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CO  T O  J E S T  „ O R G A N IZ M  
W Y Ż S Z Y " ?  x)

W  litera turze  biologicznej spotyka się 
ustawicznie takie wyrażenia jak: „wyż
szy i niższy organizm", „wysokość orga- 
n izacyi“, „doskonałość", „doskonalenie 
s ię“ i t. d. Słów tych używano i używa 
się jeszcze ciągle, nie bacząc na to, że 
zawierają one w sobie wielką dozę an- 
tropocentrycznego na świat poglądu, i że 
operowanie niemi wprowadza w naukę, 
pozornie objektywną, p ierwiastek subjek- 
tyw ny  i nieścisły.

Zapatrywanie, że organizmy roślinne 
i zwierzęce posiadają wrodzone niejako 
dążenie do coraz większej komplikacyi, 
k tó rą  identyfikujem y zazwyczaj z dąże
niem do coraz to „wyższej” organizacyi 
zostało potwierdzone, j a k  się wydawało, 
przez przyjęcie w nauce darwinowskiej 
teoryi ewolucyi. W ysnuto z niej wnio
sek, że wszystkie  ustro je  żywe posiadają

Franz, V.: W as is t ein hoherer Organi- 
smug? B iologisches C en tra lb la tt 1911 (31).

zdolność powolnego zmieniania i „dosko- 
nalen ia“ swej organizacyi; szczytem zaś 
doskonałości us tro ju  zwierzęcego miał 
być człowiek. Na tej podstawie Haeckel 
zbudował swe znane „drzewo rodowe", 
którego początkowym  punktem  miała 
być ameba, a końcowym człowiek.

Autor cytowanej na wstępie pracy, p. 
Franz podjął zadanie zbadania tej kwe- 
s tyi i wykazania, że polega ona na zu 
pełnie błędnem rozumowaniu; mniemana 
„wyższość" jak iegoś ustro ju  nie oznacza 
zazwyczaj nic innego, j a k  większy s to 
pień podobieństwa jego do człowieka. 
Pojęcie to nie je s t  oparte  na żadnych 
własnościach, k tóreby tkwiły w samej 
naturze danego ustroju; je s t  ono zatem 
jedynie  wyrazem  naszego osobistego za
patrywania, a jako takie, powinno zostać 
zupełnie wyeliminowane z terminologii 
biologicznej.

Franz zastanaw ia się następnie nad 
znaczeniami, jak ie  posiadają w l i te ra tu 
rze biologicznej wyrażenia „wysokość 
organizacyi", „doskonałość" i t. p. Jes t  
ich kilka, a każde z nich rozbiera k ry 
tycznie, wykazując, że albo nie posiada 
ono istotnej treści, albo też, o ile ją po
siada, używanie go zmusza nas do two-
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rżenia hypotez przeważnie zupełnie nie- 
udowodnionych. Rozważaniom tym  po
święca on osobny rozdział swej pracy.

1) Dawniejsi autorowie używali w y ra 
żeń tych, nie określając bliżej ich zna
czenia; np. Linnć, k tóry  pierwszy za li
czył człowieka do świata" 'zwierzęcego, 
postawił go na czele w szystk ich  zw ie 
rząt, jako  „creatorum operum perfectis- 
simum et summum**. Już jed n a k  Ouvier 
widział, że wyliczanie typów kolejno po 
sobie nie oznacza jeszcze wyższości je .  
dnych ponad drugiemi. Bo chociaż np. 
kręgowce są bezsprzecznie doskonalsze 
od innych, to możnaby jed n a k  przyjąć, 
że Ammocoetes stoi niżej niż Calmar.

U Cuviera zresztą pojęcie wyższości 
i niższości ma stosunkowo niewielką rolę. 
Jakkolw iek  bowiem był on twórcą ty 
pów państw a zwierzęcego, to jed n a k  ge 
nialny jego  um ysł nie wdawał się w spe- 
kulacye nad wzajem nym  stosunkiem  o r 
ganizmów do siebie. W wysokim s to 
pniu s ta ra  się on zrozumieć każdy o rga
nizm jako odrębną całość.

2) Często używano i używa się j e s z 
cze wyrazu „wyższy “ w znaczeniu „do- 
skonalszy“. Pranz  p rzytacza cy ta ty  z 
„Ogólnej fizyologii", Verworna i z dzieła 
Henryka Rickerta, „Die Grenzen der na- 
turw issenschaftlichen  Begriffsbildung" na 
dowód, że twierdzenie, jakoby  człowiek 
był „doskonalszym" od ameby je s t  tylko 
hypotezą; pojęcie „doskonalenia się** j e s t  
teleologicznem i jako  takiego, należy go 
w biologii unikać. Rickert wskazuje też 
na to, że Baer nie zdołał rozstrzygnąć 
pytania , czy ssaki są doskonalsze od 
ptaków.

Do dziś dnia panuje jed n ak  w nauce, 
zam iast tak  ja sn y ch  poglądów, j a k  je  
widzimy u Verw orna i R ickerta  p rzy 
puszczenie, że przez selekcyę organizm 
osiąga większą celowość, udoskonala się 
i postępuje naprzód.

Dla zbicia tych  poglądów Pranz podej
m uje k ró tką  analizę pojęcia doskonałości. 
Pojęcie to znane^nam  je s t  p rzedew szyst
kiem z naszego życia wewnętrznego, 
w którem  ma zupełną racyę  bytu, bo 
w życiu w ew nętrznem  człowieka istnieje 
dążenie do osiągnięcia czegoś; to, do cze

go dążymy, wydaje nam się doskonal- 
szem. Ale nie możemy przyjąć, aby dą
żeniem jakiejś grupy organizmów mogło 
być, żeby stała  się podobną do innej; 
przeciwnie, dążeniem każdej z nich je s t  
conajwyżej zachowanie swego specyficz
nego sposobu życia. To też niedoskona
łymi nazwać należy te jedynie  organi
zmy, k tóre  posiadają mniejsze szanse 
życia, niż inne osobniki tego samego g a 
tunku, więc.np. przypadki patologiczne.

Descendencyi, pochodzenia organizmów 
jednych  od drugich nie należy identyfi
kować z doskonaleniem się i postępem. 
Nawet jeżeli rozwój odbywa się w pe
w nym  kierunku, j a k  to po części się 
dzieje, to nie można w żadnym razie 
twierdzić, jakoby organizm dalej w tym  
kierunku rozwinięty był przez to samo 
doskonalszym. Nie można na dowód te 
go tw ierdzenia przytaczać faktu, że dana 
grupa uległa innej w biegu rozwoju. Je s t  
bowiem zupełnie naturalnem, że każdy 
organizm zdolny je s t  do życia tylko 
w pewnych, ściśle określonych w arun 
kach, a z ich zmianą musi uledz innemu, 
lepiej do nich przystosowanemu.

Istn ie ją  przykłady z dziedziny morfo
logii i histologii, k tóre na pierwszy rzu t 
oka zdają się przemawiać za istnieniem 
w świecie zwierzęcym tendencyi do po
stępu. Ale zapatryw anie  to polega j e d y 
nie na mylnej ich in terpretacyi.

Budowa roślin je s t  mniej skompliko- 
ną, niż budowa zwierząt, mogłoby się 
więc wydawać, że zwierzęta są doskonal
sze od roślin. Ale na czem polega sk o m 
plikowana budowa ciała zwierzęcego? 
Zwierzęta posiadają cały szereg na rzą 
dów, k tórych  brak  roślinom, jak  np. 
szkielet, układ krwionośny, nerwowy 
i t. d. W szystkie  te narządy zwierzę po
siada tylko z powodu większej swej r u 
chliwości, k tóra  znów spowodowana je s t  
m iękkością jego  tkanek, umożliwiającą 
mu swobodny ruch. To też komórki 
zwierzęce nie posiadają tak  silnych błon, 
j a k  roślinne. Roślinom zapewniają mocne 
ich błony większą sztywność i lepszą 
ochronę od wpływów zewnętrznych.

P. P ranz  rozpatruje  dalej znane iak ty , 
p rzytaczane często jako  dowód wyższo
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ści kręgowców, a specyalnie ssaków, nad 
resz tą  organizmów roślinnych i zwierzę
cych, a  mianowicie układ beleczek w ko
ściach kręgowców lądowych wzdłuż linii 
największego ciągnienia i ucisku, oraz 
s ta łą  tem pera tu rę  ciała u ssaków. I one 
również nie dowodzą, zdaniem jego, więk
szej doskonałości organizmu ssaków; wła
ściwości tych ssaki musiały nabyć pod 
wpływem warunków, w jak ich  żyły, bo 
w przeciwnym razie groziła im zagłada.

Nieco dłużej F ranz  zastanawia się nad 
kwestyą, czy silny rozwój system u ner
wowego, a zwłaszcza mózgu, nie stanowi 
dowodu wyższości ssaków nad innemi 
organizmami. Ale także i ta cecha, jak  
to łatwo można wykazać, stanowi funk- 
cyę zmienionego sposobu ich życia i je s t  
tylko koniecznością, k tóra  ssaki w bie
gu rozwoju uratowała  od zagłady.

A może wyższość ssaków polega na 
możliwie wysokim rozwoju ich św iado
mości — zapytuje. Ponieważ nie wiemy 
dotychczas zupełnie na czem polega św ia
domość, przeto wszelkie argum enty , k tó 
re wysuw ają  j ą  jako  dowód wyższej or- 
ganizacyi ssaków, Pranz odrzuca, jako  
nienadające się do dyskusyi. Jedynie 
per analogiam możemy przypuszczać, że 
świadomość nie j e s t  zależna od istnienia 
mózgu wielkiego, bo nie je s t  on wcale 
zdolniejszym do przechowyw ania  jej w so
bie, niż jakako lw iek  inna część uk ładu  
nerwowego.

