
wany przez to, że nie leżało to w założeniu 
mego a r ty k u łu ,  ja k  nie leżało w jego  zało
żeniu opisanie wielu innych  dogodniejszych 
w użyciu , ale bardziej z łożonych, p rzy rzą 
dów do oznaczania czasu.

Dr. Feliks Przypkowski

K R O N IK A  NAUKOWA.

Roślinność Nowej Zelandyi. W yspa ta  
zasługuje  na to, aby być uważaną za osob
ny obszar botaniczny, w sam ej-rzeczy , zna- 
leśó ta m  można przedstawicieli flor z w ro tn i
kowej, podzwrotnikowej i an ta rk ty czn e j .  
Form  endem icznych  je s t  na Nowej Zelandyi 
szczególnie dużo i, j a k  na większości wysp,ro- | 
dzajów endem icznych  je s t  s to sunkow o  mało w 
.stosunku do endem icznych  g a tu n k ó w . W  pra- j 
cy, niedawno opublikowanej, T . F .  Cheeseman, 
konserw ator  m u z tu m  w A uck landz ie ,  wyli- 
licza 1571 ga tunków  flory naczyniowej na 
ty m  arch ipelagu . Ilość sk ry  tokw ia tow ych  
j e s t  s tosunkow o znaozna: 256 g a tunków , 
z k tó ry ch  138 paproci. Są to przeważnie 
paprocie drzewiaste , jak  n iek tó re  Cyat.he 
aceae, rosnące u  zakończeń języków  lodow
cowych, oraz formy traw iaste ,  j a k  np. 
przedstawiciele  rodzaju  H ym enophyllum , któr 
ry sam  jeden  zawiera aż 20 ga tunków .

Około V4 g a tu n k ó w  (1143) należy do en 
dem icznych. Z tej liczby 789 znaleziono 
na obu wyspach 456 na wyspie  południo
wej, 219 — na północnej, 23 — na  w yspach  
Kermadec, 25— na w yspach  C hatham , 10 — 
na wyspie S tew ar t  i 48 na m ałych  w yspach  
na południe  od Nowej Zelandyi (A uck land , 
Campbell, A n tipodes i M acąuarie),

Z 428 ga tunków , w spólnych  z innemi 
krajam i, 366 należy do Austra li i ,  108 — do | 
A m eryk i południowej. Pokrew ieństw o flor 
nowozelandzkiej i austra lijsk iej w ynika  z po- j  

szukiwań. nad rozmieszczeniem s torczyko-

watych; z 21 rodzajów, znalezionych na 
Nowej Zelandyi, 19 istnieje w Australii ,  
a 8 —znanych  jes t  ty lko w obu ty c h  k ra 
jach, wreszcie rodzaj Towsonia zawiera je 
den ty lko  g a tu n ek ,  żyjący na wyspie po
łudniowej (T. defiexa Cheesem). N atom iast 
roślinność lasów na N o w tj  Zelandyi jes t  
zupełnie  niepodobna do takiej roślinności 
w A ustra li i .  Mała ilość przedstawicieli ro
dziny s trąkow ców , tak  rozpowszechnionej 
w Australii ,  s tanowi jed n ą  z najbardziej 
zw raca jących  uw agę  właściwości flory na 
Nowej Zelandyi, na  26 g a tu n k ó w  (7 rodza
jów), 21 należy do endem icznych (w szyst
kie stanowią rodzaj Carmichaelia) z wy
ją tk iem  N o tospart ium  Carmichaeliae Hook 
J . ,  N. to ru losum  T. K irk  i Carallospar- 
t ium  crostioaule A rm str .  na wyspie po łud
niowej.

Najważniejszą rolę g ra  rodzina złożonych, 
sk ładająca się z 221 ga tunków , z k tó ry ch  
43 należy do radzaju  Celmisia (zasiąg gó r
ski i alpejski), całkowicie endemicznego 
z w yją tk iem  C. łongifolia Cars. N a jb a r 
dziej boga tym  rodzajem z jaw nokw ia tow ych  
je s t  Veronica  (Przetarzn ik), obejmująca 84 
g a tu n k i ,  również prawie wszystkie ende
miczne. N a  a rch ipelagu  znajdują  się ty lko  
dwie palm y, z rodzaju Rhopałostyiis, k t ó 
ry c h  zasiąg sięga aż do wyspy Norfolk. 
i ’rzez imigracyę flora Nowej Zelandyi wzbo
gaca  się ciągle w elem enty  obce.

