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M E T O D Y  I W A R T O Ś Ć  BADAŃ 
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(O dczyt w yg łoszony  14 lu tego  1914 roku na ze
bran iu  sekcyi krajoznaw czej kółka P rzyrodników  

U . U. J.).

Badania fizyograficzne początkowo były 
ściśle związane z badaniami systematycz- 
nemi, z tego też powodu okres rozwoju 
systematyki był równocześnie okresem 
rozkwitu fizyografii, i odwrotnie, z chwilą 
gdy system atyka poczęła tracić na zna
czeniu, kiedy jej zabrakło faktów cechu
jących poszczególne formy, a nauka 
zwróciła się do analizowania wewnętrz
nego — do anatomii, fizyografia również 
straciła swoje pierwotne znaczenie.

Przyczyną był przedewszystkiem po
gląd ówczesnych badaczy na fizyografię, 
jako na dział badań, zmierzających do 
katalogowania form występujących w da- 
nem miejscu, a więc za pewnego rodzaju 
wstęp do systematyki.

Stosunki te przez długi okres czasu 
nie ulegały zmianie, a nawet pogorszały 
się z chwilą zwrócenia badań zoologicz
nych na drogę eksperymentu, który u su 

nął prawie zupełnie fizyografię, a zaczęto 
ją  uważać w najlepszym razie jako dział 
nauki „ s to so w a n e jo d p o w ie d n i  dla dy
letantów.

W ostatnich dopiero czasach, kiedy fi
zyografia przekształciła się w gałąź ba
dań biologicznych, zaczyna się nowy okres 
jej rozkwitu, przez to, że staje się bar
dzo ważną gałęzią wiedzy przyrodniczej, 
której oddaje się coraz większy zastęp 
przyrodników.

Do nas przychodzą stale prądy z za
chodu z pewnem opóźnieniem, tak też 
stało się i z odmłodzeniem fizyografii. 
Podczas gdy tam stała już ona bardzo 
wysoko, w Polsce zaczynał się jej roz
wój.

Zasługa zorganizowania jej u nas w b a 
danie ściśle naukowe, przypada w udziale 
Komisyi fizyograficznej krakowskiej Aka
demii Umiejętności i warszawskiemu To
warzystwu krajoznawczemu, które na no
wo podejmuje w 1913 roku wydawnictwo 
Pamiętnika Pizyograficznego. Tej ważnej 
sprawie oddały się na usługi także nasze 
przyrodnicze czasopisma, t. j. „Wszech
świat" i „Kosmos".

Po tych kilku uwagach wstępnych 
przejdźmy do przedstawienia właściwego
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tematu, przedewszystkiem należy sobie 
zdać sprawę z tego, czem się właściwie 
powinna zajmować ta gałąź nauki. Ba
dania przyrodnicze, jako w zasadzie wol
ne od wszelkich pobocznych wpływów, 
są w całem tego słowa znaczeniu nauka
mi ścisłemi. Rzecz prosta, że niejedno
krotnie różni autorowie odstępują od tej 
czystości badań, przez to, że starają  się 
tendencyjnie tłumaczyć fakty dla popar
cia swoich teoryj, społecznych czy reli
gijnych. Badania fizyologiczne, będące 
przecież w pewnym związku z określo
nym terenem narodowościowym, bardzo 
łatwo mogą utracić ścisłość i czystość 
naukową. Zanim zatem przejdziemy do 
dalszych rozważań, musimy dokładnie 
określić co rozumiemy pod mianem te 
renu fizyograficznego. Polscy fizyogra- 
towie przeważnie nie zastanawiają się 
nad tą  sprawą, a badają tylko pewne 
przestrzenie, niestanowiące odrębnych te
renów pod względem geologicznym, ge
ograficznym i biologicznym. Tymczasem 
tylko wtedy fizyografia stanąć może na 
stanowisku prawdziwej nauki, kiedy prze
dewszystkiem w rozgraniczeniu tereno- 
wem weźmie pod uwagę naturalne w a
runki otoczenia. Bezsprzecznie, że spo
tyka się tutaj pewne trudności technicz 
ne, ale zato badania stają się ściślejsze 
i mogą dać podstawę do daleko sięgają
cych uogólnień.

Teren nie może być ograniczony ani 
granicami politycznemi, ani etnograficz- 
nemi, jedynie geograficzne położenie mo
że go określać. Czy tak wydzielony 
okręg będzie można podzielić na drob
niejsze podokręgi, zakreślone przez po
szczególne działy fizyogralii, a więc przez 
florystykę, faunistykę i t. d., które się 
będą wzajemnie pokrywać i tym sposo
bem tworzyć naturalne okręgi przyrod
nicze, to się nie daje z góry przewidzieć. 
Badania fizyograficzne stoją jeszcze na 
tak nizkim stopniu rozwoju, że nawet 
o przypuszczenia mniej lub więcej ścisłe 
trudno się kusić. W każdym razie, t rze 
ba stwierdzić, że dzisiejsze spisy prze
ważnie są tylko materyałem, który póź
niej musi być rozsegregowany w myśl 
powyżej podanej definicyi terenu.

Przechodząc obecnie do metod, któremi- 
by się należało posługiwać w badaniach 
fizyograficznych, dużo powiedzieć niemo
żna, a to dlatego, że dla każdej gałęzi 
fizyografii są one inne, a ich charakte
ryzowanie zajęłoby zbyt wiele czasu, 
a także odbiegałoby od charakteru zu
pełnie ogólnego niniejszego szkicu.

Jedyną wspólną metodą je s t  obserwa- 
cya, konieczna zarówno w zbieraniu, jak 
w wyszukiwaniu związków biologicznych 
między otoczeniem a występowaniem pe
wnych form. Obserwacyi nie zdoła nikt 
się nauczyć teoretycznie, jedynie przez 
długie obcowanie z przyrodą można so
bie wyrobić łatwość oryentowania się 
i podpatrywania życia.

Wartość badań fizyograficznych przy
bierać będzie różną wielkość zależnie od 
tego, jakie ^tym badaniom postawimy 
wymagania. Mojem zdaniem możnaby 
utworzyć trzy kategorye takich wyma
gań.

1) Od fizyografii można żądać zbada
nia kraju ojczystego w związku z da- 
wnemi tradycyami narodowemi: będzie 
to pojęte w najogólniejszem znaczeniu 
krajoznawstwo.

2) Rejestrowanie, a także wyszukiwa
nie związków między zaobserwowanemi 
faktami, może mieć bardzo ważne prak
tyczne znaczenie np. dla rolnictwa, gór
nictwa i t. d. Ale wówczas fizyografia 
utraci charakter ściśle naukowy, a stanie 
się nauką stosowaną.

3) Trzecią kategoryą wartości, jakie 
może fizyografia posiadać, będzie groma
dzenie faktów i wyszukiwanie ich wza
jemnych zależności, przeznaczonych dla 
ścisłej nauki, a więc niebędących w związ
ku ani ze stroną historyczną terenu, ani 
z praktycznemi potrzebami.

