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N A U C Z A N IE  M A T E M A T Y C Z N O  - 
P R Z Y R O D N IC Z E .

22 w alne zgrom adzenie N iem ieckiego Związku 
popierania nauczania m atem atycznego 

i przyrodniczego.

W dniach 13— 17 maja odbył się w Mo
nachium zjazd ogólny członków wyżej 
wymienionego Związku, urządzony s ta ra 
niem Bawarskiego Tow arzystw a Matema
tyków. Ze względu na doniosłość kwe- 
styj, poruszonych na tym  zjeździe w sze
regu referatów w ybitnych  fachowców, 
jako też na wnioski, wyciągnięte  przez 
referentów, zjazd ten całkowicie zasłu
guje na uwagę szerokich kół polskich 
pedagogów, m atem atyków  i przyrodni
ków, oraz wszystkich, komu nie są obo
jętne losy szkoły średniej i jej wycho- 
wańców. W niniejszem sprawozdaniu 
z konieczności ograniczam się s treszcze
niem momentów najważniejszych, o zna
czeniu ogólnem, wspom inając zaledwie 
o rzeczach bardziej specyalnych.

Wieczorem 12 maja uczestnicy zjazdu 
zebrali się w wielkiej sali Domu Sztuki 
Stosowanej, gdzie profesor politechniki

monachijskiej dr. Karol Dohlemann w y 
głosił słowa przywitania w imieniu Ba
warskiego Towarzystwa Matematyków, 
którego je s t  przewodniczącymi W  imie
niu obradującego Związku odpowiedział, 
dziękując bawarskim  kolegom, pierwszy 
przewodniczący, prof. dr. Thaer. W e wto^ 
rek, 13 maja, rano odbyło się w auli po
litechniki:

1 ogólne posiedzenie Związku.
Po otwarciu zjazdu przez pierwszego 
przewodniczącego, prof. dr. A. Thaera 
z Hamburga, przywitał zgromadzonych, 
w imieniu bawarskiego ministeryum  
oświaty i ministra, niemogącego przybyć 
osobiście, ekscelencya radca stanu v. 
Steiner. W  swem przemówieniu zazna
czył, że bawarskie m inisteryum  oświaty 
zawsze zwracało uwagę na nauczanie 
przyrodnicze i matematyczne. Od pewne
go czasu m inisteryum  nosi się z myślą 
utworzenia nowego układu szkolnego, 
w którym  nawet w Zakładach hum ani
stycznych, pomimo zasadniczego zacho
wania ich charakteru , nauczanie m ate
matyczne i przyrodnicze zostałoby zna
cznie rozszerzone. W  imieniu m agistra tu  
miasta Monachium zwrócił się do zgro
madzenia z przywitaniem inspektor szkół
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monachijskich, znakomity pedagog dr. 
Kerschensteiner, który oświadczył, że od
kąd przed 18 la ty  objął kierownictwo 
m onachijskich szkół miejskich, zawsze 
przykładał s tarań , ażeby nauczanie m a
tem atyk i i nauk  przyrodniczych odby
wało się w zakresie, umożliwiającym 
działanie szczególnych wartości w ycho
wawczych tych przedmiotów.

Po krótkich przemowach rek to ra  poli
techniki prof. d-ra Z. Gunthera, prof. 
Wiihrera, prof. dr. Dohlemanna w imie
niu rek to ra  un iw ersy te tu  dr. Gareisa, 
i odpowiedzi profesora Thaera, przew od
nictwo obejm uje radca ta jny  dr. v. Dyck.

P ierwszy refe ra t  wygłasza prof. dr. 
D ohlemann na tem at  „O wartości k sz ta ł
cącej m atem atyk i  czystej" . Rełerent 
przedstaw ia przedewszystkiem, jak ie  p ier
w iastk i kształcące zaw arte  są w poszcze
gólnych rozdziałach m atem atyki,  od n a j 
prostszego rachunku  ary tm etycznego do 
obszernej dziedziny m atem atyki wyższej. 
W ykazaw szy ścisły związek, w jak im  
m atem atyka  pozostaje z naukam i przy- 
rodniczemi, przedew szystkiem  z fizyką 
i chemią, i technicznemi, oraz z filozofią 
i sztuką, mówca kończy twierdzeniem, 
że, aczkolwiek m atem atyka  w swej s a 
modzielności łatwo może skłonić ucznia 
do zagłębienia się w spekulacye m a te 
matyczne, to z drugiej s trony  niemożna 
uważać za człowieka „wykształconego" 
tego, kto nie ma żadnego pojęcia o n a u 
kach m atem atycznych. Albowiem tylko 
m atem atyka  daje całkowite zrozumienie 
prawidłowości, panującej zarówno w licz
bach i ksz ta łtach  przestrzeni, jako  też 
i w zjaw iskach przyrody.

D rugi z kolei refera t wygłosił na  pier- 
wszem posiedzeniu ogólnem dr. K erschen
ste iner, rozpatrując „W artość wycho
wawczą nauk  przyrodniczych". Ze wzglę
du na szczególną doniosłość i aktualność 
kwestyi, oryginalność ujęcia i ważność 
wniosków pozwalam sobie streścić  wy
wody znakomitego pedagoga bardziej 
szczegółowo.

W szystkie przedm ioty nauczania, w y
kładane w szkołach średnich, m ają każdy 
swą specyalną wartość kształcącą i swą 
specyalną w artość  wychowawczą. W a r 

tości kształcące są oczywiste. W ynikają 
one z m aterya łu  naukowego poszczegól
nych przedmiotów. Wartości wychowaw
cze natom iast nie są tak  bezpośrednio 
widoczne. Niektóre z nich są wspólne 
różnym przedmiotom nauczania, inne zaś 
s tanowią własność odrębnych, ściśle 
określonych gałęzi wiedzy.

Główną rolę wśród zadań wychowaw
czych odgryw a we wszystkich szkołach 
średnich wychowanie w kierunku ścisłe
go przyzw yczajen ia  do logicznego m yśle
nia. Gdyż dla wszystkich, pracujących 
umysłowo, wyrobienie tego przyzw ycza
jen ia  j e s t  ważnem przygotowaniem do 
przyszłego zawodu. Zajęciu się starożyt- 
nemi u tw oram i klasycznemi orąz języ 
kiem greckim  i łaciną dotąd oddaje się 
pierwszeństwo pod tym  względem. Nie 
ulega wątpliwości, że wobec ogromnej 
ilości czasu, przeznaczonej dla tych przed
miotów w gimnazyach, oraz skutkiem  
niek tórych  swych właściwości l itera tura  
k lasyczna i g ram atyka  języków  m artw ych 
do dziś dnia zachowują uprzywilejowane 
stanowisko.

Tymczasem dokładne zbadanie kwe
styi, przeprowadzone przez referen ta  na 
podstawie dwu wybitnych  przykładów, 
wykazuje, że nauczanie przyrodnicze mo
że być zastosowane, jako  również przy
datne narzędzie do ćwiczenia umysłu, do 
kształcenia  formalnego. Że pod tym 
względem we wszystkich  naszych szko
łach średnich musi ono jeszcze znacznie 
ustępować co do mocy wychowawczej, 
nie leży to bynajmniej w istocie naucza
nia przyrodniczego. Gdyby zostało zor
ganizowane gimnazyum m atem atyczno- 
przyrodnicze w sposób analogiczny z obec- 
nem gim nazyum  filologicznem, którego 
wartość wychowawczą referen t uznaje 
w wysokim stopniu, to j e s t  z takim  sa
mym nakładem  czasu dla nauk  przyrod
niczych i m atematyki, jakim  w do tych
czasowym gimnazyum rozporządzają g re 
ka i łacina, to, o ileby sposób nauczania 
przyrodniczego był celowy, w artość wy
chowawcza co do przyzwyczajenia do 
m yślenia  logicznego okazałaby się ta 
sama.
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Z warunkiem  odpowiedniej organizacyi, 
nauczanie przyrodnicze dziś już  nawet 
może rozwinąć w szkołach średnich cał
kiem szczególne, a jem u jednem u tylko 
właściwe, siły wychowawcze.

Napełnia ono duszę poczuciem prawi
dłowości wszystkich zjawisk i żądzą j e 
dnolitego sformułowania pojęć. W tem 
przewyższa ono wszelkie nauczanie inne. 
W skutek ścisłości wniosków, wynikającej 
z tej jego cechy, nauczanie przyrodnicze, 
podobnież j a k  i m atem atyka, je s t  w s ta 
nie obudzić uczucie odpowiedzialności za 
rezu lta ty  pracy własnej, w połączeniu 
zaś z h istoryą  nauk  przyrodniczych i m a
tem atyki — uczucie szacunku dla pracy 
umysłowej innych.

Ponieważ dalej w żadnej nauce zagad
nienia rozwiązalne i nierozwiązalne nie
są poznawane tak  wyraźnie,' j a k  w ma
tematyce i w naukach przyrodniczych, 
przeto s taranne nauczanie tych przedmio
tów prowadzi do takich kształtów miło
ści prawdy, wobec k tó rych  ta  osta tn ia  
zawiera w sobie wyznanie własnej nie- 
wiadomości i w szlachetnem  zaparciu się 
poznaje i uznaje granice wszelkiej ludz
kiej działalności duchowej.

Nauczanie przyrodnicze rozwija poza- 
tem, j a k  i każde a r tystyczne  czy tech
niczne zajęcie się światem zjawisk, zdol
ność spostrzegawczą, która, w razie wy
łącznego obcowania z subjektyw nym  
światem l i te ra tu ry  marnieje — o ile nie 
je s t  wyjątkowo wielka. W ychowuje ono 
wreszcie, skoro tylko zaszczepi się uczu
cie odpowiedzialności, n ietylko gruntow- 
ność i sumienność w myśleniu, co jes t  
mu wrspólne z niektórem i innemi przed
miotami nauczania, lecz także skrupu
la tną  ścisłość w pracy praktycznej. Sko
ro tylko w taki sposób została osiągnięta 
pewna wprawa w technice przyrodniczej, 
wykład przyrodoznawstwa, j a k  żaden in 
ny, może być zużytkow any do rozwinię
cia ofiarności duchowej dla innych i od
dania się wspólnym celom duchowym 
pracy.

