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A N A L O G  E L E K T R Y C Z N Y  Z J A W I 
SK A  Z E E M A N A .

Ostatnie num ery  dwu czasopism nauko
wych łrancuzkich x) zawierają  rozprawy 
o zjawisku, w ykry tem  niedawno przez 
J. S ta rka  s), prof. Szkoły Politechnicznej 
w Akwisgranie, a polegającem na tern, 
że w źródle światła, poddanem działaniu 
pola elektrycznego, zachodzą pewne zmia
ny, polegające w głównej mierze na roz
szczepieniu linij widma, charak te ryzu ją 
cego dane źródło promieniowania św ietl
nego.

Z punk tu  widzenia teoretycznego kwe- 
s tya  ta  została dawniej opracowana przez 
znanego uczonego niemieckiego Voigta, 
który , opierając się na pewnych hypo- 
tezach, wykazał, że rozszczepienie linij 
winno być w prostym  stosunku do dru-

') Jou rnal de Physique. S tyczeń  1914 r., str. 
34 — 37; E eyne Generale des Sciences pures e t 
appl., 1914, Na 1.

2) S itzungberich te  des K oenig lich  P reussi- 
schen A kadem ie der W issenschaften zu Berlin, 
20 listopada, roku 1913, str. 932—946.

giej potęgi pola-elektrycznego. D otych
czasowe wyniki badań S ta rka fn ie  godzą 
się w tym  punkcie z teoryą Voigta, do
wodząc większą efektywność pola w zja
wisku: rozszczepienie linii je s t  wjprostym 
stosunku do pierwszej potęgi pola.

Doświadczenia S ta rka  wym agają  do
kładnego sprawdzenia, by zostać decy- 
dującemi; spektrograf, k tórym  się posłu
giwano, daje zbyt małą dyspersyę, j a k  
na zjawisko tak  subtelne, gdzie różnice 
w długościach fal między składnikami 
rozszczepianych linij m ierzą się u łam ka
mi, conajwyżej nielicznemi jednostkam i
o
Angstrómów 1). Użycie silniejszych p rzy
rządów nie bez poważnych trudności 
przyjdzie przyszłym badaczom. Już S tark  
eksponować musiał płytę w niektórych 
przypadkach w ciągu ośmiu godzin, tak  
słabe było wysyłane światło.

Metoda. Bańka dla promieni kanaliko
wych 2) zaopatrzona je s t  w pomocniczą

!) 1 a. =  10—1 m ij, (m ilim ikronu) =  10—4
i j, =  10—10 m etra  (Anglicy oznaczają czasem tę  
jednostkę przez jj/ — M ichelson nazyw a ją  
„ ten th  m etre“).

2) =  dodatn ich  =  G oldsteina.
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elektrodę w kształcie  tarczy, um ieszczo
na w okolicy, gdzie się rozwijają p ro
mienie kanalikowe, w odległości 1 mm, 
1 lub 2, 6 mm  od katody. Między temi 
dwiem a elektrodami, które odgrywają  
rolę okładek kondensatora, u s tanaw ia  się 
pole elektryczne, łącząc je  z b iegunam i 
ba te ry i  akum ulatorów lub dynamo - m a
szyny i to w ten sposób, że biegun do
datni złączony je s t  z elektrodą, gra jącą  
rolę katody  w otrzym ywaniu  promieni 
kanalikowych, biegun zaś u jem ny z e lek
trodą  pomocniczą. J a k  widzimy, e lek tro 
da je s t  katodą i anodą jednocześnie. C i
śnienie gazu w bańce je s t  nieznaczne 
(ciemnia Crookesa ma 5 do 10-ciu cm 
długości) — w ten  sposób naw e t  wobec 
pola o 31 000 woltów prąd nie może so
bie przebić drogi w gazie zawartym  m ię
dzy okładkam i naszego kondensatora, 
o ile ten  gaz, trzeba  dodać, nie je s t  zjo- 
nizowany. Atoli z chwilą przepuszczenia 
prądu cewki indukcyjnej, żywiącego b a ń 
kę, promienie kanalikowe rozchodzą się 
w przestrzeni między okładkami konden
satora, biorąc początek w kana łach  (otw o
rach) ka tody  i jonizują  znajdujący się 
tam gaz. W ytw arza  się w ten sposób 
prąd i pole zmniejszone je s t  o wielkość 
t ru d n ą  do określenia, z powodu skom pli
kowanej formy prądu cewki indukcyjnej. 
Z drugiej strony  ta  wązka przestrzeń 
poczyna wydawać światło, pochodzące 
w części od zjonizowanego gazu, w czę
ści od samych promieni kanalikowych 
(cząstek  dodatniej e lek tryczności — zre
sz tą  na  jedno to chyba wyjdzie).

By nie mieć do czynienia ze z jaw is
k iem  Dopplera i Fizeau, mogącem w pro
wadzić mniej lub więcej poważne zabu
rzenia w układzie widma (przesunięcie 
linii w k ie runku  fiołkowej — o większej 
częstości drgań, lub czerw onej—o m nie j
szej— zależnie od tego czy źródło św ia tła  
m a jed n ę  ze składow ych swego ruchu 
w k ierunku  obserwatora, czy też p rze
ciwnie), S ta rk  ustaw ia  oś kolim atora  x) 
swego spektrografu prostopadle do pro-

*) Z w yk ły  spektroskop złożony je s t  z ko li
m ato ra  opatrzonego w  szparę, p ryzm atu  lub s ia t
k i i lune ty .

mieni kanalikowych i jednocześnie tem  
samem  do kierunku pola elektrycznego.

Obraz części badanej rzucony je s t  na 
szparę spektrografu  zapomocą soczewki
0 kró tk im  dystansie ogniskowym, będąc 
najpierw  rozdwojonym przez płytkę spa- 
tu (ociosaną równolegle do osi), co po
zwala badać polaryzacyę wysyłanego 
światła .

Wyniki. S ta rk  badał widma wodoru
1 helu zmodyfikowane przez pole e lek
tryczne. Linie wodoru H^ i H^ dały po 
pięć składowych (kwintuplet), z k tórych 
dwie zewnętrzne odpowiadają drganiom 
równoległym do kierunku pola, tryplet 
zaś w ew nętrzny  odpowiada drganiom 
prostopadłym  do tego kierunku.

Rozkład linii j e s t  mniej więcej sym e
tryczny w s tosunku do linii nierozłożo- 
nej — widoczne je s t  jednak  pewne prze
sunięcie się linii środkowej tryp le tu  
drgającego prostopadle, dość nieznaczne 
zresztą. W polu 13 000 woltów na cm, 
odległość między liniami zewnętrznemi

o o
wynosi 3,7 A dla H^ i 5,2 A dla H^.

Grupa widmowa helu (Runge i Paschcu), 
sk ładająca  się z jednej seryi głównej, 
i dwu seryi drugorzędnych, wysyłane 
przez atom-jon jednow artościowy-|- i  g ru 
pa „parhelu“, wysyłana przez atom  - jon 
dwuwartościowy, zawierająca—ja k  p ier
wsza—jednę  seryę główną i dwie d rugo
rzędne, zachowały się identycznie pod 
działaniem pola elektrycznego z jakościo
wego punktu  widzenia. Linie należące 
do obu seryi głównych i drugich seryi 
drugorzędnych, nie dały rozszczepienia 
nawet w polu 31000 woltów na cm, w te 
dy gdy linie obu pierwszych seryi d ru 
gorzędnych, w polu 1 300 woltów na cm, 
zostały z łatwością rozszczepione, dając 
po Irzy składowe dla każdej polaryzacyi.

Linie przypisywane „parhelowi", oka
zały rozszczepienie znaczniejsze, prócz 
tego dały one o jednę  więcej składową, 
niż wt przypadku helu. W  obu razach 
przytem rozkład linii je s t  zupełnie dysy- 
m etryczny i ogół przesunięty  je s t  silnie 
w k ierunku  małych długości fal. Prócz 
tego, zjawisko występuje w tej samej
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formie dla w szystkich  linij danej seryi 
i rozszczepienie zwiększa się z długością 
fali.

Jak  widzimy, analogie ze zjawiskiem 
Zeemana ograniczają się do rozszczepie
nia linii w składowe polaryzowane, k tó 
rych  odległość je s t  proporcyonalna do 
wielkości pola.

P. Zborowski.

O P O W S T A W A N I U  N O W Y C H  
G A T U N K Ó W  D R O G Ą  

K R Z Y Ż O W A N IA .

