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S T A N  Ż Y C I A .

Z różnych stron pytają mnie, co my
ślę o życiu, uważanem w oddzielnej ko
mórce, w najprostszym pełzaku, albo też 
przejawiającem się w swych postaciach 
najwyższych w istocie świadomej, my
ślącej, obdarzonej wolą i przedsiębior
czością.

Poprobuję odpowiedzieć w sposób jak 
można najkrótszy.

Życie je s t  stanem działalności, to jest 
wymian prawidłowych, których wyni
kiem je s t  utrzymanie typu określonego 
w każdym gatunku roślinnym czy zwie
rzęcym. W gatunkach wyższych do tej 
działalności, prawidłowej choć niezrozu
miałej, dołącza się jeszcze świadomość 
wrażeń zzewnątrz otrzymanych i zdol
ność porównywania ich między sobą, 
z której rodzi się myślenie.

Pragnąłbym przedewszystkiem wyka
zać, że prawa i siły, rządzące zachowa
niem i działalnością istoty, obdarzonej

życiem, są też same, którym podlega 
| materya nieożywiona.

Przez długie czasy trzymano się mnie
mania przeciwnego, opierając się przede
wszystkiem na rozkładzie, jak  sądzono, 
samorzutnym, któremu ulegają tkanki 
iśtoty żyjącej po jej śmierci. Mówiono, 
że materyały wydatnie nietrwałe naszych 
organów są bronione przed rozkładem 
przez swoistą siłę, „siłę życiową", która 
znika razem z życiem. Ale Pasteur do
wiódł, że materyały, pozornie najbardziej 
nietrwałe, naszych tkanek, tkanka ner
wowa, mięśnie, krew i t. d. zachowują 
się nieograniczenie długo bez zmiany, j e 
żeli będą ochronione od działania dro
bnoustrojów, tych istotnych czynników 
gnicia.

Inny pogląd, panujący w nauce jesz
cze mniej więcej przed pół wiekiem, 
przyjmował, że ciała, składające jestes
twa żywe, powstawać mogą pod wpły
wem życia, którego wpływ i piętno no
szą jakoby stale na sobie. Tylko zwie
rzęta lub rośliny mogą wytwarzać biał
ko, cukier, mączkę, mocznik, alkohol, 
z których powstaje komórka żyjąca.

Ale w r. 1828 Woehler otrzymał syn
tetycznie mocznik; w r. 1855 Berthelot
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odtworzył sztucznie alkohol, wychodząc 
z dwutlenku węgla i wody; w r. 1868 
Graebe i Liebermann przygotowali sztu
cznie alizaryuę, główny barwnik marza- 
ny. Później już syntezy całkowite pro
duktów roślinnych i zwierzęcych szybko 
następowały jedna po drugiej; E. Fischer 
otrzymuje sztucznie cukry i dokonywa 
całkowitej syntezy najprostszych związ
ków z gromady ciał białkowatych.

Pozostawał jednak jeszcze jeden za
rzut, jedna tajemnica. W ytwory życia 
roślinnego lub zwierzęcego mają po wię
kszej części zdolność zwracania nalewro 
lub naprawo promienia światła, który 
uległ polaryzacyi obrotowej. Zdolność 
wytwarzania związków, działających na 
światło spolaryzowane, Pasteur uważał 
za wyłączną właściwość komórek żyją
cych, z natury swej niesymetrycznych; 
sztuka pracowni chemicznej mogła wy
dać tylko ciała symetryczne, a więc opty
cznie obojętne. Ale Jungfleisch w 1873 
roku dowiódł, że można wytwarzać sztu
cznie związki obdarzone zdolnością zwra
cania i że, przeto, ta  ostatnia własność 
ni« znamionuje wpływu działalności ży
ciowej.

Jeżeli materya, która tworzy istotę ży
jącą, nie ma początku tajemniczego, j e 
żeli może być sztucznie otrzymana ze 
wszystkiemi swemi własnościami, to czy 
jej agregaty, kiedy się już złożyły w tk a n 
ki żyjące, podlegają w7 czasie życia p ra 
wom fizyko-chemicznym materyi nieoży
wionej?

Na to pytanie można dać odpowiedź 
twierdzącą, opierając się na wielu sze
regach dowydów. Przytoczę jeden tyl
ko, lecz wystarczający.

Kiedy pożywienie przechodzi przez na 
sze narządy i tam zamienia się ostatecz
nie na dwutlenek węgla, wodę, mocznik 
i t. d., ulegając bardziej lub mniej zu
pełnemu utlenieniu, czy ciepło w ynika
jące z tego spalenia, energia, która z nie
go pochodzi, je s t  takaż sama i w takiej 
samej tworzy się ilości, ja k  byłoby, gdy
by to pożywienie zostało zamienione 
w też same produkty spalenia w naszych 
przyrządach laboratoryjnych albo w ogni
sku pieca?

Dla zbadania tej delikatnej sprawy 
A twater przed jakiemiś piętnastu la ty  
zbudował swoję „izbę oddechowąu. Jest 
to komora metalowa z potrójnemi ścia
nami, które zapobiegają wszelkim s tra 
tom ciepła; człowiek, poddany doświad
czeniu, może w niej spędzać dnie i no
cy, pobierać żywność, analizowaną po
przednio, oddawać nazewnątrz wydzieli
ny, działać, pracować, spać, — gdy tym 
czasem obserwTator zapisuje ściśle ilości 
ciepła (albo pracy zamienionej na ciepło), 
wytworzonego w tem środowisku, jak 
również ilości wody, dwutlenku węgla, 
mocznika i t. d., wydzielonych przez 
osobnika poddanego doświadczeniu. Otóż 
w roku 1904 Atwater przetrzymał w swej 
izbie różnych młodych ludzi w ciągu 
czasu, wynoszącego ogółem 155 dni i zna
lazł, że suma energii (cieplnej i mecha
nicznej), wytworzonej przez nich w tym 
czasie i ocenionej zapomocą bardzo do- 
wyipnycli urządzeń pomocniczych apa
ratu, wyniosła 449 950 kaloryj. Oblicza
jąc zaś ilość energii, odpowiadającą po
żywieniu, które owi ludzie przyjęli pod
czas doświadczenia, jeżeliby pożywienie 
to było spalone bezpośrednio przez tlen 
w kalorymetrze zwyczajnym, otrzymali
byśmy 450 000 kaloryj. Mamy więc w obu 
razach tożsamość prawie bezwzględną, 
jeżeli pominiemy brak 50 kaloryj (czyli 
jednej dziewięciotysiącznej obliczonej ilo
ści ciepła), brak nieunikniony wobec ko
niecznych drobnych błędów w doświad
czeniu tak delikatnem.

Z tych znakomitych doświadczeń mu
simy wyciągnąć wniosek, że istota ży
jąca, czy ona spi lub czuwa, czy spoczy
wa albo pracuje fizycznie lub umysłowo 
(gdyż wszystkie te warunki były bada
ne kolejno i szczegółowo w izbie odde
chowej Atw7atera), zawsze, pobierając da
ną ilość pożywienia, wytwarza tęż samę 
ilość energii, i że ta ilość je s t  właśnie 
takaż sama, jak  wytworzyłaby się, gdy
by owo pożywienie uległo spaleniu w na
szych zwykłych przyrządach do spalania 
albo w ognisku zwykłego pieca.

Ze spostrzeżeń tych wryciągamy wnio
sek, który już Berthelot wypowiedział 
przed doświadczeniami Atwatera, że
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„utrzymanie żyeia nie zużywa 
„żadnej postaci energii, życiu 
„samemu właściwej".

Gdybyśmy w izbie kalorymetrycznej 
spalili wprost zapomocą tleuu spożyte 
pokarmy: cukier, tłuszcz, nawet mięso, 
aż do stanu mocznika; gdybyśmy tam 
pozwolili żyć drożdżom, pełzakom, mięki- 
szowi owoców, zwierzęciu dzikiemu, albo 
genialnemu człowiekowi, w razie rówrnych 
ilości jednakowego pożywienia, zamienio
nych w takież same ąuanta dwutlenku 
węgla, wody i mocznika, znaleźlibyśmy 
jednaką ilość całkowitą energii, obliczo
nej W jednostkach ciepła. Tak więc spo
sób rozkładu materyi żyjącej, jej postać 
w danej chwili, stan życia wszelkiego 
jestestwa żywego, utrzymanie tego ży
cia—to wrszystko nie wpływra na zużycie 
energii, nie sprowadza zatraty najmniej
szej jej cząstki. Jak doskonale powie
dział Berthelot—utrzymanie stanu życia 
nie zużywa najmniejszej cząstki energii.

Jeżeli utrzymanie stanu życia nie po
ciąga za sobą zużycia energii, toż samo 
stosuje się a fortiori do poczucia we
wnętrznego czyli świadomości tego sta- I 
nu, a u istot wyższych—do porównywa
nia wrrażeń otrzymanych, z którego ro
dzi się myślenie.