Drugie posiedzenie ogólne odbyło się 
w tym samym dniu, 13 maja, po południu 
i poświęcone było referatom  specyalnym

z poszczególnych fachów nauk przyrod
niczych.

Dr. W alther, profesor un iw ersy te tu  
w Halli, mówił o „W artości wychowaw
czej geologii i miejscu jej w program ie 
szkolnym". Mówca ubolewra nad tem, że 
geologia dotąd tak  mało była uwzględ
niana w nauczaniu szkolnem. Zjawiska 
wietszenia i kształtowania powierzchni 
ziemskiej, powstawanie dolin i gór, t rz ę 
sienia ziemi i wulkany, woda, lodowce 
i wiatr, jako  czynniki niwelujące i bu 
dujące, wreszcie wspaniałe objawienia, 
jak ie  nam dają skamieniałości o historyi 
naszej planety, wszystko to, co stanowi 
dziedzinę badań geologii, albo wcale nie 
je s t  uwzględniane, albo tylko przypad
kowo, w mineralogii. Tymczasem fakty 
geologiczne mają znaczenie ogromne dla 
mnóstwa kwestyj życia praktycznego. 
Geologowie niemieccy nieraz już w ska
zywali łączące położenie geologii wśród 
innych nauk  przyrodniczych i na tej pod
stawie żądali, ażeby stanowiła ona s tre 
szczające zakończenie nauczania przyrod
niczego.

Jako przedstawiciel botaniki referował 
dr, W. Kupper, kustosz Ogrodu botanicz
nego w Monachium. Przedstawił w ogól
nych rysach przebieg współczesnego nau
czania botaniki i zaznaczył między inne
mi, że na pierwszym stopniu wykładu 
potrzebny je s t  przedewszystkiem ogród 
szkolny k samodzielnem sianiem i hodo
waniem roślin przez ucznia. Z tem łą 
czą się regularne wycieczki szkolne o każ
dej porze roku, szczególnie niezbędne 
w szkołach miejskich. W artość wycho
wawcza formalna winna iść ręka w rękę 
z rozwijaniem um ysłu  i uczucia este tycz
nego; pozatem botanika wymaga przed
stawienia uczniowi łatwej sposobności do 
czynienia spostrzeżeń i doświadczeń.

O wartości wychowawczej nauczania 
zoologicznego mówił dr. Bastian Schmid: 
Szczególne zainteresowanie wzbudziła de- 
m onstracya kinematograficzna, zajęć p rak 
tycznych z zakresu biologii, które refe
ren t  prowadzi ze swoimi uczniami.

W imieniu fizyki przemówił profesor 
politechniki monachijskiej dr. K. Fischer, 
zwracając uwagę głównie na to, że szcze*



452 W SZECHSW IAT M  29

gólna wartość wychowawcza fizyki za
wiera  się w cechujących ją  jaknajściśle j-  
szych badaniach jaknajprostszego  przed
miotu. Podkreśla  on także, iż fizyka 
związana j e s t  nierozłącznie z m atem a
tyką.

Przedstawiciel geografii, prof. dr. A. 
Geistbeck, zam knął swem przemówieniem 
szereg referatów pierwszego dnia zjazdu. 
W ykaza ł potrzebę zużytkowania k ra jo 
brazu  ojczystego, jak o  przedm iotu  do de- 
m onstracyi geograficznej, i w yraził ż y 
czenie, ażeby nauczanie geografii zostało 
rozszerzone na k lasy  starsze. Trudno 
się zgodzić z twierdzeniem  referen ta , że 
środek  ciężkości w yk ładu  geografii po
winien leżeć w w yrab ian iu  uczuć naro- 
dowo-patryotycznych, gdyż doświadcze
nie mówi, że tak i  sposób nauczania n a 
der często pozostaje w sprzeczności z roz
wijaniem  miłości prawdy, szczególnie zaś 
j e s t  szkodliwy w tych  razach, gdy  wśród 
uczniów znajdą się „innorodcy".

Po refera tach  odbyła się dyskusya, 
przedew szystk iem  na tem aty , rozbierane 
przez dwu pierwszych mówców, prof. 
Dohlemanna i d-ra Kerschensteinera .

Na zakończenie dr. K erschensteiner 
ostrzegał, ażeby przedstawiciele poszcze
gólnych fachów przyrodniczych nie czy
nili zbyt wygórowanych żądań względem 
czasu, gdyż inaczej uczeń zostałby prze
ładowany. Dlatego właśnie niezbędny tu  
je s t  kompromis, uw zględniający różno
rodność uzdolnienia: podział na  gimna- 
zyum  hum anis tyczne  i g imnazyum  przy
rodniczo m atematyczne.

14 m aja  rano uczestnicy zjazdu ze
brali się na:

3 ogólne posiedzenie.

Przewodniczył profesor W itting  z D re 
zna. P ierwszy re fe ra t  tego dnia wygło
sił rek to r  politechniki m onachijskiej, r a d 
ca ta jny  dr. Zygm unt Giinther, na  temat: 
„Pierwiastek h isto ryczny  w nauczaniu  
matematyczno-przyrodniczem".

Mówca wywodzi najpierw, j a k  wielkie 
znaczenie pedagogiczne właśnie w zak re 
sie nauk  ścisłych posiada stałe  uw zględ
nianie  rozwoju historycznego. W fizyce 
szczególnie trafnego przykładu dostarcza

powstanie i udoskonalenie nauki o ciśnie
niu powietrza w związku z barometrycz- 
nym sposobem mierzenia wysokości. Po
dobnież rzecz się ma z postępami chemii 
gazów w drugiej połowie 18 wieku. J e 
żeli uczeń dowie się, j a k  pod wpływem 
badań Blacka, Priestleya, Cavendisha, 
Scheelego i przedewszystkiem Lavoisiera 
celowe zastosowanie wagi przezwyciężyło 
powoli starą, a tak  na owe czasy ponęt
ną hypotezę flogistonu, osiągnie przez to 
korzyść daleko większą, niż gdyby mu 
opisano czysto teoretycznie wszystkie 
znane wówczas pierwiastki.

Ale niezbędność dania uczącemu się 
możności samem u w krótkim  czasie prze
robić te same procesy poznania, przez 
k tóre  nauka przechodziła w ciągu tysią- 
coleci, nie j e s t  n igdzie tak  nieprzeparta , 
jak  w astronomii. W razie trak tow ania  
tej nauki w sposób czysto dogmatyczny 
niemożna jej przypisywać tej wielkiej 
wartości kształcącej, jakiej nabiera, sko
ro przeprowadzim y ucznia, wychodząc 
z g rubych  danych zmysłowych, przez 
Ptolem eusza i Tychona Brahego ku Ko
pernikowi, Keplerowi i Newtonowi.

To samo powtarza się w zakresie m a
tem atyk i czystej. Kto tw ierdzenia  P i ta 
gorasa wykłada jedyn ie  zapomocą wzo
rów euklidesowych, popełnia ciężki błąd 
pedagogiczny; kto zaś, przeciwnie, n a j
p ierw wskazuje, jak ie  szlaki umysłowe 
doprowadziły pitagorejczyków  i Platona 
do ich myśli, i kto wspomina przytem 
o dowodzie poglądowym geometrów in 
dyjskich, zwracając uwagę na zasadnicze 
przeciwieństwo m atem atyk i greckiej i in 
dyjskiej, ten ma wszelkie widoki na 
wzbudzenie zainteresowania  we w szyst
kich uczniach.

W obec tego, że początki rachunku  nie- 
skończonostkowego znalazły już  dostęp 
do wielu naszych szkół średnich, należy 
stanowczo zalecić, ażeby przedstaw iana 
była uczniom nieforemna jeszcze, ale za
razem już  tak  owocna, walka duchowa 
Archim edesa, Keplera, Cavalierego, F e r
m ata  i t. d., jako  okresy początkowe 
wielkiego ruchu, k tóry  z Newtonem
i-Leibnizem  znalazł swe tymczasowe za
kończenie.
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Po krótkiej dyskusyi o wysłuchanym  
referacie głos zabrał radca ta jny  dr. v. 
Dyck, mówiąc o „Celach pedagogicznych 
muzeum niemieckiego". Wspaniała ta  in- 
s ty tucya, znajdująca się w Monachium, 
składa się z dwu oddziałów, z których 
pierwszy w przeważnej części poświęco
ny  je s t  naukom przyrodniczym. J e s t  tam  
przedstaw iony cały rozwój historyczny 
przyrodoznawstwa, podobnież ja k  w po
zostałej części oddziału l-go i w oddziale
2-im — rozwój techniki. Szczególnie do
godne są urządzenia automatyczne, zapo- 
mocą których zwiedzający sam  może wy
konać najbardziej złożone doświadczenie 
fizyczne przez proste naciśnięcie guzika. 
Oprócz zbiorów i modelów muzeum  po
siada bibliotekę i czytelnię, dostępneMla 
każdego zwiedzającego. Muzeum zwraca 
się do jaknajszerszych  w ars tw  społeczeń
stwa. Zwiedzenie go wprowadza w dzie
dzinę nauk ścisłych człowieka, całkiem 
z niemi nieobeznanego, lecz może także 
służyć do przypomnienia rzeczy zapo
mnianych, wreszcie muzeum okaże wiel
ką pomoc i fachowcom w ich s tudyach 
specyalnych. Opłata za wejście je s t  mi
nimalna — 10 fenigów, dla wycieczek zaś 
szkolnych urządzane bywają oprowadza
nia bezpłatne. W ostatn im  roku muzeum 
zwiedziło 26 000 uczniów. Główną zaletą 
muzeum, zakończył mówca, je s t  jego 
zdolność do ciągłego rozwoju.

Dr. Schmauss, dy rek to r  Centralnej S ta  
cyi meteorologicznej w Monachium, p rzed  
stawił „Nowsze zdobycze meteorologii 
i ich wyzyskanie". Referent wykaza* 
między innemi, na podstawie badań n a j 
nowszych, że w zagadnieniu przepowia
dania pogody zrobiono ważne postępy.