Od chwili ponownego wykrycia  praw 
Mendla przed 13-tu laty  przez De Vriesa, 
Corrensa i Tscherm aka nauka  o zjaw is
kach dziedziczności u organizmów osią
gnęła zadziwiające wyniki. Sądzono, że 
i pokrewne dziedziny, jak  nauka  a ewo- 
lucyi św iata  organicznego, wyzyskają  tak 
doniosłe odkrycia. Do tej pory nadzieje 
te jed n a k  nie spełniły się. Z metodycz
nego p unk tu  widzenia nie byłoby pożą- 
danem, gdyby badania nad  dziedziczno
ścią i prawami nią rządzącemi wiązały się 
zbytnio z zagadnieniami, k tórych rozwią
zanie dzisiaj j e s t  prawie niemożliwe. 
Z góry należy zaznaczyć, że wszystkie 
nowo zdobyte wiadomości o zjawiskach 
dziedziczności mało nada ją  się do w y ja 
śnienia podstaw ow ych pytań filogenety- 
ki, zwłaszcza zagadnień o powstawaniu 
nowych gatunków  z już  istniejących. 
W iem y dzisiaj, że ukształtowanie osobni
ka w pierwszym rzędzie zależne je s t  od 
posiadania zaczątków cech, które dany 
osobnik odziedziczył, a nie nabył. Tylko 
drogą krzyżow ania i następnie rozszcze
piania mogą zajść jak ieś  zmiany w tym  
stanie posiadania. Niewiadomo jeszcze 
w jak im  stopniu inne zjawiska, tak  zwa
ne m utacye, mogą uczestniczyć w po
w staw aniu  nowych gatunków. Przez k rzy 
żowanie częściowo tylko można otrzymać 
stałe  formy; procentowa ich ilość każdo
razowo określona je s t  ilością cech obec
nych w organizmach m acierzystych. Mo- 
nohybrydy  da ją  1/2 s ta łych  form, dihy-

brydy  y4, a trihybrydy l/a. Między temi 
stałemi postaciami mamy powtórzenie 
torm początkowych, a więc nic nowego. 
Ponieważ pokrewne gatunki różnią się 
między sobą w znacznej ilości cech, p ra 
wdopodobieństwo więc, że przez krzyżo
wanie powstaną nowe i stałe ga tunki 
je s t  bardzo małe. Naturalnie konieczne 
je s t  jeszcze, żeby ga tunk i macierzyste 
rozmnażały się przez samozapłodnienie, 
a więc przedstaw iały  linie czyste, i te 
dopiero krzyżowały się między sobą. 
W przyrodzie warunki takie bez udziału 
człowieka rzadko kiedy mogą być urze
czywistnione. W każdym razie można 
byłoby wypróbować wartość tych  nowych 
zdobyczy naukowych w poszukiwaniach 
filogenetycznych. Przedew szystkiem  cho
dziłoby o wynalezienie roślin, w ytw arza
jących  w przyrodzie linie czyste i w y
stępujących w wielu gatunkach; dalej, 
żeby gatunki te z łatwością dały się 
krzyżować i różniły się w niewielu ce
chach. Rośliny takie należałoby krzyżo
wać i z potomstwa wyosobnić nowe 
i stałe formy i porównać z występujące- 
mi w przyrodzie. Jeżeli będą odpowia
dały jedne drugim, w tak im  razie można 
przypuścić, że i formy początkowe spo
tykane w przyrodzie, powstały także 
przez krzyżowanie. Naturalnie  niedowie- 
dzione byłoby jeszcze, że taki był ich 
początek.

Do tego rodzaju doświadczeń nadaje 
się szczególniej pospolita u nas na wio
snę, wiosnówka (Draba albo Erophila 
verna). Nad tą  rośliną odpowiednie ba
dania przeprowadził profesor wrocławskie
go uniwersytetu  P. Rosen. Z k lasycz
nych badań Jordana wiadomo, że rodzaj 
wiosnówka występuje w przyrodzie w ba r
dzo znacznej ilości drobnych gatunków. 
Jordan  w Europie i w Azyi wyróżnił 
około dwustu  takich drobnych g a tu n 
ków, a w okolicach Lyonu zebrał 50.

Wyraźne, charakterystyczne  cechy wio- 
snówek, upoważniając do połączenia ich 
w jednym  zbiorowym gatunku  czyli po- 
pulacyi, wyrażając się językiem  Johannse- 
na, wskazują, że różnią się one w nie
wielkiej ilości cech.
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K w iaty  tych małych roślin wiosennych 
są drobne, jed n a k  w skupieniach widocz
ne; zaopatrzone są w dość dobrze rozwi
nięte miodniki, chętnie odwiedzane przez 
owady. Z drugiej strony  posiadają one 
urządzenia, j a k  zresztą rośliny wiosenne, 
służące do u łatw ienia  samozapylenia w ra 
zie zbyt skąpych odwiedzin owadów. 
Każdy owoc zawiera mniej więcej 50 n a 
sion; można się więc obejść bez większej 
ilości zapyleń. W ygodny  je s t  również 
kró tk i  okres rozwoju tych  roślin: prze
ciąg czasu od wysiania  do kiełkowania 
wynosi około 10 dni, do zakw itan ia  10 
tygodni, a w 14 dni później można już 
zbierać dojrzałe nasiona. Roślinki te dają 
się z łatwością hodować i w zimie w cie
płej szklarni.

Inne jeszcze względy przemawiały, że 
Rosen wybrał te roślinki do swych b a 
dań. Przekonał się mianowicie, że wiele 
z tych  drobnych ga tunków  posiada b a r 
dzo ograniczony obszar zamieszkania. 
Niewiele tylko gatunków w ystępu jących  
w Niemczech południowych udało się 
utożsamić z ga tunkam i spotykanem i 
w W estfalii  i na  Śląsku. Po dokładnem  
zbadaniu  jednego s tanow iska, gdzie wy
stępowało wiele rozm aitych wiosnówek, 
okazało się że były  one do siebie szcze
gólniej podobne i na innych stanowiskach 
nie występowały  wcale, albo w innem 
połączeniu. W ydaw ało się j a k b y  każda 
miejscowość posiadała pewną ilość blizko 
spokrew nionych form.

Te i podobne fak ty  prowadziły do wiel
ce prawdopodobnego wniosku, że te dro 
bne ga tunk i wiosnówek nie są z by t s tare  
i rzeczywiście spokrewnione są ze sobą 
genealogicznie, i że dalej możemy napo t
kać j e  w m iejscu ich powstawania.

W jak i więc sposób mogły one po
wstać? 0  doborze na tu ra lnym  odmian 
indyw idualnych  mowy być nie mogło, 
ponieważ w szystkie  te drobne ga tunk i  
zna jdu ją  się w jednakow ych  w arunkach  
życiowych. Zresztą, jak  wykazały  50 le
tnie k u l tu ry  wiosnówek, posiadają one 
bardzo nieznaczną skłonność do zm ien
ności, k tóra wszak je s t  m aterya łem  do
boru. Również n ieuzasadnione byłoby 
przypuszczenie, że pow sta ły  one m u ta 

cyjnie; chociaż bowiem żadna z wiosnó
wek nie była hodowana w większej ilo
ści, to jed n ak  przeprowadzono nad nią 
liczne i długie doświadczenia hodowlane, 
i gdyby  rzeczywiście m utacye w ystępo
wały, to możnaby je  znaleźć bez szuka
nia. Stosunki, panujące w przyrodzie, 
wskazują, że mamy tu do czynienia z czę- 
stem  i obfitem powstawaniem nowych 
form. Mimowoli więc nasuwało się przy
puszczenie, że te drobne ga tunk i Draba 
verna  powstały przez skrzyżowanie.

W 1907 roku Rożen zajął się rozstrzy
gnięciem tego zagadnienia doświadczal
nie; wyosobnił do tego 9 gatunków  wio- 
snówki z okolic W rocławia i rozpoczął 
j e  krzyżować między sobą.

Początkowo doświadczenia nie dały 
wyników. Częściowo spowodowały to 
trudności techniczne, w skutek  nieznacz
nej wielkości kwiatów, częściowo słabe 
powinowactwo płciowe roślin. Znamienne 
jest, że formy łączone przez sy s tem aty 
ków w jeden  ga tunek  z trudnością albo 
wcale nie dają się krzyżować. W każ
dym razie udało się Rozenowi przez p ier
wsze dwa la ta  z 15 krzyżowań w 11 roz
m aitych połączeniach otrzym ać 154 mie
szańców. Wielkie różnice wystąpiły  ty l
ko w w ytw arzaniu  nasion, których ilość 
wahała się między normalną a zerem. 
Niektóre kombinacye przepadły, ponieważ 
nie owocowały mimo obfitego kwitnięcia.

W 1910 roku  Rosen otrzymał P2 poko
lenie, ogromnie różnorodne; z górą 100 
roślin i jedna  do drugiej niepodobną. Ró
żnice wystąpiły we wszystkich badanych 
częściach rośliny, kwiatach, osiach k w ia 
tostanu, owocach dalej w okresie zakwi
tan ia  i owocowania.

Nastąpiło więc rozszczepienie, dos ta r
czające wielu typów; nie było w tem nic 
dziwnego, rodzice bowiem różniły się 
w większej ilości cech. Chodziło tylko 
o stwierdzenie, czy i w tym  przypadku 
rozszczepienie nastąpiło według rega ły  
Mendla, a to z trzech przyczyn. Po pier
wsze potomstwo m ieszańca posiadało t a 
kie cechy, k tó rych  nie było u dziadków. 
Paktowi temu Rożen początkowo przy
pisywał zbyt wielkie znaczenie; cechy 
nowe w ystępują  i p rzy mendlowaniu nor-



JM® 16 WSZECHSWIAT 245

malnem i najzupełniej zgodne są z jego 
prawami, ja k  to pięknie wykazano na 
groszku pachnącym i na myszach. Ró
wnież i drugi powód nie był zasadniczo 
ważny: mianowicie brak osobników po
dobnych w F2; w  rzeczywistości każda 
roślina je s t  odrębnym typem. I to je s t  
możliwe p rzy  mendlowaniu.

Dopiero trzecie spostrzeżenie zasługi
wało na większą uwagę. Między rośli
nami z pokolenia F a — w ogólności — te 
najmocniej owocowały, które najmniej 
odchylały się od typu  macierzystego; for
my najbardziej odmienne były prawie 
zupełnie płonne. Zjawisko to k i lkak ro t
nie obserwowane nie mieściło się w ra 
mach schem atu  rozszczepiania według 
praw  Mendla.

Pokolenie F3 otrzym ane w 1911 roku 
w zupełności potwierdziło przypuszczenia. 
Każdy typ z pokolenia P 2, k tó ry  się za
chował, wystąpił  w F3 w niezmienionej 
postaci.

Rosen w yciągnął s tąd  wniosek, że mie
szańce wiosnówek rozszczepiają się w e
dług innej zasady, niż mieszańce men- 
dlujące. W edług praw Mendla zaledwie 
tylko drobna część roślin byłaby homo- 
gozygotami; w razie 10 cech tylko jedna  
na 1024 roślin.