Tę trzecią kategoryę wartości pragnę 
bliżej przedstawić.

Ze względu na różnorodność zadań, 
jakie w sobie łączy fizyografia, trudno 
je s t  objąć jej całość, należałoby bowiem 
być specyalistą we wszystkich działach 
przyrody, co je s t  dzisiaj rzeczą niemożli
wą, ze względu na olbrzymi rozwój nauk



M  18 WSZECHSWIAT 275

przyrodniczych. Dlatego też poniżej mu
szę się ograniczyć tylko do jednego działu 
fizyografii, a mianowicie do faunistyki. 
Na poparcie zaś ogólnych twierdzeń przy
taczać będę przykłady zaczerpnięte z en
tomologii. Sądzę jednak, że przez to 
ograniczenie temat sam nie straci na 
ogólnem znaczeniu, a z pewnością zyska 
na jasności i ścisłości naukowej.

Rozpatrując poszczególne działy nauk 
przyrodniczych, dla których fizyografia 
ma wielkie znaczenie, wysuwa się na 
pierwszy plan systematyka.

Dawna systematyka i jej metody prze
żyły się, a jej miejsce zajęła systematy
ka nowoczesna, która, jak  to podkreślił 
prof. Siedlecki 1), „jest działem nauki, 
który postawił sobie za zadanie, pozna
nie i zestawienie gatunków według ich 
pokrewieństwa, a nie według cech ze
wnętrznych". I dzisiaj jednak jeszcze 
nie nauczyliśmy się uważać systematyki, 
za zbiór cech, dostarczonych, przez mor
fologa, biologa, embryologa, anatoma 
i eksperymentatora, lecz stale chcemy 
w niej widzieć sztuczną drabinę line- 
uszowską, opartą na zasadzie, że gatunek 
zwierzęcia je s t  określony pewnemi cecha
mi nigdy się niezmieniającemi.

Dzisiejsze spisy, są to przeważnie ze 
stawienia, oparte na wyliczeniu systema- 
tycznem, bez zwrócenia uwagi na stronę 
biologiczną form opisywanych.

Tymczasem badania fizyograficzne do
starczać winny dla systematyki, tak tej 
starej, sztucznej, jak  i dla nowej, całego 
szeregu faktów, z których czerpaćby mo
żna materyał zarówno do poznania wszy
stkich form żyjących, jak  i do wytłuma
czenia związków filogenetycznych w ca
lem państwie „życia organicznego*.

Mówiąc o spisach, wspomniałem tylko 
o ich znaczeniu przez dostarczanie sze
regu nowych form, zamieszkujących w tej 
lub innej miejscowości. Nienależy jednak 
w tej dziedzinie badań pomijać świeżego

*) Prof. M. S iedlecki. O zakresie i znaczeniu 
Badań zoologicznych. W szechśw iat 1912 r.

prądu, który zaznaczył się przedewszyst
kiem zwróceniem uwagi na stosunki 
ekologiczne.

Związek między istotami żywemi, 
a martwym terenem może być niekiedy 
luźny, niekiedy jednak bardzo ścisły. Mó
wiąc tutaj o martwym terenie, trzeba 
mieć na uwadze zarówno rzeźbę jego po
wierzchni, a więc morfologię, jak  i jego 
skład, gdyż tak pierwsza, a tem więcej 
może nawet gleba jest częstokroć wa
runkiem występowania pewnych form 
w danych miejscach.

Na podstawie porównania stosunku 
form żywych do najróżnorodniejszych 
warunków wytworzonych przez martwą 
naturę, można mówić o organizmach ko
smopolitycznych lub endemicznych. Za
sady powyższe dotyczą tak świata roślin
nego, jak  i zwierzęcego, z tą  tylko ró
żnicą, że warunki, konieczne dla wystę
powania pewnych form zwierzęcych, kom
plikują się znacznie, przez ich bardzo 
nieraz ścisły związek z florą zamieszki
wanego terenu.

Na podstawie dokładnej znajomości 
związków życia z otoczeniem, fizyograf 
może znaczyć pewne okręgi, obejmujące 
jednowartościowe warunki ze względu 
na formy, któremi się zajmuje. Zarówno 
bowiem, jak  niemożna dziś jeszcze mó
wić, o możliwości wykreślenia granic 
terenowych, dla całego państwa żywego, 
tak samo byłoby zawcześnie starać się 
wykreślać jednolite tereny ekologiczne,
0 jednakowym wykładniku dla botanika
1 zoologa, jakkolwiek pewna ilość pozna
nych już faktów budzi nadzieję, że 
w przyszłości będzie można to uczynić.

Obszar wyróżnianych (zwłaszcza przez 
zoologa) okręgów ekologicznych może 
być pojmowany bardzo rozmaicie. W j e 
dnym przypadku można uważać za głó
wne kryteryum, stosunki geograficzne 
i gleboznawcze; kiedyindziej znów tylko 
stosunki florystyczne, albo wreszcie oba 
rodzaje razem. Dlatego też ilość okrę
gów ekologicznych, zwłaszcza jeśli to do
tyczę powierzchni ziemi, może być bar
dzo rozmaita i bardzo zależna od oso
bistych zapatrywań badacza.
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W wodzie stosunki są bardziej ograni
czone, a przez to jest większa jednolitość 
w metodzie tych badań, chociaż i tutaj 
indywidualność badacza odgrywa dużą 
rolę, w stwarzaniu okręgów ekologicz
nych.

Jedną z najnowszych prób ogólnego 
podziału na stałe okręgi ekologiczne pod
ją ł Holdhaus 1), nie do wszystkich j e 
dnak grup zwierzęcych daje 's ię  ona za
stosować.

Związek istot żywych z otoczeniem, 
jak  już powyżej przedstawiłem, je s t  czę 
sto bardzo ścisły, stąd też niejednokrot
nie spotyka się pewne formy, występu
jące tylko na bardzo małych przestrze
niach.

Dla uwydatnienia tego związku przy
toczę kilka przykładów, odnoszących się 
do fauny motyli z najbliższych okolic 
Krakowa.

Okolice" Krakowa sąj)grom nie podatne 
do tego rodzaju obserwacyi, dlatego, że 
na niewielkiej stosunkowo^ przestrzeni 
możemy obserwować najcharakterystycz- 
niejsze typy podłoża, a więc wzgórza 
nagie lub pokryte lasem, uprawne pola, 
suche i wilgotne łąki (te ostatnie leżą 
nad Wisłą i jej dopływami), lasy nizinne 
i wreszcie torfowiska. Naturalnie, że 
wyszczególnienie tych typów jes t  tylko 
bardzo ogólnikowe. Z form, charaktery
zujących te przestrzenie, są następujące. 
Lycaena optilete Knoch. występuje w błot
nistych miejscach Puszczy Niepołomskiej, 
w której prócz formy powyżej wspomnia
nej, znachodzi się także Payarge aegeria 
L. v. egerides S t g r , różniący się zacie
mnieniem rysunku od formy typowej, 
Agrotis occulta L. i inne; Lycaena mini- 
mus Puessel, L. hylas Esp. i L. baton 
Berg., są właściwe miejscom silnie na
świetlonym i suchym.