Ostatni refe ra t ,  profesora d-ra H. Hes- 
sa z Norym bergi, p rze d s taw ia ł  raczę 
konkre tny  projekt. Mówca zaproponował 
mianowicie, ażeby w miejsce istniejących 
kursów w akacyjnych  matematyczno - 
przyrodniczych urządzano co dwa lata  
w jednym  z uniw ersytetów  niemieckich, 
podczas sem estru  letniego, szereg odczy
tów, streszczających większe dziedziny 
m atem atyk i i n auk  przyrodniczych ze 
szczególnem uwzględnieniem postępów 
najnowszych. Obok odczytów należy pro

wadzić odpowiednie zajęcia praktyczne. 
Dla słuchania tych odczytów powinni do
s taw ać urlopy nauczyciele szkół średnich, 
którzy ukończyli swe studya uniw ersy
teckie conaj mniej przed dziesięciu laty.

Walne zgromadzenie upoważniło zarząd 
Związku do poczynienia odpowiednich 
s ta rań  we wszystkich państwach Związ
ku niemieckiego.

Jako miejsce zgromadzenia następnego 
obrany został Brunświk.

Jan Oziębłowski.

T R A N S P L A N T A C Y A  T K A N E K  
JA K O  M E T O D A  B A D A Ń  

P R Z Y R O D N IC Z Y C H .

W ciągu ostatnich dziesiątków lat 
kw estya transplantacyi tkanek  wzbudza 
zainteresowanie powszechne, wywołane 
nietylko przez otrzymywane tą  drogą w y
niki praktyczne, lecz również i przez to, 
że, stanowiąc pewną metodę badań przy
rodniczych, rzuca ona nieraz światło na 
trudne i zawiłe zagadnienia biologiczne.

Chirurgia ogranicza się najczęściej do 
przenoszenia bądź tkanek, bądź organów 
w granicach jednego osobnika. W zględy 
praktyczne nakazywałyby jednak  często 
zwracać się do tkanek  innego osobnika 
w celu przenoszenia ich na chory orga
nizm, lub też naw et zwracać się w tym  
samym celu do tkanek  zwierzęcych; ale 
doświadczenia wykazują, że tego rodzaju 
postępowanie przedstawia znacznie mniej
sze widoki powodzenia. W miarę tego 
bowiem jak  przechodzimy od autoplasty- 
ki (przenoszenie tkanek -w  granicach j e 
dnego osobnika) do homeoplastyki (prze
noszenie tk an ek  z jednego indywiduum 
na drugie, należące do tego samego g a 
tunku) lub do heteroplastyki (przenosze
nie tkanek  z indywiduum, należącego do 
jednego gatunku, na indywiduum, nale
żące do innego gatunku) widoki o trzy
mania dobrych rezultatów zmniejszają 
się  stopniowo.

(3dy badamy kw estyę  tę w stosunku
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•do zwierząt niższych, bezkręgowych, wi
dzimy, że m aterya ł  rzeczowy p rzeds ta 
wia się tu  nader  skąpo. Przyczyny tego, 
ja k  się wydaje, należy szukać w tym  
fakcie, że doświadczenia tego rodzaju nie 
dostarczają  bezpośrednio korzyści p rak 
tycznych, w sku tek  czego są do pewnego 
stopnia zaniedbane. Zaniedbanie to staje 
się specyalnie widocznem, gdy  porówny
wam y liczbę dokonanych na tem  polu 
doświadczeń z doświadczeniami na polu 
botaniki, gdzie dla uszlachetnienia  dzicz
ków ogrodnicy stale używają metody 
przenoszenia tkanek  i to nietylko z j e 
dnego gatunku  na inny, lecz naw et z j e 
dnego rodzaju  na rodzaj inny. Bądź co 
bądź jednak  z tego m ate rya łu  rzeczowe
go, jak im  rozporządzam y w s tosunku  do 
zw ierząt niższych, daje się wysnuć wnio
sek, że wym iana tk an ek  u zw ierząt n iż
szych, należących do rozm aitych g a tu n 
ków, udaje się gorzej, aniżeli p rzenosze
nie tkanek  w obrębie jednego indyw i
duum lub też jednego  gatunku. Kolitz 
nie mógł doprowadzić do trw ałego w ygo
jen ia  się odcinków, przeniesionych z Hy
d ra  fusca na H ydra  viridis; tak ie  samo j e 
dnak doświadczenie, przedsięwzięte z bli
żej spokrewnionemu formami, Hydra po- 
lypus i Hydra oligactis, dało rezu l ta t  do
datni. U dżdżowników w ym iana tkanek  
pomiędzy przedstaw icielam i różnych g a 
tunków  udawała się nieczęsto, i w razie 
dodatn ich  naw e t  rezulta tów  przeniesiona 
tk a n k a  częstokroć okazywała dążność do 
ponownego oddzielania się po upływie 
k ilku dni, tygodni, a naw et jeszcze i mie
sięcy. Is tn ie ją  j e d n a k  też dane, w y k a 
zujące, że i heteroplastyczne transplan- 
tacye  dają  u dżdżowników n iek iedy  w y
niki dodatnie; H arm s np. w ykonał do
świadczenie, polegające na przeniesieniu  
ja jn ików  z L um bricus  tejrrestris na He- 
lodrilus caliginosus i z tego ostatniego, 
zapłodnionego przez formę Helodrilus, 
otrzymał hyb rydy  form: Lum bricus  i H e 
lodrilus. Podobnych doświadczeń prze
noszenia ja jn ików  dokonywał też z po 
wodzeniem M eisenheimer na m łodych g ą 
sienicach motyli.

U zwierząt kręgow ych niższych w y 
m iana tkanek  i organów pomiędzy p rzed 

stawicielami różnych gatunków rzadziej 
jeszcze dostarczała wyników zadowalają
cych. Born zdołał jednak  przeprowadzić 
szereg udatnych doświadczeń, polegają
cych na przenoszeniu części ciała k ija
nek zwierząt ziemnowodnych na kijanki, 
należące bądź do tego samego gatunku, 
bądź też do gatunku innego. Harrison 
hodował żabę, posiadającą głowę g a tu n 
ku Rana yirescens, tułów zaś i kończy
ny ga tunku  Rana palustris. Harms z po
wodzeniem przeniósł ja jn ik i  ga tunku Tri- 
ton taen ia tus  na ga tunek  Triton crista- 
tus i odwrotnie, przyczem dodatni rezu l
ta t  został s tw ierdzony zapomocą badań 
mikroskopowych w pierwszym przypad
ku po 6 tygodniach, w drugim  zaś po 
3V8 miesiącach. Temu samem u badaczo
wi udało się też przenieść ja jn ik i  t ry to 
na na aksolotla, lecz próba przeniesienia 
ja jn ików  aksolotla na t ry tona  zawiodła.

Gdy przejdziemy teraz do prób trans- 
plantacyi heteroplastycznej u zwierząt 
ssących i u  ludzi, przekonamy się, że tu 
próby te bardzo rzadko się udają. Na 
tem  polu można zanotować sporadyczne 
tylko zdarzenia z rezultatem dodatnim. 
Tak  np. Pfeiffer podaje wiadomość o do
datn im  rezultacie parokro tnych  prób prze
niesienia patologicznie powiększonego 
gruczołu tarczycowego ludzkiego na k o 
zę; podobnie też wobec wciąż powtarza
nych  prób transp lan tacy i nowotworów 
z jednego zwierzęcia na inne, należące 
do innego gatunku, zdarzały się n iekiedy 
przypadki, że próby były uwieńczone po
wodzeniem. W ynik i te można uogólnić 
w ten sposób, że heteroplastyczne prze
noszenie tkanek  u zwierząt wyższych 
j e s t  możliwe, ale naogół nie daje rezul
ta tów  dodatnich.

W idzimy przeto, że heteroplastyczna 
transp lan tacya  tk an ek  u zwierząt bez 
kręgow ych daje niekiedy rezulta ty  do
datnie, że u zwierząt kręgow ych n iż 
szych widoki powodzenia he te rop las tyk i 
znacznie się zmniejszają, u  ssaków zaś 
i ludzi obniżają się do minimum.

Przechodząc od heteroplastyki do ho- 
meoplastyki, p rzekonyw am y się, że ta 
między niemi zachodzi różnica, że p rz e 
noszenie homeoplastyczne tkanek  zw ie
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rzęcych udaje się częściej i pewniej, niż 
heteroplastyczne. Co dotyczę zwierząt 
bezkręgowych, to liczne doświadczenia 
wykazały, że homeoplastyczne przenosze
nie tkanek  udaje się u nich wogóle ła 
two i w bardzo licznych przypadkach 
daje się stwierdzić fakt, że homeoplasty- 
ka pod względem szans powodzenia w ni- 
czem prawie nie ustępuje tu autoplasty- 
ce. Tak np. okazało się, że u stułbi, 
planaryi, dżdżowników względnie łatwo 
doprowadzić można do zrastan ia  się tk a 
nek, przeniesionych z indywiduów, nale
żących do tego samego gatunku.

Co do zwierząt kręgowych, to z doj 
świadczeń, przeprowadzonych przez Bor 
na, wiadomo, że homeoplastyczne łącze
nie części embryonalnych zwierząt zie
mnowodnych często się udaje, wobec te 
go jednak, że w doświadczeniach tych 
zwierzęta giną masowo w skutek  najroz
m aitszych przyczyn, niemożna określić 
bliżej s tosunku przepadków udanych do 
nieudanych. W inkler na podstawie do
świadczeń, czynionych z dorosłemi indy
widuami gadów i płazów, twierdzi, że 
homeoplastyczne przenoszenie skóry uda
je  się równie dobrze, ja k  autoplastyczne. 
Natomiast autor artykułu , z którego czer
piemy powyższe dane, dr. SchOne, zazna
cza, że prawidła tego zbyt uogólniać nie 
należy, w siedmiu bowiem próbach prze
niesienia płatów skójpy z części brzusznej 
żaby wodnej na inne indywiduum tego 
samego ga tunku  ani jedna próba mu się 
nie powiodła, gdy tym czasem  identyczna 
operacya w granicach autoplastyki nigdy 
prawie nie zawodziła. U ptaków homeo- 
plastyka nie daje dodatnich rezultatów, 
gdy tymczasem au toplastyka  udaje się 
bardzo dobrze. Co dotyczę ssaków i lu 
dzi, to Bert, Thiersch, Henie, Schone, 
Lexer i inni na podstawie badań swoich 
wykazali, że kw estya  homeoplastykiprzed- 
stawia się daleko gorzej, niż się dotych
czas zdawało; najtrudnie jsze  zaś do 
przeprowadzenia w w arunkach  homeo- 
plastyki je s t  przenoszenie płatów skóry. 
Widoki powodzenia tego rodzaju opera- 
cyi zwiększają się, jeżeli dane osobniki 
łączy blizkie pokrewieństwo; ale nawet 
i w tym  przypadku rezulta t nie j e s t  tak
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pewny, ja k  wówczas, gdy w grę wcho
dzi autoplastyka.