Wnioskujemy przeto, że istota żyjąca 
zużytkowruje do przemian, w niej zacho
dzących, energię materyalną, która, prze
chodząc przez je j narządy, pozwala im 
działać. Ale rozmaite właściwości, na
byte przez tę istotę pod wpływem wra
żeń, albo przekazane jej na drodze dzie
dziczenia, nie okazują żadnego działania 
na zużycie owej energii. Jednem sło
wem stany osiągnięte i a fortiori poczu
cia wewnętrzne albo porównywanie tych 
stanów materyalnych, niebędąc aktami 
modyfikacyi łych stanów, ale wyprost po- 
równywaniami albo postrzeżeniami, nie 
równoważą się z żadną ilością energii 
we właściwem znaczeniu słowa.

Tak więc doświadczenie i logika pro
wadzą nas do wniosku, żę zjawiska wła
ściwe życiu wyższemu, jako to:

a) stan świadomości, który pozwala nam 
dostrzegać WTażenia otrzymane i uczy 
nas o naszein „ja“ i o świecie zewnętrz
nym;

b) zdolność porównywania tych wrażeń, 
która je s t  początkiem myśli;

c) przejawy woli, które skłaniają nas 
do spoczynku lub działania;

d) akty rozumu, które dają nam sąd
0 prawdzie i błędzie, o dobrem i złem,
1 które wzbudzają w nas poczucie odpo
wiedzialności za nasze czyny:

to wszystko je s t  niemateryalne.
O ile bowiem jest rzeczą niezaprzeczo

ną, o ile jest rzeczą całkowicie pewną, 
że energia jest zużywana, gdy idzie o do
starczenie nam wrażeń, przychodzących 
zzewnątrz, to również napewno niema 
ani wydatku, ani jakiejkolwiek przemia
ny energii w razie stwierdzania albo po
równywania wrażeń (już otrzymanych), 
ponieważ dostrzeganie, pamiętanie, poró
wnywanie nie są zjawiskami przemiany 
materyalnej i nie mogą skutkiem tego 
odpowiadać zużyciu energii materyalnej, 
jak  tego dowodzi logika i współczesne 
doświadczenia najściślejsze.

Pan profesor J. Loeb z Instytutu Ro
ckefellera pisał przed niedawnym czasem 
w piśmie niniejszem 1), mieszając zresz
tą przejawy materyalne gospodarstwa 
życiowego z przejawami percepcyi i są
dzenia, że „naszę moralność zawdzięcza
my naszym instynktom, które, zupełnie 
tak samo, jak postać naszego ciała, są 
w nas wytworzone chemicznie i dziedzi
cznie". Ja jednak w tem przypuszcze
niu nie mogę pojąć, jakim to sposobem 
ten sam „instynkt chemiczny", który we
dług Loeba zmusza nas; koniecznie na 
zasadzie reakcyi materyalnej, a więc 
nieprzezwyciężonej, do obrony osobistej, 
mógłby być tym samym czynnikiem, któ
ry odważnego prowadzi na pole walki 
dla obrony ojczyzny i misyonarzowi ka
że szukać śmierci w nieznanych krajach

i) P rof. Gautier ma tu  na m yśli R evue scien- 
tifiąu e, w  której og łosił p o w y ższy  artykuł. Od
c z y t prof. Loeba znajduje się ta k ie  \y JsJaJSś 12 
i  13 W szechśw iata  z r, b,
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wśród nieszczęsnych dzikich, którym 
opowiada ewangelię.

Twierdzę zatem, że, o ile je s t  prawdą 
niezaprzeczoną, że narządy naszego ciała 
są materyalne i zużywają do swej dzia
łalności energię materyalną w zwyczaj- 
nem znaczeniu słowa według zwykłych 
praw jej właściwych, o tyle zjawiska 
świadomości, myślenia, woli, składające 
się na życie wyższe, są stanami a nie 
objawami materyalnemi, nie równoważą 
się z żadną działalnością ani s tra tą  ener
gii i nie są tej samej, co ona, natury.

Tłum. M.

Z ŻYCIA P IE R W O T N IA K Ó W .

(Ciąg dalszy).

U wymoczków forma ruchu jest bar
dziej skomplikowana i spotykamy wię
ksze zróżnicowanie niż u wiciowców. 
W formach pierwotnych wymoczki po 
ruszają się, pływając (Holotricha); pier
wotnie organizm był cały pokryty rzę
skami niezróżnicowanemi, jednakow em i*). 
W biegu ewolucyi rzęski otaczające usta, 
mając specyalną funkcyę zaopatrywania 
organizmu w pożywienie, wyróżniły się, 
rozwijając się silniej, niż pozostałe i two
rząc tak  zw. spirę adoralną. U Holotricha 
ciało je s t  mniej więcej jednostajnie po
kryte rzęskami (z wyjątkiem pewnych 
nielicznych form), synchroniczny ruch 
rzęsek popycha organizm naprzód. Ka
żda rzęska działa jak  wiosło żeglarza — 
ruch przytem odbywa się w dwu k ie
runkach, t. j. po każdem uderzeniu rzę 
ska musi wrócić do dawnej pozycyi, zro
zumiałe je s t  więc, że ruch ten powrotny 
odbywa się z mniejszą siłą. Dla bada
nia ruchu rzęsek najlepiej je s t  umieścić 
organizm w słabym 2°/0 roztworze żela
tyny, lub toż dorzucić do środowiska za
wierającego organizm bardzo drobnego 
proszku karminowego; ziarnka karminu 
poruszają się w kierunku silniejszego ru-

O ile przyjmujemy t. zw. Acineta za for
my pochodne a ■właściwe wymoczki za pierwotne.

| chu rzęsek i oddają bardzo dokładnie 
działanie tychże. W zwykłych warun
kach ruch ten odbywa się z przodu 
w ty ł—organizm zatem porusza się w kie
runku odwrotnym, t. j. naprzód. Linia, 
jaką  przytem zakreśla, jest zależna o i  
tormy danego osobnika, tak np. wspo
mniane Colpidium, przypominające mniej 
więcej formę ziarnka fasoli lekko spłasz
czonego w kierunku ścian bocznych, po
rusza się najczęściej na jednej stronie 
bocznej, według krzywej o zmiennym 
promieniu, z otworem ustnym zwróconym 
do środka tejże krzywej. Linia ruchu 
je s t  zależna również od tego, że ruch 
rzęsek może się odbywać niezupełnie 
w tył, lecz nieco ukośnie, wówczas or
ganizm może, poruszając'* się naprzód, 
jednocześnie obracać się koło długiej 
swej osi, t. j. opisywać spiralną. Oprócz 
tego rzęski części przedniej biją zazwy
czaj z większą siłą, aniżeli pozostałe, czę
sto przytem rzęski otworu ustnego są 
złączone w tak zw. błonę falującą, za
bezpieczającą ciągłą zmianę wody docho
dzącej do ust, a zatem dostarczanie po
karmu. Nie je s t  tak jednak u wszyst
kich wymoczków, u niektórych, np. Ho- 
lophrya, otwór ustny je s t  zamknięty 
w zwykłych warunkach, brak przytem 
błony falującej i spiry adoralnej, zdoby
wanie zaś pokarmów odby wa~się z pomocą 
t. zw. trichocystów: Są to małe® utwory 
kształtu dzidy sformowane z substancyi 
twardniejącej nazewnątrz organizmu, znaj
dujące się w ektoplazmie_— a ; które 
podrażniony organizm wyrzuca z siebie. 
Można odróżnić dwa rodzaje trichocystów: 
zaczepne i obronne, te ostatnie zazwy
czaj bardziej jednostajnie są rozmieszczo
ne i znacznie się wydłużają w momen
cie działania. Wyrzucanie trichocystów 
można spowodować również sztucznie 
przez podnietę mechaniczną, np. przez 
ciśnienie, przez działanie’ prądu elektry
cznego i t. d.

U organizmów osiadłych mamy zazwy
czaj dobrze rozwiniętą spirę adoralną 
(S ten to r)*), tj. rzęd błonek spiralnie uło-

') H. S. Jennings. On the behavior of Fixed 
Infusoria. The Americ. Journal of Physiology, 
1903, tom VIII,
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żony na tarczy adoralnej, więc przedniej 
części organizmu, rozszerzonej nakształt 
tarczy i dochodzący do otworu ustnego. 
Ciekawe przystosowanie do biegającej 
formy ruchu przedstawiają wymoczki 
Hypotricha, u których na stronie brzu
sznej uformowały się tak zw. wąsy zło
żone z pączków posklejanych rzęsek. 
U Stylonychia (fig. 1), wymoczka z po-

(F ig . i) .