Sprawa pochodzenia drobnych g a tu n 
ków D raba  verna  w ydaw ała się zupełnie 
rozwiązaną. Przez krzyżowanie dwu dro 
bnych ga tunków  powstają  liczne nowe 
i stałe formy o charakterze drobnych 
gatunków . Częściowo nie są one zdolne 
do życia, częściowo tylko w pomyślnych 
w arunkach  mogą się uchować, ale je d n o 
cześnie w ystępu ją  formy, równie dobrze 
rozwinięte, j a k  w przyrodzie. Zdolność 
do owocowania osłabiona w P x i w P 2 
a naw et zanik jej powraca w pokoleniu 
F3 skokowo do s tanu  normalnego. Na 
roślinach takich i na  ich potomstwie nie 
można dostrzedz nic takiego coby w ska
zywało na pochodzenie ich, często nawet 
nie zdradzą tego podobieństwem do form 
macierzystych. W  innych znowu razach 
podobieństwo to zachowuje się, ale mo
żna go w inny sposób wytłumaczyć. J e 
dna szczególniej okoliczność upodobnia 
zbiorowisko drobnych gatunków, w ytw o

rzonych doświadczalnie, do zbiorowisk 
występujących w przyrodzie: wszystkie 
typy, zbytnio odchylone od typu macie
rzystego, licznie występujące w F 2, zani
kają  w pokoleniu F 3 w skutek  bezpłodno
ści. Opublikowanie tych  i podobnych 
wyników badań przez Rosena zwróciło 
na siebie uwagę ze strony biologów. 
W  ostatnim lat dziesiątku wielokrotnie 
stwierdzone, że prawa Mendla posiadają 
daleko ogólniejsze znaczenie, niż sądzono 
początkowo; tam  gdzie fakty  zdawały się 
wyłamywać z pod tych praw, pomysłową 
in terpretacyę tłumaczono takie anomalie 
i nawet potwierdzano nimi praw a Men
dla.

Uzasadnionem byłoby pytanie, czy wo- 
góle istnieją  jak ie  zjawiska dziedziczno
ści, podlegające innym prawom. Najzna
komitsi biologowie odpowiadają na to 
pytanie przecząco. Dlatego bezsprzecznie 
tak ty  w ykry te  przez Rosena należą do 
najbardziej in teresujących w nowej nauce
0 dziedziczności u organizmów.

E. Baur w ciekawym  referacie przy
znaje. że doświadczenie Rosena dosko
nale tłumaczą występowanie drobnych 
gatunków wiosnówki w przyrodzie. Po
wątpiewa jed n a k  mocno, czy rozszcze
pianie w danym razie w inny odbywa 
się sposób, niż w mendlowaniu. S tw ier
dzenie tego wymagałoby znacznie w ięk
szej ilości materyału, niż użył Rosen 
w swych doświadczeniach. Rzeczywiście 
ilość roślin zbadanych, na podstawie k tó
rej autor wyprowadza swoje wnioski nie 
je s t  duża: 66 roślin z pokolenia F 3, nale
żących do 5 typów mniej więcej po 13 
osobników do każdego.

Dopiero w następnym  roku (1912) Ro
sen użył do badań znacznie większej 
ilości roślin: 5 typów dawniejszych i 77 
nowych z jedenas tu  kombinacyj w dużej 
ilości osobników.

Pokolenie F 3 i F4 składało się z 10 000 
z górą k iełkujących  roślin. Brak miejsca
1 względy techniczne nie pozwoliły na 
hodowanie z każdego typu  100 osobni
ków, jak  tego chciał Baur. Wiosnówka 
w hodowli szklarnianej ogromnie łatwo 
się zmienia, rośliny nie jednakowo oświet
lane, albo też wystawiane na rozmaitą
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wilgotność, albo wreszcie rosnące na  ró
żnych mieszaninach gleb, w yglądają  tak  
rozmaicie, że nie mogą być m ateryalem  
porównawczym. Z tych  względów Rosen 
ograniczył się do hodowania tylko po 30 
osobników każdego typu; zdaniem jego 
ilość taka  powinna być w ysta rcza jąca  do 
s tw ierdzenia czy dana odmiana j e s t  s ta łą  
czy też nie. Jeżeli w dalszym ciągu ule
ga ona rozszczepieniom, w tak im  razie 
pokolenie P3 będzie podobne do poprzed
nich, to je s t  złożone z najrozm aitszych 
form.

W roku 1912 Rosen w ogólności hodo
wał 2 000 roślin z pokolenia F 3 i 150 
z pokolenia F 4. Zaraz z początku baczną 
uwagę zwrócono na to, czy w obrębie 
typu nie w ystąp ią  jak ie  różnice, w ięk
szość najzupełniej była podobna do for
my macierzystej. Nieznaczna jed n ak  
ilość roślin po w ytworzeniu pierwszych 
liści różyczki zchowywała się inaczej; 
liście poszczególnych osobników były 
znacznie węższe i bardziej zaostrzone, 
niż u innych. U pewnej ilości osobni
ków szeroka tęp a  forma wystąpiła  dość 
równo; rośliny o liściach wązkich nie 
były  równe między sobą i można było 
w ybrać  cały szereg  form przejściowych 
od szeroko do wązkołistnych. U tych 
osta tn ich  b rak  było blaszki; liście sk ła 
dały się z dość szerokich mięsistych n e r 
wów środkowych. Okazało się wkrótce, 
że rośliny wązkolistne zamierały albo 
później w ytw arzały  liście szerokie. Mamy 
tu  do czynienia z zahamowaniem, z obja
wem patologicznym, prawdopodobnie j a 
ko działanie następcze skrzyżowania 
uskutecznionego przed trzem a pokolenia
mi. W  okresie kwitnięcia różnice w sze
rokości i zaostrzeniu liści zanikły. Za
m ierające osobniki nie były więc hete- 
rozygotami, niezdolnemi do życia; były 
one połączone z roślinami normalnemi 
szeregiem form przejściowych.

W  niewielu tylko przypadkach  liście 
były anorm alnie zaokrąglone i o krótkich  
ogonkach. Zachowanie podobne do po
przednio opisanego.

Dalej kilka razy można było zauważyć, 
że liście w pokoleniu F 2 prawie całobrze- 
gie w pokoleniu F3 były ząbkowane i to

u wszystkich osobników pokolenia. Od 
czasu do czasu występowały i inne je sz 
cze zmiany, j a k  b rak  liścienia, wrośnię
cia, różne ułożenie liści i t. p.; wszystko 
to jednak  nie zmieniało ogólnego w yglą
du roślin i nie nosiło p iętna isto tnych 
różnic. Prędzej czy później i tutaj za
m ierały osobniki mniej odporne życiowo 
i tem  mocniej występowały cechy wspól
ne, tak, że jednolitość typów nie ulegała 
wątpliwości. Po wyjaśnieniu isto ty  w y
żej opisanych zmian można było twier
dzić, że wszystkie rośliny F 2 były homo- 
zygotami. W ynik  tych  badań można 
streścić w nas tępujących  słowach; W szy
stk ie  te rośliny były stałe w całem po
łączeniu cech, wyróżniających jeden  ga
tunek  wiosnówki od drugiego; niektóre 
cechy mogą ulegać rozszczepieniu według 
p raw a Mendla, co nie zmienia jed n ak  
ogólnego charak te ru  gatunku.

Z takich cech m endlujących wiosno wek 
p rzedew szystk iem  należy wymienić w y
stępowanie barw nych plam na rozw ijają
cych się liściach. Niektóre z gatunków  
pierwotnych m ają tak ie  plamy, inne nie.

W krzyżowaniu zawiązków zdolność do 
wytwarzania  plam barwnych je s t  domi
nująca. W F 2 V4 osobników nie posia
dała plam barwnych. W 1911 roku w F 2 
na jednej roślinie wystąpiła  nagle nowa 
cecha: karminowo - czerwona plam ka na 
zewnętrznej s tronie pylników cy tryno 
wego koloru. W  roku następnym  wy
hodowano 30 potomków tej roślinki, 
z k tó rych  18 normalnie zakwitły; z nich 
9 miały barw ne plamy, a reszta  czer
wono-żółte pylniki bez szczególnych plam.

Również wielkość i natężenie barw 
w plamach u rozm aitych roślin były ró 
żne. Prawdopodobnie m am y tu  do czy
nienia z bardziej złożonym typem  roz
szczepiania, naprzykład podobnym do 
opisanego u pszenic przez Nilson-Ehlego; 
czerwona barwa ziarn warunkow ana je s t  
aż trzem a różnemi genami, z k tórych  
każdy daje czerwone zabarwienie. Mo
cniejszy odcień czerwonych ziarn, po
w sta ły  przez zsumowanie się trzech gen.

W  każdym razie wyniki otrzymane 
przez Rosena w 1912 r. we wszystkiem  
potwierdzają  doświadczenia poprzednie.
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Nowe postaci wiosnówek, powstające 
w F 2 nie rozszczepiają się w P 3 i w P4 
zachow ują się j a k  homozygoty.

Doświadczenia Rosena z wiosnówkami 
wskazują , że prawdopodobnie istnieją po
za mendlowaniem i inne sposoby dzie
dziczenia. Dalsze badania  wyjaśnią za
pewne w jak im  stosunku wyżej opisane 
zjaw iska  pozostają do ogólnych praw 
Mendla.
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B A D A N IA  N A D  P R Z E S Z C Z E P I A 
N IE M  Ż Y W E J  M A T E R Y I .

(Dokończenie).

W związku z poprzedniemi pracami, 
gdzie szło o połączenia całych ja j ,  opiszę 
tu ta j jeszcze pracę Garbowskiego, który 
łączył k ilka blastomeronów jednego ja ja  
Parachinus miliaris z kilkoma kom órka
mi drugiego. Najczęściej łączył ułamki 
dwu jaj, czasami także trzech, a nawet 
więcej.

'  Z połączeń tych, po całym szeregu 
procesów regulacyjnych, rozwijały się 
jednolite  indywidua, a u trzym yw ały  się 
przy  życiu najwyżej, aż do s tadyum  do
rosłego pluteusa.