Widzimy przeto, że i w razie homeo- 
plastycznej transplantacyi tkanek  widoki 
powodzenia zmniejszają się stopniowo, 
w miarę tego, jak  organizaćya zwierząt, 
z któremi m amy do czynienia, s taje  się 
wyższa.

Zarówno z pierwszego wniosku, doty
czącego heteroplastycznego przenoszenia 
tkanek, jak  i z drugiego, dotyczącego 
przenoszenia homeoplastyeznego, może
my wysnuć wniosek dalszy, mianowicie, 
że im dane zwierzęta są wyżej uorgani- 
zowane, tem większe różnice zachodzą 
między oddzielnemi gatunkami, a także 
i poszczególnemi indywiduami, należąee- 
mi do tego samego gatunku.

J. B.

O B J A W Y  P S Y C H IC Z N E  JA K O  
P R Z E D M I O T  B A D A N IA  

N A U K O W E G O .

Zasadniczemi cechami badań nauko
wych są właściwy porządek, czyli odpo
wiednie usystematyzowanie badań i p rzy j
mowanie hypotez tylko naukowych, to 
jes t  niebędących w sprzeczności z uzna- 
nemi prawdami naukowemi.

„La psychologie inconue" Emila Boira- 
ca, rek to ra  akademii w Dijon, zawiera 
wiele ciekawych poglądów na sposoby 
stosowania metody ściśle naukowej do 
badań objawów psychicznych. Sądząc 
po pewnych oznakach —powiada ten uczo
ny — można przypuszczać, że większość 
badaczów współczesnych, mniej pohopna 
je s t  do bezwzględnego wyłączania z ja
wisk psychicznych z dziedziny nauki od 
uczonych wieku zeszłego. W arunki j e 
dnak, w jakich należałoby przedsiębrać 
dokonywanie tych badań, dotąd jeszcze 
nie zostały określone. P ak ty  się mnożą 
i gromadzą, ale kw estya  metody dotąd 
czeka na rozwiązanie. Otóż, dopóki ona 
nie zostanie ustalona, nietylko w teoryi 
ale i w praktyce, t. j .  dopóki zjawiska 
psychiczne będą obserwowane i^podda

W SZECHSW IAT
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wane doświadczeniom na chybił - trafił, 
będziemy drep ta li  na  miejscu i zawsze 
pozostawimy now ym  badaczom możliwość 
podawania w wątpliwość w artości rezu l
tatów, o trzym anych  przez ich poprzed
ników.

Zjawiska psychiczne istotnie, niezależ
nie od ich c h a ra k te ru  tajemniczego i od 
ich cudowności zewnętrznej, są n adzw y
czaj rozm aite i skomplikowane. Tworzą 
one rodzaj labiryntu, do k tó reg o  można 
wejść tysiącem różnych drzwi, gdzie j e 
dnak można iść bezpiecznie tylko wów
czas, gdy się od początku weszło na dro
gę właściwą.

Pierwsze więc zadanie, k tó re  się narzu* 
ca, to przyjęcie właściwego porządku 
w badaniu tych z jaw isk , i dlatego n ie 
zbędna je s t  przedfcwszystkiem ich kla- 
syfikacya. Klasyfikacya ta musi być do
konana według stopnia ich komplikacyi 
i rosnących trudności tak, że znajomość 
pierwszych j e s t  za razem  koniecznym w a
runkiem  i skutecznem  narzędziem w b a 
daniu następnych.

Należy rozróżnić t rzy  wielkie grupy> 
a właściwiej trzy kondygnacye tych  z ja
wisk.

1) Z jawiska hypnotyczne, n iew ym aga- 
jące hypotezy  żadnego czynnika dotąd 
•nieznanego, żadnej szczególnej hypotezy  
przyczyn, jeszcze w nauce nieznanych, 
k tóre zdaje się, że dają się w ytłum aczyć 
przez czynniki ju ż  znane, przez przyczy
ny  ju ż  uznane, działające je d n a k  w w a
ru n k a c h  jeszcze niedobrze i niezupełnie 
określonych.

Do tej pierwszej grupy  należą zjaw is
ka  hypnotyzm u i sugestyi, k tó rych  rea l
ność uczeni wieku X IX  uznali i k tóre 
dziś uważane są za naukowo stw ierdzo
ne. Te zjawiska Grasset nazw ał oku lty 
zmem dnia  wczorajszego.

2) Zjawiska m agnetyczne, zdające się 
w ym agać przyjęcia hypotezy przyczyn 
jeszcze nieznanych, nieskatalogowanych, 
ale n a tu ry  fizycznej i mniej więcej a n a 
logicznych z siłami prom ieniow ania  fizy
ki: ze światłem, z ciepłem, e lek tryczno
ścią, m agnetyzm em  i t. d. N a  tej kon- 
dygnacyi mieszczą się w szystkie  z jaw is 

ka m agnetyzm u zwierzęcego i telepatyi, 
przynajmniej w rozróżnieniu od zjawisk 
hypnotyzm u i sugestyi.

3) Zjawiska sp iry tystyczne, które zda
j ą  się wymagać hypotezy czynników j e 
szcze nieznanych, ale w tym  razie już 
n a tu ry  psychologicznej, więcej lub mniej 
analogicznych z in teligencyam i ludzkie- 
mi, może naw et bytujących zewnątrz n a 
szego zwykłego św iata  w planie realno
ści zewnętrznej w stosunku do tej, w k tó 
rej żyjemy. W tym  dziale mieszczą się 
wszystkie  zjawiska zwane spirytystycz- 
nemi, o ile niemożna ich sprowadzić do 
gałęzi poprzednio wymienionych.

Obecnie nauka prawie w zupełności 
objęła w posiadanie pierwszą kondygna- 
cyę i chociaż znaczna liczba kwestyj po
szczególnych pozostaje jeszcze do rozwią
zania, można jed n a k  powiedzieć, że sama 
is to ta  rzeczy je s t  już  obecnie znana.

J e s t  to może powód, dla którego wielu 
uczonych chciałoby .ograniczyć na tem  
badania, zapominając, że nieufność, k tó 
rą żywią względem wszystkich zjawisk 
leżących zewnątrz tych granic  je s t  iden
tyczna z tą, z ja k ą  dawniej były odrzu
cane wywody w szystkich  tych, którzy 
się zaaw anturow ali na polu, na którem 
oni sam i są dzisiaj już  zainstalowani.

W  każdym razie trzeba jed n a k  przy
znać, że przed przedsięwzięciem badania  
dwu drugich działów konieczne je s t  
g run tow ne poznanie pierwszego, ponie
waż napewno zjawiska pierwszej kate- 
goryi można odnaleźć i w dwu innych, 
a wielka trudność polega właśnie na tem, 
że należy  określić z całą dokładnością, 
w jak ie j  mierze te  następne nie dają się 
sprowadzić w zupełności do tam tych . 
Ale z drugiej strony, niemniej j e s t  n ie 
odzowne, mieć ciągle na uwadze główne 
rodzaje faktów w dwu ostatnich gałę
ziach z ich niezliczoną złożonością, żeby 
nie uledz pokusie tw ierdzenia a priori, 
że one bezpośrednio dają się wyprowa
dzić z faktów pierwszej kategoryi, albo 
że to sprowadzenie może być dokonane 
zapomocą metody ściśle abstrakcy jne j,  
t. j .  przez rozumowanie wyłącznie logicz
ne, a nie przez ciągłe odwoływanie się 
do doświadczeń.
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Jedną  z głównych przyczyn, dla k tó 
rych, jak  dotąd, postęp w tej dziedzinie 
wiedzy je s t  tak  mały i niepewny jest to, 
że ci z pomiędzy ludzi, k tórzy się tem 
zajmowali, jaw nie  s tudyu jąc  sys tem atycz
nie zjawiska pierwszej grupy, ignorowali 
zjawiska grup następnych, albo poznali 
je  tylko powierzchownie, a w każdym 
razie nigdy nie poddawali ich własnym 
osobistym badaniom, gdy tymczasem 
drudzy, pozbawieni wyszkolenia i dyscy
pliny naukowej, potrzebnych do analizo
wania zjawisk tak  skomplikowanych, 
z pewnością znali ogromną liczbę faktów 
należących do drugiej i trzeciej grupy, 
k tóre obserwowali, ale jednocześnie byli 
niezdolni widzieć w nich często przema- 
gającej części, k tó rą  należałoby odnieść 
do grupy pierwszej.

Z tego powodu, można powiedzieć, nie 
było kon tak tu  między uczonymi z jednej 
strony, uporczywie zam kniętym i jedynie 
w liczeniu się ze zjawiskami hypnoty- 
zmu, a magnetyzerami, okultystam i i spi- 
rytystarni i t. d. z drugiej strony, bardzo 
dobrze obeznanymi z mnóstwem faktów 
z dziedziny m agnetyzm u i spirytyzmu, 
ale bardzo źle przygotowanym i do t ra k 
towania ich metodycznego.

„Niemniej, w ostatnich czasach — po
wiada Boirac—uwaga pewnej liczby uczo
nych została zwrócona na zjawiska tele- 
pa ty i  i sp iry tyzm u i św iat naukowy 
w swojej całości zaczyna wreszcie przy
puszczać, że przecież może być coś po
ważnego i ciekawego w s tudyow aniu  
tych zjawisk. Zbliża się więc p raw do
podobnie chwila, w której nauka obej
mie w posiadanie tę  dziedzinę, dotąd 
uważaną za zakazaną dla badań, i za
cznie trak tow ać j ą  odpowiedniemi m eto 
dami". Zdaniem Boiraca jednakże, p ierw
sze kroki, zrobione na tym  terenie nie 
prowadzą w k ie runku  właściwym.