S ty lon ych ia  m ytilu s Muli.

wyższej grupy odróżnić można aż pięć 
rozmaitych formacyj rzęskowych: na czę
ści przedniej komórki z lewej strony ma
my rzęd błoneczek wyściełających brzeg 
zewnętrzny i wewnętrzny (at) rowka gęb- 
nego, czyli tak zw. rzęski perystomialne 
albo przedustne, przyczem rzęd zewnętrz
ny  (a) j est ułożony z rzęsek znacznie 
większych rozmiarów; rola ich jest pro
sta, utrzym ują one ciągły ruch wody 
w stronę ust, przytem okazują znaczną 
pomoc w pływaniu oraz w reagowaniu 
wymoczka na pobudki zewnętrzne. Rzęs
ki te mogą bić silniej lub słabiej i sto
sunkowo do tego ruch wymoczka ulega 
zmianom — odbywa się według linii pro
stej lub w kierunku strzałki zegarowej — 
zależnie również od asymetrycznej budo
wy ciała i od ruchów pozostałych rzę
sek. Drugie wyodrębnienie rzęsek sta
nowią tak zw. wąsy na brzusznej stro
nie (h i &,), tworzące jednę grupę przed
nią i dwie tylne; są one bardzo silnie 
rozwinięte, stosunkowo grube i służą do 
biegania, czyli do poruszania się po po

wierzchni jakiegokolwiek ciała, podczas 
którego każdy z tych wąsów przechodzi 
z pozycyi a do i  (fig. 2), t. j. wyprosto-

(Fig. 2).
KolejDe stadya ruchu wąsa.

wuje się, następnie zaś posuwa się na
przód i t. d. Trzeci rodzaj stanowią dwa 
rzędy rzęsek bocznych (c), mających zna
czenie dla pływania, jak  rzęski zwyczaj
ne, czwarty tak  zw. wąsy skoczne (d), 
znajdujące się na tylnej części ciała zwy
kle w położeniu ukośnem względem pła
szczyzny poziomej i skierowane w tył. 
Przez gwałtowne wyprężenie się powo
dują one ruch skoczny w tył całego or
ganizmu. Nakoniec piąty rodzaj—rzęski 
długie (e) znajdują się na samym końcu 
ciała; mają one ruch wibrujący, podobny 
do ruchu wici podczas pływania orga
nizmu.

Z powyższego widzimy, że grupy 1, 3 
i 5 służą do swobodnego pływania—2-ga 
do biegania, 4-ta do skoku w tył. Gdy 
wymoczek je s t  silnie pobudzony, np. przez 
prąd elektryczny, wówczas i 4-ta grupa 
działa w pływaniu, mianowicie, bijąc 
w tył, przeciwdziała grupom 1-ej, 3 ej 
i 5-ej. Gdy wymoczek pozostaje w spo
koju w zetknięciu z ciałem stałem, np. 
ze szkiełkiem, wówczas grupa l-sza po
zostaje w ciągłym i zwykłym ruchu, lecz 
działanie jej je s t  unicestwione przez spo
kój grup 2-ej, 3-ej i 4-ej, które pozostają 
w styczności z ciałem stałem, przytem 
przednie rzęski grupy 3-ej trzymają się 
bardziej prostopadle, niż pozostałe, wsku
tek czego przednia część ciała je s t  bar
dziej wzniesiona, co zabezpiecza bardziej 
regularny przypływ do ust wody oraz 
pożywienia.

III.

Opowiedziawszy w ogólnych rysach 
sposób lokomocyi pierwotniaków, prze
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chodzimy do badań nad glównemi czyn- ' 
nikami reguł ującemi ich życie. Przede
wszystkiem nasuwa się pytanie, w jak i 
sposób pierwotniaki reagują na pobudki 
zewnętrzne? Jak  powyżej zaznaczyliśmy, 
można uwrażać za pobudkę każdą zmianę 
w otoczeniu lub w organizmie, każdą zaś 
zmianę w samym organizmie, za odruch 
komórki. Pobudki te więc mogą być ze
wnętrzne lub wewnętrzne — odróżnianie 
to je s t  czysto praktyczne, gdyż często 
trudno odpowiedzieć, skąd wychodzi po
budka, czy z zewnątrz, czy też z samej 
komórki. Wyliczanie wszelkich odruchów 
organizmów, czyli to, co nazywamy ich 
„symptomatologią", wykracza poza ramy 
tego artykułu; podobną próbę dał w swej 
rozprawie P u t t e r 1). Zauważmy, że zmia
ny wywołane przez dany czynnik są b a r 
dzo rozmaite i mogą wywierać wpływ: 
zewnętrzny na dalsze zachowanie się or
ganizmu, lub też na poszczególne jego 
przejawy; np. światło, wywołując zes tro  
ny roślin lub pierwotniaków, posiadają-; 
cych chlorofil, pewną oryentacyę wzglę
dem źródła światła (fototaksizm), wpły
wa również na pozycyę chloroplastów 
oraz powoduje zmiany chemiczne, pro
wadzące do tworzenia nowych związków', 
dających w rezultacie mączkę. Ciepło 
również wpływa na wymoczki: zbierają 
się one w pewnych tak  zw. optymalnych 
pasach; jednocześnie zaś ciepło przy
śpiesza bieg reakcyi chemicznych—działa 
na organizm pobudzająco. Również tak ! 
ważny czynnik, jak ciśnienie osmotyczne ! 
powoduje najrozmaitsze zmiany wT sa
mym organizmie, np. wpływa na zmianę 
tempa wodniczka kurczliwego, lub na 
miejsce jednego powoduje powstanie wie
lu. Im głębsze są te zmiany, im silniej 
wpływają na życie komórki — tem wy
raźniejsza jest reakcya organizmu i tem 
niezbędniejsze zajęcie pew'nego określo
nego stanowiska względem danego czyn
nika. Rozumie się, nic może tu być mo
wy o działaniu świadomem, celowom: 
protoplazma, będąc w ciągłej styczności

1) A. Putter. Die Reizbeantwertungen der 
ciliaten Infusorien. Żeitschr. fur. iU.lgem. Pliy  ̂
siologie 1904: -Toni 3.

z danym czynnikiem, będąc niejako w y 
padkową wszystkich działających tu sił, 
reaguje we właściwy sobie i ściśle przez 
swój rozwój i budowę uwarunkowany 
sposób^

Rozważymy najważniejsze z tych czyn
ników. Z natury rzeczy możemy je zgru
pować w 3 kategorye: 1) mechaniczne, 
czyli te, które działaniem swem usiłują 
poruszyć organizm w pewnym kierunku 
(przyciąganie ziemi, prądy wodne, ciśnie
nie, styczność z ciałem stałem czyli w ra
żliwość na różnice ciśnienia między przy- 
ległemi punktami, wstrząśnienia); 2) siły 
fizyczne (światło, ciemność, ciepło, zimno, 
elektryczność, ciśnienie osmotyczne); 3) 
chemiczne. Najgłówniejsze z nich doty
czą zmian chemicznych oraz osmotycz- 
nych samego środowiska, t. j. kultury, 
następnie światło, ciepło, ciśnienie, przy
ciąganie, nakoniec styczność z ciałem 
stałem. Jak wyżej zaznaczyłem, organi
zmy, żyjące swobodnie, zachowują pe
wnego rodzaju oryentacyę względem tych 
czynników, stąd nazwa taksizmów. W y
mieniając taksizmy, zaznaczać będziemy 
niektóre zmiany, powodowane w organi
zmie przez dany czynnik.

Zaczniemy od rozpatrywania wrażliwo
ści na zetknięcie, potem zaś przejdziemy 
do pozostałych bodźców. Nie należy 
przypuszczać, że nasz wymoczek, tak jak 
go wyżej opisaliśmy, pozostaje w ciągłym 
ruchu, przeciwnie, może on nieruchomo 
przylegać do jakiego ciała stałego, np. 
do kawałków liścia. Często też zbierają 
się one w większej ilości kolo podobnych 
kawałków. Jakkolwiek organizm znaj
duje się w spoczynku, w rzeczywistości 
jednak je s t  pobudzony przez styczność 
z ciałem stałem; można się o tem łatwo 
przekonać, poddając go działaniu innych 
czynników, np. prądu elektrycznego, od
powiada on nań słabiej, aniżeli organi
zmy, znajdujące się w ruchu, gdyż na
stępuje tu interfereneya dwu czynników: 
haptotaksizmu i galwanotaksizmu. Rolę 
ciała stałego może rów^nież odgrywać na
pięcie powierzchniowo cieczy. Niektóre 
wymoczki są bardzo czułe na zetknięcie, 
np. Colpoda, umieszczone w’ kropli wody 
na szkiełku, zbierają się na brzegach
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tejże w zetknięciu z powierzchnią wódy 
i szkiełka.

Wrażliwość na kontakt je s t  silnie roz
winięta u korzenionóżek, u których czyn
nik ten ma ważne znaczenie dla pełza
nia; istnieje ona również u innych pier
wotniaków i u organizmów wyższych, 
np. spermatozoidy są bardzo czule na 
kontakt — zjawisko to musi mieć zna
czenie w sprawie zapłodnienia.

Gdy wymoczek przylega do ciała s ta
łego, rzęski będące z niem w styczności 
pozostają w spokoju, pozostałe zaś poru
szają się w tempie wolniejszem lub też 
wszystkie rzęski są w spokoju (fig. 3).

(F ig . 3).