C harak te rystyczną  dla ja j  jeżowców 
je s t  dla każdego rodzaju s ta ła  ilość po
działów, prowadzących do s tadyum  bla- 
stuli. Ten s ta ły  przebieg brózdkowania 
u lega w tych sklejonych ja jach  zaburze
niom, a to nietylko dlatego, że ilość bla
stomeronów w łączeniu ja j  zostaje zwięk
szona, ale także dlatego, że komórki ró
żnego wieku czyli różnej wielkości s ty 
ka ją  się ze sobą. Ta różnica wieku po
łączonych blastomeronów nie wyłącza 
jed n a k  powstawania  regularnych całości.

Rozmaite procesy składały się na to, 
ażeby wytworzyć harm onijne indywi
duum z tych zestawionych części. Prze- 
dewszystkiem zauważył Garbowski u ta 
kich zestawionych ułamków jaj,  że stała 
ilość podziałów blastomeronów nie je s t  
u trzym ana, że jedne  komórki dzielą się 
ciągle, a inne pozostają w bezczynności. 
Te zaburzenia w procesach podziałowych 
były prawdopodobnie wywołane częścio
wo przez uszkodzenie pojedyńczych bla
stomeronów, częściowo zaś przez zmianę 
ich położenia. Następnie Garbowski za
uważył zmiany, które polegały na prze
kształcaniu i na zmienianiu miejsc przez 
blastomerony.

Komórki, odpowiednio do potrzeb, wy
ciągały lub zaokrąglały się, dorastały do 
rozmiarów odpowiadających całości, p rze
dostawały się z w nętrza  moruli na po
wierzchnię i t. d.

W  zestawionych indywiduach odby
wała się więc olbrzymia praca regu la
cyjna, polegająca na przekształceniu i na 
przeróżnicowaniu blastomeronów.

Rola komórek w zestawionych ja jach  
zmienia się bardzo. Komórki, które w ma
cierzystym organizmie byłyby wciągnięte 
do jelita , muszą w tych nowych w arun
kach utworzyć biegun rozrodczy, komór
ki skóry s ta ją  się komórkami je l ita  itd.

W szystkie te procesy regulacyjne pro
wadziły do normalnej, sferycznej postaci 
zarodka i umożliwiały wytworzenie ty 
powego pluteusa. Rozwój embryonalny 
w zestawionych ja jach  odbywał się wol
niej, niż w normalnych.

Znaczenie transplantacyi. Z tego, co do
tychczas powiedziałam je s t  widoczne, że 
metoda transp lan tacy i znalazła szerokie 
i wielokrotne zastosowanie. Nasuwa się 
więc pytanie, czy metoda ta uspraw ie
dliwiła wysoki stopień zainteresowania 
się nią w nauce, to jest , czy przy jej 
pomocy zdołano rozwiązać lub przyna j
mniej zbliżono się do rozwiązania pe
wnych problemów. Na to możemy od
powiedzieć stanowczo, że tak. W ram ach 
tego refera tu  nie mogę kw estyi tej w y
czerpać i ograniczę się do dwu przykła
dów.
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W  celu zbadania  genezy nerw ów  Har- 
rison przeprowadził szereg doświadczeń 
transp lan tacy jnych . Szło mu o to, czy 
włókna nerwowe w y ras ta ją  jako  w y
pustki plazmatyczne z kom órek zwojo
wych, czy też u tworzone są z komórek 
pochwowych (schwanna), łączących się 
ze sobą w łańcuch. Następnie  o to, jak  
się tw orzy połączenie między centrem 
nerwowem, a organem  końcowym. Czy 
proces ten polega na dyferencyacyi m ost
ków pro toplazm atycznych  pozostałych 
pomiędzy dzielącemi się kom órkam i em- 
bryona, czy też na wypływ aniu  substan- 
cyi plazmatycznej z kom órek zwojowych 
k u  obwodowi.

Między innemi podaje Harrison n as tę 
pu jące  doświadczenia. Kilka komórek 
zwojowych z larw y żabiej przenosił w ścia
nę brzuszną i te dały początek długiem u 
nerwowi, k tóry  biegł swobodnie przez 
jam ę  pery tonealną . Nerw ten  składał 
się tylko z nagiej wiązki włókienek bez 
kom órek pochwowych, k tórych  nie było 
w transplan tac ie , a których obecność wi
docznie wobec tego nie j e s t  konieczną 
do utworzenia  nerwu. Dopokąd komórki 
pochwowe i zwojowe, k tóre  na  przemian 
badacze uważali za m ateryał  tworzenia 
nerwów, znajdowały się razem w rdze
niu, nie można było rozstrzygnąć  proble
m u genezy. Dopiero transp lan tacya  um o
żliwiła oddzielenie tych  dwu rodzajów 
kom órek od siebie i zbadanie  ich zw iąz
ku z pow staw aniem  nerwów.

W innem  doświadczeniu H arrison do
wodzi, że nerw y mogą przebiegać naj- 
rozmaitszemi drogam i niezależnie od dróg, 
przez k tóre  normalnie przebiegają. By to 
wykazać, wycinał larw ie rdzeń, a mały 
kaw ałek  rdzenia  z innego osobnika prze
nosił pod skórę ściany brzusznej. Małe 
pnie nerw owe w yras ta ły  z transplanto- 
wanego kaw ałka  rdzenia i biegły na pe
wnej przestrzeni w ścianie brzusznej 
w rozm aitych k ierunkach , nie odpowia
dających zw ykłym  drogom norm alnych 
nerwów. W  niek tó rych  przypadkach  d e 
lika tne  nerw y biegły z tkank i transp lan-  
towanej po przez jam ę  brzuszną  i p rzy 
czepiały się do podstawy krezki. Niema 
wątpliwości, że w tych  razach  nie było

uprzednio utworzonych mostków plazma- 
tycznych w przebiegu tych nerwów.

W dalszych pracach przenosił Harrison 
albo nogi z osobników pozbawionych 
centrów nerwowych, a tem  samem i n e r 
wów obwodowych, w boczną ścianę ciała 
lub na grzbiet osobników normalnych, 
albo też przenosił normalne zawiązki nóg 
na  organizmy pozbawione nerwów. T ru 
dność wykonania tych  eksperym entów 
polegała na tem, że larwy nieposiadające 
nerwów nie były zdolne utrzym ać się 
przy życiu w ystarczający przeciąg czasu. 
Harrison pokonał tę przeszkodę w ten  
sposób, że zaopatrzył każde pozbawione 
nerwów indywiduum  w żywiciela przez 
złączenie takiej larw y z normalną. Z tych 
doświadczeń Harrison wnioskuje  podob
nie, ja k  z poprzednich, że nerw y w y ra 
s ta ją  z komórek zwojowych.

Podobne prace transp lan tacy i nóg je sz 
cze przed Harrisonem robili Braus i Ban- 
chi i to w tym  samym  celu wyjaśnienia 
powstawania nerwów, ale doszli oni do 
w prost przeciwnych konkluzyi. S tw ier
dziwszy, że w przeszczepionych zaw iąz
kach odnóży rozwija się typowy system 
nerwowy, Braus zastanaw ia się nad tem, 
czy te nerw y są przedłużeniem nerwów 
znajdujących się w najbliższej okolicy 
ciała żywiciela, czy też powstają one tu 
taj samodzielnie. Na dowód, że nerw y 
do odnóża przeszczepionego nie w rasta ły  
z otoczenia, Braus powołuje się na p rzy 
padki, w których zawiązki nóg z indy
widuów pozbawionych nerwów, przeszcze-' 
pione na normalne indywidua, nie w yka
zywały w najpóźniejszym naw et okresie 
rozwoju obecności nerwów. Gdyby^ner- 
wy w yrasta ły  z nerwów otaczających 
transp lan ta t ,  toby i do tych odnóży w ro
sły, a jeś l i  się to nie stało, to widocznie 
nerw y  powstały  samodzielnie w samem 
odnóżu. Tak rozumuje Braus.

W praw dzie  Braus, podobnie j a k  H ar
rison, odrzuca teoryę, wedle której n e r 
w y pow stają  przez łączenie się komórek 
Schw anna  w łańcuch, ale j e s t  on ró 
wnież przeciwnikiem teoryi w yras tan ia  
nerwów jak o  wypustki z kom órek zwo
jowych. Przypuszcza bowiem, że nerw y 
pow sta ją  przez zróżnicowanie mostków
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protoplazm atycznych pomiędzy komórka- . 
mi embryonalnemi. Kwestya, k tóra jesz
cze, według Brausa, pozostaje do roz
strzygnięcia  j e s t  ta, czy mostki protopla- 
zmatyczne is tn ie ją  od początku rozwoju 
(teorya Heusena), czy też powstają w tó r
nie ( teorya Hertwigów). Jakkolw iek więc 
kw estya  powstawania nerwów nie została 
definitywnie rozstrzygnięta, to jednak  
metoda transp lan tacy jna  obok eksplan- 
tacy i rzuciła wiele światła na to zagad
nienie.

Metoda transp lan tacy jna  posunęła zna
cznie naprzód także badania nad samo- 
dzielnem różnicowaniem się poszczegól
nych części bez wpływu całego organi
zmu. Born stwierdził, że po odcięciu k a 
wałka larw y pozostałe części rozwijały 
się aż do płaszczyzny przecięcia normal
nie tak, j a k b y  nic nie brakowało i że 
naw et dodanie nowego sąsiedztwa przez 
połączenie z d rugą  larwą i ścisły orga
niczny związek z nią nie wywierał ża
dnego korelacyjnego wpływu na rozwój 
części. Rozwój więc, począwszy od pe
wnego stadyum , polega na  samodzielnem 
zróżnicowaniu pojedynczych części bez 
wpływu całego organizmu. Te zasady 
przyjęte przez Borna są zupełnie zgodne 
z teoryą  mozaikową Rouxa, wedle której 
w ja ju  każda cząsteczka je s t  p redes ty 
nowaną dla wytworzenia  określonych 
części organizmu.