Z powyższych uwag widzimy, że roz
działu ścisłego ekologii od geografii zwie
rzęcej czy roślinnej przeprowadzić nie
można. Przechodząc z kolei do stosunku 
faunistyki do zoogeografii, należy zazna

*) Dr. W. Poliński. Z najnow szych  zagad
nień zoogeografii ekologicznej. W szechśw iat, 
1913 roku, str. 177.

czyć, że pierwsza je s t  poniekąd gałęzią 
drugiej. Faunistyka, jednak, obejmuje 
mniejsze obszary, a zoogeograf na pod
stawie badań faunistycznych wyciąga 
wnioski ogólne, które się stosują do więk
szych przestrzeni. Z tego też powodu, 
w obu działach, badania ześrodkowują 
się na poznaniu granic występowania, 
możliwie jaknaj większej ilości form 
i warunków, w jakich one żyją. To jest 
pierwsza część badań. Drugą stanowi 
zbadanie wpływów różnych warunków 
klimatycznych na morfologię. Do tego 
rodzaju badań, bardz) wiele dopomaga 
systematyka. Pojęcie gatunku, jako sta
łej jednostki systematycznej nie w ystar
czyło, musiano się uciec do stworzenia 
niższych jednostek, któreby ujmowały 
drobne odchylenia od typowych postaci 
jakiegoś gatunku. W ten sposób po
wstały pojęcia yarietas, aberratio, forma 
i t. p., należy się jednak zastrzedz, że te 
terminy nie mają jednego ogólnie przy
jętego znaczenia w całej faunistyce, a to 
dlatego, że odchylenia gatunkowe w ró
żnych grupach zwierzęcych idą często 
w różnych kierunkach. Dlatego też ' te 
nowe jednostki systematyczne należy 
traktować tylko, jako udogodnienie w po
rozumiewaniu się co do charakteru ba* 
danych odchyleń.

Odchylenia gatunkowe mogą znajdować 
się w związku ze wszystkiemi wpływami 
zewnętrznemi, obserwowanemi w danej 
okolicy. Śledząc zatem rozwój tych 
zmienności, przechodzimy do nowego ro
dzaju badań przyrodniczych, a mianowi
cie do badań nad zmiennością.

Zdolność zmienności ustrojów je s t  da
wno znana i wyzyskiwana, zarówno do 
celów naukowych, ja k  i praktycznych. 
Rozważając nad zmiennością, wypada 
przedewszystkiem zastanowić się nad 
zmiennością, powodowaną różnemi wa
runkami geogratieznemi.

Badania geografii zwierząt uczą, że pe
wne formy występują tylko na ściśle 
określonych terenach, poza któremi nie 
są spotykane, inne natomiast, o charak
terze kosmopolitycznym, przybierają, za
leżnie od najogólniej pojętych warunków 
geograficznych, różne właściwości, doty
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czące kształtu, wielkości lub barwy. J a 
ko przykład tego rodzaj a zmienności, 
może służyć Vanessa urticae L., której 
południowo europejskie formy mają j a 
śniejsze ubarwienie i noszą nazwę v. 
ichnusa Bon.; na północy zaś występują 
okazy znacznie ciemniejsze jako v. po- 
laris Stgr.

Dalej badania fizyograficzne przez du
że nagromadzenie materyału, ściągające
go się do jednej i tej samej formy, mo
gą wykazać kierunek zmienności indy
widualnej, przez co można czasami wy
śledzić linię filogenetycznego rozwoju 
danego gatunku.

Trzecim wreszcie rodzajem zmienności 
je s t  zmienność sezonowa tak z w. horadi- 
morfizm, oraz zmienność zależna od ró
żnic płciowych — dimorfizm płciowy.

Badania, zatem, o charakterze opiso
wym znajdują się w związku z ogólnemi 
badaniami biologicznemi nad plastycz
nością organizmu.

Najmniej dotychczas docenianą jest 
fizyografia w badaniach eksperymental
nych; niedocenianie, to jednak, wynika 
przedewszystkiem z nieumiejętności wy
zyskania tej gałęzi nauki.

Najnowsze badania eksperymentalne 
Picteta, ściągające się do melanizmu 
i albinizmu motyli, dowiodły, że te zja
wiska nie są wywoływane jakiemiś okre- 
ślonemi czynnikami, jak  dawniej sądzo
no, ale zależne są od tego, w jakim sto
pniu te czynniki oddziaływają na orga
nizm; jeżeli działanie to jest hamujące, 
mamy do czynienia z objawami albini
zmu, jeśli zaś przyczyniają się do wzmo
żenia procesu przemiany materyi, poja
wia się melanizm.

Powyższe objawy, otrzymane na dro
dze eksperymentu, zostały już potwier
dzone przez bezpośrednie badania form, 
występujących wolno w przyrodzie.

Z zagadnieniem melanizmu i albinizmu 
wiąże się jeszcze sprawa kształtu łusk. 
Otóż doświadczenia Picteta wykazały, że 
zmiana kształtu łusk niekoniecznie musi 
wpływać na zmianę zabarwienia, że więc 
okazy albinotyczne, jak  i melanotyczne 
mogą mieć łuski zniekształcone. Nawia
sowo tutaj wspominam, iż być może, że

zniekształcenie łusk może powodować 
zmiany barwnikowe, ale jest to zjawisko 
zależne od tego, w jakim okresie roz
woju ono nastąpi.

Znalazło się potwierdzenie i tych ba
dań Picteta, u form wolno żyjących. .Po
siadam, bowiem, okaz Lymantria mona
ch a L. ab. eremita 0., która może służyć 
za typową aberacyę melanotyczną, o znie
kształconych łuskach. „ Zatem, to może 
służyć jako dowód, że rezultaty ekspe
rymentu nie zostały otrzymane skutkiem 
jakichś specyalnych wpływów, mogących 
kwestyonować wartość jego, ale że ma
my tu do czynienia z procesem dokony- 
wającym się i w naturze.

Z tego punktu widzenia fizyografia 
jest do pewnego stopnia kontrolą ekspe
rymentu.

Reasumując wartości, jakie fizyografia 
odpowiednio naukowo traktowana, może 
wnosić do poszczególnych gałęzi wiedzy 
przyrodniczej, należy stwierdzić, że: 1) 
dla systematyki dostarcza ona nowych 
gatunków, a przez różne formy, wywo
łane zmianami czynników zewnętrznych, 
wiąże między sobą gatunki pod wzglę
dem filogenetycznym; 2) jest częścią zo
ogeografii; 3) dla nauk eksperymental
nych jest doświadczeniem kontrolującem, 
a wreszcie 4) mniej lub więcej pośred
nio znajduje się w związku z wszystkie- 
mi gałęziami biologii.