Nie istnieje zatem, jak  widzimy żadna 
„drabina rozwojowa" od ameby do czło
wieka; ale w tak im  razie istnieje może 
przecież jak ieś  objektywne k ry te ryum  
doskonałości. K ryterya przytaczane za
zwyczaj dla oceny stanowiska organi
zmu są:

1) Następstwo filogenetyczne.
2) * Różnicowanie się.
3) Aktywność.
4) W ytw arzan ie  mózgu.
5) W szystkie  poprzednie k ry te rya  ra 

zem.
Pranz rozpatru je  je  kolejno.
1) Co dotyczę następstw a filogene

tycznego, to bezsprzecznie teorya ewolu- 
cyi pierwsza uznała  przyjęte  w nauce 
kolejne następstw o organizmów za coś

im wrodzonego. W edług wyobrażeń przez 
nią wprowadzonych, organizmem wyż
szym jes t  ten, który  je s t  bardziej odda
lony od wspólnego przodka. Ale czem 
należy mierzyć tę doskonałość? Rozmaici 
badacze łożyli niemało trudu  na objek
tywne zdefiniowanie pojęcia doskonałości, 
ale jak  dotąd bez rezultatu.

2) Najpospoliciej przytaczaną miarą 
wysokości lub doskonałości jakiegoś or
ganizmu je s t  stopień zróżnicowania jego 
ciała. Niema kwestyi, że naogół rozwój 
odbywa się od źorm prostszych do b a r 
dziej złożonych, i to nietylko wśród istot 
żywych, ale także w martwrej przyrodzie; 
dowodem tego j e s t  np. h istorya  rozwoju 
ziemi. Wychodząc z tego założenia, Ha- 
eckel wygłosił znane swe tezy o „dosko
naleniu się organizmów". W edług niego, 
organizm je s t  tein doskonalszy, im więk
szą je s t  ilość części czyli indywiduów, 
które go składają, im bardziej różną je s t  
ich s truktura , im bardzie] zależne są po
szczególne części wzajemnie od siebie, 
im bardziej scentralizowany je s t  cały or
ganizm. im mniej równych i im więcej 
nierównych osi da się w nim odróżnić.

Tezy Haeckla określają  wprawdzie k ie 
runki, w jak ich  odbywał się rozwój filo
genetyczny, ale nie wystarczają  wcale 
dla uzasadnienia przyjętego przez naukę 
kolejnego następstw a zwierząt. W y s ta r 
czają one conajwyżej dla świata roślin
nego i połowy świata zwierzęcego. Ale 
zupełnie niezrozumiałem np. j e s t  nizkie 
stanowisko, przypisywane szkarłupniom; 
zwierzęta te bowiem, pomimo swej pro
mienistej budowy, są niewątpliwie silniej 
zróżnicowane od wielu mięczaków. Tylko 
w takim  systemie, którego końcowem 
ogniwem ma być człowiek, stanowisko 
to znajduje swe uzasadnienie, bo zwie
rzę ta  te są znacznie mniej podobne do 
człowieka niż mięczaki. Podobnie też 
trudno uzasadnić, czemu w obrębie typu  
kręgowców ryby  mają s tać  niżej od pła
zów, choć są one pod wielu względami 
silniej od nich zróżnicowane. Rozpatru
jąc  stopień zróżnicowania organizmów, 
należy pamiętać, że zdolność regeneracyi 
stanowi do pewnego stopnia jego odwrot
ną stronę; w tem  znaczeniu, że tkank i
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bardziej zróżnicowane trudniej się r e g e 
nerują. Ta reguła  może jednak  służyć 
conajwyżej do stw ierdzenia s topni zró
żnicowania isto t żywych, k tóre  nie musi 
odpowiadać uznanej w nauce kolei n a 
s tępstw a zwierząt, j a k  to Pranz  poprzed
nio wykazał.

3) Aktyioność. W zupełnie inny, czysto 
biologiczny sposób usiłował H erbert  S p e n 
cer ob jek tyw nie  określić stanowisko istot 
żywych; w edług niego „stopień życia 
zmienia się, stosownie do stopnia zależ
ności życia od jego  w arunków ". Niższe 
organizmy, np. rośliny nie reag u ją  na 
całe mnóstwo warunków, k tóre  działają 
na zwierzęta jako  podniety. „Życie niż
sze" t rw a  naogół krócej, niż „wyższe", 
je s t  od niego powolniejsze i odznacza 
się większą, niż ono śmiertelnością; ale 
co do pierwszego p unk tu  znamy wyjątki; 
np. żółw i dąb, jakko lw iek  należą bez
sprzecznie do is to t  „niższych", żyją j e 
dnak  dłużej niż wiele „wyższych" od 
nich roślin i zwierząt. Z lek tu ry  S pen 
cera odnosi się bardziej, niż u innych 
autorów wrażenie, że przyjęte  w nauce 
następstw o organizmów było dla niego 
czemś danem; uzasadniając  je  i usiłu jąc  
pogodzić z niem fakty, popełnia on oczy
wiście „petitio principii". To też nie m o
żna z jego  zasady logicznie wyprowadzić 
konieczności przyjęcia uznanego w nauce 
n as tęp s tw a  organizmów. Stosunki, któ- 
remi Spencer  operuje, są  zresztą  zanadto 
skomplikowane i niejasne, aby można na 
ich podstaw ie  dokładnie uzasadnić jego  
teoryę; to też Pranz  w strzym uje  się szcze
gółowej k ry tyk i  jego wywodów.

Podobnież zdanie Liideritza, że wyższy 
organizm  w przeciwieństwie do niższego 
bierze w  wysokim  stopniu czynny udział 
w absorpcyi wielkich m as energii  z oto
czenia, nie daje się z powodu zby t skom 
plikow anych stosunków  szczegółowo roz
patrzyć. Z rozum owania jego  wynika, że 
stopień tego współdziałania idzie rów no
legle do postaci, czyli (według wyrażenia 
Haackego) „wartości formy"; ta zaś j e s t  
zależna od wielkości i zróżnicowania. 
Zróżnicowanie określił P ranz  już po
przednio; wielkość zaś nie może być de
cydu jąca  dla s tanow iska  danego organi

zmu, bo człowiek nie je s t  przecież wcale 
największym.

Stanisław Berson.
(Dok. nast.).

K ILK A  S Ł Ó W  O N O W Y C H  K IE 
R U N K A C H  W  S Y S T E M A T Y C E .

Od czasu, gdy  ukazały się na świecie 
pierwsze prace Linneusza, w których ten 
genialny reformator nauk system atycz
nych wprowadził jak i  taki ład do panu
jącego  w nich chaosu, upłynęło już  z górą 
150 lat x). Przez ten okres czasu w hi- 
s tory i n auk  przyrodniczych widzimy cały 
szereg przewrotów, k tóre  rzuciły zasad
niczo różne światło na  Linneuszowskie 
pojęcie ga tunku. Linneusz widział w p rzy 
rodzie pewien kompleks istot żywych, 
k tóre  dały się połączyć w grupy, pod 
względem morfologicznym, bardzo po
dobne lub identyczne. Dla tych o s ta t 
nich Linneusz stworzył pojęcie ga tunku  
(species), dla pewnej zaś ilości ga tunków  
bardzo do siebie zbliżonych—pojęcie ro
dzaju (genus). To morfologiczne podo
bieństwo było jedynym  momentem, k tó 
ry  zarówno Linneusz, j a k  i jego następcy 
w rozpatryw aniu  gatunku  brali pod u w a 
gę. W tym pierwszym okresie rozwoju 
nauk  system atycznych, właściwie powie
dziawszy, żadnego k ry te ryum  ga tunku  
nie było. Przeglądając obecnie L inneu
szowskie gatunki,  przekonyw am y się, że 
uczony ten często pod jed n ą  nazwą opi
sywał dwa, a naw et więcej gatunków  
i naodw rót rozdzielał jeden  ga tunek  na 
kilka, opisując oddzielnie bądź to samce 
i samice, bądź to zmiany sezonowe. Póź
niej opisywano też jako  oddzielne g a tu n 
ki rozmaite indywidua, które my obecnie 
t ra k tu je m y  jako  objawy zmienności in 
dywidualnej, potworności i t. p.

Linneusz dla rozgraniczenia, określenia 
i pewnego wzajemnego ustosunkow ania

x) Caroii L innaei System a N aturae. R egnum  
Animale. Editio Decim a 1798 r. W  dziele tem  
L inneusz poraź pierw szy zastosow ał sw ą nom en
k la tu rę  w  zoologii.
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względem siebie gatunków  stworzył no
menklaturę, k tó ra  mu najzupełniej w y 
starczała i odpowiadała jego poglądom 
na gatunek, nom enkla tu rę  podwójną. 
Pierwsze słowo uazwy było nazwą ro 
dzaju, drugie nazwą gatunku. Praca  
faunistów—następców Linneusza, sp row a
dzała się do określania gatunków  spoty
kanych  w przyrodzie. Porównywano d a 
ny okaz z opisem lub z formą typową, 
o ile zgadzał się on z niemi opatrywano 
go odpowiednią etykietką, o ile różnił 
się od w szystk ich  znanych gatunków 
opisywano go jako  iormę nową. Trafiały 
się jednak  osobniki, których przynależ
ność do danego gatunku  nie p rzedsta
wiała napozór żadnych wątpliwości, k tó 
re jed n a k  różniły się od typu pewnemi 
odznakami. Początkowo okazy tak ie  po- 
prostu  odrzucano; system atycy  niewie- 
dząc co z nimi robić, starali się ich uni
kać. Brano system  z podwójną nom en
k la tu rą  i w jego  jasne  ram ki s tarano  się 
zamknąć przyrodę; istniał nie system dla 
przyrody, lecz przyroda dla systemu. 
Z czasem jed n a k  zrodziły się wątpliwo
ści. Im więcej poznawano launę, tem 
bardziej przekonyw ano się, ze te odchy
lenia od typu  nie są czemś wyjątkowem, 
że naodw rót są one zjawiskiem dość s ta 
łem. Zaczęto na nie zwracać pilniejszą 
uw agę i opisywać je  opatrując  specyal- 
nemi nazwami. Przytem  w przeciw sta
wieniu do pojęcia ga tu n k u  (species) ro 
zumiano pod niemi odmiany (varietas) 
ga tunku. To pojęcie „yarie tas11 było n a 
turaln ie  zupełnie nieokreślone, i rozum ia
no przez nie odchylenia od typu najróż
norodniejszego rodzaju. Później zauwa
żono, że te  odmiany pod względem za
leżności od g a tu n k u  są różnowartościo- 
we, tworzono więc dla nich coraz to no
we term iny; z czasem powstała ich cała 
plejada; yarie tas , subvarietas, superva- 
rietas, aberratio, forma, modificatio i t. d. 
W całym tym  chaosie nazw i pojęć, k tó 
re powstając, miały za zadanie ściśle 
określać odmiany pod względem takso
nomicznym, z czasem przestano się oryen- 
tować. I przyszło to jako  nieunikniona 
konieczność, gdyż pominąwszy już  to, że 
zoologowie, zajm ujący się różnemi klasa

mi zwierząt, różnie pojmowali te term i
ny, to naw et trudno było znaleźć dwu 
takich system atyków, p racujących  w j e 
dnej specyalności, dla k tórychby np. t e r 
min yarie tas  przedstawiał jednakow ą 
wartość taksonomiczną.