Dziś przeważnie za jm ują  się studyo- 
waniem zjawisk najbardziej nadzwyczaj
nych, t. j. w najwyższym stopniu budzą
cych zaciekawienie i uderzających  w y
obraźnię, z jednej s trony  zjawisk sp iry 
tyzm u i to w ich postaciach najbardziej 
dziwnych, z jakich np. zdają relacye 
Crookes, de Rochas, Richet i t, d., i z d ru 

giej strony, zjawisk m agnetyzm u zwie
rzęcego, których mechanizm je s t  niezna
ny i prawdopodobnie najbardziej skom
plikowany. Do takich należą zjawiska 
telepatyi, co do których „La Societó de 
recherches psychiques“ z taką  cierpliwo
ścią i skrupulatnością kolekcyonowała 
fakty w Anglii i Ameryce.

Uczeni wyżej wymienionych szkół n ie
świadomie lub świadomie posługują się 
sugestyą, jako główną, a nawet jed y n ą  
sprężyną. Otóż — powiada Boirac — my 
nietylko nie użyjemy z wolą sugestyi, 
ale nawet naszem stałem staran iem  bę
dzie pozamykać wszystkie otwory, przez 
które ona mogłaby się wśliznąć.

Powtóre, główną cechą cha rak te ry s ty 
czną metody, której należy się trzym ać 
w całym tym porządku badań, je s t  cią
głe i system atyczne posługiwanie się 
eksperym entacyą.

Dotąd większość doświadczeń dokony
wanych w tej dziedzinie, tak przez uczo
nych, jak  i przez magnetyzerów, w isto
cie rzeczy stanowiła właściwie tylko 
obserwacye, wprawdzie więcej lub mniej 
wywołane, ale którym brakowało naj
istotniejszego pierwiastku eksperymen- 
tacyi prawdziwej, mianowicie, organiza- 
cyi przedwstępnej obserwacyj w ten spo
sób wywołanych w celu spraw dzenia na
tychmiastowego pewnej hypotezy. To, 
co stanowi istotę metody eksperym en
talnej, co ją  odróżnia od metody em pi
rycznej, z k tó rą  zbyt często ją  identyfi
kują, j e s t  nietylko, ani przedewszystkiem, 
in terw encya osobista badacza w zjawis
kach, które obserwuje, lecz obecność 
w umyśle badacza idei kierowniczej (z gó
ry powziętej), k tórą należy skontrolować 
w warunkach dostatecznie ścisłych, sp ra 
wdzić, czy fakty mogły do pewnego sto
pnia odpowiedzieć przez „ ta k “ lub „nie“, 
na  pytanie im zadane. Ta m etoda s ta 
nowi w refleksyi i w dedukcyi taką  sa 
rnę część poważnego znaczenia, j a k  i w 
obserwacyi w właściwem znaczeniu tego 
słowa, i to właśnie daje obserwacyi os ta t
nie słowo.

W danym przypadku h y po tezą je s t  np. 
m agnetyzm zwierzęcy. Ale potrzeba, że
byśm y inaczej rozumieli tę hypotezę, ani



458 W SZECHSW IAT JMe 29

żeli j ą  pojmowali dotąd jej zwolennicy, 
zacząwszy od Mesmera, aż do współcze
snych rek lam ujących  się jego tradycyą. 
Dla nich hypoteza ta j e s t  teoryą więcej 
lub mniej zbudow aną a priori, prawie 
zupełnie już  usystem atyzow aną, w k tó 
rej szukają w ytłum aczenia większej lub 
mniejszej liczby faktów już  znanych. Dla 
nas powinna być tylko ideą kierowniczą 
bardzo ogólnikową, bardzo nieokreśloną, 
k tó ra  powinna nam jedyn ie  służyć w ce
lu obmyślania nowych eksperym entów, 
żeby niejako iść na spotkanie faktów 
jeszcze nieznanych. My więc nie chcemy 
uznawać jej w najdrobniejszych szczegó
łach, ponieważ tego oczekujemy dopiero 
od doświadczeń. Z początku zostawiamy 
ją  w  tym  stanie, w jakim  doświadczenie 
nam  j ą  sugeru je , t. j .  pod postacią pro
stego przypuszczenia, że organizm ludzki 
może wywierać wpływ na odległość na 
inne organizmy, a naw et  na przedm ioty  
martwe. J e s t  to wpływ, mniej więcej 
analogiczny z wpływem sił fizycznych 
prom ieniujących ja k  ciepło, światło, e lek
tryczność i t. d.

Możnaby coprawda spróbować ściśle 
określić tę hypotezę, spożytkow ując z n a 
jomość naukową, k tó rą  już  posiadamy co 
do tych sił fizycznych prom ieniujących 
i wnioskując przez analogię z ich w łas
ności o własnościach m agnetyzm u zwie
rzęcego. Ale jeżeli t a  metoda może dać 
ja k i  pożytek, to w łaśnie tylko pod w a
runkiem , że będzie uży ta  jedyn ie  pomoc
niczo, w miarę stopniowych postępów ba
dania doświadczalnego, i w wyłącznym 
celu sugerow ania  nowych hypotez, zm u
szających swroją koleją do nowych do
świadczeń.

W  istocie ogólna hypoteza m ag n e ty 
zmu zwierzęcego, żeby odegrała  rolę p ra 
wdziwie eksperym enta lną , powinna być 
rozłożona na mnóstwo hypotez, coraz b a r 
dziej szczegółowych, takich, żeby każda 
z nich mogła być na tychm ias t  poddana 
kontroli przez 'odpow iednio  zastosowaną 
eksperym entacyę. I właśnie te specyal- 
ne hypotezy są jedyn ie  in teresu jące  dla 
uczonego, ponieważ one tylko mogą pod
legać sprawdzeniom, k tó rych  dokonanie 
będzie rezu lta tem  prawie koniecznym

współudziału tych  dwu czynników, z j e 
dnej s trony  faktów, które się zamanife
s tu ją  coraz różnorodniej i ściślej w cią
gu obserwacyj i doświadczeń, i z k tórych 
każdy zaostrzy niejako badania w kie
runku  coraz większej określoności. Z d ru 
giej s trony  prawa, już  znane z fizyki, 
a zapewne też i z psychologii, z których 
można wyciągnąć przez analogię co do 
stosowania wnioski dedukcyjne, cha rak 
te ru  hypotetycznego coprawda, ale wy
pływające z doświadczeń i dające się przez 
nie kontrolować.

W tej m ateryi, jak  w każdej innej,uczony 
niepowinien n igdy  tracić z uwagi nas tę 
pującej wielkiej prawdy, k tóra  rządzi 
całą logiką nauk  eksperym entalnych. Ka
żdy fak t  ma tylko o tyle w artość n au 
kową, o ile sugeruje  hypotezę lub ją  
kontroluje, i odwrotnie, hypoteza ma 
wartość naukową o tyle, o ile j e s t  suge
row ana przez łak ty  i przez nie kontrolo
wana.

Doświadczenia stwierdzające istnienie magne
tyzm u zwierzęcego.

Oto dwa najważniejsze doświadczenia, 
dokonane przez Boiraca, stw ierdzające 
istnienie m agnetyzm u zwierzęcego. Mogą 
one służyć jako  przykład prawdziwie 
naukowego trak tow ania  tej tak  mało do
tąd  znanej ka tegory i zjawisk psychicz
nych. . '

Pierwsze doświadczenie: Medyum, k tó
rem u poprzednio zawiązano oczy, jes t  
uprzedzone, że powinno, niezapytane, za
wiadamiać o w szystkich  dotknięciach, 
k tóre  będzie mogło odczuć i wogóle za
wiadomić o wszystkich wrażeniach, k tó 
rych  dozna. Operator, milcząc, wystaw ia 
swroję rękę  przed pewną, jakąkolw iek  
częścią ciała m edyum  w odległości 5 do 
10 centym etrów. Trzecia osoba, milcząc, 
k łu je  pręcikiem w różnych miejscach 
ciało medyum, a także miejsce, ku  k tó 
rem u j e s t  skierowana ręka operatora. Po 
pew nym  czasie dość kró tk im  (30 do 60 
sekund) m edyum  ciągle zawiadamiać bę
dzie o ukłuciach robionych na wszystkich 
p u n k tach  ciała, prócz punktów  na m ie j
scu, ku  k tó rem u ręk a  je s t  skierowana*
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Jeżeli zamiast operatora podstawimy 
osobnika neutralnego (t. j. niebudzącego 
akcyi magnetycznej lub psychicznej), ten, 
t rzym ając swoję rękę w takiej samej po- 
zycyi, nawet po 5-ciu i 10-ciu m inutach 
nie wywoła żadnego rezultatu , t. j. me- 
dyum w dalszym ciągu będzie zawiada
miało o wszystkich bez różnicy u k łu 
ciach.

Z tego doświadczenia wynika, p rzynaj
mniej jako  wniosek hypotetyczny do 
skontrolowania przez późniejsze doświad
czenia, ż e l )  organizm ludzki promieniuje 
na odległość, przynajmniej przez rękę, 
wpływ zdolny do działania na inny or
ganizm, przynajmniej na  organizm me- 
dyum, i do wywoływania zmian, dających 
się zauważyć, mianowicie znieczulenia; 
2) że ten wpływ nie em anuje  ze w szyst
kich organizmów ludzkich, a przyna j
mniej nie ujawnia się z siłą dostateczną, 
żeby wywołać rezulta t dający się zauwa
żyć.

Doświadczenie drugie: Medyum pozo
staje  w tych  samych w arunkach  jak  po
przednio, osobnik neutra lny  działa na nie 
j a k  w doświadczeniu poprzedniem. J e 
żeli zostało dobrze skonstatowane, że 
wpływ tego osobnika je s t  prawie żaden, 
t. j. że nie wywołuje żadnego rezultatu  
dającego się zauważyć, operator wchodzi 
w kontakt z tym  neutralnym  osobnikiem, 
już  to biorąc go za rękę, już  to w inny 
jak i  sposób. Wówczas można będzie 
stwierdzić, że po 30 do 50 sekundach 
lub trochę dłużej, medyum przestaje za
wiadamiać o ukłuciach na punktach, ku 
którym  je s t  skierowana ręka  osobnika 
neutralnego.