Param aecium  aurelia O. F . Miill. Osobnik po
zostający w  styczn ośc i z ciałem  stałem  zapo
m ocą rzęsek przednich. P ozosta łe  rzęski są n ie

ruchom e.

Nie należy utożsamiać powyższego zja
wiska, t. j. haptotaksizmu l), z przytwier
dzaniem się wymoczków do ciała twar
dego, co spotykamy u wymoczków, po
siadających rozwiniętą spirę adoralną, 
oraz część ciała przeciwustną zmienioną 
w przysadkową tarczę, np. u Stentora, 
Vorticelli. Jednak trzeba zaznaczyć, że 
haptotaksizm ma duże znaczenie w ży
ciu tych organizmów, gdyż reguluje spo
sób ich osadzania się oraz odgrywał 
pierwszorzędną rolę w ewolucyi łodyżki:

*) Przez n iektórych  autorów  zw an y  „tigm o- 
taksizm em ". P iitter , Studien iiber T higm otaxis  
bei P rotisten . A rchiv ftir A natom ie und P h y -  
Biologie, 1900.

u wymoczków, wrażliwych na zetknięcie, 
pewna część ciała oraz niektóre rzęski 
wyodrębniły się w celu przytwierdzania 
się. Gdy drażnimy silnie Stentora, wów
czas kurczy się on, gdy zaś pobudka po
wtarza się i je s t  dostatecznie silna — 
wówczas dopiero porzuca swe podłoże 
i przenosi się na inne miejsce.

Haptotaksizm ma wielkie znaczenie dla 
wymoczków, których forma jest bardziej 
płaska niż Paramaecium i mniej zastoso
wana do swobodnego pływania. Wy
moczki te (Paramaecium) mają ciało za
zwyczaj asymetryczne i bardziej spłasz
czone w jednym kierunku. Dotyczę to 
głównie grupy Hypotricha, u których, 
jak  widzieliśmy, rzęski przystosowały-się 
do specyalnej roli biegania, skoków i t. d. 
Stylonychia rzadko płynie swobodnie, naj
częściej porusza się po powierzchni róż
nych ciał, często zaś pozostaje na nich 
w spokoju. Haptotaksizm tak je s t  silnie 
w niej rozwinięty, że nawet podwyższe
nie temperatury do 39°, t. j. do stopnia 
śmiertelnego, nie powoduje odłączenia się 
organizmu od podłoża i wymoczek za
miera przylegając doń, gdy tymczasem 
Paramaecium lub Colpidium w tempera
turze niższej odrywają się od ciała, do 
którego przylegały i poruszają się swo
bodnie.

Pominąwszy wymoczki osiadłe, przy
twierdzające się zapomocą łodyżki, z po
zostałych jedynie u Urocentrum udało 
się stwierdzić wydzielanie się specyalnej 
masy, zapomocą której organizm się przy
twierdza. Wymoczek ten ma z tyłu dłu
gą bardzo rzęskę służącą do przyczepia
nia i wydzielającą cieCz lepką. Podobną 
wydzielinę, służącą do tegoż celu, spo
tykamy u korzenionóżek.

Organizm może reagować w inny spo
sób, niż powyżej opisany, na styczność 
z ciałem stałem: jeżeli zapomocą np. cien
kiej rureczki dotkniemy ciała wymoczka, 
wówczas poruszy się on w tył, t. j. ucie
ka od przedmiotu, to samo następuje 
w każdym przypadku, gdy uderzenie, 
pobudka mechaniczna je s t  zbyt silną. 
Mówimy wówczas o haptotaksizmie od- 
jemnym, zaś powyżej opisany był do
datni.
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Przypomnę wreszcie ro]ę haptotaksi- 
zmu u wielu wiciowców, mianowicie 
u tych, które posiadają 2 wici, zazwyczaj 
jedna służy jedynie do swobodnego po
ruszania się, zaś druga do chwilowego 
przytwierdzania się. Te, które jak  E u 
glena, mają jednę tylko w ić/ przylegają 
do ciała stałego tylną częścią ciała. Za
uważmy, że Eugleny, nadzwyczaj w raż
liwe na światło, reagują nań w daleko 
mniejszym stopniu, gdy jsą  w styczności 
z ciałem stałem.

Jako przykład wrażliwości na wstrzą- 
śnienie, a wskutek tego deformacyi, j a 
kiej ulega komórka, możemy przytoczyć 
wydzielanie światła przez Noctiluca, wi- 
ciowca, którego obecności morze Nie
mieckie zawdzięcza piękną fosforyzacyę. 
Nieodzownym warunkiem są^fale—orga
nizm reaguje na ich mechaniczne dzia
łanie.

IV.

Zanim przejdziemy do rozpatrywania 
działania czynników chemicznych, przed
stawimy w ogólnych zarysach, w jaki 
sposób organizm reaguje na czynniki ze
wnętrzne zapomocą zmian w sposobie 
poruszania się, a zatem — w jaki sposób 
przybiera on pewne położenie (oryenta- 
cyę) względem danego czynnika.

Według poglądów badaczów starszych 
zjawiska taksizmu polegały na tem, że 
organizm, będąc pobudzonym w nieje
dnakowym stopniu w różnych punktach 
ciała, skierowuje się w stronę mniejsze
go lub większego natężenia pobudki. 
Wyobraźmy sobie np. Euglenę w obrę
bie działania źródła światła P; punkty 
A  i B będą silniej oświetlone niż C(fig. 4), 
wskutek czego organizm porusza się

(F ig . 4).

P—źródło światła, A —B —C—krzywe współśrod- 
kowe o różnych stopniach napięcia bodźca.

w stronę P, o tyle jednak, o ile natęże
nie P  nie przekracza pewnej | miary;

w przeciwnym razie organizm odwraca 
się i porusza w kierunku odwrotnym; 
wskutek tego organizmy gromadzą się 
w pewnej warstwie, gdzie działanie bodź
ca je s t  umiarkowane, w tak zw. war
stwie optymalnej. W danym'przypadku 
bodźcem dla organizmu je s t  różnica 
oświetlenia pomiędzy punktem A  i C. 
Według obliczeń Mendelsohna różnica 
ciepła 0,01° wystarczałaby do wywołania 
oryentacyi organizmu.

Niewszystkie organizmy jednokomór
kowe są w jednakowym stopniu czułe 
na poszczególne'! czynniki. Jako przy
kład nadzwyczajnej czułości niektórych 
organizmów możemy przytoczyć wrażli
wość na światło organizmów posiadają
cych chloroplasty, wrażliwość bakteryj 
na tlen i t. p.

U organizmów o powierzchni ciała nie- 
zróżnicowanej morfologicznie, np. u ko- 
rzenionóżek, cała powierzchnia, jak  w y
pływa z natury rzeczy, je s t  jednakowo 
pobudliwa. U niektórych wiciowców, za
równo jak i wymoczków, zróżnicowaniu 
morfologicznemu odpowiada również zró
żnicowanie fizyologiczne. Wskutek tego 
przednia część ciała, t . j .  ta, która w nor
malnym ruchu skierowana je s t  naprzód, 
staje się bardziej wrażliwą na rozmaito 
bodźce, aniżeli część tylna.

Można się o tem przekonać w nastę
pujący sposób: dotknijmy cienką igłą 
szklaną tylnej części ciała wymoczka — 
zobaczymy, że nie wywiera to na nim 
wrażenia, a o ile reaguje, to w słabszy 
sposób, niż wówczas, gdy dotykamy 
przedniej części — to ostatnie dotknięcie 
wywołuje szybką reakcyę. Takiż sam 
przykład dają nam doświadczenia z prą
dem elektrycznym: U wymoczków po
siadających otwór ustny, można się prze
konać, że je s t  to najwrażliwsza część 
ciała 1). Gdy zaś uprzytomnimy sobie, 
że otwór ten wskutek działania rzęsek 
otrzymuje ciągły prąd wody, wówczas 
zrozumiemy, że skutkiem ciągłego ruchu

3) C. R oesle. D ie  Iteaktion  ein iger Infuso- 
rien~auf einzelne Induktion sseh lage. Z eitschr, f, 
A lg. P h ys. Tom 2, 1903,
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rzęsek organizm jest w stałym stosunku 
z otaczającem środowiskiem, silniej dzia- 
łającem na otwór ustny aniżeli na pozo
stałe części ciała.

Dawna opinia, jakoby rzęski były or
ganami bardziej czułemi, aniżeli pozo
stała powierzchnia ciała, okazało się myl
ną, reagowanie rzęsek na bodźce jest 
zwykle uboczne, t. j. mające swój impuls 
w samej protoplazmie.