W  ostatnich czasach nastąpiło ustale
nie tych terminów, zresztą bardzo p ro
blematyczne, mniej więcej w ten  sposób, 
że pod yarie tas  rozumie się odmianę ge 
ograficzną, pod aberratio zaś formę w y
s tępującą sporadycznie, mniej lub więcej 
stale, czasem bardzo rzadko, w krainie 
ga tunku lub yarietas, formę nieprzeka- 
zującą swych cech na potomstwo. By
najmniej jed n ak  do porozumienia w tym 
kierunku nie doszło, a niekonsekwencye 
spotyka się i teraz. W ynika  to głównie 
z tego, że niekażdy system atyk  uważa 
za potrzebne zdawać sobie sprawę z w ar
tości danego odchylenia w s tosunku do 
gatunku, zarówno jak  i konsekwentnego 
używania takich term inów jak  yarietas, 
subspecies, aberratio i t. d.

Jasnem  jes t ,  że to pojawienie się do
pełniających terminów było znakiem nie- 
wystarczania  podwójnej nom enklatury. 
System atycy  zaczęli sobie zdawać sp ra 
wę z tego, że z nauki o ewolucyi należy 
wyciągnąć pewne konsekwencye, dawne 
pojęcie ga tunku  upadło, dawna nom en
klatura  jednak  przetrwała. Zaczęto ją  
dopełniać w wyżej wzmiankowany spo
sób. Wprowadzono nowe terminy, które 
miały za zadanie zmienność spotykaną 
w przyrodzie u jąć  w pewien sposób. Że 
zaś zarówno stosunek wzajemny, j a k  
i stosunek do gatunku  tych terminów 
nie był dostatecznie wyjaśniony, więc 
nic dziwnego, że m usiała powstać gm a
twanina.

Przedew szystkiem  dawał się odczuwać 
b rak  jasno  sformułowanego pojęcia i od
powiadającego mu terminu, określających 
wyraźne odchylenie od ga tunku  ściśle 
związane z pewnym te ry to ryum . Cieka
wym  je s t  jednak  fakt, że jakkolw iek  ta 
kie pojęcie ukazało się już  w r. 1861 *),

‘) Jak wiadomo, pierwsze określenie pojęcia 
subspecies (podgatanek) należy się H. W. Bate-
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to jed n a k  zarówno sam jego  autor, j a k  
i współcześni mu do nom ekla tu ry  go nie 
wprowadzili, używając w dalszym ciągu 
s ta ry ch  n iejasnych  terminów. Dopiero 
w osta tn ich  latach, wieku X IX  pojęcie 
„subspecies“ zaczyna się rozpowszech
niać, głównie w ornitologii, a w r. 1898 
uzyskuje  ostatecznie prawo obyw ate ls tw a 
na IV międzynarodowym  kongresie  w 
Cambridge. Obecnie ogólnie pod nazwą 
subspecies rozumie się pewną sta łą  for
mę geograficzną z najzupełniej ściśle 
określoną granicą rozmieszczenia, w k tó 
rej zamienia ona formę „ typow ą11. Przez 
stawianie nazw y subspecies obok nazwy 
species powstała potrójna nom enklatura . 
Tak więc, o ile uważany za formę ty p o 
wą minóg strum ieniow y w ystępu jący  
w Europie  będzie się nazywał Lam petra  
p laneri (Bloch), to sybery jska  jego  od
miana geograficzna będzie się nazywać 
Lam petra  planeri reissneri (D ybow sk i)x).

Zanim je d n a k  przejdę do ściślejszego 
rozpatrzenia  potrójnej nom enkla tury , m u
szę się nieco zastanowić nad samem i po
jęciami g a tu n k u  i podgatunku. Na szcze
gólniejszą uwagę pod tym  względem za
sługuje p raca  A. P. Semenowa Tian- 
Szanskiego 2). J a k  to widać już z ty tu łu , 
autor ten wziął w niej sobie za zadanie 
określenie pojęcia ga tu n k u  i jego  odmian, 
zarówno j a k  i uregulowania  odpowiednio 
tym pojęciom nom enklatury . Semenów 
Tian-Szanski, p rzystępując  do rozpa trze
nia pojęcia ga tunku , zaznacza przede- 
wszystkiem , że wszystkich  obecnie żyją
cych g a tu n k ó w  niemożna rozpatryw ać 
jako  równowartościowe. Że ga tunk i te 
różnią się między sobą przedew szystkiem

sowi, który go użył w swej pracy „Contribu- 
tions to an Insect Eauna of the Ąmazon Valley* 
(Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V 1861).

*) L. S. Berg. Marsipobranchii, Selachii et 
Chondrostei. „Faunę de la Russie* St. - Peters- 
bourg 1911.

2) A. Semenów Tian-Szanski „Taksonomicze- 
skija granicy wida i jewo podrazdielenij. Opyt 
tocznoj kategorizacii nizszich sisteinaticzeskich 
jedinic. (Memoires de 1‘academie imperiale des 
sciences de St. - Petersbourg. VIII-e serie Vol. 
XXV N° 1). Ta sama rozprawa wyszła w r. 1912 
w niemieckim przekładzie nakładem firmy R. 
Eriedlander & Sohn w Berlinie.

pod względem wieku geologicznego, pod 
względem szybkości z ja k ą  rozwijały się 
w czasie, pod względem drogi, ja k ą  prze
szły, nim osiągnęły obecną swą postać, 
pod względem pokrew ieństwa jak ie  ich 
łączy z innem i najbardziej im blizkiemi 
obecnie żyjącemi gatunkam i, wreszcie 
pod względem czynników, k tó rym  za
wdzięczają swe pochodzenie. Dalej Se
menów, wypowiadając się silnie przeciw
ko zdaniu  niek tórych  uczonych, według 
których  wszystkie organizmy znajdują  
się w nieustannym  procesie zmiany, za
znacza, że ga tunk i istnieją  z bardzo ró
żnym w ykładnikiem  zmienności, że bar
dzo różnie i niejednostajnie przystosowują 
się do otaczających je  warunków, że bar
dzo różnie reagu ją  na działanie jednako
wych czynników. W szak  równorzędnie 
z ga tunkam i, k tóre przejaw iają  dość d u 
żą skłonność do zmienności, spotykam y 
gatunki, pozostające niezmienionemi przez 
olbrzymie okresy czasu; co przedew szyst
kiem potwierdza nam  paleontologia, mię
dzy innemi zaś wyspy dawno oddzielone 
od kontynentu , na k tórych  spotykam y 
jednocześnie formy identyczne z konty- 
nenłalnem i i formy, które wskutek izo- 
lacyi zdążyły sobie wyrobić pewne cechy 
oryginalne. Semenów te gatunki, które 
okazują tak ą  niezmienność morfologicz
ną, proponuje nazywać idiostatycznemi.

Przechodząc dalej do sprawy w ym ie
ran ia  gatunków, Semenów Tian-Szanski 
rozpatruje  następujące dwa przypadki: 
l) powoli w ym ierają  te gatunki, które 
u trac iły  zdolność zmieniania się, to je s t  
przystosowania się do stopniowo zmienia
jących  się w arunków  bytowania; 2) szyb
ko w ym iera ją  te ga tunki, k tó re  zostały 
schw ytane  przez nagle pojawiające się 
zmiany (katastrofy  geologiczne, nagła 
zm iana klim atu , wpływ ku ltu ry  człowie
ka), nie posiadają zaś odpowiedniej ela
styczności, by dostatecznie szybko, j a k  
się w yraża  autor, „przerobić się lub fi- 
zyologicznie przystosować się do nowych 
warunków  bytowania". W osta tn im  ra 
zie często obserwujem y reliktowe krainy, 
tu  i owdzie rozrzucone, resz tek  wogóle 
już  zaginionego ga tunku .
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Sprawa w ym ierania  gatunków  je s t  ści
śle związana ze spraw ą tak  zw. mono- 
typicznych rodzajów, k tórych  Semenów 
rozpatru je  trzy następujące kategorye:
1) Typ wym iarający bez żadnych wątpli
wości, z którego do naszych czasów za
chował się tylko jeden  przedstawiciel, 
odznaczający się stałością cech i mający 
bardzo ograniczoną krainę  rozmieszcze
nia. Pod względem system atycznym  ro
dzaje takie  są bardzo odosobnione. Se
menów podaje następujące przykłady 
z tęgopokrywych: rodzaj Metrius, jedyny 
ga tunek  — Metrius contractus Eschsch. 
żyje w Kalifornii; rodzaj Nomius, jedyny 
g a tunek—Nomius pygm aeus Dei., spo ty
ka się sporadycznie i bardzo rzadko 
w niektórych okolicach północnej A m e
ryki i południowej Europy i t. d. 2) Ro
dzaje znajdujące  się najwidoczniej jak b y  
w chwilowem odrętwieniu, przyczem j e 
dyny  ocalały, w naszej epoce, ich przed
stawiciel zachowuje pełną energię by to 
wania, bionomiczną elastyczność, i b a r 
dzo możliwą skłonność rozbicia się w 
zmienionych warunkach życia na szereg 
form nowych; takie rodzaje są organi
zmami bardzo pospolitemi. Przykłady- 
rodzaj Codocera z jedynym  gatunkiem  
Codocera ferrug inea  Eschsch., rozm iesz
czonym poprzez cały obszar Azyi aż do 
oceanu Spokojnego, rodzaj Lamia z jed y 
nym gatunkiem  Lamia tex tor  L., roz
mieszczonym poprzez całą północną E u 
ropę i Azyę, z ryb autor cytuje lina 
(Tinca tinca L.). 3) Rodzaje niedawno 
(np. w końcu trzeciorzędu lub naw et póź
niej) odbiegłe od grupy sąsiedniej, m a
jące  jeden  tylko ga tunek  geologicznie 
niedawno w bys trym  tem pie odchylony 
od najbliższych mu form. Gatunek ten 
wyszedłszy p rzytem  z cech ch a ra k te ry ,  
stycznych  dla poprzedniego rodzaju 
w dalszym ciągu skłonny je s t  jeszcze do 
zmienności (nierzadko posiada obecnie 
naw e t  dość dużą am plitudę zmienności) 
i do rozłożenia się na szereg dalszych 
gatunków . Przykłady: (z Coleoptera) ro
dzaj ’ Prze walskia z jedynym  gatunkiem  
P rzew alsk ia~ d ila ta ta lR ttr .’we w schodni m 
Turkestan ie , rodzaj H abrobates z g a tu n 
kiem Habrobates V3raalis Sem., za miesz

kującym  kraj Zakaspijski. Morfologiczne 
odosobnienie w naszej epoce takich ro
dzajów, może być naturalnie także spo
wodowane szybkiem wymarciem gene ty
cznie blizkich mu form.