Z tego drugiego doświadczenia wypły
wa, przynajmniej jako  konkłuzya hypo- 
tetyczna do skontrolowania przez do
świadczenia późniejsze, że 1) siła pro
mieniowania osobników czynnych je s t  
przejmowana przez osobniki neutralne 
i że ona przechodzi przez ich organizm, 
n iem anifestując się żadną oznaką dającą 
się zauważyć; 2) że siła ta  przechodzi na 
zewnątrz przez te osobniki neutra lne  i że 
zachowuje, przeszedłszy przez nie, w ła 
sność oddziaływania na medya, t . j .  w y

woływania w nich skutków dających się 
zaobserwować, mianowicie znieczulenia.

Przez te dwa doświadczenia istnienie 
m agnetyzmu zwierzęcego zostaje stw ier
dzone, przynajmniej aż do chwili uzyska
nia dowodu przeciwnego. Jesteśm y upo
ważnieni do twierdzenia, że jeżeli ta siła 
istnieje, to ona nie istnieje w jednako 
wym stopniu u wszystkich osobników ro 
dzaju ludzkiego, tak  dalece, że u wielu 
z nich zdaje się być nieobecną. Co wię
cej, jesteśm y doprowadzeni do przypusz
czenia, że siła ta  je s t  nadzwyczaj prze
nikająca (diffusible), ponieważ przechodzi 
momentalnie przez wszystkie ciała, nie- 
pozostawiając śladów wyraźnych i już  
przez to samo możemy wnioskować o zu- 
pełnem jej przewodnictwie (conductibili- 
tó), ponieważ przechodzi od operatorów 
do medyów przez pośrednictwo osobni
ków neutralnych, a może także, jeżeli 
inne doświadczenia będą mogły to spraw 
dzić, przechodzi wogóle, przez wszystkie 
ciała, w których się rozchodzi.

Możemy też przyjąć na zasadzie tych 
dwu doświadczeń rodzaj klasytikacyi 
wszystkich istot ludzkich, ze specyalne- 
go punktu  widzenia magnetyzm u zwie
rzęcego. Jes t  oczywistem, że one mogą 
się dzielić na trzy kategorye: 1) Opera
torów czyli czynnych lub  promieniują
cych. Należą tu  wszyscy ci, którzy re 
gularnie emanują z siebie siłę psychicz
ną. 2) Neutralnych lub niepromieniują- 
cych czyli konduktorów, którzy sami nie 
wydają z siebie siły psychicznej ale po
zwalają je j  przechodzić przez swój orga
nizm i mogą j ą  przenosić bez zmian wi
docznych. 3) Medya czyli osobniki p a 
sywne, niepromieniujące i nieprzewodni- 
ki lub izolujące, które nie wydają z sie
bie siły psychicznej, lecz o trzym ują ją  
i objawiają pewne skutki, może być dla
tego, że j ą  zatrzymują, zbierają, a może 
nawet koncentrując  — przemieniają.

W szystko to przedstawia następująca 
tablica:

1) Promieniujący - konduktorzy: Ope
ratorzy.

2) Niepromieniujący - konduktorzy: 
neutralni.
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3) Nieprom ieniujący - izolatorzy: me- 
dya.

Przez rozumowanie można dojść jesz
cze do czwartej ka tegory i mianowicie do 
prom ieniujących izolatorów. Otóż kate- 
gorya ta  zdaje się odpowiadać w p r a k ty 
ce ka tegory i medyów o działaniu fizycz- 
nem, przypuszczając rozumie się, że to 
działanie zostało auten tycznie  dowie
dzione.

IV. Kuszell.

K O M U N IK A C Y A  M I Ę D Z Y P L A N E 
T A R N A .

Jedno i toż samo pokolenie ludzi mo
gło być świadkiem  pow staw ania  m echa
nicznego sposobu przenoszenia się przez 
wody w parowcach i udoskonalenia balo
nu aż do obecnego s tanu  aeroplanów. Po 
zdobyciu morza, człowiek zdobył władzę 
nad powietrzem. Pozostaje już  tylko do 
stw orzenia  sposób przenoszenia się z p la
ne ty  na planetę.

Niejednokrotnie poruszano to zagadn ie
nie w l iteraturze pięknej, lecz nie zajęto 
się n igdy s tosunkam i ilościowemi zjawisk, 
k tóre należałoby wprowadzić w grę dla 
urzeczywistnienia  takiej lokomocyi, ani 
trudnościam i na tu ry  fizyologicznej. W 
os ta tn ich  czasach R, Esnau lt-Pe lter ie  po
ruszył tę sprawę w sposób bardziej nau 
kowy w Socićte de P hysiąue  w Paryżu.

Nasze dzisiejsze wiadomości dowodzą, 
że ciało j e s t  w stanie nagromadzić w so 
bie energię i przenosić ją  w postaci da
leko bardziej zgęszczonej aniżeli ta, k tó 
rą  w prak tyce  um iemy zużytkować. 
P rzyjm ijm y na chwilę, że g ran ica  zmniej
szenia ciężaru motorów jes t  bardzo odle
gła od tego, co obecnie uczynić umiemy 
i rozważmy zagadnienie, n iezajm ując się 
już  wcale tem zmniejszeniem ciężaru.

Czy istnieje siła poruszająca, mogąca 
zapewnić posuwanie się jakiegoś p rzy 
rządu w próżni międzyplanetarnej? Tak, 
m otor podobny istnieje lub przynajmniej 
istnieje  zasada, na  której mógłby się 
opierać. Motorem tym  jes t  rak ie ta . R a 

k ieta  istotnie wznosi się w sku tek  reak* 
cyi, j a k ą  wywierają na nią, uchodząc, ga
zy powstające przez spalenie się prochu. 
Środowisko zewnętrzne nie wywiera wpły
wu, gdyż przyrząd działa lepiej w pró
żni, niż w powietrzu: motor wśródgwia- 
zdowy mógłby być zatem  rodzajem ol
brzymiej rakiety .

W ydajność jed n ak  takiego motoru je s t  
n ies te ty  bardzo mała. Istotnie chcąc od
dalić od ziemi do najmniejszej odległości 
p lane tarne j  masę 100 kilogramową, na le
żałoby je j  dostarczyć 6 371 103 kilogra- 
mometrów, motor zaś wydatkowaćby m u
siał w tym  celu 2 172 000 000 kilogramo- 
metrów, czyli wydajność wynosiłaby za
ledwie 0,029 3.

Zużycie czynnika poruszającego powin- 
noby bez wątpienia być jeszcze większe, 
jeżeli zwrócimy uwagę na niektóre ko
nieczności fizyologiczne. Rzeczywiście, 
ponieważ przyciąganie ziemi nie istnieje 
już  na  pewnej odległości od naszej pla
nety, ciała w ew nątrz  pocisku nie m iały
by już  wagi. W tem  położeniu byłby 
podróżny, bujający w swojem więzieniu, 
jako  też i wszystkie otaczające go przed
mioty. Gdyby mu w tedy przyszła ochota 
jedzen ia  i picia, płyn, n ieznajdując się 
już  pod działaniem ciężkości, nie miałby 
żadnego powodu przechodzić z butelki do 
szk lanki i do żołądka pijącego.

Ażeby usunąć te niedogodności, nale
żałoby poddać wehikuł s ta łem u sztuczne
m u przyspieszeniu, ruch  sta łby  się jedno
sta jn ie  przyspieszonym. Pozwoliłoby to 
copraw da otrzymać olbrzymią prędkość, 
bardzo pożyteczną dla przebycia wielkich 
przestrzeni, lecz zużycie energii byłoby 
jeszcze większe.

Trzebaby dojść do jej  nagromadzenia 
w  postaci przynajmnioj cz te rys ta  razy 
bardziej zgęszczonej, niż to m am y w dy
namicie dla drogi z ziemi na księżyc 
i odwrotnie. W obec większych odległo
ści, ten  s tosunek dochodziłby może n a 
w et do 40 000. Trzebaby zużyć mniej 
więcej 300 kg tego niemożliwie potężne
go m ate rya łu  na kilogram przenoszony.

G dybyśm y umieli z radu  wydobyć całą 
energię przez krótki przeciąg czasu, po
trzebny  na przebycie drogi, w ystarczy ło
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by już 25 kg tego pierwiastku, lecz, n ie 
stety, rad w ciągu 1780 lat traci dopie
ro połowę swojej energii.

Tłum. H. G.

M U Z E U M  C H A Ł U B IŃ S K IE G O .

Otrzymaliśmy następującą odezwę:
Dr. Tytus Chałubiński, wielki człowiek 

Tatr, zrozumiał pierwszy, że żywe ioh piękno 
leży w legendzie ich przeszłości. Rozumie
jąc doskonale, w jakim kierunku rozwijać 
się będzie rozsławione jego osobistem zna
czeniem i urokiem Zakopane, widział, że 
dnie homerycznego żywota Podhala są poli
czone i czego nie uratujemy' dzisiaj, to na 
miejscu zginie. Zmiana stosunków życia po
częła czynić spustoszenia w długie wieki 
śpiących jednakowym snem obyczajach i zwy
czajach ludności, która naokoło T atr  była 
jakby wyspą odgrodzoną od zabijającej chłop
ską tradycyę cywilizacyi.

Jego Muzeum Tatrzańskie, pod które 
wspaniałomyślnie darowała g run t najbliższa 
rodzina, miało być podstawą i centrem p ra 
cy nad ocaleniem od zapomnienia i zaginię
cia bezpośredniej twórczości artystycznej, 
jak również cech obyczajowych ludu podta
trzańskiego, jak  daleko on sięga. Muzea po
dobne otoczone są gdzieindziej opieką i s ta 
raniem społecznem. Dość spojrzeć choćby 
na Muzeum podtatrzańskie na Spiżu w Po
pradzie i Słowackie w Św. Marcinie Turczań- 
skim. Muzeum imienia Chałubińskiego w Za
kopanem pozostawione jest na łasce opatrz
ności. W małym, ciasnym, drewnianym dom- 
ku mieszczą się skarby, wydarte zagładzie, 
a także wspaniałe, cenne zbiory przyrodni
cze, będące tylko częścią tego, co Muzeum 
Tatrzańskie gromadzićby mogło i powinno. 
Nad zbiorami temi wisi ciągle obawa, że 
łatwy wypadek może je obrócić w popiół 
i zgliszcza i od lat już całych mówi się 
o tem i dąży do tego, aby murowany, bez
pieczny dom zastąpił dzisiejszą drewnianą 
chałupę.