Powyżej zaznaczone punkty wskazują 
wartość badań tizyograficznych dla po
szczególnych działów nauk przyrodni
czych.

Prócz tego jednak, pośrednio, fizyogra
fia ma wielkie znaczenie wychowawcze 
dla każdego człowieka, a zwłaszcza dla 
przyrodnika. Uczy bowiem patrzeć na 
przyrodę i ją  rozumieć, rozbudza zmysł 
spostrzegawczy, niezbędny we wszelakie
go rodzaju pracach, wreszcie młodemu 
przyrodnikowi pomaga w wyborze spe- 
cyalności, której ma w przyszłości się 
poświęcić.

Nie mogę się powstrzymać, aby na za
kończenie nie poruszyć jeszcze tego ogól
nego znaczenia tych badań, które u nas 
zwłaszcza jest lekceważone lub niedoce
niane; a za najlepsze ujęcie tych ogól
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nych wartości badań fizyograficznych, 
można uważać wstęp do dzieła Verhoeffa 
Diplopoden Deutschlands, przyswojony 
dla literatury polskiej przez K. S im m a1), 
a z którego tutaj wyjątek przytaczam.

Verhoeff, reasumując wartości dostar
czone przez badania przyrodnicze, a zwła
szcza fizyograficzne pisze:

„Można zatem powiedzieć, że najwięk
sza wartość badania przyrody (choćby 
nawet pozbawiona pospolitego pożytku), 
na tern polega, że otaczająca nas żywa 
przyroda staje się cząstką naszego we
wnętrznego życia, że otwiera człowieko
wi „raj“, z którego nic go wypędzić nie 
zdoła. Właśnie te dziedziny niemające 
nic wspólnego z praktycznym pożytkiem, 
są zdolne zarówno pracującego badacza, 
jak  i każdego cieszącego się z owoców 
tej pracy — wprowadzić w krainę wolną 
od małostek codziennych, od płaskich 
dążeń materyalnych i namiętności.

„Któż zatem waży się podać w wątpli
wość wartość czysto idealnych badań 
przyrodniczych? Taki tylko człowiek, 
któremu brakuje w jego rozwoju i wy
kształceniu potrzebnego zrozumienia do
piero poruszonych punktów. A te braki 
ma większość dzisiejszych ludzi wykształ
conych, takich mianowicie, którzy nie- 
mogą się otrząść z ociężałości minio
nych wieków, zupełnie pozbawionych ba
dań przyrodniczych, a także takich, k tó
rzy przeszli mimo, bez uwagi na zdoby
cze naukowe—przyrodnicze ostatnich lat 
dziesiątków".

Jan Prilffer.

CO T O  J E S T  „O RG A N IZM  

W Y Ź S Z Y “?

(Dokończenie).

Daleko jaśniejsze są wywody Jordana; 
określa on ten organizm jako wyższy, 
który potrafi się lepiej przystosować do

*) K. Simm. O potrzeb ie badań fauny  ziem 
polskich. W szechśw ia t 1913 r.

panujących chwilowo warunków. Ale po
pełnia przytem błąd, uznając przyjęte 
przez naukę następstwo ustrojów, które 
wcale nie odpowiada jego zasadzie; prze
dewszystkiem bowiem u organizmów 
„niższych" spotykamy liczne objawy zdol
ności przystosowywania się do zmian 
otoczenia: warunkową anaerobię, możność 
życia na lądzie i w wodzie (płazy), od
dychania w obu środowiskach (dżdżowni
ca), wysoką zdolność regeneracyi i t. d. 
Więc i to kryteryum me może być uw a
żane za dowód wyższości pewnej grupy 
istot żywych nad inną.

4) Rozwój mózgu. Najczęściej uza
sadnia się naczelne stanowisko człowieka 
w przyrodzie tem, że jego mózg wielki 
je s t  najsilniej rozwinięty i najbardziej 
skomplikowany.

Uczeni, uznający to zapatrywanie, wy
chodzą z założenia, że układ nerwowy 
je s t  niejako wyrazem całego organizmu, 
jak  to twierdził Cuvier, i że na nim nie
jako polega istota ustroju zwierzęcego. 
Na to odpowiedzieć należy, że jest wiele 
zwierząt, które układu nerwowego (a więc 
i mózgu) wcale nie mają; wśród tych zaś, 
które są nim obdarzone, np. meduzy bez- 
obwódkowe (Acraspeda) są stanowczo 
bardziej zróżnicowane od obwódkowych 
(Cruspedota), choć ich system nerwowy 
je s t  mniej rozwinięty, niż u tych ostat
nich, jak to wynika z badań braci Hert- 
wigów. Systematyka jednak, uwzględ
niając tyl<o stopień rozwoju układu ner
wowego, stawia meduzy bezobwódkowe 
niżej od obwódkowych. Podobnie też 
człowiek je s t  pod wielu względami niż
szy od innych ssaków i przewyższa je 
tylko silniejszym rozwojem układu n e r 
wowego, z czego jednak wcale nie wy
nika, jakoby był wyższy od reszty ssa
ków; porównywając bowiem stopień roz
woju i stanowisko systematyczne orga
nizmów, należy uwzględniać wszystkie 
cechy, a nie tylko jednę z nich.

5) Twierdzi się wreszcie, że dla oce
nienia stanowiska jakiejś istoty żywej 
należy brać pod uwagę nie jedno z po 
wyżej wymienionych kryteryów, ale wszy
stkie te kryterya razem, ich sumę; słu
sznie oceniając, wskaże nam ona szuka
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ne stanowisko. Ale według czego przed
siębrać to ocenienie? Nie znamy prawie 
żadnych równóważników, które mogłyby 
nam służyć dla zamiany rozmaitych ro
dzajów energii ustrojów na ten sam jej 
rodzaj. Tylko w takim razie, jeżeli z góry 
przyjmiemy, że sumy rozmaitych rodza
jów energii, które istnieją u człowieka 
i pokrewnych mu form zwierzęcych dają 
na wynik uznane przez naukę następstwo 
organizmów, staniemy na stanowisku, 
dalekiem wprawdzie od objektywnego, 
ale, jedynem, z którego będziemy mogli 
wskazać miejsce, jakie dany ustrój zaj
muje wśród istot żywych. Widocznem 
jest, że uznana „drabina rozwojowa” or
ganizmów jes t  jedynie wyrazem stopnia 
podobieństwa ich do człowieka.