Doświadczenia potwierdzające tę samą 
teoryę robił Speman. W ycinał on kaw a
łek przedniej części p łyty rdzeniowej, 
z k tórego to kaw ałka  w pewnym  mo
mencie, wedle przypuszczeń Spemana, 
miał się rozwinąć pęcherzyk wzrokowy 
i nakładał ten kaw ałek  na to samo m iej
sce, ale w odwrotnym kierunku. Jeżeli 
cięcie przechodziło przez środek zawiąz
ków oczu, to la rw y miały po dwie pary  
oczu, parę  przednich i parę tylnych. Oczy 
te  były  mniej lub więcej zbliżone do ca
łych zależnie od tego, w jak iem  miejscu 
ich zawiązek był przecięty. Tutaj więc 
zawiązki oczu przeniesione w inne miej
sce i w odmienne otoczenie rozwinęły 
się również w skutek  samodzielnego zró
żnicowania.

W doświadczeniach Brausa z roku 1907 
napotykam y również w pewnej mierze 
potwierdzenie teoryi mozaikowej. Braus 
przeszczepiał zawiązki przednich nóg 
wraz z częścią zawiązku pasa barkowego 
larw y Bombinator pachypus. Zawiązki 
te przedstawiały się w chwili przeszcze
piania, jako  maleńkie brodaweczki po
kry te  ektodermą, a wewnątrz zbudowane 
z komórek mezodermalnych, nieróżnią- 
cych się między sobą. Przenosił je  w n a j
rozmaitsze okolice głowy i tułowia tej 
samej lub też najczęściej innej larw y bę
dącej w tym  samym wieku.

W osobniku, którem u wycinano zawią
zek, rozwijała się zawsze tylko część 
szkieletu pasa barkowego, a w transplan- 
tacie rozwijały się albo część, albo też 
cały szkielet.

W  zwierzęciu z którego Braus wycinał 
zawiązek rozwijała się zupełna, ale izo
lowana kość suprascapula i to na m iej
scu odpowiadającem typowemu położeniu 
tej kości w normalnych warunkach. 
Oprócz tej kości suprascapula rozwijały 
się tam kawałki łopatki i kości epicora- 
coides z zawiązkiem kości obojczykowej. 
Tutaj rozwój tych kości przebiegał zgo
dnie z teoryą  mozaikową i niezależnie od 
otoczenia. Po wycięciu kaw ałka  zawiąz
ku rozwijały się tylko te kości pasa b a r 
kowego, dla k tórych rozwoju predesty 
nowane okolice zawiązku nie były u su 
nięte.

Możnaby przypuszczać, że tylko to, co 
brakowało z pasa na miejscu wycięcia, 
rozwinie się na miejscu inplantacyi, po
nieważ przeszczepiano w chwili operacyi 
ten  właśnie .kawałek, k tó ry  był wycięty 
i spowodował brak  w pasie barkowym  
macierzystego organizmu. W brew . je 
dnakże tem u przypuszczeniu w ystępo
wały często te części pasa, które rozwi
nęły  się na miejscu wycięcia, jeszcze raz 
w transplantacie. Najwyraźniej w ystępo
wało to w rozwoju kości suprascapuli 
ponieważ ta  rozwijała się zawsze'/w ca
łości u zwierząt, k tórym  zawiązek wyci
nano, a także u osobnika, którem u w y
cięty zawiązek inplantowano, czegoby 
wyjaśnić niemożna tylko zapomocą teoryi 
mozaikowej.
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Te części szkieletu pasa barkowego, 
k tóre  w miejscu inplantacyi ponownie 
się  rozwinęły, występowały zawsze po
dobnie, j a k  i wszystkie inne części w po
staci mniejszej, niż normalna.

Zdaniem Brausa to skarłow acenie  pasa 
nie było wynikiem  trudności spowodo
wanych wzrastaniem  tego pasa w tkank i 
żywiciela. Dowodzi tego ten fakt, że 
o ile noga przypadkow o podczas opera- 
cyi wpadła w zagłębienie i rozwijała się 
w tym razie w jednakich z pasem  b a r 
kowym w arunkach, to, mimo to, rozmiar 
nogi był normalny. Musiały więc tu ta j 
działać jak ieś  inne przyczyny.

B raus zastanaw ia  się więc, dlaczego 
z części zawiązku w ytw orzy ł się eały, 
ale skarłow aciały  pas barkow y i usiłuje 
w yjaśn ić  to w sposób następujący: p rze
szczepienie tego zawiązku wyzwoliło p ro 
spek tyw ną  moc jego i w zw iązku z tem 
procesy regulacyjne. P rocesy  te pole
ga ją  na  przeróżnicowaniu m ate rya łu  już  
zróżnicowanego, a to w ten  sposób, że 
m ate rya ł  ten  wraca do s tanu  niezróżni- 
cowanego i na nowo zyskuje  zdolność 
w ytw arzan ia  całości. Ta zaś całość je s t  
m niejsza od normalnej z powodu m nie j
szej ilości m ate rya łu  twórczego z a w a r 
tego w zawiązku. Dzieje się w tym  ra
zie podobnie, j a k  w sztucznie rozdzielo- 
nem brózdkującem  ja ju ,  k tóre  rozwija 
się w całe indywidua, ale o rozmiarach 
odpowiadających 1/ i , 3/s lub 3/3 no rm al
nej wielkości.

B raus przeprowadza w dalszym  ciągu 
analogię pomiędzy rozwojem części jaj , 
a rozwojem części zawiązku pasa  ba rko
wego. Podobnie jak  z bardzo małych 
odcinków ja j  nie rozwija się cały em- 
bryon, czy to dla braku odpowiedniej 
ilości lub też odpowiedniego rodzaju  m a
te rya łu  do w ytw orzenia  całości, tak  i z 
bardzo małego zawiązku nie rozwija się 
cały pas może z tych sam ych przyczyn, 
a może też dlatego, że proces regu lacy j
ny z niewiadomego zresztą  powodu nie 
został wyzwolony.

Przeróżnicowanie m ate rya łu  zawiązku 
przeszczepionego nie w yw ołuje opóźnie
nia rozwoju, a jeżeli przeszczepione nogi 
czasami nie rozwijały się w tempie od-

powiadającem  zwykłemu przebiegowi, to 
było to prawdopodobnie związane przy
czynowo z trudnościam i powstania obie
gu limfatycznego lub krwionośnego.

Braus stw ierdził  możliwość procesów 
regulacyjnych  tylko od chwili, kiedy l a r 
wa ma 15 mm długości, aż do chwili po
jaw ien ia  się ją d ra  chrząstnienia w kości 
ramieniowej. Co do innych okresów roz
woju brak  wiadomości.

Eksplantacya. Wreszcie przechodzę do 
opisania eksplantacyi.

Pierwsze praktyczne zastosowanie m e
tody kultyw ow ania  tkanek  poza o rgan i
zmem było dokonane przez Harrisona 
w roku 1907 dla celu bezpośredniej ob- 
serwacyi rozwoju nerwów. Izolował on 
z larwy żaby kaw ałek embryonalnej tk a n 
ki, dającej początek włóknom nerwowym, 
a więc np. część rdzenia, kładł go na 
szkiełko podstawowe, na k tórem  była 
świeża kropla limfy, wziętej z jakiegoś 
gruczołu limfatycznego dorosłej żaby. 
Szkiełko to potem kładł odwrócone na 
wklęsłą płytkę i brzegi zalepiał parafiną. 
Limfa oczywiście krzepła szybko i tw o 
rzyła  tem  samem stałe podłoże dla da l
szego wzrostu tkanki. Ze takie  stałe 
podłoże je s t  konieczne dla rozwoju komó
rek, wskazał pierwszy Harrison, a Bur- 
rows potwierdza jego spostrzeżenia, p o 
dając własne obserwacye robione w tym  
kierunku. O ile wyjmował on z ku l tu ry  
komórki wrzecionowate z pośród niteczek 
włókienka i w kładał je do p łynnego ś ro 
dowiska, to zmieniały one na tychm iast  
ksz ta łty  zmniejszając się lub zaokrągla
jąc  i pozostawały w dalszym ciągu n ie 
ruchome. O ile przenosił j e  znowu na 
stałe podłoże, to wyciągały się i p rzy j
mowały ksz ta łt  zależny od rodzaju tw a r 
dego podłoża. Harrison wykazał, że ko
mórki w kulturach o podłożu płynnem 
rosną tylko o tyle, o ile s tyka ją  się 
z przykryw ającem  je  szkiełkiem. Za w y 
starczającą  podporę dla wzrostu komórek 
w płynnem podłożu uważa Harrison sieć 
pajęczą, n itki jedw abne lub bawełniane. 
W  tych  w arunkach  tkank i żyły i rozwi
ja ły  się do czterech tygodni i można je
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było podczas tego obserwować pod mi
kroskopem. Doświadczenia te potwier
dziły poglądy Hisa, co do powstawania 
nerwów a mianowicie, że są one w ypust
kami plazmatycznemi komórek zwojo
wych.