Ja k  więc z powyższego widać, pojęcie 
„gatunek*1 łączy w sobie zjawiska kilku 
kategoryj; zbyteczne jednak  i zbyt uciąż
liwe byłoby oznaczanie tych różnic w no
menklaturze osobnemi taksonomicznemu 
terminami. Zastanawiając się z tego 
punktu  widzenia nad gatunkiem , można 
charakteryzować go, t. j .  określać, czy 
je s t  on gatunkiem  starym , młodym, w y
mierającym, stałym w swych cechach, 
czy też skłonnym do zmian, zupełnie tak, 
j a k  oznacza się, czy dany ga tunek  ma 
duże rozmieszczenie, czy też występuje 
sporadycznie, lokalnie i t. p.

Zaznaczywszy jeszcze, że w różnych 
rodzajach różnice pomiędzy poszczegól- 
nemi gatunkam i mogą być różne, to jest, 
że gatunki jednego rodzaju, mogą się 
między sobą zupełnie wyraźnie różnić, 
w drugim zaś, nieraz bardzo blizko po
przedniego stojącym, mogą być morfolo
gicznie prawie identyczne, Semenów 
Tian-Szanski przechodzi do rozważania 
wzajemnego stosunku Łdo~siebie nas tępu
jących form: species, subspecies, natio, 
morpha, aberratio.

Dla łatwiejszego oryentowania się, we 
wzajemnym stosunku species i subspe
cies, Semenów Tian-Szanski załącza na
stępujący schem at przedstaw iający drze
wo genealogiczne różnorodnie zm ieniają
cych się w czasie gatunków.

Pozioma M— M  wyobraża tu  współcze
sną nam geologiczną chwilę. Na rysun
ku tym widzimy przedewszystkiem gałąź 
oznaczoną rzym ską cyfrą I, gałąź ta  nie 
doszła do poziomu M —M  i ma p rzedsta
wiać gatunek, który zaginął przed n a 
staniem  naszej epoki. Zgrubienie gałęzi 
wskazuje czas najsilniejszego rozwoju 
gatunku. Gałąź I I  przedstawia gatunek, 
który  w ubiegłe peryody geologiczne 
znajdował się w kwitnącym  stanie, póź
niej zaś znacznie podupadł i zaledwie 
doszedł do naszej epoki. Końce gałęzi 
III,  IV, V, VI, V II, IX , X, X I, X I I  leżą
ce na poziomej M M  są to gatunki,
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które  obećnie znajdują  się w kw itnącym  
stanie swego rozwoju i które łatwo w dal
szym ciągu mogą się rozłożyć na szereg 
sam odzielnych gatunków. Między temi

A

f i

w szystk iem i ga tunkam i,  a także między 
niemi, a przypuszczalnym  głównym pniem  
drzewa A  —- A  is tn ieją  mniej lub więcej 
szerokie przerw y h (hiatus).

J e s t  to zrozumiałe ze względu na to, 
że ich gałęzi macierzyste odeszły od g łó 
wnego pnia, lub też wzajem nie od siebie 
w czasie ubiegłych momentów, lub pe- 
ryodów geologicznych, a wszystkie  formy 
przejściowe, bądź to już dawno wym arły , 
bądź w zajem nie się zasymilowały. Gałąź 
III może służyć za przykład, j a k  ga tunek  
w swoim rozwoju początkowo odchyla 
się od swej m acierzystej gałęzi (w d a 
nym przypadku  pnia głównego A  — A ), 
później zaś pod wpływem pewnych c z y n 
ników przyjm uje  pewne cechy wydające 
się nam  regresyw nem i i znów zbliża się 
do niej (konwergencya). Przeciwnie g a 
łęzie V i VI idą w swoim rozwoju zupe ł
nie równolegle. P rzerw a (h) między g a 
tunk iem  V, a g łównym  pniem A — A  je s t  
daleko większa, aniżeli między gatunk iem  
IV, a pniem  głównym; ma to oznaczać) 
że gałąź V początkowo i w dalszym  
swym  rozwoju daleko więcej się odchy

liła od pnia  głównego, aniżeli gałąź IV 
(dywergencya). Gałąź ósma pokazuje 
nam, jak  gatunek, w czasie niezbyt od
ległym  naszej epoce, rozłożył się na kil
ka gatunków , będących obecnie już zu
pełnie zróżnicowanemi, jakkolwiek p rzer
wy między niemi (h, h,...) są jeszcze b a r 
dzo nieznaczne. Gałęzi: 1, 2, 3 i 4 p rzed 
staw iają  nam te gatunki, k tóre  oderwą 
się od swej macierzystej formy dopiero 
w dalszym rozwoju, oznaczonym na r y 
sunku  punktam i. Są to gatunk i jeszcze 
niezróżnicowane, dotychczas związane 
z gałęzią macierzystą, formami przejścio- 
wemi (ż, t, t...) bez jakiejkolwiek znacz
niejszej przerwy. One to właśnie są pod- 
ga tunkam i (subspecies). N iektóre z nich 
mogą się czasem morfologicznie daleko 
więcej różnić od gałęzi macierzystej, a n i
żeli inne, zupełnie już  wyraźnie zróżnico
wane ga tunk i  między sobą, są jednak  
związane z głównym gatunkiem  istn ieją- 
cemi jeszcze formami przejściowemi. P rze 
chodząc dalej do morfologicznego rozpa
tryw ania  gatunku , Semenów zaznacza, 
że w praktyce  jako  k ry te ryum  ga tunku  
może służyć ty lko  pewna suma ch a rak 
terystycznych  odznak, że rozróżnianie 
ga tunków  według jednej cechy może za
wsze doprowadzić do błędów. Takie j e 
dnostronne rozpatrywanie gatunków,'zwy
kle prowadzi do błędnych wniosków co 
do s tanow iska  ich w systemie, lub też 
ich zależności filogenetycznej. W szak do 
świadczenie uczy nas, że pewne odznaki, 
mające tylko indywidualne znaczenie 
w jednej grupie, nierzadko przyjm ują ce
chy charak te rystyczne  gatunkow e w d ru 
giej, często bardzo jej  naw et blizkiej. 
Wogóle zaś każdy organ oddzielnie m o
że ulegać zmienności. Nawet najlepsze 
bodaj kry te ryum  morfologiczne w tym  
k ierunku  — budowa organu płciowego, 
i to czasem zawodzi.

Każdy ga tunek  bez wątpienia posiada 
pewną sumę mniej lub więcej c h a ra k te 
rystycznych  cech biologicznych, której 
zawsze odpowiada pewna suma cech m or
fologicznych; niezawsze tylko udaje się 
nam  te lub owe cechy odszukać. Niemo
żna tu  natu ra ln ie  mówić, ja k  to Sem e
nów1 dalej słusznie zaznacza, o nieznacz
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nych i przypadkowych bionomicznych 
odchyleniach, powstałych np. wskutek 
przejścia (często mimowolnego) jakiegoś 
owadu z jednej rośliny na drugą; takie 
odchylenia są zwykle nieznaczne i nie 
mają żadnego wpływu na cechy gatunku. 
Semenów Tian - Szanski stanowczo prze
czy istnieniu tak  zw. gatunków „biolo 
gicznych" lub też „fizyologicznych“ (spe 
cies sorores), protestu jąc  przeciwko uży
waniu w tym  razie określenia „species".

Rozważając pokrótce przyczyny różni
cowania się gatunków, Semenów Tian- 
Szanski jednę  z głównych jej przyczyn 
przypisuje izolacyi geograficznej, uważa
jąc  różne cechy fizyologiczne i biologicz
ne (specyalne płciowe podniety, zapach 
różnorodnych wydzielin, charak te rys tycz
ne dźwięki, dalej tokowanie u ptaków 
i t. p.) jako  wtórnie rozwinięte. Znacze
nie tych  cech je s t  bardzo duże dla za
chowania gatunku, ono to właśnie nie 
dopuszcza do stałego krzyżowania się 
ga tunków  morfologicznie blizkich, któ
rych  krainy rozmieszczenia leżą bądź to 
w bezpośredniem sąsiedztwie, bądź też 
pokrywają  się wzajemnie.

Objektyw ne k ry te ryum  gatunku  (spe
cies) według Tian-Szanskiego je s t  n as tę 
pujące: 1) Suma ściśle określonych m or
fologicznych cech dziedzicznych, ze zw y
kle towarzyszącemi jej  również stałemi 
cechami biologicznemi. Suma tych, jak  
się autor wyraża, cech architektonicz
nych je s t  rezultatem  działania komplek
su czynników fizyczno - geograficznych 
w przeszłym czasie geologicznym. 2) Zu
pełna morfologiczna izołacya między g a 
tunkiem  danym i innemi blizkiemi mu; 
innemi słowy brak  pomiędzy niemi form 
przejściowych, k tóre bądź to już  w ym ar
ły, bądź też wzajemnie się zasymilowały.
3) Niemożliwość powtórzenia w potom
stwie osobników będących identycznemi 
z osobnikami innych gatunków. 4) Ściśle 
określona i najzupełniej samodzielna k ra 
ina rozmieszczenia mogąca się nawet na j
zupełniej pokrywać z krainą innego bar
dzo błizkiego gatunku , bez formowania 
bastardów. 5) Psychiczno-łizyologiczne 
różnice, niedopuszczające regularnych 
krzyżowań dwu różnych ga tunków  lub

też sprowadzające to krzyżowanie w wa
runkach na tu ra lnych  do wyjątkowych 
przypadków.