U organizmów, mających przednią 
część ciała bardziej wrażliwą, oryenta- 
cya następuje w ten sposób, że organizm, 
natrafiając na warstwy o wyższem lub 
słabszem napięciu bodźca, porusza się 
w jego stronę lub w przeciwną, przytem 
ruch ten odbywa się po linii mniej łub 
więcej prostej lub też zygzakowatej — 
zboczenie z linii prostej, a więc w sfery 
o różnym stopniu napięcia bodźca, powo
duje powrót organizmu do poprzedniego 
kierunku. W  poprzednim i w danym wy
padku oryentacya organizmu, zarówno 
jak  i ruch jego zależy ściśle od położe
nia źródła pobudki względem organizmu. 
W przypadku pobudki wyjątkowo silnej 
organizm reaguje cofając się gwałtownie, 
np. ameba nagle oświetlona zatrzymuje 
ruch swych nibynóżek i cofa je w tył 
od źródła światła. Wiciowce i wymoczki 
zazwyczaj cofają się, obracając się przy
tem często w odwrotną stronę około dłu
giej osi, następnie zmieniają kierunek 
ruchu w stronę ściśle uwarunkowaną 
przez ustrój organizmu, np. większość 
wymoczków zmierza w stronę przeciw- 
ustną, później następuje zwykły ruch na
przód (fig. 5). Różne stadya tej reakcyi, 
nazwanej „reflex motor“ *), przez Jen- 
ningsa, mogą w różny sposób się uwi
doczniać. Jest ona spowodowana przez 
zmiany w sposobie bicia rzęsek: z po
czątku rzęski biją naprzód, t. j. w stro
nę przeciwną niż zwykle, powodując ruch 
wstecz, później pewna część rzęsek po
czyna bić skośnie, powodując ruch w bok, 
następnie wszystkie poczynają bić nor-

3) Jenn ings. The m echanisin o f  the motor 
R eactions o f  Param aecium . T he Amor. Journal 
pf P h ysio l. 1899 V. 2.

malnie, t. j. w tył (ruch naprzód). Kie
runek, który organizm obiera, do pewne-

v.

Param aecium  — reakcya na siln y  bodziec (J3.) 
1. 2. 3. 4—fazy kolejne reakcyi, t !. ruch w stecz,

ekręt w  bok, ruch naprzód. Schem at.

go stopnia tylko zależny je s t  od położe
nia bodźca. Podobny do opisanego wy
żej odruch powtarza się czasem, gdy o r 
ganizm jest pobudzony z przodu, z tylu, 
lub też ze wszystkich stron, np. przez 
zanurzenie w roztworze kwasu. Wywie
ra on wpływ zabezpieczający od bodź
ców' zbyt silnych lub szkodliwych.

Streszczając powyższe dla uwidocznie
nia różnicy między dwoma sposobami 
reakcyi, widzimy, że w pierwszym przy
padku organizm zwraca się w stronę 
o średniem napięciu bodźca, a zatem 
jest wrażliwy na słabe różnice w inten
sywności pobudki, w drugim zaś przy
padku reaguje na zmiany silniejsze, 
przytem reakcya nie jest tak ściśle uza
leżniona od miejsca pobudzonego ani od 
położenia bodźca; dzięki temu odrucho
wi organizm, unikając sfer szkodliwych, 
pozostaje w warunkach korzystnych, 
tak np. Eugleny bardzo wrażliwe na 
światło, zwracają się zwykle w stronę 
mocniej oświetloną; o ile jednak skieru
jemy na nie gwałtownie promień świa
tła, organizm reaguje nań, cofając się, 
po pewnym czasie dopiero zwraca się 
w stronę świetlną.

T. Vieu:eger.
(Dok. nast.).

T E L E G R A F IA  BEZ D RU TU  
Z A ER O PL A N U .

Wiadomo, jak  wielkie jest znaczenie 
a wiaty ki dla celów]; wojskowych. W woj-
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nio nowoczesnej, gdzie pola bitwy mają 
nieraz rozciągłość kilkudziesięciu i wię
cej jeszcze kilometrów, służba wywia
dowcza ma ogromne i trudne zadanie. 
Jasnem jest, że dla celów wywiadowczych 
szczególnie dobrze nadaje się aeroplan; 
jakie usługi może on w wojnie oddać, 
okazało się kilkakrotnie podczas wojny 
trypolitańskiej. Sprawność aeroplanu 
w służbie wywiadowczej znacznie się 
powiększa, jeśli istnieje możność poro
zumiewania się lotnika podczas lotu z ko
mendą. Francya, przodująca na polu 
a wiaty ki wojskowej, poczyniła w tym 
kierunku doświadczenia z bardzo po
myślnym wynikiem.

Próby owe odbywały się w 1911 r. 
w Villa Coublay. Aeroplan był dwupłasz- 
czyznowcem Farmana; służbę lotnika peł
nił znany zaszczytnie porucznik Menard ’)•

W aeroplanie znajdował się przyrząd 
nadawczy i odbiorczy dla telegrafii bez 
drutu. Energii elektrycznej dostarczał 
motor aeroplanu, który pędził specyalnie 
skonstruowaną maszynę dynam o-e lek 
tryczną. Za siedzeniem lotnika znajdował 
się telegYafista, który mógł dowolnie 
dynamo-maszynę puszczać w ruch lub 
zatrzymywać. Po prawej stronie te le
grafisty znajdował się przyrząd odbiorczy 
z detektorem elektrolitycznym i oscyla
tor iskrowy, chłodzony przeciągiem po
wietrza podczas lotu. Długość fali elek
trycznej i wielkość energii nadawczej 
można było łatwo zmieniać. Jako antena 
służył kabel bronzowy o średnicy 1 mm, 
poprowadzony w rurach izolujących do 
spodniej części aeroplanu, wychodzący 
następnie obok śruby powietrznej w punk
cie, w którym równowaga aeroplanu naj- 
mniej była narażona na zakłócenia. An
tena była długa na 120 m, przy końcu 
obciążona ciężarkiem 1/2 podczas lotu 
zwisała pod kątem 45°. Zapomocą izolo
wanej rączki można było antenę automa
tycznie odciąć na wypadek, gdyby jej 
w razie niebezpieczeństwa nie można 
było dość szybko  zapomocą kołowrotu 
wciągnąć* Już pierwsze próby okazały,

2) La Lumiere XV, 1911, p. 181.

że porozumiewanie się aeroplanu na d ro
dze telegrafii bez drutu ze stacyami 
ziemskiemi jest możliwe. Późniejsze do
świadczenia dały następujący rezultat. 
Po odlocie z pola lotniczego w-Saint-Cyr 
aeroplan manewrował pomiędzy Gallar- 
don (60 km od Paryża) a Rambouillet; 
przyrząd nadawczy używał tylko połowy 
energii elektrycznej, jaką  mógł rozporzą
dzać, a mimo to depesze wysłane do mi
nistra wojny i innych osób urzędowych 
nadeszły całkowicie. Ewolucye aeroplanu 
odbywały się w wysokości 500 m.

Na szczególną uwagę zasługuje okolicz
ność, że doświadczenia odbywały się 
wśród zupełnie normalnych warunków, 
przepisanych dla lotników wojskowych. 
Aeroplan dźwigał prócz telegrafisty, lo t
nika i instalacyi radyotelegraficznej, swą 
całkowitą wyprawę wojskową oraz ben
zynę i oliwę na 3£ godzin. Cały ciężar, 
jak i tedy motor aeroplanu miał transpor
tować wynosił przeszło 240 kg.

Uwzględnijmy jeszcze, że z powodu 
obecności przyrządów elektrycznych, roz
mieszczonych w stosunkowo małej prze
strzeni, obaj lotnicy musieli przez cały 
czas lotu, tj. 4 godziny prawie, od wszel
kiego poruszenia się powstrzymać, nadto 
skupić uwagę, z jaką musiano aeroplan 
i instalacyę elektryczną obsługiwać, 
a przyznamy, że obaj oficerowie fran
cuscy wywiązali się znakomicie ze swe
go zadania.

B r. J. S.

PO C H O D ZEN IE I N A JD A W N IEJ
SZE FORM Y ODZIEŻY LUDZKIEJ.

Zarówno ontogeneza jak i filogeneza 
uczą nas, że człowiek ongi pokryty był 
gęstem uwlosieniem. Jakim wpływom 
należy przyrpisać późniejszą prawie cał
kowitą utratę tego uwłosienia — to do
tychczas nie zostało jeszcze wyjaśnione. 
Przypuszczenie Darwina, że zasadniczo 
ważną rolę odegrał w tym względzie do
bór płciowy, nie ma za sobą, jak  się wy
daje, wiele prawdopodobieństwa. I inna
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hypoteza, ta  mianowicie, która szuka wy- | 
jaśnień tego faktu wr gromadnem prze
suwaniu się ludzi z miejsca na miejsce, j  

kwestyi bynajmniej nie wyjaśnia; wę- 
drówki te bowiem odbywały się pocżąt- 1 
kowo według wszelkiego prawdopodo
bieństwa w kierunku od stref gorących 
ku zimnym, należałoby więc raczej spo
dziewać się silniejszego rozwoju uwłosie- 
nia ludzkiego, aniżeli jego zupełnego 
prawdę zaniku. Daleko prawdopodobniej- 
szem wrydaje się przypuszczenie, że de
cydujący w tej mierze wpływ miało 
przyjęcie przez człowieka specyficznie 
ludzkiego trybu życia: nabywane stopnio
wo przyzwyczajenie rozgrzewania się 
przy ogniu, wyszukiwania zabezpieczo
nego schronienia, służącego do odpoczyn
ku lub snu, dalej stopniowe wzmaganie 
się czynności człowieka— wszystko to ra 
zem wywierać musiało wpływ na uwste- i 
cznienie pokrywającego go uwłosienia. 
U włosienie zmniejszyło się i zanikło, 
gdyż posiadanie jego okazało się nietyl
ko zbędnem,' lecz wprost uciążliwym dla 
człowieka. Odbywać się to musiało ró
wnolegle z redukcyą jego naturalnych 
narzędzi, to znaczy z redukcyą rozmia
rów zębów i szczęk oraz długości rąk 
i nóg. Podobnie jak  zdobycie przez czło
wieka sztucznych narzędzi pracy wpły
nęło na redukeyę narzędzi naturalnych, 
tak również przyjęcie pewnych określo
nych wyższych nawyknień życiowych 
uwrarunkowrało uwsteoznienie jego uwio- 
sienia. Utratę naturalnego pokrycia ciała 
ludzie powetowali sobie z biegiem czasu, 
zastępując je  odzieżą sztuczną, która, j a 
ko luźne pokrycie, wykazuje niezrówna
ną wyższość nad stałem, raz na zawsze 
z ciałem złączonem uwiosieniem.