L . H
(La G eographie, X V II, iNi> 1 ).

Traw ien ie U chomika. Trawienie zwierząt, 
posiadających  żołądek wielo komorowy, do
tychczas  je s t  bardzo mało zbadane, gdyż 
sp o tykam y  tu ta j  na drodze badania doświad
czalnego trudnośc i  tak  wielkie, że do dziś 
nie udało się je  pokonać. To też bardzo 
C iekaw e są s tu d y a  nad zwierzętami, zajmu- 
jącem i pod względem budowy żołądka miej
sce pośrednie między zwierzętami przer/.u- 
wającemi, a posiadającemi zwykły żołądek 
jednokom orow y. W a ru n k o m  ty m  odpowia
da właśnie chomik (Cricetus frum entarius) . 
Z badań  niedawno przeprow adzonych  przez 
p. S ch eu n e r ta ,  można wyprowadzić wnioski 
nastę; ujące: kieszenie policzkowe służą jed y 
nie do zbierania i przenoszenia pokarmów. 
Jakko lw iek  zaw artość  ty c h  kieszeni je s t  
śliną, nie udało się jednak  zauważyć żadne
go wpływ u na pakarm . Nie podlega on 
tam  ani traw ieniu , ani maceracyi, ani też 
lepiej si§ w następstw ie  nie przechowuje. 
Ś lina chom ika zawiera fe rm ent amylolitycz- 
ny, w y tw arzan y  głównie przez gruczoł przy- 
uszny. Żołądek chom ika nigdy się ca łko 
wicie nie wrypróżnia . Dzieli się on w yraź
nie na dwie części: przednią i gruczołową, 
W pierwszej z n ich odbywa się ty lko mie
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szanie i rozdrabnianie pokarm u. Jeżeli zwie
rzę przy jm uje  kilka rodzajów pokarm u, po
siadających jednakow ą konsystenc^ę , to  g łó 
wna ich ilość przedostaje się do części przed- j  
niej w ten  sposób, że pokarm y wpierw 
przełknięte  znajdują  się u ślepego końca, a 
późniejsze leżą bliżej wejścia do żołądka g ru 
czołowego. Niewielkie ilości pokarm u do 
s ta ją  się odrazu do żołądka gruczołowego 
przez ryn ienkę  przełykową; tu ta j  można 
również zauważyć wyraźne uw arstw ienie  i 
pokarm y prze łkn ię te  prędzej leżą koło czę
ści przedniej, a późniejsze uk ładają  się przy 
końcu ryn ienki przełykowej. Jeżeli będzie
my chomikowi dawali pokarm y różnej kon- 
systencyi, to substancye  rzadkie, zawiera
jące dużo wody idą odrazn do żołądka g r u 
czołowego, a pokarm y suche, tw arde  do 
części przedniej, gdzie poddawane są roz
drabnian iu  i mieszaniu z innemi znajdujące- 
mi się tam  substancyam i. W  ciągu bardzo 
k ró tk iego  czasu zawartość zaczyna przecho
dzić do żołądka gruczołowego i w 4 — 5 go
dzin znajdujem y w całym żołądku je d n a k o 
wą zawartość. W  ciągu pierwszych dwóch 
godzin w częśui przedniej panuje  reakcya  obo
jętna, a po tem  kwaśna. Nigdy jednak  nie 
w ystępu je  wolny kw as solny. Zawartość 
żołądka gruczołowego zawsze jest  kwaśna; 
HCI n ożna w ykryć  dopiero po dwugodzinnym 
traw ien iu . W  obu częściach żołądka od
bywają się procesy odmienne; w części 
przedniej ulegają t raw ien iu  wodany węgla, 
a w żołądku gruczołowym-—trawienie białka.

J. 8.

Brózdkowanie dzieworodne jaj ptasich.
Spraw a brózdkowania jaj p tas ich  niezapłod- 
niotiych była roztrząsana wielokrotnie. Już  
dawniej Oellacher, Molta Maia, D uva l— wi
dzieli w procesach zachodzących w „blasto- 
dermie dzieworodnej*1 p taków  brózdkowanie 
rzeczywiste; Duval naw et sądził, że blasto- 
dermy takie , tw orzące się po zniesieniu j a 
ja ,  mogą nam dać obraz brózdkowania nor
malnego, jak ie  ja jko  zapłodnione przechodzi 
jeszcze przed opuszczeniem jajowodu. Przed 
la ty  t r z y n a s tu  B a rfu r th  i L a u  wypowiedzieli , 
się w znaczeniu  zupełnie odmiennem: z ich 
badań  miało wynikać, że procesy, zachodzą
ce w blastoderm ie „dzieworodnej", nie mają 
nic wspólnego z rozwojem normalnym, spó- 
źn on) m Zwracali oni uw agę  na fragmen- | 
tacy ę  jąder,  b rak  figur koryok ine tycznych , 
wakuolizacyę patologiczną, wreszcie brak j ą 
d e r  w rzekom ych blastonoronach.