Dla podgatunku czyli rasy (subspeciee) 
Semenów Tian-Szanski podaje nas tępu
jące kryterya: 1) Istnienie jednej lub kil
ku dziedzicznych cech charak te rystycz
nych, powstałych w skutek  dłuższego 
działania sumy, chociażby nawet niezna
cznych fizyko-geograficznych czynników.
2) Odpowiednia stałość tych cech; to jes t  
niemożliwość otrzymania drogą przenie
sienia przedstawicieli danej rasy w nowe 
warunki, powrotu do formy macierzystej.
3) Istnienie w przyrodzie form przejścio
wych (choćby nieustannie  pojawiających 
się hybrydów), związujących obecnie da
ną rasę z najbliższym jej gatunkiem, lub 
też inną rasą, w pasie ich stykan ia  się; 
w razie zaś zupełnej między niemi izola
cyi, nieznaczność między niemi morfolo
gicznych przerw (hiatus). 4) Ściśle okre
ślona kraina  rozmieszczenia, zwykle są 
siadująca z krainą najbliższej je j  gene
tycznie rasy  lub gatunku. W pewnych 
przypadkach kraina rasy  może być’ w łą 
czona d'J k rainy  rozmieś zczenia ga tunku  
lub też innej rasy. W takich przypad
kach rasa nie może być rozrzucona po 
krainie ga tu n k u  lub innej rasy, lecz po
winna zamieszkiwać pewne ściśle okrę- 
ślone tereny, w ew nątrz  k tórych niepo- 
w inna występować je j forma m acierzy
sta. 5) Psychó-fizyologiczne różnice, o ile 
istnieją, to tylko w zaczątku, w skutek  
czego możliwe je s t  krzyżowanie się d a 
nej rasy z gatunkiem  i innemi rasami 
tego gatunku.

Naturalnie  zupełnie tak  samo ja k ' . r ó 
żnorodne mogą być gatunki_(p. wyżej), 
tak  samo różnorodne mogą być i rasy.

J a k  z powyższego widać, Semenów 
Tian - Szanski ani do pojęcia ga tunku  
i rasy, ani do ich nom enkla tury  nie wpro
wadza nic nowego. Potrójna nom enkla
tu ra  była już na kilkanaście la t  przed 
pojawieniem się książki Semenowa Tian- 
Szanskiego przyjęta w niek tórych  dzia
łach zoologii, a pojęcie rasyjjw ,zależno
ści od ga tunku  wyjaśnione. Nie zmniej
sza to jednak  wcale wartości [p racy  
tego autora, ani jego zasług; gdyż sk ry 



266 WSZECHSWIAT J\& 17

stalizowanie tych pojęć i dokładne u ję 
cie ich w specyalnem roztrząsaniu  na 
ten  tem at  jem u  p ierw szem u bodaj na jle 
piej się udało. W skutek  głębokości u ję
cia przedmiotu i bardzo udatnej próby 
wyjaśnienia genetycznych  związków m ię
dzy pojedyńczemi taksonomicznemi j e 
dnostkam i stoi ono, bezwątpienia, wyżej 
od krótkiej i zwięzłej cha rak te ry s tyk i  
H arte r ta  1). W rezultac ie  j e d n a k  bodaj 
niczem się od niej nie różni.

Janusz Domaniewski.
(Dok. nast.).

Korespondencya Wszechświata.
American Anthropologist. K w arta ln ik  

„Am erican A nthropo log is t14 je s t  organem  
kilku Tow arzystw  am erykańskich , a m ia
nowicie: The A m erican Anthropological 
Association, The Anthropological Society 
of W ashington  i T. A m erican Ethnologi- 
cal Society of New-York.

Ostatni zeszyt tego w ydaw nic tw a (vol- 
15, JV° 3, J u ly —Septem ber 1913) zawiera 
nas tępu jące  prace:

Frecolumbian Decoration o f  the Teeth in 
Eauador. Marshall H. Saville.

Z m ateryałów  szkieletowych w gro
bowcach Oaxaca, Chiapas, Y ucatan i Hon
duras, ze szczęk, w ydobytych  przez „Ge- 
orge G. Heye Exped ition“ w Ecuadorze, 
z ru in  Labla na  Yucatanie, Chalchico- 
mula i Cam peche w M eksyku p. Saville 
s twierdza, że zdobienie zębów było b a r 
dzo rozpowszechnione wśród pramie- 
szkańców Am eryki środkowej. Zdobienie 
polegało na wprawianiu  złotych krążków , 
lub złotych pasków w siekacze i kły gó r
nej szczęki, czasem zaś wprawiano i d ro 
gie kamienie. W ycinano również k raw ę
dzie zębów w deseń ząbkowany, co s to 
sowano też i do zębów dolnej szczęki. 
P rzeds taw iając  16 typów zdobienia zę
bów, p. Sayille stw ierdza, że upodobanie

J) E . H a r te rt. „Die V 8gel der palaark tisehen  
Fauna". Zesz. 1, 1903.

do tak iego  zdobienia daje się zauważyć 
i dziś wśród mieszkańców A m eryki Ł a
cińskiej.

Rozważając, jakiem i narzędziami mogły 
być robione tak  kosztowne prace den ty
styczne, Saville uważa, że tylko kamień, 
piasek i woda były do tego używane, 
żadnych bowiem innych narzędzi nie zna
leziono nigdzie. Na pytanie, ja k  mógł 
pacyent przenieść cierpliwie tak  męczą
ce operacye, odpowiada, że ludy A m ery
ki środkowej celowały w przyrządzaniu 
trucizn  znieczulających.

N ajbardziej typowe okazy szczęk ze 
zdobionemi zębami posiadają: British
Museum, Muzeum etnograficzne w Mo
nachium, Heye Museum i American M u
seum of N atural H istory  w Nowym Yor
ku i Peabody Museum w Harward Uni- 
versity.

Shell Gorgets fro m  Missouri. George 
Grant Maccudry.

Znaleziska cm entarne  w Dolinie Missi- 
ssipi i jej dopływów zawierają -często 
krążki wisiorków naszyjnikowych, w y ra 
bianych z muszel Busycon perversum, 
w k tóry  to ga tunek  wspomuiane wody 
obfitują, W isiorki są zaopatrzone w dwa 
otworki do sznurka  przy krawędzi k rąż
ka, zaś jego płaszczyzna pokry ta  je s t  
rzeźbą wklęsłą, lub ażurową. Motywy 
zdobnicze stanowią: krzyż grecki, pająk 
lub postać ludzka. Autor opisuje 8 wi
siorków, znalezionych na cm entarzysku  
blizko Saint-Marys, Perry  County, Missou
ri, a złożonych obecnie w Muzeum Uni
w ersy te tu  w Yale. Motyw greckiego 
krzyża powtarza się w zdobnictwie czer- 
wonoskórych bardzo często: w rzeźbie, 
ceramice, hafcie, tkactwie. A utor uważa 
go za symbol czterech stron świata, lub 
czterech wiatrów.

W isiorki z pająkam i p rzedstaw iają  g a 
tu n ek  E peira  insularis  pospolity w zle
wisku Mississipi. Pająki, odtworzone, 
z nadzw yczajną  ścisłością ana tom iczną  
zawsze są przedstaw iane z głową nadół, 
a wyobrażają  symbol bóstwa Tzontemoc 
(„który  opuścił głowę11).

W isiorki z wizerunkiem  ludzi m ają  r y 
cerzy z g łową w profilu, a kręgiem w p r a 
wej ręce. Jeden  zaś j prawdopodobnie
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przedstaw ia ofiarę ludzką dla gwiazdy 
porannej; taką  ofiarę składało dawniej 
plemię Pawnee. Na wisiorku wyrzeźbio
ne są cztery gwiazdy, na nich rozpięta, 
j a k  na krzyżu postać ludzka, a z obu 
stron godzą w nią strzały.

Notes o f  the Hairy M m o f the Philippine 
Islands. R obert  Benet Bear.

P. Bean nazyw a F ilip iny  najbogatszym 
na świećie polem do badań antropolo
gicznych, ze względu na niezwykłą m ie
szaninę ludności. Owi Proto-Malaje, Neo- 
Malaje, Negryci, Mongołowie, Indusi 
i inni należą do ras o słabym  zaroście 
twarzy. Jednakże w środku Luzonu, j a 
ko też i Mindanao zamieszkują szczepy 
o nader bu jnym  zaroście, zbliżone bardzo 
do Ainów Sachalinu, Todów Indyi po
łudniow ych i Papuasów Nowej Gwinei. 
Zwłaszcza plemię Igorot i I łongo t-Igo - 
rot, zamieszkujące na Luzonie prowincyę 
Nueya Viscaya odznacza się bardzo buj
nym  zarostem głowy i twarzy.

Certain Kitchen-Middens in Jamaica. The- 
odoor De Booy. P. De Booy trzy  mie
siące 1913 roku spędził na rozkopywaniu 
wzgórków odpadków kuchennych na J a 
majce, co dało bogate  m aterya ły  do pre- 
historyi Indyi Zachodnich. Główną sk ła
dową część wzgórków stanowiły skorupy 
muszlowe lądowe i morskie, choć teren 
badany leży o 6 mil angielskich od w y
brzeża. Muszli było tak  dużo, że ułożono 
z nich kopiec liczący 300 stóp sześcien
nych. Z ga tunków  odróżniono: Pleuro- 
donte acuta, Pleurodonte acuta  ingens, 
Pleurodonte s inuata , Sagda alligans, Ar- 
ca noae, A rca dehayesi, Livona pica, Fa- 
sciolaria distans, Ayicula, Strom bus gi- 
gas. Znalezionych kości drobnych zwie
rząt niemożna było określić. Natomiast 
ości rybie należały do Mycteroperca, s ta 
nowiącego do dziś ulubiony pokarm  na 
wybrzeżach morza Karaibskiego.

Ceramika znaleziona przedstaw ia prze 
ważnie naczynia podłużne, w kształcie 
łódkowym z uszami do trzym ania, s ty l i 
zowanemu z głów papug i ludzi. Orna- 
m entacya uboga, przeważnie z prostych 
kresek.