Metodę tę Harrisona zastosował w r. 
1910 Burrows do kultywowania tkanek 
em bryona zwierzęcia ciepłokrwistego — 
kury  — w osoczu, wziętem z kury  doro
słej. Zastosowanie w podłożu osocza za
m iast limfy je s t  wielkim postępem, bo 
s tw arza  się w ten sposób odpowiednie 
podłoże odżywcze dla tkanek  rozmaitych 
zwierząt. E ksperym en ta  te robił Bur
rows na embryonie kury, k tóry  miał 60 
godzin. Myotomy, cewkę rdzenną, serce 
i skórę wycinał w tem peraturze 39° 
i kładł je  do osocza, poczem trzymał te 
ku ltu ry  w piecu o temperaturze 39°. 
T kanka  m ięsna rozwijała się powoli, na 
tom iast skóra, nerwy i komórki mezen- 
chym atyczne rozmnażały się bardzo szyb
ko. Komórki mezenchymatyczne zaczy
nały  się rozmnażać już  naw et po dwu 
godzinach, długie włókna nerwowe w y 
rasta ły  w przeciągu 3 — 4 dni, a serce 
biło w plazmie naw et przez ośm dni. T u 
taj, przeciwnie jak  u żaby, pokarm em 
bryona je s t  poza komórką i w skutek  te 
go komórki m usiały pobierać pożywienie 
z podłoża kultury. Burrows specyalnie 
badał k u l tu ry  nerwów. I na podstawie 
tych badań  potwierdza on obserwacye 
Harrisona co do tego, że włókna, które 
się rozwijają w kulturze komórek n e r 
wowych są włókienkami plazmatycznemi 
o charakterze  tym samym  co nerw y em
bryona.

W  tym  samym  jeszcze roku Burrows 
wspólnie z Carrelem wynaleźli metodę 
kultyw ow ania  tkanek  i organów doro
słych zwierząt wyższych i człowieka. 
E kspe rym en ty  te robione na psach, k o 
tach, szczurach, królikach niczem się 
w technice od poprzednich eksperym en
tów Burrowsa nie różniły. Kultywowali 
oni tkankę  łączną, chrząstkę, rdzeń pa
cierzowy, skórę, gruczoł tarczykowy, śle
dzionę, nerkę, nadnercze, ja jn ik  i inne 
organy. W szystkie  te tkank i żyły i ro
sły poza organizmem w środowisku oso

cza. W zrost ich jed n ak  był szybszy łub 
powolniejszy, zależnie od wieku zwierzę
cia i od rodzaju tkanki. Naogół wzią
wszy, pierwsze komórki w takiej ku l tu 
rze pojawiały się w końcu 36-ej lub 48-ej 
godziny, u zwierząt jednak  bardzo mło
dych, kilkudniowych takie komórki nowe 
pojawiają się już  w 12-ej godzinie po 
utworzeniu kultury. Każdy organ i każ
da tkanka  produkują  dwa rodzaje komó
rek: 1) komórki dla wszystkich tkanek  
identyczne i 2) komórki zdyterencyowa- 
ne charakterystyczne  dla każdego rodzaju 
tkanki. Burrows i C arre l  badali również 
wzrost tkanek  patologicznych poza 'orga
nizmem np. sarkomy, raka  i innych no
wotworów złośliwych.

Oprócz najczęściej używanego i da ją 
cego najlepsze rezulta ty  środowiska — 
osocza—Carrel używał w swych licznych 
doświadczeniach do tego celu również 
sztucznych roztworów.

Okres życia takich kultynow anych tk a 
nek był przez długi czas bardzo ograni
czony, aż w roku 1911 Carrel wprowadził 
metodę odmładzania tkanek. Starzenie 
się i śmierć tkanek  były prawdopodob
nie wywoływane nagromadzeniem pro
duktów przemiany wewnątrz ku ltu ry  
i wyczerpaniem środowiska odżywczego. 
Metoda Carrela polegała więc na uwol
nieniu kultury  od substancyj, które prze
szkadzały je j  wzrostowi, i na daniu jej 
nowego środowiska. Odmładzanie to trze
ba było przeprowadzać wtedy, kiedy nie 
było jeszcze oznak starzenia. Metodę tę 
Carrel przeprowadzał w ten sposób, że 
część skrzepłej plazmy, zawierającej 
tkankę  pierwotną i nowo utworzoną w y
cinał, przem ywał kilka razy roztworem 
Ringera, wkładał na kilka m inu t lub go
dzin do chłodnicy, której tem pera tura  
wynosiła 1°, przez co powodował fazę 
tak zw. utajonego życia. Następnie kładł 
tkankę do nowego środowiska, utworzo
nego z plazmy i z wody destylowanej 
i wkładał do pieca o tem peraturze, od
powiadającej ciepłu tkanki. W norm al
nych warunkach już po kilku godzinach 
widać było nowe komórki wnikające do 
świeżej plazmy. W  ten sposób można 
przeprowadzać odmładzanie ku l tu r  wie



252 WSZECHSWIAT JMfi 16

lokrotnie i za każdym  razem rozm naża
nie na nowo odbywa się z tą  sam ą szy b 
kością co za p ierwszym  razem. Życie 
tkanek  w ku ltu rach  udało się Carrelowi 
przedłużyć, aż do 61 dni, przez w y tw a
rzanie następu jących  po sobie na prze
mian okresów rozwoju i zastoju. Tkanki 
umierały przeważnie przez zarażenie bak- 
teryam i w pełni rozwoju.

Do u trzym an ia  tkanek  przy życiu w y
starczy  również ku ltu rę  ich przenieść 
pod skórę zwierzęcia, gdzie komórki 
w krótkim  czasie zączynają  się rozm na
żać. T aką  tkankę  można z powrotem  
znowu do sztucznego otoczenia przenieść. 
Carrel robił tak ie  doświadczenia na  tk a n 
kach nowotworów.

Burrows w eksperym entach , robionych 
z ku ltu ram i na sercach embryonów k u 
ry, nie stosował m etody odm ładzania 
Carrela, a na tom ias t  użył sposobu inne
go dla przedłużenia trw an ia  rozwoju. D o
prowadzał stale świeży m aterya ł  pokar
mowy do kultur,  a jednocześnie wydalał 
z nich nagrom adzone p rodukty  przem ia
ny. Tą metodą osiągał zbliżenie sztucz
nych  w arunków  do normalnych, istn ie
jących  w żywym  organizmie. W do 
świadczeniach tych  Burrows stwierdził, 
że komórki mięsne sercowe em bryona 
kury, k tó re  powstały i zróżnicowały się 
poza organizmem, w pewnej chwili roz
woju zaczynały w ykonyw ać specyficzną 
dla nich czynność ry tm icznego kurczenia 
się. Rytm  tych skurczów był zgodny 
z ry tm em  serca żywego zwierzęcia. Te 
ry tm iczne ruchy Burrow s zauważył nie- 
tylko u komórek, k tóre pochodziły z m ło 
dych embryonów, ale także u pochodzą
cych z em bryonów 14-dniowycli N ie tru 
dno je s t  domyśleć się, jak ważne zna
czenie ma eksp lan tacya  dla teory i i p rak 
tyki.

Carrel wspólnie z Burrowsem starali 
się stwierdzić, jak ie  fizyczno - chemiczne 
czynniki mogą wpłynąć na ożywienie 
wzrostu tk an ek  normalnych- W  tym 
celu kultywowali różne tkank i  w podło
żach o rozm aitym  składzie i znaleźli, że 
każda tk an k a  posiada pewne podłoże, 
k tóre  najbardziej popiera jej  rozwój.

Badali oni również w ku ltu rach  m e
chanizm gojenia się ran i znaleźli, że np. 
rana  skórna  żaby goi się szybciej w pod
łożu z równych części plazmy i wody d e 
stylowanej niż w normalnej plazmie. 
Gdyby można było w ykryć  dlaczego i jak  
się rana  goi, to w chirurgii dokonałby 
się pod wpływem tego przewrót, gdyż 
możnaby działać przyspieszająco na go
jen ie  ran. Zapomocą eksplan tacyi b y 
łoby nadto ułatwione np. poznanie wa
runków, w k tó rych  się rozwijają i w k tó 
rych giną nowotwory. W  tym  k ierunku  
robiono już  liczne doświadczenia, a j e 
żeli wyniki dotychczas uzyskane nie są 
zby t wielkie, to musimy to przypisać te 
mu, iż m etoda eksplantacyi stosowana 
je s t  dopiero od lat  niewielu.

Antonina Gottliebowa.

Akadem ia Umiejętności.
III. W ydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 5  stycznia 1 9 1 4  r.
Przewodniczący: C zł. E . G odlewski sen.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu 
z poprzedniego posiedzenia, Przewodniczący 
złożył gorące podziękowanie czł. Wł. Natan- 
sonowi, ustępującemu z powodu nadwątlo
nego zdrowia ze stanowiska sekretarza, za 
zasługi położone dla Wydziału na tem sta
nowisku w ciągu ubiegłych lat sześciu.

Sekretarz przedstawia wydawnictwa W y
działu, które ukazały się od czasu ostatnie
go posiedzenia:

1) Bulletin International de l ’Acadóinie 
des Sciences de Cracovie, Classe des Scien
ces mathematiąues et naturelles, sórie A, 
J\« 10 Decembre 1913 (str. 577— 633.

2) Bulletin International de 1’Academie 
des Sciences de Cracovie, Classe des Scien
ces mathómatiąues et naturelles, sśrie B, 
.Na 8 Octobre 1913 (str. 577— 800. Zawie
ra rozprawy p. K. Simma, pp. R. Blochów- 
ny, J. Kozickiej, W. Boguckiej, pp. J. Zają
ca, E. Janczewskiego, R. Minkiewicza, 
W. Rotherta.

Sekretarz przedstawia nadesłane Akademii 
przez członka czynnego zagranicznego prof. 
P iotra Duhem z Bordeaux dzieło jego p. t.: 
Le Systóme du Monde. Histoire cosmologi- 
ques de Platon k Copernic. Tome premier.
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Paris, A. Hermann et Pils, 1913, str. 512 
in 8).

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę pana 
E. Lubicz-Niezabitowskiego pt.: „Ren kopal
ny w Galicyi i jego rasowa oraz gatunko
wa przynależność".