Jakież są praktyczne wnioski, które 
powinniśmy, zdaniem Pranza, wysnuć 
z tego rozumowania? Oto należy z nauki 
usunąć zupełnie pojęcia „wyższy i niższy 
organizm", bo są one czynnikiem hamu
jącym jej postęp, a unikanie ich będzie 
z pewnością dla niej zbawienne i to 
w kilku kierunkach, które autor ten 
szczegółowo rozpatruje.

1) W terminologii. Już to wystarczy
łoby, gdyby się udało oczyścić termino
logię naukową z tych wyrażeń, będących 
pozostałościami dawnej filozofii przyro
dy. Jesteśmy zupełnie w stanie nadać 
pojedynczym działom świata organizmów 
odpowiednie nazwy, bez uciekania do 
wyrażeń „doskonałość", łub „wysokość". 
Nie potrzebujemy wogóle uznawać ża
dnego „następstwa" organizmów (?). Za
daniem filogenii pozostanie naturalnie 
zawsze badanie pokrewieństwa istot ży
wych. Zupełnie zaś błędnem byłoby za
trzymywanie tych wyrażeń ze względu 
na to, że są one „wygodne", bo właśnie 
w wygodzie tej leży wielkie ich niebez
pieczeństwo.

2) W  ogólnem naszem wyobrażeniu 
o organizmach. Jakkolwiek korzystnem 
jest, że posiadamy w nauce pewne stałe 
następstwo w wyliczaniu organizmów, to 
jednak nie należy następstwu temu przy
pisywać znaczenia skali, która służyłaby 
do oceny ich stanowiska w stosunku do 
innych. Nie należy też upierać się w s t a 

wianiu pewnych organizmów na danem 
miejscu, np. przy naczelnem stanowisku 
człowieka.

3) W teoryi descendencyi wywołały 
te wyrażenia błędne zdania, jak np. gło
szone wiele razy twierdzenie: „z ameby 
powstał z biegiem milionów lat pan stwo
rzenia". Słowa te powtarzano wiele razy, 
ale nie rozumiano ich znaczenia. Nawet 
najwięksi myśliciele na tem polu, jak np. 
Platę, z którego dzieła autor przytoczył 
powyższe słowa, podzielają ten pogląd. 
Ze zdaniami takiemi, jak  np. Haeckla., 
którego drzewa genealogiczne są po
wszechnie znane, nie trzeba wcale po
ważnie dyskutować. Bo przecież jasnem 
jest, że człowiek nie przechodził rzeczy
wiście stadyum ryby spodoustej, kosto- 
łuskiej, kościstej i t. d. Trudno wobec 
tego zdać sobie sprawę ze znaczenia roz
woju filogenetycznego; najprędzej je sz
cze możnaby przyjąć, że z istoty jedno
komórkowej powstała stopniowo istota 
podobna do gastrei, której brakowało 
jeszcze mezodermy, oraz rozwój z orga
nizmu kulistego przez promienisty w dwu- 
boczno-symetryczny.

Że człowiek nie pochodzi „od małpy", 
t. j. od żadnej z małp obecnie żyjących, 
to wie dziś nietylko uczony, ale każdy. 
Twierdzenie zaś, że człowiek pochodzi 
od ameby, jest równie bezsensowne, 
jak  to, że ameba pochodzi od człowieka.

Jeżeli wykreślimy drzewo rodowe j a 
kiejś grupy istot żywych, to ma ono sens 
tylko wtedy, jeżeli odległości między po- 
szczególnemi jego gałęziami oznaczają 
coś zupełnie ściśle określonego np. sto
pień zróżnicowania, wiek geologiczny 
i t. d. Dla każdej z tych właściwości 
musielibyśmy w takim razie Wykreślić 
osobne drzewo genealogiczne. Głowono- 
gi np. nie są mniej zróżnicowane od krę
gowców, i są od nich geologicznie zna
cznie starsze; pomimo to stawia się je 
w dzisiejszym systemie znacznie niżej, 
bo system ten opiera się właśnie na sto
pniu podobieństwa do człowieka. Ale 
system taki nie zdoła odzwierciedlić 
istotnych stosunków.

Franz podaje swój własny schemat 
drzewa rodowego kręgowców, według
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którego najbardziej zróżnicowanym ich 
rzędem są ptaki.

4) Systematyka pozostaje również pod 
wpływem błędnych wyobrażeń o „wyż- 
szych“ i ,,niższych“ organizmach. W sku
tek tego np., system ssaków układa się 
zawsze tak, by na jego szczycie umieścić 
człowieka. Ale wszystkie te układy nie 
odpowiadają istotnym stosunkom; tak np., 
jeżeli weźmiemy pod uwagę rozwój prze
wodu pokarmowego, rozwój nóg i uzbro
jenia głowy, to pierwsze miejsce należy 
się wśród ssaków stanowczo przeżuwa
czom; a przecież przewód pokarmowy nie 
je s t  mniej ważny dla zwierzęcia od tych 
narządów, na których podstawie człowie
ka uważa się za najwyższy organizm, j e 
żeli zaś uważamy je  za ważniejsze od 
innych, to popełniamy „petitio principii“. 
Cały więc układ ssaków (a podobnie 
i reszty zwierząt) je s t  sztuczny.

5) W morfologii czyli anatomii poró
wnawczej utarła się zasada, że dla zba
dania filogenezy jakiegoś organu w ystar
czy poznać jego zachowanie się u ryb 
spodoustych. Spowodowała ona ogromną 
ilość błędów. Tak np. Edinger sądził, 
że gruczoły przewodu pokarmowego ssa
ków powstały z fałdów błony śluzowej 
ryb. Grzebień oka ptaków uważano za 
przekształcony i rozwinięty processus 
falciformis oka ryb. Haller usiłuje wy
tłumaczyć budowę mózgu kręgowców 
przez opisanie go od najniższych sta- 
dyów. Ale to nie ułatwia wcale prze
glądu, bo myśl zasadnicza, że mózg ryby 
stanowi stadyum najniższe, słuszną je s t  
tylko wtedy, gdy idzie o korę mózgu 
wielkiego.

6) Fizyologia porównawcza liczy się 
nieco bardziej ze specyficznemi właści
wościami organizmów. Ale i tu je s t  j e 
dna kategorya zjawisk, którą uważa się 
zupełnie niesłusznie za podstawę „wyż
szych" funkcyj: są to tak zw. tropizmy, 
czyli taktyzmy, niemające u człowieka 
żadnego znaczenia. Uważa się je  za za
wiązek „wyższych" czynności. Choć są 
one dotychczas jeszcze mało zbadane, to 
jednak powiedzieć możemy, że pogląd, 
jakoby tropizmy ułatwiały nam zrozu
mienie zjawisk bardziej złożonych je s t

zupełnie błędny i mógł się wogóle wy
tworzyć tylko na podstawie podziału or
ganizmów na niższe i wyższe. Prawdo
podobnie tropizmy występują u zwierząt 
mniej podobnych do człowieka dlatego 
tak silnie na jaw, bo eksperymentuje się 
z niemi, pomimo ich drobnych rozmiarów, 
bardzo brutalnie. W braku delikatnych 
metod występują oczywiście reakcye zo- 
ryentowane według źródła bodźca.