Porto Bicau Elbow - Stones in the Haye 
Museum. J . W alter Fewkes. Porto  Rico

z przyległą Hispaniolą (Haiti i San Do
mingo) uważają za teren odrębnej kul
tury, nie powtarzającej się ani na  Ma
łych, ani na  Wielkich Antyllach. Wśród 
bogatego m ateryału  ku ltu ry  przedhisto
rycznej zwracają uwagę wyroby kam ien
ne w trzech odmianach: owalne, w ksz ta ł
cie chomąta, zagięte pod prostym  lub 
ostrym kątem  i trójgałęziste. Kamienie 
te bywają  zdobione rzeźbą wklęsłą, rza
dziej wypukłą o m otywach tw arzy lub 
postaci ludzkich. „Collar-Stones“ uważa 
autor za przedmiot kultu, a mianowicie 
symbol „Ziemi", ducha drzew, k tóry  był 
czczony na Antyllach, a oznaką jego  były; 
zgięte i związane gałęzi, co się później 
utrwaliło w kamieniu. Elbow - Stones 
prawdopodobnie jednym  końcem obsa
dzane były w rękojeść drew nianą i s ta 
nowiły godło władzy wojennej lub ka
płańskiej. Three pointed stones mają 
zawsze rowek do przywiązywania sznur
kiem, może więc były zawieszane na 
szyi, również jako  oznaka władzy.

Bogatą kolekcyę opisywanego m ate 
ryału  posiada Antillean Collection of Ge- 
orge G. Heye, oraz Amer. Mus. oł Natur. 
Hist. w Nowym Yorku.

D ruga  część publikacyi poświęcona 
je s t  specyalnie studyom  lingwistycznym, 
które to s tudya  bardzó są w Ameryce 
rozwinięte wobec bogatego m ateryału  
wśród różnych plemion od Grenlandyi do 
Ziemi Ognistej, od A tlan tyku  do P acy 
fiku. Zeszyt, o którym  mowa, zawiera 
następujące prace lingwistyczne:

Contributions to Algonąuian Orammar. Tru- 
man Michelson.

Contributions to a Tutelo vocabulary. Lęo 
J. P rach tenberg . ; .

Grammar and Olossary ó f  the Tule Lan- 
guage o f Panama. Dyneley Prince.

Sprawozdania z kongresów i miscella- 
nea zam ykają  poszyt.

Al, Janowslci.
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Akadem ia Umiejętności.
III. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 5  stycznia 1914 r.

Przewodniczący: C zł. E. G odlew ski sen.

(Dokończenie).

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę własną p. t.: „O rozpraszaniu światła
■w ośrodku gazowym".

Cząsteozki ciała gazowego rozrzucają i roz
praszają, jak  wiadomo, fale świetlne i mącą 
tym sposobem regularny ich bieg. Lord 
Rayleigh, któzy zbadał i objaśnił to zjawi
sko w szeregu przepięknych rozpraw, zro
zumiał zarazem po raz pierwszy, czemu nie
bo jest niebieskie. Gdy zatem wiązka światła 
biegnie przez materyalny ośrodek, natęże
nie jej musi słabnąć z drogą przebytą; s to
sunkowo strata energii, obliczona na jedno
stkę drogi, czyli t. zw. spółczynnik rozpra
szania, zmienia się w stosunku odwrotnym 
do czwartej potęgi długości fali w wiązce 
biegnącej. Teorya Rayleigha była rozważa
na przez kilku fizyków, pomiędzy innymi 
przez Lorda Kelwina; pomimo to pozdstały 
w niej niejasności i trudności, które wystę
pują na jaw, ilekroć razy zwracamy się do 
podstaw teoryi. P. N., który już w r. 1909-ym 
przedstawił Akademii pracę, poświęconą te 
mu przedmiotowi, powraca do zagadnienia 
w obecnej rozprawie, usiłując, ze stanowiska 
panującej dziś w fizyce hypotezy e lek tro 
nowej, wejść głębiej w mechanizm rozpra
szania fal elektromagnetycznych przez ele
m entarne wibratory materyi.

Czł. S. Zaremba pszedstawia rozprawę 
własną p. t.: „O raptownem tworzeniu się 
strug oieczy“.

P. Z. wyznacza rozkład prędkości, który 
powstaje momentalnie w cieczy ciężkiej, 
znajdującej się pierwotnie w stanie równo
wagi w naczyniu oznaczonego kształtu, 
w następstwie raptownego zrobienia o tw o
ru  w tem naczyniu, opierajac się przy tem 
na własnościach termodynamicznych cieczy 
i powietrza.

Sekretarz, zawiadamia, że posiedzenie Ko- 
misyi Antropologicznej odbyło się dnia 4 g ru 
dnia 1913 pod przewodnictwem prof. N. Cy
bulskiego.

Prof. J .  Talko-Hryncewicz zdał sprawę 
1 badań antropologicznych dokonanych w ro
ku 1913.

Początkowo sprawozdawca wespół z p. 
Wandalinem Szukiewiczem, a następnie sam 
p. Szukiewicz, badali cmentarzysko w Łan- 
kiszkaoh w pobliżu Naczy w pow. lidzkim,

gub. wileńskiej. Pochodzi ono z różnych 
epok, jedne z końca neolitu, drugie z pierw
szego tysiącoleoia ery chrześciańskiej, obec
nie zaś zbadane z czasów jagiellońskich, 
lecz wszystkie prawdopodobnie są pozosta
łością po etnicznie jednolitej ludności. Roz
kopano tu  więcej niż 400 metr. kwadr, 
cmentarzyska i odkryto 129 pogrzebań, co 
łącznie* z 17 grobami zbadanymi przez 
p. Szukiewioza stanowi 146. Głębokość dołu 
wynosiła najczęściej 1 metr; szkieląty leża
ły na wznak wprost w ziemi, niekiedy na 
deskach lub trumnach zbijanych zapomocą 
klamer żelaznych. Szkielety były źle za
chowane i niekompletne w znacznej jednak 
liczbie 110 indywiduów, z tych męskich 22, 
kobiecych 32 i dziecięcych 18. Według 
prof. Tolko-Hryncewicza większość pogrze
banych miała budowę jednolitą o czaszkach 
pośredniogłowych, lecz niektóre o mocnej 
budowie, skrajne krótkogłowe, przypomina
ły kształtami mongoloidne. Kilkanaście od
cinków włosów znalezionych wziął do zba
dania prof. II. Hoyer. Przedmiotów znale
ziono mało, najczęstsze były noże, sprzączki, 
kółka, kolczyki bronzowe typu  słowiańskie
go, pierścienie i t. d.; najważniejsze są mo
nety, które określają wiek cmentarzyska, 
mianowicie: Witoldowa, Aleksandra Jag ie l
lończyka i Zygmunta Augusta. Oprócz tego 
znaleziono naczynia i szczątki tkanin weł
nianych.

Prof. J. Talko-Hryniewicz zbadał jeszcze 
inne cmentarzysko, położone pod Pruską 
Litwą w pow. wyłkowyskim, gub. suwal
skiej, o 1 1/2 km. na połud. od pogranicznej 
stacyi kol. żel. Wierzbołowo, w majętności 
Unia, zw. przez lud „Górką Ariańską". 
Przedmiotów żadnych nie znaleziono, oprócz 
monet z czasów Zygmunta III  i ory szwedz
kiej Karola XII. Zdobyto przytem kilka do
brze zachowanych czaszek wyraźnie krótko- 
głowych, słabej budowy.

Prof. J .  Talko-Hryncewicz zakomuniko
wał, że p. E. Frankowski, jako członek Tow. 
bad. Wołynia w Żytomierzu, latem 1913 r. 
zbierał w dalszym ciągu materyały antropo
logiczne na Polesiu Wołyńskiem, co był jUż 
rozpoczął przed trzema laty. W r. 1911 ba
dał ludność pow. owruckiego po obu brze
gach rzeki Uborci i Noryni, w r. 1912 
w pow. kowelskim pomiędzy rzeczkami Wy- 
żewką i Turyą, a w r. 1913 nad rz. Hory- 
nią i Słuczą w pow. łuckim i rówieńskim. 
Ogółem zmierzył 1550 mężczyzn, według 
większego schematu 500, według mniejszego 
1050 ludzi, dokonywając zdjęć fotograficz
nych obojga płci en face, w profilu i w g ru 
pach, oraz przedmiotów kultury. Wzrost 
osób zbadanych nad wyżej przytoczonemi 
rzekami przeciętnie wahał się od 166—168 
cm. przy wskaźnikach ozaszkowyoh od



JNTa 17 WSZECHSWIAT 269

82,2—85. Typ najczęściej spotykany był
0 włosach szatynowych, oczach błękitnych, 
twarzy owalnej, rzadko wydłużonej. Najbar
dziej jednolity typ  znalazł p. Frankowski 
w pow. owruckim przy wzrośoie miernym
1 skrajnej krótkogłowości.

Prof. J . Talko-Hryncewicz zakomunikował 
następnie, że p. Frankowski zebrał mate- 
ryały dla monografii kotliny sądeckiej: w ce
lu  zbadania głównych cech antropologicznych 
ludności korzystał z materyałów zebranych 
wspólnie z prof. J .  Talko-Hrynoewiozem; dla 
narysowania mapy osadnictwa zbierał wia- 
domośoi tyozące się budownictwa, strojów, 
obrządków i obyczajów, jak również mate- 
ryały demograficzne, robiąc też zdjęcia fo- 
fograficzne typów antropologicznych i grup. 
Pan Frankowski dokonał zdjęć 55 żydów 
krakowskich z Kazimierza i 48 Poleszuków 
p. T. Dowgird w Kownie 48 zdjęć Litwi
nów gub. suwalskiej i kowieńskiej, a prof. 
J. Talko-Hryncewioz wykonał odlewy gipso
we typów litewskich.

Prof. A. Wrzosek zdał sprawę z mate
ryałów antropologicznych, zebranyeh wspól
nie z p. Maryą Wrzoskową w leeie 1913 
roku, głównie w kilku wsiaoh parafii cho- 
mraniokiej, leżących na pograniczu powiatów 
limanowskiego i nowosądeckiego. Na każdej 
osobie zrobiono po 21 pomiarów, nadto za
pisywano barwę skóry i oczu, kształt i bar
wę włosów, kształt twarzy, czoła, nosa, warg 
i podbródka. Zrobiono pomiary ogółem na 
117 mężczyznach i 126 niewiastach.