Omówiwszy pokrótce występowanie szcząt
ków rena kopalnego na ziemiach polskich 
p. L. N. opisuję ozaszkę rena z rogami, 
znalezioną w rzece Wisłoce pod Dębicą, 
dalej ułamki rogów, wykopane w okolicy 
Lwowa, Jarosławia i Nowego Sącza, oraz 
jeden uszkodzony okaz rogu pochodzący 
z Poznańskiego. Następnie p. L. N. przy
tacza zapatrywania różnych badaczy na 
rasową i gatunkową przynależność kopal
nych i żyjących renów Europy i ich mnie
mane pokrewieństwo z renami amerykań
skimi. Chcąc przekonać się, czy te zapa
trywania są słuszne, przedewszystkiem co 
do renów Galicyi i Wielkopolski, przecho
dzi p. L. N. rozsiedlenie geograficzne po 
dziś dzień znanych ras i gatunków żyją
cych renów oraz cechy je odróżniające 
(szczególnie co do postaci rogów) i na pod
stawie tego dochodzi do przekonania, że 
opisane przez niego szczątki z Galioyi Wiel
kopolski można jedynie zaliczyć do typo
wego rena skandynawskiego (Rangifer ta- 
randus typicus L.).

Czł. Wł. Rothert przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „Nowe badania nad chromo- 
plastami".

W  obszernej rozprawie, ogłoszonej w Bul- 
letynie Akademii Umiejętności w 1912 r., 
p. R. udowodni], że chromoplasty nie są, 
jak  mniemano, prawie wyłączną właściwo
ścią pewnych kwiatów i owoców, w których 
występują jako ostateczne produkty prze
miany, powstałe z innych rodzajów plastyd, 
lecz że spotykają się one w dość licznych 
przypadkach i w najrozmaitszych wegeta
tywnych, często już w młodych stadyach 
rozwoju; mogą one następnie przetwarzać 
się w chloroplasty lub leukoplasty, z k tó 
rymi zresztą, jak  autor wykazał, chromo
plasty łąozą się nieprzerwanym szeregiem 
form przejściowych. Badania owe były wy
konane przeważnie w tropikach i tyczyły 
się tylko roślin tropikalnych i subtropikal
nych. W obecnych nowych badaniach pan 
R. wykazuje, że chromoplasty i zbliżone do 
nich plastydy przejściowe trafiają się w or
ganach wegetatywnych również u  roślin 
dziko rosnących w Europie środkowej 
i północnej lub hodowanych i zimujących 
tam na otwartem powietrzu. P. R. opi
suje takie przypadki u  trzydziestu kilku 
gatunków, wśród których znajdują się ro
śliny bardzo pospolite (np. jałowiec stale 
zawierający czerwone chromoplasty w korze 
jednorocznych pędów); obfioie reprezento

wane są zwłaszcza rodzaje Potamogeton 
i Eąuisetum. Dawniejsze ogólne spostrze
żenia p. R. co do budowy chromoplastów, 
rozwoju ich i t. d. oraz wnioski jego co do 
stosunku ich do innych plastyd znajdują 
i teraz zupełne potwierdzenie.

W dwu „Dodatkach" autor podaje oko
liczności spostrzeżenia, nie należące do jego 
właściwego tematu. W pierwszym dodatku 
opisuje ohromoplasty w organach rozrodczych 
ramienic (Characeae) i zestawia z literatury 
dane o ćhromoplastach u roślin niższych 
wogóle. W drugim dodatku zestawione są 
rośliny, u  któryoh p. R. stwierdził obecność 
zabarwionych błon, żółtego lab brunatnego 
soku komórkowego, lub inne wyjątkowe 
przyczyny zabarwienia.

Czł. Bron. Radziszewski przesyła rozpra
wę p. St. Opolskiego' i p. A. Weinbau- 
mówny p. t.: Bromowanie fenylo-octonitrylu.

Wytwór działania bromu w temperaturze 
pokojowej na fenylo-octonitryl przechodzi 
pod wpływem wody częściowo w fenylo- 
bromo-ootamid. Amid nie mógł tu  pow
stać z bezpośredniego produktu  bromowa
nia, t. j. z fenylobromo-octonitrylu; trzeba 
przypuścić, że ten związek łączy się naj
pierw z bromowodorem na imidobromek, 
który wytwarza z wodą, już na zimno, fe- 
nylobromo-octamid.

Czł. A. Beck przedstawia rozprawę pana 
J. Rothfelda p. t. „O wpływie doświadczal
nych obrażeń rdzenia przedłużonego na od
czyny ruchowe z przedsionkowego narzędu 
ucha“ .

Eksperymentalne obrażenia rdzenia prze
dłużonego w zakresie jądra Deitersa wywo
łują samoistne drżenie gałek ooznych (oczo
pląs, nystagmus), ich skośne ustawienie, 
patologiczne ustawienie głowy, zaburzenia 
równowagi ciała i ruchy przymusowe. Sto
pień nasilenia tych objawów zależy od 
umiejscowienia, jakoteż od wielkości obra
żenia. Przy obrażeniach znajdujących się 
w części przednio-ogonowej i środkowej j ą 
dra Deitersa drżenie gałek ooznych i pato
logiczne ustawienie głowy mają kierunek 
ku  tej stronie, ku  której znajduje się zra
nienie; drżenie jest poziome ze składową 
obrotową ku tyłowi (nystagmus horizontalis 
et rotatorius. Przy obrażeniach w częściach 
wyżej leżąoyoh, oralnych, drżenie zwrócone 
jest k u  stronie zdrowej i jest drżeniem 
pionowem nystagmus verticalis). Zaburze
nia równowagi ciała występują w postaci 
samoistnych ruchów kołujących, w po
staci padania lub toczenia się ku  stronie 
obrażenia. Badaniem błędnika można stwier
dzić osłabienie i ubytki odczynów ocznych 
i odczynów ruchowych, mające swe źródło 
w przedsionku ucha. Najwybitniej zmienio
ne są odczyny ruchowe po obracaniu zwie
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rzęcia na krześle obrotowem przy ułożeniu 
normalnern głowy (odczyn kołowania) i przy  
głowie uniesionej o 90° ku górze (odczyn 
padania); obracanie przy ułożeniu bocznem 
głowy wywołuje mimo obrażeń odczyny t y 
powe (bieg ku przodowi lub cofanie się ku 
tyłowi). Zakres jądra Deitersa wywiera 
zatem niewątpliwy wpływ na odczyny ko 
łowania i padania, nie ma natomiast wpły
wu na odczyny, występujące po obracaniu 
przy bocznem ułożeniu głowy zwierzęcia; 
te dwa odczyny są prawdopodobnie umiej
scowione w jądrkach móżdżka. Obrażenia 
powrózka tylnego podłużnego wywołują ob
jawy podobne jak zranienia w zakresie ją 
dra Deitersa i zależą od miejsca, w którem 
powrózek przecięto. Powrózek tylny po- 
dłużony przewodzi tnodźce błędnikowe dla 
mięśni szyjnych położonych po stronie 
przeciwległej uchu drażnionemu.

Czł. Wład. Natanśon przedstawia rozpra
wę prof. Tad. Godlewskiego p. t. „O dzia
łaniu koloidów na p rodukta  promieniotwór
cze w roztworach".

Do roztworów wodnych emanaovi rado
wej wraz z jej produktami promieniotwór
czymi dodawano różnych koloidów i elektro- 
lizowano te roztwory między platynowemi 
elektrodami. Badając zmiany aktywności 
elektrod z czasem, rozpoznawano osadzone' 
n a .  elektrodach produkta. Okazało się, że 
koloidy ujemne (platyna, złoto, siarczek ar
senu), dodawane w małych ilościach, wy
wołują zmniejszenie się ilości produktów 
wydzielanych na katodzie; w większych ilo
ściach dodawane pociągały ze sobą na ano
dę produkta wydzielane poprzednio na k a 
todzie. Wprost przeciwnie działał koloidal
ny tlenek żelaza, k tóry  tworzy dodatnie 
hydrosole. Działanie to koloidów na pro
dukta promieniotwórcze jes t  typowem dzia
łaniem wzajemnem koloidów na siebie, co 
potwierdza przypuszczenie, podane poprzed
nio przez prof. G. o koloidalnej naturze 
roztworów produktów promieniotwórczych. 
Gdy do roztworu emanacyi z jej p roduk ta
mi dodawano większej ilości obcego koloidu 
(np. złota lub platyny) i ten koloid strąca
no, pociągał on ze sobą wszystkie produkta 
promieniotwórcze będące w roztworze. Uzy
skuje się więo w ten sposób metodę kon
centrowania promieniotwórczych produktów 
na małych ilościach koloidalnej p latyay  lub 
złota. Jeśli fdtrujemy przez bibułę wodę 
nasyconą emanacyą, wówczas wszystkie p ro 
duk ta  tworzące hydrosole dodatnie pozostają 
na sączku. Zjawisko to jest identyczne 
z dawniej już w tak  zw. kapilarnej analizie 
poznanem zjawiskiem strącania się koloidów 
dodatnich na bibule. Przy zastosowaniu tej 
metody można wydzielać na sączku i kon
centrować pewne produkta promieniotwór

cze przez proste filtrowanie, nie posługując 
się pomocą jakichkolwiek chemicznych od
czynników.

(Dok. nast.).

Korespondencya Wszechświata.
Wielce Szanowny Panie Redaktorze!