Po utracie naturalnego ochronnego po
krycia ciała człowiek pozostawał nagi, 
dopóki mu na to pozwalały warunki śro
dowiska, w którem się znajdował. I dzi
siaj jeszcze istnieje wiele szcżepów w Au
stralii, Afryce i Ameryce Południowej, 
które bądź zupełnie nie używają odzie
ży, • bądź też używają jej w stupniu mi
nimalnym. Ponieważ wszystkie składni
ki kultury powstały — jak wiadomo, pod 
naporem pewTnych konieczności, więc ;

i odzież musi zawdzięczać pochodzenie 
swoje pewnemu nieodpartemu wymaga
niu warunków życiowych. Jakie jednak 
przyczyny zmusiły człowieka do przyję
cia sztucznego pokrycia ciała—co do te 
go etnologowie różnie się wypowiadają; 
obserwacye bowiem, dotyczące odzieży, 
będącej nawret w najniższem stadyum 
rozwoju, wykazują, że je s t  ona używana 
jako środek do osiągnięcia najrozmait
szych celów.

Widzimy, że i w warunkach naszej 
kultury istnieje wiele przyczyn, warun
kujących konieczność stosowania odzie
ży, oraz wiele okoliczności, wyciskają
cych piętno na sposobie ubierania się 
naszego. Ubranie zabezpiecza nas przed 
szkodliwemi wpływami ftzycznemi świata 
zewnętrznego, zapomocą ubrania czyni
my zadość również wymaganiom przy
zwoitości i obyczajności. Często też j e 
steśmy zmuszeni ulegać przepisom, pły
nącym z przynależności do pewnego sta
nu, i nosić odpowiedni strój, np. uniform 
wojskowy, urzędniczy, sutannę i t. d. 
I potrzeba przystosowania odzieży do ró
żnorodnej pracy, do ćwiczeń sportowych, 
do zabawy i t. p. również wywołuje roz
wój rozmaitych form ubrania. W dzie
dzinie tej widzimy tedy bardzo wybitne 
zróżnicowanie, płynące z rozmaitych źró
deł, przyczem doskonale zdajemy sobie 
sprawrę z tego, jakie formy ubrania za
wdzięczamy względom czysto praktycz
nym, jakie zaś estetycznym lub też mo
ralnym. Okazuje się, że w ogromnej wię
kszości przyczyny, warunkujące istnienie 
danej odzieży, można sprowadzić do 

, ochrony i obrony przeciwko szkodliwym 
: wpływom. Powstaje tedy pytanie: jakiej 

natury były owe wpływy szkodliwe, 
a więc i bodźce, które poraź pierwszy 
skłoniły człowieka do pokrycia ciała, czy 
były one mianowicie natury fizycznej, 
czysto praktycznej, czy też idealnej, mo
ralnej, do której można też zaliczyć 
i bodźce natury estetycznej?

Niektórzy etnologowie (K. von den 
Steinen, T. Koch-Griinberg) uważają naj
bardziej skąpe, najbardziej ograniczone 
ubranie, mianowicie pasy lub sznury, 
opasujące biodra, za ubranie ochronne,
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mające na celu zabezpieczenie wrażli
wych części ciała od ukąszeń owadów 
lub obrażeń podczas przedzierania się 
przez gąszcze leśne. Lecz Ratzel pogląd 
ten uważa za bezzasadny i twierdzi, że 
gdyby ubiór ten powstał ze względów 
ostrożności, to powinienby okrywać i za
bezpieczać raczej nogi i podudzia, które, 
zdaniem jego, bardziej są wystawione 
na niebezpieczeństwo, niż części płciowe. 
Podobnie niedostateczne ugruntowanie 
daje się zauważyć i w poglądach na do
mniemany moralny, idealny charakter 
przyczyn, które skłoniły człowieka do s to 
sowania odzieży. Okazuje się tedy, że 
wszelkie usiłowania, dotyczące wyjaśnie
nia pochodzenia ubrania ludzkiego bądź 
wyłącznie pobudkami natury praktycznej, 
bądź też wyłącznie natury idealnej — są 
niewystarczające. Pomiędzy bodźcami fi
zycznemi a moralnemi zachodzą bowiem 
rozmaite stosunki, komplikujące sprawę; 
niekiedy bodźce te wzajemnie się wspie
rają  (przykład: okrywanie ciała w celu 
zabezpieczenia go od szkodliwych w pły
wów fizycznych, czyli wzgląd praktycz
ny, sprzyja względom moralnym), innym 
razem zwalczają się wzajemnie (przykład: 
usuwanie pewnego pokrycia ciała ze 
względu na wygodę, swobodę ruchów 
i t. d. przeciwstawia się względom ide
alnym).

Trzeba t u ’ jednak zaznaczyć jeszcze 
i to, że we wszystkich tych rozważaniach, 
gdzie występuje podział bodźców na bodź
ce natury praktycznej i idealnej, popeł
niamy stale pewien błąd. Błędem je s t  
mianowicie przypuszczenie, że u ludów 
pierwotnych, stojących na nizkim stopniu 
kultury, wymagania, które my ze swego 
punktu widzenia nazywamy idealnemi, 
nie posiadają jednocześnie natu ry  p rak ' 
tycznej, nie mają związku z potrzebam* 
ochrony fizycznej. Przyjrzyjmy się tem u 
bliżej.

U wielu bardzo plemion istnieje zupeł
na swoboda w dziedzinie stosunków 
płciowych w okresie pomiędzy dojrzało
ścią fizyczną a wstąpieniem w stałe 
związki małżeńskie; często też daje się 
zaobserwować iakt, że.'pierwsze ubranie 
obowiązuje nie od chwili dojrzałości fi- '

zycznej, lecz właśnie od czasu zawarcia 
związku małżeńskiego. Nie uczucie więc 
wstydu je s t  przyczyną przywdziania odzie
ży, lecz chęć fizycznego jakgdyby ogra
niczenia stosunków płciowych, nie czyn
nik więc natury idealnej, lecz natury 
praktycznej. Schurtz przytacza przypad
ki, kiedy ubranie jest wprost symbolem 
małżeństwa. Naprzykład w Senegambii 
portugalskiej istnieje zwyczaj, że młody 
małżonek ofiarowuje żonie swojej ub ra 
nie; dopóki ubranie to je s t  całe, dopóty 
związek jest ważny. Gdy kobieta zado
wolona jest ze swego losu, przechowuje 
starannie ubranie i używa go tylko pod
czas uroczystości; jeżeli zaś, przeciwnie, 
mąż jej się nie podoba, wówczas stara 
się, by ubranie jej jaknajprędzej było 
znoszone i podarte, i w ten sposób szyb
ko odzyskuje wolność. Winterbottom 
w podobny sposób mówi o mieszkańcach 
wybrzeża Sierra Leone. Opowiada mia
nowicie, że często używa się tam o męż
czyźnie zwrotu: „dał jej ubranie"; ozna
czać to ma, że za żonę pojął on pannę, 
a nie w'dowę. Na Taiti wreszcie główna 
część ceremonii ślubnej polega na tem, 
że narzeczony zarzuca na narzeczoną ka
wał materyi. Wszystkie wyżej przyto
czone przykłady dotyczyły, jak  widzieli
śmy, kobiet; co do mężczyzn, to zdarza 
się rzadziej, by byli oni całkowicie po
zbawieni ubrania aż do chwili wstąpie
nia w związek małżeński. Lecz bywają 
i takie zwyczaje, naprzykład w Akabu, 
w głębi Złotego wybrzeża, gdzie tylko 
żonaci mężczyźni noszą ubranie, sporzą
dzone rękami żony, nieżonaci zaś oby
wają się bez żadnej odzieży.

J. B.
(W edług artykułu M. H oeruesa w „Scientia".

(D ok. nast.).