Równie błędnem jest podobne do po
wyżej przedstawionego, ocenianie całej 
fizyologii tropizmów. Niektóre problemy, 
jak  np. przemiana materyi komórki, da
dzą się rzeczywiście łatwiej badać u pier
wotniaków niż u tkankowców. Ale w każ
dym przypadku należy zachować pewną 
ostrożność.

7) Może i w psychologii porównaw
czej przyznano człowiekowi zbyt wybit
ne stanowisko; winę tego ponosi również 
i w tym razie wiara „w niższe i wyższe" 
organizmy.

8) Morfologia i histofizyologia przyj
muje istnienie specyalnych rodzajów 
„niższej i wyższej" plazmy. Lenhossek 
np. w jednej ze swych prac podając fakt, 
że neurofibryle i neuroglia (które on 
uważa za substancyę podpierającą syste
mu nerwowego), są u ciepłokrwistych 
bardziej zróżnicowane, niż u zimnokrwi
stych, tłumaczy to tem, że „wyżej uorga- 
nizowana plazma" potrzebuje też bardziej 
rozwiniętego rusztowania. Ale niewiado
mo, co należy rozumieć przez „wyżej 
uorganizowaną plazmę", a Lenhossek nie 
starał się zupełnie wytłumaczyć przy
czyny podanego przez siebiej:aktu.i

Podobnie też ma się rzecz z^wielu in- 
nemi pytaniami, jak  np., dlaczego jedne 
zwierzęta posiadają mezodermę, a inne 
nie? Dlaczego korale posiadają syme- 
tryę dwuboczną, która istnieje^pozatem 
tylko u zwierząt pełzających lub chodzą
cych? Dlaczego z ryb kostołuskich roz
winęły się ryby chrząstkoszkieletowe 
i kościste? i t. d. Hypoteza o wyższych 
i niższych organizmach utrudniała roz
wiązanie podobnych kw esty j. \N iek tó re  
z nich Franz próbował wyjaśnić sam, ale 
jeszcze wiele oczekuje odpowiedzi. W każ
dym przypadku powinniśmy się starać



M  18 W SZBCHS W IAT 281

znaleźć zupełną harmonię między funk- 
cyą a formą.

Ciekawa praca Pranza, choć może idzie 
w pojedynczych punktach zbyt daleko, 
stanowi jednak bezsprzecznie cenny przy
czynek do rozbieranej w niej kwestyi. 
W wielu punktach, jak np. w krytyce po
glądu jakoby człowiek pochodził „od 
ameby, od małpy" i t. d. należy autoro
wi przyznać zupełną słuszność. I choć 
niejedno jego twierdzenie może nam się 
wydawać zbyt śmiałem, praca jego obali 
może przecież niektóre błędne przypusz
czenia i teorye, przyczyniając się w ten 
sposób-do postępu nauki.

Stanisław Berton.

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

(Ciąg dalszy).

Najzupełniej zato oryginalne jest wpro
wadzenie dwu zupełnie nowych pojęć: 
„natio" i „morpha". Szczególniej, do
kładne zanalizowanie pewnych jednostek 
w zależności ich odchylenia od gatunku 
i wprowadzenie do systematyki specyal- 
nego dla nich określenia—morfa, ma bar
dzo duże znaczenie i pozwala nam na 
pomieszczenie w systemie pewnych od
chyleń od gatunku, z któremi do tej po
ry niewiadomo było co robić.

Morfa, według Semenowa Tian - Szan- 
skiego, stoi na granicy zmienności ge
ograficznej (rasa) i indywidualnej. Jest 
to odchylenie od typu, ogarniające pe- 
ryodycznie obszerne grupy indywiduów, 
lub też całe ich generacye. Odchylenie 
to spowodowane wyraźną zmianą pe
wnych specyalnych warunków bytowa
nia, jak  np. pojedyńczych elementów kli
matu, pożywienia i t. d., utrzymuje się 
o tyle tylko, o ile warunki te trwają nie
zmienione. Ta, jak  się Semenów wyraża, 
„lokalno-bionomiczna łub też peryodycz- 
na jednostka" w przyrodzie, odpowiada 
zupełnie dobrze rozmaitym rasom bydła 
domowego lub też kultywowanych roślin,

otrzymanych przez człowieka w razie po
mocy zmiany pewnych warunków byto
wania oraz sztucznego doboru.

Objektywne kryteryum morfy jest na
stępujące: 1) Istnienie właściwych od
dzielnym generacyom lub też szeregowi 
generacyj stałych, ale niezawsze dzie
dzicznych, cech charakterystycznych, nie- 
zmieniających się tylko podczas stałego 
łub też peryodycznie i regularnie powta
rzającego się działania określonych czyn
ników natury fizycznej lub chemicznej 
(klimat, gleba, pożywienie i t. d.). 2) Łat
wość powrotu tych zmian do formy ma
cierzystej. 3) Brak odpowiedniej krainy 
rozmieszczenia; sporadyczne powtarzanie 
się tych odmian na terenach formy ma
cierzystej, lub też przywiązanie ich po
jawiania się do pewnego sezonu w po
staci peryodycznie powtarzającej się 
formy.

Tak więc morfę można rozpatrywać 
jako pierwowzór rasy (subspecies), nie- 
utrwalonej wskutek braku dziedziczności 
właściwych jej cech. Od rasy morfa ró 
żni się zupełnie dokładnie brakiem sobie 
tylko właściwej krainy rozmieszczenia, 
oraz niestałemi zmianami (lub zupełnym 
ich brakiem) w budowie organów kopu
lacyjnych. Jako przykłady morf, cytuje 
Semenów Tian Szanski peryodycznie wy
stępujące formy motyli, a więc przede
wszystkiem pospolitą letnią formę naszej 
Vanessa levana L., znaną pod nazwą 
prorsa L.; dalej sezonowo pojawiające się 
w krainach podzwrotnikowych, zależnie 
od pory deszczowej lub suszy, formy ro
dzajów Byblia, Precis i innych; różne 
formy rodzajów Papilio, Pieris, Lycaena, 
Sphinx i t. d.

Co dotyczę morf przywiązanych do od
powiedniej gleby, to Semenów cytuje 
kilka przykładów z rodzaju Cicindela 
(Coleoptera), a więc formę lunulata P. 
gatunku Cicindela nemoralis Ol., formę 
ripąria Dej. gatunku Cicindela hybrida 
L. i t. p.