Nie bez zdumienia wyczytałem w <Ne l i  
Wszechświata w kronice naukowej p. J .  Oz. 
„Kto pierwszy odkrył zjawisko precesyi“ 
taki ustęp: „Fala t. zw. „panbabilonizmu", 
która rozlała się w XX wieku w dziedzinie 
badań starożytnych, wniosła zamęt i do 
dziejów astronomii. Pierwszeństwo odkry
cia precesyi przyznano babilończykom. P an  
Andrzej Niemojewski, naprzykład, pisał: „Za 
odkrywcę tego zjawiska uchodzi Hipparch, 
ale było ono znane babilończykom" (Myśl 
Niepodległa «\° 86, 1909, str. 52 przyp.). 
Otóż najnowsze badania asyrjologów i hi
storyków dowiodły, że zjawisko precesyi b a 
bilończykom wcale znane nie było. Oprócz 
P. H. Kuglera (Die babylonische Mondrech- 
nung (??), F ryburg  w Bryzgowyi, 1910 (??), 
i następne prace)“ etc. eto. inni jeszcze 
uczeni w latach 1911—1912 wykazali, że 
Hipparch jest tym, k tóry  odkrył precesyę 
wskutek zauważenia różnicy w położeniu 
gwiazd stałych wedle obserwaoyi własnych 
i dawniejszych. Ustęp powyższy musi czy
telnikowi Wszechświata nasunąć szereg błęd
nych mniemań, a mianowicie: 1) że praco
wałem nad dziejami astronomii i że w tych 
dziejach istnieje przykry ślad wniesionego 
przezetnnie zamętu, 2) że propagowałem 
t. zw. „panbabilonizm“, 3); że ów t. zw. 
„panbabilonizm" wniósł „zamęt" do dzie
jów astronomii, nie mówiąc już o „zamęcie", 
k tóry  miał wnieść do badań starożytnych,
4) że ja w poglądzie swym nie uczyniłem 
żadnej poprawki nawet wcześniej, niż poja
wiły się wszystkie przez p. J .  Oz wymienio
ne dzieła ( l 9 l o — 1912), 5) że jezuita Ku- 
gler, który t. z w. „panbabilonistą“ nie był, 
nigdy w tej sprawie innego zdania nie miał,
6) że w dziele „Die babylonische Mondre- 
chung“ zbił mniemanie tak  zw. panbabilo- 
nistów, 7) że dzieło „Die babylonisohe Mon- 
drechungen pojawiło się w r. 1910, 8) że 
Hipparch nietylko odkrył zjawisko, ale je 
także w sposób dla współczesnej astronomii 
wystarczający objaśnił, 9) że nie było żad
nych podstaw od stawienia sobie pytania, 
czy istotnie bąbilończyoy nie znali zjawiska 
precesji. Przedewszystkiem winienem zazna-
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czyć, że dzieło Kuglera „Die babylonische 
Mondrechung" pojawiło się w r. 1900 a nie 
w r. 1910. Ale to mógłby być błąd d ru 
karski, nie obciążający p. J. Oz. Gorzej 
wszelako rzeoz się przedstawia, gdy zajrzy
my do jego treści (w szczególności na str. 
74, 88, 103, 104, 194) i zestawimy ją z re
feratem pana J .  Oz. Bo aczkolwiek Kugler 
w tym  dziele wykazuje, iż ekliptyka babi- 
lończyków była stała, wcale jeszcze nie wy
kluczał możliwości, że precesya była babi- 
lończykom znana. Przyznaje się do tego 
wyraźnie w tomie drugim dzieła „Sterkun- 
de und Sterndienst in Babel11, zatytułowa
nym „Babylonische Zeitordung und aeltere 
Himmelskunde“ (Muenster in Westfalen 
1909/10 na str. 30: „Ebendort yer tra t ich 
zwar noch die Ansicht, dass die Babylonier 
moeglicherweise „aus Liebe zu einem ein- 
fachen System eine erhebliche Yerschiebung 
des Aeąuinoktiums abwarteten, beyor sie 
in ihrem Schema auf die Praezession Ruec- 
ksicht n;ihmen“, und glaubte daher, aus 
der Annahme fester Jahrespunkte noch nicht 
auf eine Unkenntnis der Praezession schlies- 
sen zu duerfen. Meine seitherigen Studien 
łassen eine solche Erklaerung nicht mehr 
zu “. Jeżeli tedy nietylko t. zw. „panbabi- 
loniści“ , ale astronom-historyk tej miary, 
co jezuita Kugler, mógł przed rokiem 1909 
stać na takim stanowisku, miałem chyba 
prawo w styczniu 1909 r. zgodnie z ówcze
snym stanem nauki ar tykuł mój „Cztery 
węgły świata" zaopatrzyć powyższym, tak 
zresztą mimochodowym przypiskiem, i to 
tym  bardziej, że już niektóre odkrycia, przy
pisywane Hipparchowi, rzeczywiście były 
znane babilończykom (p. Kugler, Die baby
lonische Mondrechnung ,str. 50—53, 74, 85, 
86). Ale w ciągu następnych miesięcy ro
ku  1909 zapoznałem się z dziełom Kuglera 
„Entwicklung der babylonischen Planeten- 
kunde", stanowiącym tom pierwszy dzieła 
pod ogólnym tytułem „Sternkunde und
Sterndieust in Babel11 (1907), w którym  na 
str. 176 wyczytałem, iż Kugler w tomie 
następnym zajmie się szczegółowo zbadaniem 
kwestyi precesyi u  babiiończyków. Wydając 
tedy jesienią 1909 r. książkę „Bóg Jezus“ , 
do której wszedł artykuł „Cztery węgły 
świata*1 (str. 172—187), opuściłem przezor
nie ową notatkę o Hipparchu. To samo 
uczyniłem w rozszerzonym wydaniu nie
mieckim „Gott Jesus“ (str, 271—294). Nie
jestem bowiem astronomem, aui nawet 
matematykiem, a tu  właśnie trzeba było 
czekać opinii astronoma, w dodatku takie
go, k tóry  wahał się przez szereg lat. Bar
dzo byłem z tego zadowolony, gdyż właśnie 
w roku 1910 pojawił się drugi tom K u 
glera „Sternkunde und Sterndienst in Ba- 
bel“ z datą 1909/10, gdzie w szczególności

na str. 24—32 znalazła się nader umiejętna 
„Eroerterung der Praezessionsfrage" i gdzie 
Kugler jako astronom rzecz jakby ostateoz- 
nie rozstrzygnął, prostując nawet swoje 
własne dawniejsze mniemania. Ju ż  z tego 
widać, że w tej kwestyi przynajmniej t. zw. 
„panbabiloniści“ nietylko nie wnieśli „za
mętu" do badań starozytnyoh i do dziejów 
astronomii, ale sprowokowali błogosławione 
r o z j a ś n i e n i e .  Kto, jak  p. J .  Oz., po 
upływie szeregu lat przytacza czyjeś mnie
mania, ten w imię kardynalnych metod nau
kowych winien albo podawać rezultaty osta
teczne, albo, chcąc być szczegół wym, re
ferować je genetycznie. Ani tak, ani owak 
pan J .  Oz. nie postąpił, wyrywając z a u 
torów zdania i myląc się nawet niekiedy 
co do ich dzieł. Jeżeli informatora popra
wia polemista, winien być choć trochę sk ru 
pulatniejszym. Wreszcie winien wyrazić 
zdziwienie, iż w kwestyi tak  czysto as tro 
nomicznej, jak precesya, pan J .  Oz. za
przątnął uwagę czytelników „ Wszechświata “ 
moją nikłością, zamiast tym czytelnikom 
powiedzieć, c o  w ł a ś c i w i e  o d k r y ł  
największy astronom starożytności, Iiip- 
parch. J a k  to wyraźnie widzimy z relacyi 
Klaudyusza Ptolomeusza (Handbuch der 
Astronomie, przekład Manitiusa, t. I. str. 
133, t. II str. 12—29), Hipparch postrzegł 
tylko przesuwanie się gwiazd na wschód, 
a nie przesuwanie się p unk tu  wiosennego 
na zachód. Tak rzecz rozumnie sam K u
gler, gdy w „Die babylonisohe Mondrech
nung" na str, 103 pisze: „Bekanntlich wird 
yon der Geschichte Hipparch ais E n tdecker 
der Praecession bezeichnet. E r  fand naem- 
lich (130 y. Chr.) ...das die Laenge aller Fix- 
sterne um 2° zugenomen hatte, d. h. dass 
sie um ebensoviel nach Osten gerueckt 
schienen. Die moderne Astronomie zeigte 
indes, dass nicht eine Bewegung der Ster- 
ne nach Osten, sondern eine Yerschiebung 
des Fruehlingspunktes nach Westen yor- 
lieg t“. Ale dodaje: „Es handelt sich jedoch 
hier nicht um eine Erklaerung, sonder die 
einfache Wahrnebmung der Tatsache11. 
WTięc Hipparch odkrył zjawisko precesyi, 
ale wcale go nie wyjaśnił. Dlatego też nie 
można budzić w czytelnikach Wszechświata 
mniemania, jakoby sprawa precesyi na Hip- 
parchu się skończyła. A również fakt, iż 
babilończycy nie znali precesyi, nie uwalnia 
nas od badania, dlaczego przed Baranem 
przyjmowano Cielca jako konstelację wio
senną, o czym świadczy mnóstwo pomników 
pisanych i rytych.

Winienem wreszcie nadmienić, iż w tak  
poważnym wydawnictwie, jak  mitologiczny 
Leksykon Roschera, w zeszycie, który przed 
tygodniem wyszedł z pod prasy (A§ 68), 
Alfred Jeremias na str. 1484— 1485 w dal
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szym ciągu obstaje przy tym, że Hipparch 
odkrył to  tylko co babilończykom było już 
znane. Przytacza na to szereg poważnyoh 
argumentów, iż mogę jedynie stwierdzić, 
że, jak  dotąd, zdania uczonych są w tej 
materyi podzielone. Dodam tylko, że m e
chanikę zjawiska wyjaśnił dopiero nasz Ko
pernik, przyjmując stożkowy ruch  biegunów 
osi ziemskiej, co Bradley uzupełnił jeszcze

wykryciem jej kołysania się, czyli t. zw. 
nutacją. Laurami, któremi chce się zdobić 
wyłącznie głową Hipparcha, wypadnie tedy 
obdzielić większą ilość genialnych czół. 
A śród nich jest nawet jedno czoło polskie.

Z głębokim szacunkiem 

Andrzej Niemojewski.

Spostrzeżenia meteorologiczne
za marzec 1914 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej p rzy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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