Korespondencya Wszechświata,

Kursy stacyi zoologicznej.

Przebywając obecnie na stacyi zoologicz
nej w Yillefranche sur Mer (Alpes Maritimes)
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mamy możność przekonania się o wielkiem 
znaczeniu kursów, które tutejsza staoya od 
niedawnego czasu wprowadziła, by ułatwió 
dalszą pracę młodym zoologom. Wykłady 
dotyczą prawie wszystkich ważniejszych 
g rup  morskich, zwłaszcza fauny pelagicznej 
i planktonu, jako najobficiej w Yillefranche 
reprezentowanych. Zaznajamiamy się więc 
z radyolaryami, jamochłonnemi (Coelentera- 
ta), wstężnicami (Nemertini), pierścienicami 
(Annelida, Polychaeta), szkarlupniami (Echi- 
nodermata), osłonicami (Tunicata) i t. d. 
Wreszcie kilka dni poświęcamy sztucznemu 
zapładnianiu jaj jeżowca (Strongylocentro- 
tus  liyidus) i osłonie, co stanowi niezbędny 
wstęp do dalszych badań einbryologicznych.

Niestety, wykłady nie są prowadzone 
w  zupełnie systematycznym porządku, lecz 
naturalnem tego usprawiedliwieniem jest ich 
zależność od dostarczanego materyała, któ
ry nierzadko zawodzi.

Na kurs, trwający dwa miesiące (marzec, 
kwiecień), a zorganizowany dla początkują
cych zoologów, zjeżdżają się przeważnie s tu 
denci rossyanie, niemcy oraz prawie corocz
nie pewna liczba polaków, studyujących na 
zagranicznych uniwersytetach. Ze względu 
na znaczną liczbę niemców wykłady odby
wają się w języku niemieckim, lecz wszel
kie objaśnienia można zawsze uzyskać w ros- 
syjskijn lub francuskim. Wykłady prowadzi 
dr. Dawydow.

Tegoroczny kurs nie odznaczał się szcze- 
gólnern bogactwem fauny, niemniej jednak 
przyrodnicy, poraź pierwszy nad morzem 
przebywający, odnieśli wiele pożytku.

Pożądanemby było, aby każdy młody zo
olog uczynił dwumiesięczną wycieczkę na 
kurs do Villefranche, w celu zaznajomienia 
się z typowemi przedstawicielami fauny 
śródziemnomorskiej.

Kazimierz Demel.
Witold Stefański.

Z T O W . PRZYJACIÓŁ NAUK 
W  POZNANIU.

Zebranie wydziału przyrodniczego Tow. 
Przyjaciół Nauk w Poznaniu z dnia 17 
kwietnia 1912 roku zagaił w zastępstwie 
prezesa, wiceprezes wydziału, p. S. Su 
chocki.

Najpierw przyjęto jako nowego członka 
wydziału pana aptekarza Stefana Wachego 
z Pniew. Jako  kandydata na członka pro
ponowano pana aptekarza Kazimierza Swi- 
dzińskiego.

Po przeczytaniu i zatwierdzeniu sprawo
zdania z ostatniego zebrania^'przedstawił p. 
K. Maliski z przekazanych nam zbiorów 
przyrodniczych po ś. p. księdzu prob. Hein- 
tzem z Obornik kilka okazów żagwi (Poly- 
porus), wyrosłych na pniach białodrzowia. 
Zapowiedzianej demonstracyi bardzo wielkiej 
liczby okazów działu mineralogicznego i pa
leontologicznego, z tych samych zbiorów po
chodzących,. p. dr. Chłapowski z powodu 
podjętej podróży" nie mógł dokonać.

W dalszym ciągu K. Maliski przedstawił 
dwa dojrzałe owoce krzewu bawełnianego, 
pochodzące z Kalifornii, darowane 'przez p. 
K. Kościńskiego z Poznania. ' Jeden z. ty ch 
że jeszcze zamknięty, z drugiego już o tw ar
tego wydobywa się kłąb włosistych włókien. 
P. M. opisał cechy przyrodnicze krzewu ba
wełnianego, jego uprawę i zastosowania.

Następnie p. aptekarz Leon Szymański 
z Poznania w)'głosił odczyt: „Z dziedziny 
procesów rozkładowych w^przyrodzie*.

Prelegent w obszernym'wykładzie, opar
tym na najnowszych badaniach i publika- 
cyach pierwszorzędnych powag^naukowych, 
podał szczegółowe i nader zajmujące wiado
mości o przejawach rozkładowych w przy
rodzie zachodząoych. Ruch wszechświata 
polega na wiecznem krążeniu energii i ma- 
teryi, powstających z tworzenia się i prze
miany. Krążenie to objawia się nam na 
rozmaitych drogach, które toruje nam słoń
ce przez swoje chemiczne reakeye wyższe
go rzędu, reakeye rozkładu ciał radyoaktyw- 
nych.

Nad rzeczą tą, k tóra wszystkich wielce 
zainteresowała, wywiązała się dłuższa dy- 
skusya, w której wielu z obecnych zabie
rało głos po razy kilka.

O D E Z W A .

We wrześniu b. r. odbędzie się w Wa
szyngtonie i Nowym Jo rk u  8 -my między
narodowy kongres Chemii Stosowanej. Ze 
względu na doniosłość naukową i przemy
słową tych zjazdów, odbywających się co 
trzy lata (poprzedni zjazd obradował w ro
ku 1909 w Loudynie), we wszystkich pań
stwach potworzyły się komitety organiza
cyjne miejscowe, aby chemikom wszystkich 
narodowości zapewnić odpowiedni udział. 
W Austryi do prezydyutn ogólno austryac- 
kiego komitetu organizacyjnego wszedł z Po
laków, jako wiceprezydent, prof. dr. Leon 
Marchlewski.

Oprócz komitetu ogólnego, utworzono od
dzielnie sekeye czeską i polską. Prezydyum
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komitetu polskiego tworzą: przewodniczący 
prof. dr. St. Tołłoozko (ze Lwowa), zastęp- 
cy przewodniczącego prof. dr. Ludwik Brun- 
ner (z Krakowa) i prof. dr. W iktor Syniew- 
ski (ze Lwowa), sekretarz docent dr. Wik
tor Lampe (z Krakowa).

Zachęcając kolegów chemików do możli
wie licznego udziału w kongresie, prezy- 
dyum sekcyi polskiej uprasza o zapowiada
nie referatów pod adresem sekretarza, d-ra 
Lampego, (Żabia 3, Zakład chemii rolniczej) 
w Krakowie.

Wszelkio informacye, dotyczące kongresu 
jako też udogodnień w podróży będą ogło
szone później publicznie.

KRONIKA NAUKOWA.

Gęstość gwiazd zmiennych typu Algola.
Gwiazdy tego typu  tworzą, jak  wiadomo, 
bardzo ścisłe układy podwójne; odległość 
w tych układach pomiędzy olbrzymiemi ma
sami gwiazd składowych jest bardzo mała 
(niekiedy mniejsza, niż odległość Merkurego 
od słońca), a obieg wzajemny około wspól
nego środka ciężkości dokonywa się w cią
g u  kilku dni lub naw et kilku godzin. Na 
podstawie wykonanych obserwacyj można 
oznaczyć dosyć dokładnie wszystkie ele
menty drogi takiego układu podwójnego, 
z wyjątkiem, coprawda, masy i wymiarów 
tych  ciał. Stosując trzecie prawo Keplera, 
łatwo znajdziemy gęstość układu, w przy
puszczeniu, że jest jednakowa dla obu sk ła
dowych. Przypuszczenie takie jest jednak 
mało prawdopodobne, ale daje nam niejakie 
pojęcie o średniej gęstości całego układu. 
Ristenpart obliczył gęstość 10 gwiazd ty p u  
Algola, których drogi już poprzednio wy- ' 
znaczył Kazimierz Graff w Hamburgu, i zna
lazł, że gęstość tych  gwiazd jes t  nader ma
ła; gęstość jednej tylko gwiazdy Z Smoka 
wyniosła V3, a reszty od V7 do 1/50 gęsto
ści słońca.

M. B.
(Astr. Naehr.).

Jasność komety Enckego i plamy słone
czne. Temu już około 20 Jat, Berberich 
zauważył, jak  kometa Enckego, powracają
ca co każde 34 lata, przedstawia się w te
dy, jej powrót przypada w czasie ma- 
ximum plam słonecznych. Wiemy atoli, że, 
słońce wywiera ogromny wpływ na postać ; 
komet (powstawanie ogonów); z tego więc i 
względu możnaby oczekiwać, że powiększę- j  

nie lub też zmniejszenie działalności po
wierzchni słońca powinno wpłynąć na postać I

komet. Astronom paryski Bosler w osta t
nich czasach zebrał materyał, dotyczący 
jasności komety Enckego, począwszy od jej 
pojawienia się w roku 1786 do roku 1908. 
Materyał ten był bardzo rozmaity, gdyż ob
serwacye jasności komety wykonywano wo
bec niejednakowych odległości jej od Ziemi 
i od Słońca. Z tego powodu, dla każdej 
obserwacyi obliczona została, tak zw. jasność 
sprowadzona t. j. ta jasność, jakąby kometa 
miała, gdyby podczas wszystkioh obserwa
cyj znajdowała się w jednej i tej samej od
ległości od Ziemi i od Słońca. Na podsta
wie takim sposobem otrzymanych wielkości, 

i wyznaczono krzywą jasności komety; krzy
wa ta  okazała się prawie identyczna z krzy
wą plam słonecznych. Dodać trzeba jesz
cze, że liczne oceny jasności komety Encke- 
go (i komet wogóle), na których opiera się 
cała praca Boslera, często są nieścisłe. J e 
dnakże Bosler mniema, że wykazał zależność 
między działalnością słońca a jasnością ko
met.