N iedawno wszakże (C. R. Soc. Biol. kw ie
cień 1908) badanie Lecaillona w P aryżu  
znowu wykazały, że zjawiska, zachodzące w 
ja ju  niezapłodniouem ptaków , nie mogą być 
ro zp a try w an e  jako  bezw arunkow o patologi
czne, lecz że m am y prawo mówić t u  o pe

wnego rodzaju partenogenezie , nie docho
dzącej zresztą do u tw orzen ia  właściwego 
ciała zarodka: stwierdził on mianowicie obec
ność jąder n iewątpliwych w blastonoronach, 
a naw et prawdziwy ich podział karyokine- 
tyczny .

Sprawa ta  więc zostaje podniesiona na 
nowo. Należałoby obecnie, skoro mamy już 
pewien zasób spostrzeżeń nad brózdkowa- 
niem normalnem jaj p tasich  zapłodnionych 
(w jajowodzie)—sprawdzić, o ile brózdkowa
nie „dzieworodne" odchyla się od norm al
nego.

J. T.

Poszukiwania oceanograficzne wzdłuż w y
brzeża zachodniego Grenlandyi Królewska 
dyrekcy a handlowa na tej wyspie postano
wiła zbadać w sposób m etodyczny stosunki 
oceanograficzne wzdłuż wspomnianego wy
brzeża, oraz wyśledzić, czy istnieją w tych  
okolicach ry b y  jadalne; idzie mianowicie
0 dostarczenie Eskimosom now ych środków 
pożywienia. N a  obszarze tym  ryb  je s t  b a r 
dzo dużo. Między 60°30' a 68°10' szer. półn. 
wzdłuż brzegu ciągną się zresztą rozległe 
ławice, E k sp ed y cy a ,  zorganizowana dzięki 
s taraniom  dy rek to ra  handlowego Grenlandyi
1 złożona z Dr. Johsa  Schm idta , oraz Ad. 
Jensena  w yruszy  w drogę na s ta tk u  Tialf, 
spe yalnie w tym  celu przerobionym i za
opatrzonym w motor naftowy o siło 50 ko
ni. Nad pracam i zoologicznemi czuwać bę
dzie Ad. Jensen ,  nad oceanografirznemi— 
J .  N. Nielsen. Poszukiwania  będą rozpo
częte lego la ta  i ukończone w 1909 r. S u 
ma wyasygnowana wynosi 200.000 fr.

L. H.
(La Geograplrie XVTT, „Nb 1).

Złoto i srebro w głębiach Atlantyku. P.
L u th e r  W agoner dokonał prób nad zaw ar
tością  złota i srebra  w piasku, w yjętym  w 
kilku miejscowościach z dna A t la n ty k u .

O trzym ano nas tępu jące  dane (dla różnych 
miejscowości): złota (w miligramach na m etr  
sześcienny piasku) 15, 44, 66, 125, 145 i 
267, a srebra: 304, 353, 377, 414, 1014, 
1963. Zawartość złota i s rebra  znajduje się 
w s to su n k u  do głębi, z k tó rych  czerpano 
piasek: im dno znajduje się niżej, ty m  za
wartość obu metali je s t  większa.

Klimat Kalifornii W s k u te k  konfiguracyi 
lądu i sąsiedztwa z morzem Kalifornia po
siada k lim at zupełnie n iezw ykły . Silne na
grzanie  lądu  łączy się z względnie nizką 
te m p e ra tu rą  Oceanu Spokojnego, to też nie 
je s t  rzeczą nadzw yczajna obserwować róż
nic • 25° między dwiema miejscowościami, 
odległemi o 80 kilometrów. Podług  obser-

I
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wacyi p. Alex. G. Addte, dokonanych w 
San - Francisco, szybkość wiatru o godz. 2 
w nocy wynosi 9 m 5, a zatem jest 3 razy 
większa, niż o godz. 3 rano. Skutkiem tych 
osobliwości, lato jest względnie świeże na 
pobrzcżu: przeciętna tem peratura  w lipcu
w San-Francisco równa się 13,°3 i jest n ie
co niższa niż w kwietniu i sierpniu w tej 
samej miejscowości a prawie jednakowa z 
tem peraturą  Paryża w maju.