Jak  już z powyższego widać, ‘pojęcie 
morfy obejmuje zjawiska kilku typów. 
Zależnie od czynników, które powodują 
i podtrzymują tego rodzaju odchylenie, 
należy rozróżniać morfy zależne: od gle
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by (morpha edaphica), od zimna (m. fri- 
gida), od cienia (m. umbratilis), od se
zonu (m. periodica) i t. d.; wreszcie mor
fy górskie (m. montana), wodne (m. la- 
custris), alpejskie (m. alpestris) i inne. 
Rasy zwierząt domowych należy według 
autora oznaczać terminem morpha culta.

W nomer daturze będzie się to przed
stawiać w f posób następujący: Cicindela 
hybrida L. m. riparia. Dej., Cicindela ne- 
moralis Ol. m. lunulata P. i t. d.

B e rg 1), usilnie podtrzymując wprowa
dzenie do systematyki tego pojęcia i te r
minu, cytuje następujące przykłady z po
między ryb: ukleja biała Alburnus albur- 
nus L. daje w Platteńskiem jeziorze mor
fę lacustris Heck et Kn., a w Ilmeńskiem 
ilmensis Warp., Alburnus chalcoides 
(Giild) przy ujściu Kury tworzy morfę 
latissimus Kam., przy ujściu Dunaju m. 
danubicus Antipa. Szczególniej dużo 
morf występuje u ryb łososiowatych (Sal- 
monidae).

Z pomiędzy ssaków doskonałym przy
kładem morfy może być ciemna odmiana 
wiewiórki Sciurus vulgaris L. m. carpa- 
thicus 3) Pietruski występująca w świer
kowych i jodłowych lasach Karpat, Kró
lestwa 3) i Litwy 4). Jako morfy, należy 
również traktować liczne odmiany zajęcy 
(Lepus medius Nillson i Lepus europaeus 
Pall.). Z naszych gadów można tu wymie
nić Anguis fragilis L. m. incerta Krynic
ki oraz liczne odmiany niektórych ja sz 
czurek (jak Lacerta agilisL., Lacerta vi- 
ridis Laur.) i żmij (Vipera berus L.), ozna
czanych dotychczas niejasnym i obejmu
jącym wiele różnorodnych pojęć, term i
nem „varietas“.

Cytowanie przykładów z pomiędzy p ta
ków je s t  daleko trudniejsze wskutek

J) L . S. B erg. „O w id ie  i je w o  podrazdiele- 
niach* — Biologische Z eitsch rift. M oskwa, 1910, 
Tom I.

2) O pisana przez P ie tru sk ieg o  jak o  yarie tas 
c arpatłiicus.

3) Sz. Tenenbaum , „Spis ssaków , p łazów  i g a 
dów  obserw ow anych  w  O rdynacyi Zam oyskiej 
w  gub. L ubelsk ie j1'. Pam . F izyogr., 1913. T. XXI.

4) D r. E. N iezabitow ski. Ssawce. K lucz do 
oznaczania zw ie rzą t k ręgow ych  ziem  polskich 
pod red . p ro f. H . H oyera , K raków , 1910.

ogromnej zmienności indywidualnej, w y
stępującej u tych zwierząt i stawiającej 
nas w trudnem położeniu w razie roz
strzygania tego zagadnienia. Niewiado
mo bowiem, czy dane okazy można włą
czyć w granice wahania się cech odpo
wiedniego gatunku, czy też postawić je 
poza niemi i traktować jako morfę. 
W błąd wprowadza też silna tendencya, 
panująca obecnie między zoologami, zaj- 
mującemi się tą  grupą zwierząt, do opi
sywania podgatunków, oraz operowanie 
w systematyce ornitologicznej tylko tą 
jednostką taksonomiczną; wskutek tego 
opisuje się wiele podgatunków -zupełnie 
niezaslugujących na to miano, a pod
chodzących raczej pod pojęcie morfy. 
Błąd ten spowodowany je s t  głównie opi
sywaniem podgatunku na zasadzie jedne
go lub kilku egzemplarzy, gdy wydzie
lanie tej formy powinno się zasadzać na 
materyale złożonym conaj mniej z kilku
nastu skórek.

Jako morfy, według mnie, należałoby 
traktować takie formy, jak  uważana przez 
Harterta 1) za subspecies południowo - 
wschodnia odmiana skowronka Alauda 
ar^ensis cantarella Bp., przeciwko wyłą
czeniu której tak  usilnie protestuje Bian- 
chi s). Za typowy przykład morfy może 
służyć opisana z Rumunii przez Tschusi 
zu Schmidhoffena i Dombrowskiego 3) 
(jako subspecies) odmiana kukułki Cucu- 
lus canorus rumenicus, którą Hartert 
(1. c.) włącza do synonimów Cuculus c. 
canorus L., na tej zasadzie, że spotyka 
się ona w Rumunii obok typowej C. c. 
canorus L. Wreszcie z występujących 
u nas morf można wymienić odmianę 
dzięcioła białogrzbietowego, opisaną z Be-

*) Dr, E . H a r te rt. „Die V 6gel der palaark ti- 
schen Fauna". Zesz. YI1 (Tom II, 1).

2) V. B anchi. „Note prelim inaire sa r les for- 
mes palearctiqu.es o rien tales du genre  A lauda 
L in n “. Ann. du Mus. Zool. de l‘Ac. Imper. des 
Sciences, 1904. T. IX. V. B ianchi „N otices supple- 
m entaires sur les alouettes palearctiques (Alau- 
didae)“. St. P etersbourg , Buli. Ac. Sc., 1905. V S, 
Tom XXIII.

8) Y. Tschusi zu Schm idhoffen „liber palear- 
ktisohe F orm on“, O rnith . Jahrb ., 1904.
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skidu wschodniego przez Buturlina 1) j a 
ko subspecies — Dendrocopus leuconotus 
carpathicus 5). Pozatem z kuraków (Raso- 
res), przeważnie niewyłączone dotychczas 
pod specyalnemi nazwami, niektóre od
miany kuropatwy (Perdix perdix Linn.) 
występujące tylko na pewnych glebach.