Dalecy od tego, aby Podhalan uważać za 
jakiś wyjątkowy odłam ogółu ludności pol
skiej, widzimy, że tu , skutkiem trudniej
szych warunków przystępu, cywilizacya po
wszechna prawie aż do czasów ostatnich nie 
zdążyła zetrzeć i zatrzeć śladów kultury  da
wnej., przedhistorycznej niemal w niektórych 
gałęziach. Jak człowiek, tak  i naród chce 
znać swą przeszłość. Muzeum Chałubińskie
go część tego życia przeszłego odsłania na
rodowi naszemu. Gromadząc skarby przesz

łości, powinno ono również stać się placów
ką dla badali nad całą przyrodą tatrzańską, 
zawierać w tym celu odpowiednio urządzo
ne pracownie, zaopatrzone w niezbędne przy
rządy naukowe.

Gdy Tatry są dla naszego życia ogólnego, 
jak się to coraz częściej słyszy, dobrem na- 
rodowem, gdy się stają jego skarbem i świę
tem, szkołą młodości, szkołą hartu, męstwa 
i siły, gdy Muzeum Tatrzańskie kluczem 
być winno dla myśli, która w Tatrach zam
ki obłoczne ma otwierać, sądzimy, że odwo
łanie się do ofiarności powszechnej w spra
wie domu murowanego dla Muzeum powin
no znaleźć oddźwięk w całem społeczeństwie 
polskiem. Ludzie dobrej woli mogą składać 
na ten cel datki, albo zapisywać się na 
członków założycieli (jednorazowo koron 400), 
lub też na członków rzeczywistych z wkład
ką koron 20 rocznie. Adresy dla przeka
zów i przesyłek pieniężnych:

1) Towarzystwo Zaliczkowe w Zakopa
nem (rachunek Muzeum).

2) WP. Ksawery Prauss, (skarbnik Mu
zeum, Tow. Szkoły im. Staszica w Zakopa
nem.

Zarząd Muzeum: Dr. Kazimierz Dłuski 
(prezes), hr. Władysław Zamoyski (wicepre
zes), Bronisław Piłsudzki, Ksawery PrausS, 
Kazimierz Brzozowski, dr. Ignacy Baranow
ski, Wojciech Brzega, Henryk Grohmann, 
Jan  Kasprowicz, dr. Władysław Kulczyński, 
J. Ignacy Paderewski, dr. Jan Pawlikowski, 
prof. Eugeniusz Romer, Wojciech Roj s ta r
szy, Henryk Sienkiewicz, Kazimierz T e tm a 
jer, Stefan Żeromski, Jerzy Żuławski.

KRO N IK A  NAUKOWA.

Prądy gwiezdne. Boss ogłosił w The 
Astronomical Journal ciekawą rozprawę 
o wspólności wielu ruchów gwiezdnych. N a
leży uważać, mówi, za dowiedzione istnienie 
kierunku głównego ruchów własnych gwiazd, 
poprawionych na zasadzie obserwacyj para- 
laktycznych. Gwiazdy typu  widmowego B 
stanowią wyjątek, pozatem istnieją dwie g ru 
py, cokolwiek zbaczające, jedna w Wielkiej 
Niedźwiedzicy, druga w Byku. Wreszcie, 
jak  to wykazał Dyson, kierunek główny jest 
widoczny przedewszystkiem w gwiazdach 
o znacznym ruchu własnym. Ciekawe by
łoby wykazanie, jeżeli ono jest możliwe, ro
dzin naturalnych, bardziej charakterystycz
nych. Zestawiwszy w tablicy elementy 71 
gwiazd, posiadających największe ruchy po
zorne, Boss znalazł, że 17 z tych gwiazd ma
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podobieństwo nadzwyczaj ścisłe* Przypisu
jąc im prędkość ogólną 95 kilometrów na 
sekundę, zgodnie się przedstawiają prędko
ści radyalne, które można było oznaczyć. 
Zboczenia nie przekraczają porządku wielko
ści prawdopodobnej zakłóceń. Z. Boss i B. 
Boss przyjmują, z profesorem Kapteynem, 
istnienie dwu prądów gwiezdnych ogólnych 
o kierunkach przeciwnych, lecz nie sądzą, 
aby były one ściśle między sobą związane. 
Mniemają, że w pewnej epoce jakaś siła od
pychająca, analogiczna z siłami elektroma- 
gnetycznemi, działała bardzo jednostajnie na 
obszernej przestrzeni i osłabła z biegiem cza
su. Na korzyść takiego przypuszczenia prze
mawia związek, jaki wykryto między pręd
kością gwiazd a ich wiekiem, wskazywanym 
przez typ  widmowy. Prędkości obecne wzię
ły początek w łonie rozległych mgławic, po
zbawionych ruchów, ogólnych. Siły odpy
chające spowodowały z początku powstanie 
dróg, skierowanych pjawie jednostajnie we 
wszystkie strony, jak  drogi gwiazd młodych 
(typ widmowy B). Lecz jeżeli we wszech - 
świecie istnieje biegunowość ogólna, gwia
zdy skierowują się wzdłuż osi, ruchy ich od
chylają się i dążą do tego, ażeby się stać 
równoległomi do dwu kierunków głównych. 
Ta równoległość daje się przedewszystkiem 
zauważyć w gwiazdach starych o znacznym 
ruchu własnym. Z temi poglądami dają się 
połączyć bez, trudności różne fakty, znane 
skądinąd, jak istnienie, stwierdzone optycz
nie, pól magnetycznych na słońou, przeno
szenie się wpływów elektromagnetycznych 
pomiędzy słońcem a ziemią, wreszcie wycią
ganie się promieni korony i ogonów komet 
w stronę, przeciwległą słońcu.

J. Oz.
(W edług  „The A stronom ieal Journal").

Rozmieszczenie gwiazd. Według dzieła 
Eddingtona: r Rozmieszczenie i ruchy  gwiazd11 
(str. 355) s ta tystyka według okolic nieba 
daje obraz bardzo dokładny rozmieszczenia 
gwiazd. Należy uważać za dowiedzioną prze
wagę ruchów własnych w dwu kierunkach 
przeciwnych, równoległych do płaszczyzny 
galaktycznej. Gwiazdy typu  Oryona stano
wią wyjątek. Są one bardzo dalekie, bardzo 
błyszczące w rzeczywistości i posiadają r u 
chy bardzo słabe. Zdaje się, że gwiazdy na
bierają większych prędkości w miarę tego, 
jak  ich widma okazują się bardziej złożone- 
mi. Wkrótce, zapewne, będzie można roz
strzygnąć, czy ruchy obecne gwiazd spowo
dowane są przez Wpływ grupy ograniczonej 
gwiazd sąsiednich, czy też przez ciążenia po
wszechne wszechświata.

J. Oz.
(Według *1‘Astronomie").

Nieodróżnianie barw. W  normalnie wi- 
dzącem oku na siatkówce znajdują się p rę
ciki i czopki, z których ostatnie odbierają 
wrażenia barw, gdy tymczasem pierwsze od
bierają tylko wrażenia jasności, pozbawionej 
jakiegokolwiek zabarwienia. Podczas jasnej 
gwiaździstej nocy, a nawet podczas pełni 
księżycowej odbieramy wrażenia wzrokowe— 
jak twierdzi O. Lum m er wyłącznie zapomo- 
cą pręcików; w tych  warunkach jesteśmy 
więc zupełnie niezdolni do odróżniania barw 
i tem właśnie ma się objaśniać „srebrność" 
widzianych przez nas gwiazd.

j .  b.
(Die N aturw issenschaften).

Działanie chemiczne promieni nadfiołko- 
wych. Na posiedzeniu Akademii francuskiej 
z 21-go z. m. Berthelot i Gaudeohon wyka
zywali, że promienie nadfiołkowe rozkładają 
na zimno wszystkie związki gazowe metalów 
i osadzają metal w warstwach odbijających. 
W ten sposób, biorąc związki cynku, arse
nu, antym onu i t. d. mogli otrzymać zwier
ciadła podobne do posrebrzanych zwykłemi 
sposobami chemicznetni.

H. G.

Jad węża i niedźwiadka. A rthus przed
sięwziął porównanie własności jadu węża 
i niedźwiadka. Badał działanie jadu Buthus 
ąegyptiacus. Wstrzyknięcie do krwiobiegu 
jadu  węża wywołuje opadnięcie ciśnienia 
w arteryach, gdy tymczasem wstrzyknięcie 
jadu niedźwiadka egipskiego wywołuje pod
niesienie tego ciśnienia. Na serce jad węża 
ma nieznaczny wpływ, jad zaś niedźwiadka 
sprowadza wolniejsze ruchy. Zaohodzi więc 
jednocześnie zwolnienie bicia serca i podnie
sienie ciśnienia w tętnicach, co jest rzeczą 
rzadką.