Mężczyzni byli przeważnie wzrostu mier
nego. Średni wzrost ich wynosił 164,79 cm. 
Mężczyzn nizkich wraz z bardzo nizkimi 
było 22,68 % ,  wzrostu miernego 55,67 % , 
wysokioh wraz z bardzo wysokimi 21,65°/0. 
Wśród niewiast najwięcej było wzrostu wy
sokiego (50 °/0), mniej miernego (39,22), 
najmniej nizkiego (10,78). Wzrost niewiast 
wynosił średnio 153,31 cm. Długość czaszki 
wynosiła średnio u  mężczyzn 184,34 mm, 
u  niewiast 177,15 mm, szerokość czaszki 
u  mężczyzn 157,2 mm, u  niewiast 151,1 mm, 
wysokość czaszki u  mężczyzn 134,76 mm, 
u niewiast 124,79 mm, obwód poziomy 
czaszki u  mężczyzn 553,65 mm, u  niewiast 
532,4 mm. Wskaźnik główny czaszki wy
nosi średnio u  mężczyzn 85,27. Zarówno 
u  mężczyzn, jak  u  niewiast najczęściej wy
stępowały wskaźniki wyraźnie krótkogłowe. 
Wogóle krótkogłowi mężozyźni (wyraźnie 
krótkogłowi i krótkawogłowi) stanowili 
95,45 °/0, a krótkogłowe niewiasty 89,9n °/0.

Skórę jasną stwierdzono u  23,6 °/0 męż
czyzn i u  47,5 niewiast, ciemną u 76,4 °/0 
mężczyzn i u  52,5 °/0 niewiast. Zauważono, 
że skóra jasna cząśoiej sig zdarza u osób 
młodszyoh, aniżeli u starszyoh.

Przeważna część osób badanych miała 
włosy proste; kędzierzawe stwierdzono tylko 
u 6,37 °/0 mężczyzn i 10,82 %  niewiast. 
Włosy jasne miało 44,59 °/o mążczyzu i 45,4°/0 
niewiast, ciemne 53,69 °/0 mężczyzn i 49 ,5 6 %  
niewiast (reszta siwe).

Najczęściej spotykano oczy niebieskie: 
u  66,43 °/* mężczyzn i 46,67 °/0 niewiast.

Z kształtów nosa najozęściej zdarzał się 
nos prosty (u 50,9 %  mężczyzn i u  48,74 °/0 
niewiast), rzadziej falisty (u 13,64 °/0 
i a l 2,6 l °/0 niewiast). •

Prof. Demetrykiewicz przedstawił 2 na
desłane rozprawy aroheologiczne p. Józefa 
Kostrzewskiego z Berlina p. t. „Skarb bran
żowy z epoki halsztackiej wykopany w Śro
dzie w Wielkopolsce" i „Kurhan z młodszej 
epoki rzymskiej w Siedliminie w pow. ja ro 
cińskim w Wielkopolsoe“. P. K. ofiarował 
wykopaliska z tego kurhanu do Muzeum 
Akademii Umiejętności i darował nadto pięk
ną kollekcyę narzędzi krzemiennych, znale
zionych na wyspie Rugii, mianowicie sie- 
kieroklinów, piłkę krzemienną i 1 wiór krze
mienny (nożyk), znaleziony na wydmie 
w Sohmóckswitz (pow. Teltow) w B ran
denburgii.

Dyr. Zawiliński przedłożył rozprawę D-ra 
Bugiela p. t.: „Kobieta gorsza od dyabła“.

Na wniosek dyr. Zawiiióskiego uchwalono 
odbyć dnia 22-go lutego 1914 r., jako w s tu 
letnią rocznicę urodzin Oskara Kolberga, 
uroczyste posiedzenie Komisyi Antropolo
gicznej.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 13’go g ru 
dnia 1913 r. odbyło się posiedzenie Komisyi 
fizyografioznej pod przewocnictwem prof. 
E . Godlewskiego Sen.

Przyjęto następujący preliminarz wydat
ków Komisyi stałych i niezbędnych w r. 1914, 
ułożony przez Zarząd Komisyi:

I. Koszt wydawn. Sprawozd. Komis. K 4000
II. Wydatki Sekcyi meteorologicznej:

1 . Przygotowanie do druku  nade
słanych spostrz. i korekta druk. 600

2 . Remuneraoya zastępcy przewod- 
dnicząoego Sekcyi przy pomia
rach magnetycznych . . . .  60

3. Remuneraoya za robienie spo
strzeżeń meteorolog. wt Bochni 72

4. P o s ł u g a .......................................   20
5. Porto i drobne wydatki . , . 68

III. W ydatki na utrzymanie i urządze
nie Muzeum:

1 . Porzeby muzealne . . . . . . . .  400
2. Remuneraoya kustosza . . . 1800
3. Remuneracya asystenta (1200K)

i pomocników kustosza . . . 120
IV. Remuneracya sekretarza Komisyi 600
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S P R A W O Z D A N IE .

Antoni Bolesław Dobrowolski. Członek 
belgijskiej wyprawy anta rk tyc^ne j.  W y 
p r a w y  p o l a r n e .  H istorya f zdobycze 
naukowe. Nakład H enryka Lindenfelda. 
W arszawa, 1914. Skład główny w k s ię 
garni p. f. E. Wende i S-ka. Str. X V I- f  
560.

Gdym rok tem u czytał świeżo wydany 
przekład francuski książki Nordenskjolda 
„Le monde polaire“, myślałem o tem, że 
wartoby było książkę podobną przyswoić 
literaturze polskiej. W chwili, gdy oba bie
guny zostały zdobyte, gdy zakończył się 
pierwszy okres walki człowieka z przyrodą
0 tajemnicę biegunów, gdy świat cały bie
rze udział w dziejaoh podbiegunowych w y
praw, wartoby, myślałem, aby i społeczeń
stwo polskie mogło się poinformować o s ta 
nie badań z dzieła naukowego i ścisłego,
1 nie spodziewałem się że życz3nie moje tak  
szybko się urzeczywistni.

Spełnienie życzenia przeszło najśmielsze 
moje oczekiwania, gdyż nietylko otrzym a
liśmy taką książkę, ale ponadto posiada ona 
tą  zaletę, że nie jest przekładem, lecz pra
cę o ryg ina lną— i to  pracą, jaką  żadna bo 
daj l i te ratura popularna pochlebić się nie 
może. Gdyż jedyna niemal praca w tej 
dziedzinie, wyżej przytoczona książka Nor- 
denshjolda obejmuje głównie badania geogra- 
iczno geologiczne i etnograficzne, z lekka 
tylko potrącając o biologię, pomijając niemal 
zupełnie inne dziedziny badań oraz historyę 
wypraw. Wielką zasługą p. D. jest objęcie 
badań biegunowych z szerszego p u n k tu  wi
dzenia, uprzystępnienie ich wyników z róż
norodnych dziedzin wiedzy.

Nikt wśród Polaków z pewnością nie był 
bardziej powołany do opracowania tego dzia
łu, aniżeli p. D., członek belgijskiej w ypra
wy antarktycznej, pierwszej, k tóra  spędziła 
zimę w lodach bieguna południowego. Tylko 
ten, co sam przeżył przez czas dłuższy 
w krainaoh polarnych, kto się niemi in tere
sował, dla kogo były one przedmiotem ba
dań, może o nich tak  mówić, jak mówi p. 
D. Jakiś stosunek osobisty p. D. do kwestyi 
rozpatrywanej przenika całą książkę. T ra k tu 
je  on swój przedmiot nietylko rozumowo, ale 
i sercem; czuć, że są to rzeczy dla niego 
drogie; ponieważ zaś forma wykładu jest 
często wysoce artystyczną, nastrój osobiste
go zbliżenia z przyrodą podbiegunową mi- 
mowoli ndziela się czytelnikowi.

Książka jest podzieloną na dwie części. 
Pierwsza z nich obejm uje dzieje wypraw 
i badań popularnych od czasów najdawniej

szych aż po dzień ukończenia rękopisu, d r u 
ga jest poświęcona zagadnieniom naukowym, 
stanowiącym przedmiot tyoh badań. Roz
patrywano więc: z kategoryi krajów polar
nych —  ukształtowanie lądów; z dziedziny 
geodezyi — pomiar łuku spitsbergeńskiego; 
z dziedziny magnetyzmu ziemskiego — bie
guny magnetyczne; zorze podbiegunowe; 
klimat krajów polarnych; pokrywa lodowa 
z ooeanografii krajów polarnych —■ prądy 
morskie. Ostatni rozdział części naukowej 
poświęcony jest życiu w krajach polar
nych; główną uwagę autor zwrócił na ryby, 
pingwiny, wieloryby i foki antarktyczne.

Zauważyłem kilka drobnych błędów fak
tycznych. Takim jest np. błędne twierdze
nie, jakoby wyprawa Mikkelsena cel swój 
osiągnęła (str. 47); przywiozła ona wpraw
dzie niektóre notatki i szkice wyprawy 
Erichsena, dzienników jednak Erichsena 
i Hagena nie znaleziono*). Błędem jest 
również utrzymywanie jakoby Amundsen 
dowiedział się o odkryciu bieguna północ
nego w drodze ku temu biegunowi (str. 120), 
Peary ogłosił swe odkryoie w roku 1909. 
Amundsen zaś wyruszył z Chrystyanii 3 lip- 
cu 1910 roku, niemal w rok po otrzyma
niu wiadomości o odkryciu bieguna. Nie 
jechał też wcale ku  północy, jak  to błędnie 
p. D. twierdzi, gdyż natychmiast po otrzy
maniu wiadomości o czynie Poaryego po
wziął postanowienie zdobycia bieguna prze
ciwnego 2). Drobne te  usterki wkradły się 
zapewne przez nieuwagę.

Na jednym tylko punkoie nie zgodzę się 
z p. Dobrowolskim: w sprawie oceny wy
prawy Amundsena i Scotta.

W rozpatrywaniu wyprawy Pearyego p. 
D. nader surowy sąd wydaje o podobnego 
rodzaju wyprawach, mających na celu nie 
względy naukowe, lecz ozysto sportowe, re 
kordowe. Ponieważ jednak dla wyprawy 
Amundsena żywi p. D. jakiś widoczny sen
tyment, stara się więc ubrać ją W szaty 
nauki, mojem zdaniem zupełnie niesłusznie. 
Oto moje argumenty: przedewszystkim świa
dectwo samego Amundsena, k tóry  przepro
wadzając porównanie między wyprawą Scotta 
i swoją powiada: „Die englische Forsohun-
gsreise war Tollstandig zu wirsensohaftlicheń 
Untersuohungen unternommen. Der Pol 
war bei ihr nur Nebensache, wahrend mein 
erweiteter Plan in erster Linie dem Pol 
galt. A nf diesem kleinen Abstecher musste

1) E in  arktisclien  Robinson. L ipsk 191Ś: 
„w ir m iissen die H offm ing je tz t  aufgegeben seine 
(E richsens und H oeg-H agens H in terlassenschaft 
aufzufinden" (str. 207).