Obfitość mgieł jest również charak terys ty 
czna dla klimatu Kalifornii. W  ostatnich

latach obserwowano ławice mgieł, ciągnące 
się na przestrzeni 2,500 kilometrów wzdłuż 
wybrzeży i zakrywające morze na szero
kość 80 kilom.

W res/cie opad deszczów jest niezwykle 
nierównomierny i zmienia się z każdym ro
kiem, co oczywiście niedodatnio wpływa na 
zbiory. Tak np. w San - Diego w nie
których latach stosunek opadów ma się, 
jak 1 : 7  (93 mm  w r. 1876 i 660 mm  w 
1883).

T .

(Z*

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y
z a  c z a s  od  1 / V I I  do  1 0 /V I I  1908 r.

spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej Centralnej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
z

ie
ń B arom etr red. 

do 0° i na cięż
kość 700 mm

Tem peratura w st. Cels.
Kierunek i predk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0 - 1 0 )
2 3 
3 “ 

<« 0

mm

UW AGI

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. [ 1 p. 9 w. N ajw . N ajn . 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. l p . 9 w.

1 '■57,4 56,8»(50,4 10,9 16,6 14,8 17,5 8,5 n 4 n 4 N W , 0 5 0 7 4 —

2 53,1 5;>,8 51,3 13,8 18.7 16,3 19,5 10,5 NW, W 3 N , S 9 0 6 5 —

3 48,5 46,9 46,2 15,8 21,8 16,8 23,8 12,6 N , N j w 3 10 5 8 2,3 • 7 p. / :  * n.

4 44,9 44.9 46,9 14,2 18,4 14,8 20,4 13,4 w . w* :N , 10 10. 8 5,7 • a. p.

5 46,9 46,0 46,8 13,8 20,0 13,8 20,0 11,4 W , W 5 W., 10 9 9 1,9 •  U 40 a. i n.

6 16,4 « 6 ,S 47,4 10,0 15,8 15,0 16,8 9,0 N i Nr, N W , 10 0 8 9 —

7 47,8 43,1 47,8 15,6 22,0 17,8 23,3 11,4 NW, W 5 ■w. 0 0 0 7 6 —

8 47,8 47,7 46,9 Mi,4 20,4 17,2 21,1 13,7 NW, K W,, NW, 10 9 10 )3,7 •  7 p. i 11.

9 47,1 46,8 45,1 13,8 18,7 16,4 19,6 13,0 W, W, W , 10 0 5 10 16,1 •  w  n o cy

10 45,3 47,4 50,4 13,6 17,8 16,0 19,8 12,2 N , N 5 N W , .10 9 1 0,0 •  845 a. d r.

Śre
dnie 48,5 48,4 48,5 113,°8 19,°0 15,99 20,°2 11,°6 1,7 3,9 2,5 8,4 7,5 7,0 —

Stan średni barom etru za dekadę Vs r.'*’}- 1 p —f- 3 w.) = 7 4 8 ,4  mm

Tem peratura średnia za dekadę: 1 / 4 (7 r.—j" 1 P " | w )=  16°,2 Cels
Suma opadu za dekadę: =  29,7 mm

T R E Ś Ć :  L . d e  L a u n a y .  H i s to r y a  t e o r y i  g e o lo g ic z n y c h ,  t łu m . L  H .—E w o lu c y a  u z ę b ie n ia
u  z w ie r z ą t  s s ą c y c h  n iż s ż o rz ę d n y c h , p rz e z  h j r .— M . V e rw o rn . Z b a d a n ie  ż y c ia , t łu m . G iz e la  G o ld lin -  
g e r .— Z  pow odW  a r ty k u łu  „ K o m p a s  p o d ró ż n y  z 18 s tu le c ia " ,  p rz e z  d - r a  F e l ik s a  P r z y p k o w s k ie g o .— 
K ro n ik a  n a u k o w a . -  B u le ty n  m e te o ro lo g ic z n y .

W y d a w c a  W. W róblewski R e d a k t o r  Br. Znatowicz.

D rukarnia 1 -. Bogusławskiego. Ś-to-Krżyskia N r. 11. Telefonu 195-52.