Al. B.
C. r.

Ciekawą mutacyę przedstawił na zebraniu 
Towarzystwa ogrodniczego niemieckiego ho
dowca z Vevey (Szwajcarya) p. H. Walter. 
Je s t  to Cyclamen o kwiatach osadzonych 
na łodyżkach prostych, a nie zakrzywio
nych, jak to widzimy u zwykłych odmian, 
znanych dotychczas. Wskutek wyprosto
wania łodyżki kielich i otwór kwiata jest 
zwrócony do góry, płatki zaś korony zą- 
krzywiono na dół. Mutaoya ta  wystąpiła 
przed sześciu laty u rośliny o kwiatach 
białych, niczem się poza tem nieróżniących 
od innych. Po skrzyżowaniu cecha ta oka
zała się dominującą; w dalszej hodowli 
otrzymano przez skrzyżowanie najrozmaitsze 
odmiany cyklamenów z tą cechą, o różnych 
zresztą kształtach i barwach kwiatów. P ak t  
dominowania tej cechy w pierwszem poko
leniu hybrydów wskazuje, że mamy tu  do 
czynienia ze zjawieniem się nowego czyn
nika, a nie ze zniknięciem jakiegokolwiek 
z istniejących. W tym ostatnim przypadku 

l dominowanie oczywiście nie mogłoby się 
objawić. Możnaby zarzucić tem u przypu
szczeniu, że przecież cyklameny pochodzą 
prawdopodobnie od roślin o łożyskach pros
tych, gdzie ten właśnie czynnik istnieje, — 
że więc tu  następuje tylko uzewnętrznienie. 
się czynnika, ukrytego przez szereg poko
leń. Gdyby tak  było, słusznem byłoby 
oczekiwanie, że podobne wypadki będą wy
stępować częściej— tymczasem, mimo wielo
letniej ku ltu ry  tej rośliny, jest to wypadek 
pierwszy. Poza tem fakt, że cecha ta jest 
dominującą, przemawia przeciwko możli
wości przebywania jej w stanie ukry tym
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u innych oyklamenów. Należy więc przy
puścić, że czynnik ten u danych cykla
menów wystąpił nanowo, chociaż być może 
istniał u form pierwotnych, od których po
chodzą wszystkie cyklameny. Ta ostatnia 
możliwość nie obniża ogromnej doniosłości 
samego faktu: zjawienia się czynnika no
wego, którego przedtem nie było w danej 
roślinie.

W. R.
(Naturwiss. Woch.).

Istotny stosunek ilościowy płci u ludzi.
Opierając się na statystyce narodzin, przy
jęto uważać za normę stosunek następują
cy: 106 chłopców na 100 dziewcząt. Liczby 
te opierają się jednak na sta tystyce  naro
dzin dzieci żywych, biologa zaś intereso
wałby więcej stosunek płci wszystkich za
rodków, czyli wszystkich jaj zapłodnionych. 
Ażeby ten  stosunek oznaczyć, należy znać 
liczbę i stosunki urodzonych dzieci martwych 
oraz poronień; śoisłe dane trudno tu  otrzy
mać, wskutek ukrywania, szczególniej tych 
ostatnich wypadków. Z pewnem przybliże
niem oznaozyć je jednak można dla B uda
pesztu, gdzie lekarze i akuszerki mają obo
wiązek meldowania każdego podobnego wy
padku. Dr. Auerbach, opierając się na tej 
s ta tystyce z lat 1901 — 1905, znalazł licz- j 
by następujące: dzieci żywych przyszło na j 
świat w tym okresie 111 139, w stosunku 
105,8:100; dzieci martwych 2 030 chłopców 
i 1 643 dziewcząt, czyli w stosunku 123,6:100. j 
Co dotyczę poronień, uwzględniono tylko 
dane z lat 1903— 1905. Ogólna liczba ich 
była w tym okresie 7 702, z czego dla po
łowy prawie (3 635), pochodzących z pierw- j 
szych trzech miesięcy brzemienności, nie j 
można było płci określić. Z pozostałych 
było 2 481 chłopców i 1 586 dziewcząt, 
czyli w stosunku 156,4:100. Widzimy, że i 
stosunek ten znacznie się różni od stosun- ; 
ku podanego na początku niniejszej notatki, 
a uważanego za normę. Jeżeli materyał, j  

pochodzący z poronień, rozdzielimy na posz- | 
czególne miesiące okresu brzemienności, j  

otrzymamy wyniki jeszcze ciekawsze. Po
ronienia w 7-ym miesiącu dały 402 chłop
ców i 348 dziewcząt, czyli w stosunku ] 
116:100; w szóstym miesiącu 506:437 czyli ] 
również 116:100; w piątym 645:396 czyli i 
163:100; w czwartym wreszcie 928:405 czyli 
229:100. Z liczb tyrch widzimy przede
wszystkiem, że większa znacznie śmiertel- | 
ność panuje u zarodków pici męskiej, ani
żeli żeńskiej. Z drugiej zaś strony widzimy j 
(co wynika z poprzedniego), że stosunek j  

płoi nie jest równy podczas wszystkich okre- j  

sów brzemienności, lecz dla okresów coraz j  
młodszych jest coraz wyższy. Zarodki mę- 
skie są znacznie bardziej wrażliwe na wszel- I

kie uszkodzenia, skutkiem czego są podda
ne silniejszemu doborowi, aniżeli zarodki 
płci żeńskiej. Należy jednak zwrócić uwa
gę, że nie wliczono tu  pierwszych 3 mie
sięcy brzemienności, kiedy, można przypusz
czać, stosunek płci jest jeszcze wyższy. 
Opierając się na pewnych przesłankach, 
Auerbach oblicza w przybliżeniu, że stosu
nek płci u płodów poronionych jest 200:100. 
Obliczając następnie w przybliżeniu ogólną 
liczbę poronień, można z tych danych obli
czyć istotny stosunek płci u ludzi, t. j. 
uwzględnić t n stosunek dla wszystkich ko
mórek zapłodnionych. Z liczb dostarczo
nych przez Auerbacha wynika 116 : 100. 
Jest to w każdym razie granica najniższa, 
poniżej której stosunek ten z pewnością się 
nie przesuwa. Auerbach jednak, wprowa
dzając do swych obliczeń jeszcze pewne po
prawki, uważa za możHwe przyjęcie s to 
sunku 125 : 100.

W. R.
(Arch. f. Rass.—n. Gesollsch.-Biol.).

Wiadomości bieżące.

W dniu 19 kwietnia w lokalu P. T-wa Kr. 
„odbyło się posiedzenie Komisyi Fizyogra- 
ficznej pod przewodnictwem prezesa tejże, 
p. J .  Lewińskiego. Po załatwieniu spraw bie
żących wygłoszono następujące referaty:

P. Żmuda. Roślinność gór Świętokrzyskich 
(przedstawił p. E . Malinowski).

P. Wand. Szukiewicz. Cmentarzysko cia
łopalne płaskie pod wsią Naczą w gub. Wi
leńskiej.

P. Stan. Lancewicz. Współudział oddzia
łów prowincyonalnych w pracach fizyogra- 
fioznych.

W dyskusyacli brali udział pp. Chełmiń
ski, Gorczyński, Krzywicki, Kulwieć, Len- 
cewicz, Lewiński, Piwowar i Stołyhwo.

Wyrób przedmiotów z kwarcu topionego.
Bilion Daguerre obmyślił nowy sposób to 
pienia kwarcu. Dotychczas istniała jedna 
tylko fabryka w Niemczech, obrabiająca to 
ciało; Bilion Daguerre przedstawił Akade
mii szereg przedmiotów z czystego, prze
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zroczystego kryształu górskiego, które otrzy
mywał w swojej fabryce w Asniere zapo
mocą stapiania. Nie są to tylko części p rze
znaczone do wyrabiania lamp o promienio
waniu nadfiołkowein dla sterylizowania wo
dy i płynów, lecz i części optyczne z kw ar
cu lub fluorytu, naczynia chemiczne, w k tó 

rych stopiony kwarc może w wielu razaoh 
zastąpić platynę, co może się okazać znacz
nie oszczędniejszem. Bilion Daguerre pierw
szy i jedyny doszedł do wyniku, mogącego 
mieć duże znaczenie w przemyśle.

H. G.
(La Nat.).
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