2) Amundsen. D ie E roberung  des Siidpols. 
1912. Tom 1, Rozd. II.
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die Wirsensohaft flir sioh selbst so rg en 1). 
Że sam Amundsen o ową „W irsensohaft“ 
wcale się nie troszczył, świadczy fakt, że 
nie wziął ze sobą uczonych; nie było tam 
np. ani biologa, ani geologa. Obserwacyi 
meteorologicznych, robionych przez*inne wy
prawy co godzina lub dwie przez całą dobę, 
Amundsen dokonywał trzyfrazy zaledwie na 
dobę. J a k  sami kierownicy wypraw byli 
przygotowani, jeśli nie do badań naukowych, 
to choćby do zbierania materyałów, świad
czy gorąca chęć, skąd inąd bardzo sympa
tyczna, objawiona przez Prestruda, znalezie
nia skamieniałości w granitach i łupkach 
krystalicznych ziemi Edwarda YII^2). Wszyst
ko to wykazuje dobitnie, jak  mało o wzglę
dy naukowe Amundsen dbał, świadczy więc 
o sportowym charakterze wyprawy. Że da
ła ona poważne wyniki naukowe, nie ulega 
najmniejszej wątpliwości — już choćby przez 
przejście okolic nieznanych i prześledzenie 
części łańcucha ziemskiego, stanowiącego 
dalszy 'ciąg gór odkrytych przez wyprawy 
angielskie. Lecz wszak i wyprawy Pearye- 
go nie były bez rezultatów — że przytoczą 
tylko ustalenie półnoonej granicy Grenlandii,
0 czym p. D. sam wspomina. Dziwi mię 
więc ogromnie ta  podwójna miara, jaką p.
D. mierzy obie te wyprawy, stawiając jedną 
na piedestale niebosiężnym, drugą zaś s trą 
cając jfdo rzędu t. zw. pogardliwie „sporto
w ych" .t Mnie się^zdaje, że nie apoteoza na
leży się wyprawie Amundsena, lecz raczej 
wyrażenie żalu, że wyprawa tak świetnie 
pod względem technicznym zorganizowana, 
tak  sprężyśoie przeprowadzona, jak żadna 
z dotychczasowych, przywiozła tak stosun
kowo małe zdobycze naukowe.

Wyróżniając Amundsena, p. D. stara się 
równocześnie poniżyć wyprawę Scotta, od
mawiając jej większego znaczenia naukowe
go. Scott wybrał drogę Shackletona, zdo
byczy więc geograficznych nie przywiózł, 
alejwszak materyały z innych dziedzin jesz
cze nie s ą ‘opracowane. Bohaterskie wysiłki
1 poświęcenie Scotta, aby pomnożyć nauko
we wyniki ^wyprawy^ przez zbieranie ska
mieniałości i próbek skał w drodze poczto
wej, transportowanych mimo osłabienia aż do 
ostatniego etapu, nazywa p. D. „szaleństwem 
rozpaczy", „samobójczym44, „wszystko jed- 
no“ (str. 132) niepomny, że to „wszystko 
jedno“ objawiły się przedewszystkim w ma
chnięciu ręką na badania naukowe. Trudno 
sobie wyobrazić, aby to „wszystko jedno1* 
kazało ludziom osłabionym z głodu i zmę
czenia, po drodze tak okropnej, że czasami

') A m undsen D ie E roberung  der Siidpols 
1912 Tom I. str. 143.

2) A m undsen D ie , E roberung des Siidpols. 
1912. Tom  II str. 747.

marsz dzienny mimo wysiłków wynosił tylko 
4 kilometry, ciągnąć za sobą przeszło 40 ki- 
logr. kamieni. P a k t  ten świadczy tylko, jak 
anglikom chodziło o pomnożenie wyników 
naukowych wyprawy.

Nie wiem, co skłoniło p. D. do tak, moim 
zdaniem, niesłusznego poglądu na obie te 
wyprawy. Być może jest to reakcya na 
zbyt jednostronne oświetlenie tej kwestyi 
w^prasie codziennej, która na wieść o t ra 
gicznej śmierci Scotta i jego towarzyszów, 
całą'swą sympatyę wyekspansowała na współ
czucie dla Anglików, zapominając o godnej 
podziwu dla swego technioznego przeprowa
dzenia wyprawie Amundsena. Zdaje mi się 
jednak, że p. D. wpadł tu  w drugą krańco- 
wość.

Uwagi powyższe nie mają bynajmniej na 
celu odebrania czytelników książce p. D. 
Piszę je, gdyż sądzę, że im lepszą jest książ
ka, tym k ry tyka  może i powinna być ostrzej
szą. A książkę p. D. zaliczam do najlep
szych, jakiemi nasza l iteratura popularno
naukowa poszczycić się może.

Uznaję najzupełniej stanowisko autora 
vf kwestyi podawania li teratury prac spe-; 
cyalnych, dotyczących zagadnień naukowyoh 
z biegunami ? związanych. Szkoda jednak 
wielka, że p. D. nie podał przynajmniej pol
skiej l i teratury do dziejów wypraw podbie
gunowych. Wszak mamy kilka przykładów. 
Tego niewiele, tembardziej właśnie należa
łoby to zebrać.

Wspomnę jeszcze, że szata zewnętrzna 
książki jest nadzwyczaj staranna. Na map
kach tylko brak kilku napisów. W pewnyoh 
razach usprawiedliwia się to brakiem miej
sca (np. „Archipelag Parryego"), w innych 
jednak miejsca jest aż zadużo (np. „morze 
Weddela"), i t u  prawdopodobnie przez za
pomnienie tylko napisu nie umieszczono.

Reasumując powtarzam: książka p. D. po
siada wartość pierwszorzędną i każdy, kto 
ją do ręki weźmie, nietylko ją z ciekawoś
cią, często ze wzruszeniem przeczyta, ale 
i dużo się z niej nauczy.

Dr. Wacław Roszkowski.

KRO N IKA  N AU KO W A.

Wytwarzanie aldehydu etylowego przez 
bakterye. Wiadomo oddawna, że aldehyd 
etylowy tworzy się w przebiegu fermentacyi 
alkoholowej, niedawno zaś swierdzono, że 
w pewnych warunkach związek ten może 
się wytwarzać również w liściaoh różnych 
roślin. Te fakty poddały p. E . O. Grey’owi
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myśl zbadania pod tyin względem pewnyoli 
fermentacyi bakteryjnych. Otóż autor ten 
konstatował, że B, ooli oonmunis działa
jąc na glukozę bez dostępu powietrza wy
twarza jednocześnie oldehyd i alkohol e ty 
lowy, przyczem ilość wytworzonego alde
hydu jes t  zawsze bardzo mała. Naprzykład

na 15 gr glukozy otrzymał około 1,3 gr 
alkoholu i 0,0023 gr aldehydu, a więc sto
sunek między teini dwiema substanoyami 
jest mniej więcej taki sam jak  przy fermen- 
taoyi alkoholowej.

E.
(Rev. scient.).

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od l  do 10 kwietnia  1914 r.

(W ia d o m o ść  S ta cy i C entra lnej M ete o r o lo g ic z n e j p r z y  M u zeu m  P rzem y słu  i R oln ictw a w W arszaw ie).
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( 0 - 1 0 )
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UW AGI

7 T. l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r . 1 p. 9 w. 7 r: 1 P- 9 w.

1 54,0 52,9 50,8 9 ,2 12,2 10,5 14 9 6,1 N W , W 4 10 9 10 0,7 • n.

2 50,0 48,8 47,1 7 ,0 11,4 7.7 12,6 5,6 n 2 N E , N E , 0 7 0 7 10 4,5 • n.

3 44,3 44,1 44,9 6.7 7.8 7,0 9 ,6 6,0 S , N E , w 3 1 0 = 10 • T) 2,7 • 1245 •  1 p.

4 47,4 49 ,8 5J.4 2,7 4,3 3,0 7.5 2,1 n w 6 N W S W 3 10 10 10 0,0 • 10 a.

5 52,7 52,2 51,3 1,7 2,6 2,6 3.4 1,2 N W , n e 2 N W , 10 10 10 — —

6 47,2 41,7 S<},3 2,3 8,3 7,3 10,4 1,5 S , S W 8 s 3 10 0 5 10 4,0 • 6 p .— 9 p. •  n.

7 37,1 38 ,5 37,6 6,0 10,3 5,9 11,0 5,5 s w 4 S W 5 SE* 10 7 9 8,6 • 2 p .— 2 15 p. •  n.

8 39,3 42,0 41,5 3,9 7,9 6 ,7 3,7 3,0 n w 4 N W , S W 2 1 0 * 10 10 5,0 • n.

9 41,7 43 ,9 48,1 6,2 6 ,8 5,9 8,0 4,5 S W 5 S W 5 w 4 9 1 0 * 4 0,4 • I I 40 p. •  245 p.

10 52,3 54,4 54,1 3 ,8 6,7 9,2 11,3 2,9 w 2 S W 5 1 0 = 10 6

Śre
dnie 46,6 46 ,8 46,3 5,°0

OOo

6,°6 9 ,“7 3,°8 2 ,9 4,2 3,2 9,6 8,8 8,8

Stan średni barometru za dekadę 1/ 3 (7 r-—|—1 p.~j~9 w.) —746,6 mm 

Temperatura średnia za dekadę: ’/ ł  (7 P'~l_2X9w.)= 6,°5 C els
Suma opadu za dekadę: —  25,9 mm

TREŚĆ N U M ER U . Co to  je s t  „organizm  w yższy"? przez S tan isław a B ersona.—K ilka słów  
o now ych k ierunkach  w  system atyce, przez Jan u sza  D om aniew skiego. — Sprawozdanie, przez Al. 
Janow sk iego .—A kadem ia U m iejętności.—Spraw ozdanie, przez d-ra W acław a Roszkow skiego.—K ro 
n ika  naukow a.—Spostrzeżenia m eteorologiczne.
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