H. O.

Niezwykła pajęczyna. P. O.-P. Cook, jak 
donosi „Revue gónórale des sciences“, uczy
nił w Guatemali bardzo ciekawe odkryoie. 
Oto w jaskini w okolicy Senahu odkrył 
dziwne jakieś pajęczyny, zwieszające się 
w kształcie frendzli ze sklepienia; pajęczy
ny te, jak  Cook stwierdził, nie są naogół 
podobne do tych, jakie przędą pająki czy 
też inne stawonogi przędzące, i są, jak  się 
okazało, dziełem larw pewnego gatunku  m u
chy. Pajęczyna ta  nie posiada budowy 
skomplikowanej, lecz za to rozmiary jej są 
dość znaczne: ma średnio 30 cm dłu
gości, ale niekiedy sięga nawet i 60 cm. 
Ciągnie się najczęściej wzdłuż sklepienia, 
czasem jednak przebiega także w innym kie
runku, np zdarza się, że tworzy figurę zam
kniętą. Całość przytwierdzona jest do skle
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pienia: zapomocą oddzielnych nitek piono
wych, mających mniej więcej 5 cm długośoi 
i występujących co jakieś 5 do 7,5 cm. 
W tych miejscach, gdzie sklepienie przed
stawia pewne nierówności, długość podtrzy
mujących nitek waha się w takich grani
cach, aby módz zapewnić poziomy kierunek 
nici poprzecznej, z której zwieszają się fren- 
dzlowate nitki. Przędza nitek, przytwier
dzających pajęczynę do sklepienia i nitki 
poprzecznej, łączącej nici frendzlowate, po
dobna jest do przędzy zwykłej pajęczyny, 
wysnutej przez pająka; natomiast nitki zwi
sające, stanowiące ową dziwną frendzlę, są 
znacznie grubsze od zwykłej pajęczyny i wy
daje się, jak  gdyby były wypełnione czy też 
pokryte wodą. Zgrubienie na nitkach zwi
sających występuje nie bezpośrednio przy 
nici poprzecznej, lecz stale o 5 mm  poniżej 
połączenia. Budowa tego rodzaju pajęczyny 
każe, rzecz oczywista, domyślać się wyso
kiego stopnia rozwoju instynktu  u  zwierzę
cia, które snuje te sieci. Wobec braku bez
pośrednich obserwacyj niemożna stanowczo 
orzec, w jaki sposób powstaje ta pajęczyna, 
leoz budowa jej nasuwa przypuszczenie, że 
jest ona snuta na sklepieniu jaskini i dopie
ro w chwili, gdy zjawiają się względnie cięż
kie nici frendzli, cała sieć przyjmuje kieru
nek pionowy. Gdy obserwując nici zwiesza
jącej się frendzli, łączymy je na palcu, wów
czas formują one lepką masę, która niczem 
nie przypomina jedwabistej przędzy pająka. 
Sieci te jednak służyć muszą do tego same
go celu, co sieci pajęcze, mianowicie do 
chwytania owadów, i wywiązują się widać 
dobrze z tego zadania, gdyż na lepkich ni
ciach frendzli znaleziono pewną ilość drob
nych owadów. Larwy, które snują te sieci, 
są to istoty drobne, mające 20 mm  długo
ści, przezroczyste, nitkowate i bardzo ruch
liwe. P. H.-S. Barber po zbadaniu ich za
łączył je do rodziny Mycetophilidae, której 
rozmaici przedstawiciele znani są z tego, że 
przędą sieci lub że mieszkają w rurkach, 
przez się utkanych.

j .  b.

Choroba grochu, wywołana przez bakte
rye. Dorota M. Cayley, badając chorobę 
grochu, która niedawno w Surrey wyrzą
dziła znaczne szkody, przekonała się, że bak- 
terye chorobotwórcze, znajdujące się w ro
ślinie, przenikają do nasion i zapomocą nich 
szerzą dalej chorobę. W lżejszych przypad
kach choroby pąk po zakiełkowaniu może 
się normalnie rozwijać, w cięższych pąk 
wierzchołkowy obumiera i zostaje zastąpio
ny przez pąki boczne, w przypadkach zaś 
najoięższych kiełkowanie albo się wcale nie 
odbywa, albo też odbywa się w bardzo sła
bym stopniu. Zewnętrznie chorobę tę mo

żna poznać po tem, że na łodygaoh i korze
niach kiełkującej rośliny występują jasno- 
brunatne smugi, a nierzadko też koniuszki 
pierwszych liści nabierają barwy brunatnej. 
Rośliny, dotknięte opisywaną chorobą, przez 
pewien czas rozwijają się jakgdyby normal
nie, lecz z chwilą, gdy nadchodzi porą kwi
tnięcia, choroba zaczyna postępować szyb
kim krokiem; szczególnie zaś szybko rozwija 
się w razie pogody ciepłej i suchej. Częśoi 
łodygi, znaczone brunatnomi smugami, od
skakują i wysychają, liście pokrywają się 
plamami, pręgami i tracą zwykły kolor. Po
mimo jednak tych objawów roślina dochodzi 
zazwyczaj (poza najcięższemi przypadkami) 
do zwykłej wysokości, kwitnie i wydaje na
siona; lecz po bliższem badaniu okazuje się, 
że liścienie są barwy mniej lub więcej b ru 
natnej i zawierają ogromne ilości bakteryj. 
Bakterye znajdują się również w łykowej 
Części rośliny, w tkance twórczej, w promie
niach rdzennych, a niekiedy także w rdze
niu łodygi i w parenchymie wiązek naczy
niowych, przebiegających przez środkowe 
żeberko łupinki. Bakterye, wydzielone z ło  ̂
dygi i środkowych części liścieni zarażonej 
rośliny, zostały poddane badaniu; okazało 
się, że są to laseczniki znacznej wielkości, 
zmieniające rozmiary zależnie od ilości subi 
stancyj odżywczych, obfitości wody i innych 
warunków. Torują one sobie drogę w ro
ślinie przez przestrzenie międzykomórkowe* 
następnie zaś przenikają do wnętrza komór
ki, atakują jądro i niszczą cytoplazmę. Je
żeli jedno nasienie grochu jest dotknięte 
chorobą, wówczas wszystkie inne w tym sa
mym strąku także jej podlegają. Na zasa
dzie przeprowadzonych dotychczas badań 
wydaje się, że mikroby te mogą przenikać 
wyłącznie do tkanek młodych.

j. b.
(N aturw . Woch.).

W iadomości bieżące.

t ii
Fundusz im. Wychowańców b. Szkoły  

Głównej warszawskiej. Dnia 5-go lipca r. b. 
przed rejentem p. Józęfem Światopełk - Za
wadzkim zeznany został akt, mocą którego 
pp. Józef Leski, dyrektor Muzeum Przemy
słu i Rolnictwa i mecenas Ludwik Marczew
ski, w imieniu Wychowańców b. Szkoły Głó
wnej warszawskiej, przekazali Towarzystwu 
Naukowemu warszawskiemu kwotę rb. 25 000 
jako fundusz wieczysty imienia Wychowań
ców b. Szkoły Głównej. Procenty od tego 
funduszu przeznaczone zostały na badania 
i prace naukowe, wykonywane pod kierun
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kiem Towarzystwa Naukowego warszaw
skiego.

*
*  *

Zarząd Towarzystwa Naukowego warszaw
skiego ogłasza, że odracza do dnia 15-go 
września r. b. termin nadsyłania zgłoszeń do 
konkursu na stanowisko asystenta pracowni

Serologicznej Towarzystwa. Wymagany jest 
od kandydatów stopień lekarza lub d-ra me
dycyny. Kandydaci winni nadsyłać curri
culum vitae, spis prac naukowych oraz ich 
odbitki do biura Towarzystwa Naukowego 
warszawskiego, Kaliksta 8. Pensya asystenta 
w pierwszym roku rubli 80, w następnych 
rb. 100 miesięcznie.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 lipca 1913 r.

(W iadom ość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R oln ictw a w W arszaw ie).

D
z

ie
ń Barometr 

do 0° j na
kość. 700

red. 
cięż- 
mm-f-

Tem peratura St. Cels
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0 -1 0 )
2 3 E T3

CA) g* 

mm

U W A G I

7 r . 1 p. | 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9 vi. 7 r. 1 p. 9 w.

i 37,7 37,fi( 38,8 14,4 ! 19,2 13,0 20 3
i

» i» N W S N W , N W t 10 •  * 0 8 1 0 # 12,6 •  n. •  7a. * 6 p .-9  p.

2 39,8 41,8 44,6 13,5 13,9 13.6 15,1 12.9 N , N W , N W , 10 jio * 10 0,8 •  n. •  1 p.

3 45,8 46,7 47 ,4 13,6 17,0 16.1 20,6 12,4 N W , n e 3 N W , 10# 10 7 0,0 •  n. •  7 p.

4 46,4 45,8 45,2 14,0 20,5 18,4 22,0 12,7 S W 3 S W 7 W 2 9 0 6 6 —

5 44,4 43,6 43,2 17,9 21,0 17.9 23.1 14,6 S W , S W , S W , © 3 7 5 —

6 43,4 43,6 44,1 15,1 19,7 18.8 22,1 13,6 w 2 N W , N W , 10 10 9 —

7 44,8 45,7 45,6 16,1 23,8 18,4 25 ,6 13,9 N E , S E , S E 0 © 6 0 7 9 * 2,5 •  510 p. •  9 p.

8 46,9 46.9 45,1 17,1 22.9 17,0 24,0 15,5 s w 5 n e 3 S W s 0 2 © 5 10 • 16,1 •  n. •  8 p .-9 p .f9 p

9 43,5 45,3 46,9 16,2 15,5 14,0 17,1 13,9 s w 3 N W , N W S 10 • 1 0 * 10 0,2 •  n •  1 p .-2  p.

10 46,5 47,0 46,6 13,6 15,8 15,6 17,0 13,1 N W , N W , N E 2 10# 1 0 * 9 0,2 •  n.

Śre- 1 
dnie 143,9 44,4 44,sj 15,°2 18 ,°9 16,°3 20,°7 13,°3 2,5 3,8 2,6 8,0 8,3 8,s|

Stan średni barometru za dekadę !/ \  (7 r-' ( I p —| 9 w.) == 744,4 mm

Temperatura średnia za dekadę: 1/ 4 (7 r.- }- ! P '~ (~2X 9w .)=  16°,7 Cels.
Suma opadu za dekadę: —  82,4 mm

T R E Ś ć  N U M ERU . N auczanie m atem atyczno  - p rzyrodnicze, przez Ja n a  Oziębłowskiego. — 
T ransp lan tacya tkanek  ja k o  m etoda badań p rzyrodniczych , przez J .  B. — O bjaw y psychiczne jako 
przedm io t badania naukow ego, przez W . K u s z l la — K om unikacya m iędzyplanetarna tłum . H. G. — 
M uzeum Chałubińskiego,—K ronika n au k o w a .—W iadom ości bieżące.—Spostrzeżenia m eteorologiczne.

W y d aw ca  W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz,
D rukarn ia  L. B ogusław skiego , S -tokrzyska M  11. Telefonu 195-52