Prócz subspecies Semenów Tian-Szan- 
ski wprowadza jeszcze jednę jednostkę 
taksonomiczną związaną z odpowiednią 
krainą zamieszkiwania, mianowicie „na- 
tio“. Czem subspecies jest w stosunku 
do species, tem natio w stosunku do 
subspecies. Tak więc pod pojęciem natio 
według tego autora należy rozumieć już 
zupełnie drobne wysepki zróżnicowanych 
do pewnego stopnia form, występujące 
w obrębie krainy subspecies. Dla takiej 
subspecies drugiego rzędu podaje Seme
nów Tian-Szanski następujący przykład. 
Złożony conspecies Cicindela campestris 
L. z bardzo obszerną krainą rozmiesz
czenia tworzy dla Riviery, Korsyki i Sar
dynii podgatunek Cicindela campestris 
corsicana Roeschke, który znów ze swej 
strony na jednej tylko wyspie San-Pie- 
tro (około Sardynii) tworzy natio sapphi- 
rina Gćnó. Tutaj zachodzi potrzeba sto
sowania już nie potrójnej, lecz aż po
czwórnej nomenklatury. Tak więc cał
kowita nazwa tej ostatniej formy będzie 
się przedstawiać w sposób następujący: 
Cicindela campestris corsicana Roeschke 
n. 3) sapphirina Gćnć; lub jeszcze jeden 
przykład: Carabus alpestris hoppei Germ. 
Ganglb. n. tyrolensis Krtz. Z ryb Berg 
(1. c.) podaje następujący przykład: po
spolity w rzekach Europy kleń Leuciscus 
cephalus (L.) daje na Kaukazie i w kraju 
Zakaspijskim subspecies Leuciscus ce
phalus orientalis fNordm.), a ten ostatni 
w niektórych jeziorach kraju Zakaspij- 
skiego tworzy natio Leuciscus cephalus 
orientalis platycephalus (Kam.). Należy

*) S. A. B u tarlin . „Notes on W hite • backed 
W oodpeckers and R ock-N utha tohes“—M itteilun- 
gen des K ankasischen M usenms. Tom III. Z. 1.

2) Z daje się, że je s t on iden tyczny  z opisa
nym  przez B rehm a (VogeIfang 1855) P icus po-
lonicus.

8) Skrócone słowo.

tu zauważyć, że o ile już przyjmujemy 
poczwórną nomenklaturę to, w zastoso
waniu do takiej jednostki geograficznej, 
jaką je s t  natio, daleko racyonalniej jest 
pisać ją  w ten sposób jak  to robi Berg 
(to jest opuszczać nazwisko autora przy 
nazwie subspecies), niż tak, ja k  Seme
nów Tian-Szanski. Wynika to z prostej 
konsekwencyi, o ile ma to zastosowanie 
dla subspecies, to powinno mieć także 
i dla natio.

Wprowadzenie potrójnej i poczwórnej 
nomenklatury spowodowało protesty ze 
strony wielu systematyków. Zaznaczając 
ich przewlekłość i niewygodę, wyrazili 
oni jednocześnie obawę, że idąc dalej 
w tym kierunku dojdziemy w końcu do 
całkowitej charakterystyki danej jednost
ki taksonomicznej w jednej tylko jej na
zwie; co więcej, że ta ostatnia będzie się 
składać już nie z trzech lub czterech 
terminów lecz z całego ich szeregu.

Do pewnego stopnia obawy te są słu
szne. Upadają one jednak wobec tego, 
że nomenklatura, rozwijając się w tym 
kierunku, ma za zadanie nie dokładne 
charakteryzowanie danej taksonomicznej 
jednostki, lecz ustawienie do pewnego 
stopnia jej filogenezy i zaznaczenie wza
jemnego pokrewieństwa pomiędzy po- 
szczególneini formami. Przytem wątpli- 
wera się wydaje, by wynikła potrzeba 
stosowania nazw składających się z więk
szej ilości słów; albowiem już poczwórna 
nomenklatura uwzględnia najmniejsze je 
dnostki geograficzne, jakie wogóle roz
patrywać można i to może ona mieć zna
czenie raczej teoretyczne niż praktyczne. 
W ogromnej bowiem większości przypad
ków tak dokładne zanalizowanie rodo
wodu danej formy napotyka nieprzezwy
ciężone trudności.

Ostatnią wreszcie jednostką taksono
miczną, wprowadzoną przez Semenowa 
Tian-Szanskiego, je s t  aberacya. Jest to 
już typ czysto indywidualnej zmienności. 
Aberacya różni się od swej formy ma
cierzystej zwykle tylko barwami, jakkol
wiek występują w niej nieraz dość zna
czne różnice morfologiczne. ’ Charaktery
styczne w pojawianiu się aberacyi jest 
to, że u potomstwa jednej samicy cechy
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aberatywne mogą być rozwinięte w roz
maitym stopniu, lub też u niektórych 
osobników mogą zupełnie nie występo
wać. Cechy aberatywne nie dziedziczą 
się. Pojawianie się aberacyi zależne jest 
od przypadkowych wpływów, działają
cych na dane osobniki w różnych sta- 
dyach ich rozwoju (np. na jajka, gąsie
nice, larwy lub poczwarki u owadów); 
zależność pojawiania się aberacyi od wa
runków geograficznych je s t  żadna, lub 
też sprowadza się do minimum.

Jak  z powyższego widać, do pojęcia 
aberacyi Semenów Tian-Szanski nie wpro
wadza również nic nowego.

Termin varietas Semenów Tian Szan- 
ski usuwa z nomenklatury zupełnie, co 
należy przyjąć z całem uznaniem. W ten 
sposób bowiem znika w nomenklaturze 
termin, który łączył w sobie cały szereg 
najróżnorodniejszego rodzaju pojęć i po
wodował tylko nieporozumienia. W praw
dzie można było, pozostawiwszy stary 
termin „varietas“, nadać mu nowe zna
czenie, to je s t  oznaczyć nim, jak  to pro
ponuje Alferaki *), pewną dokładnie okre
śloną jednostkę taksonomiczną, odpowia
dającą dajmy na to pojęciu subspecies 
łub morpha. W takim jednak razie spra
wa wikłałaby się w dalszym ci?gu: al
bowiem popierwsze, możnaby dyskuto
wać nad tern, co mamy tym terminem 
oznaczać, podrugie zaś nieporozumienia 
przez identyfikowanie „nowych" varietas 
ze „staremi“ trwałyby nadal. Usuwając 
zaś nic niemówiący termin varietas, s ta 
wiamy na jego miejsce nowe, które od
powiadają już zupełnie dobrze skrystali
zowanym pojęciom jednostek taksono
micznych, i sprawa rozstrzyga się zupeł
nie jasno.

Janusz Domaniewski.
(Dok. nast.).

’) A lferaki. E in ig e  B em erkungen iiber die 
A rbeit von A. Sem enów  T ian-Shansky—„Die Ta- 
xonóm ischen G renzen der A rt nnd ih re r  U nte- 
rab te ilungen". B iolog. Z eitsch rift. M oskwa, 1910, 
tom  I.

Z powodu artykułu „Kryteryum filo
zoficzne z dziedziny matematyki1*. 

(Wszechświat Na 9).

W artykule, o którym mam zamiar mó
wić tu taj,  p. W. Kuszell stara się zapomocą 
metody matematycznej rzucić pewne światło 
nad podstawowe zagadnienie bytu. Niedo- 
tykając zupełnie samej treści wniosków, osta
tecznie wysnutych, pragnę jedynie wykazać:
1) że przejście od pojęć, pewników i twier
dzeń matematycznych do wyników o tak 
olbrzymiej, metafizycznej doniosłośoi, nie jest 
bynajmniej tak  bezpośrednie ani tak  łatwe, 
jakby się to mogło wydawać po przeczyta
niu notatki p. K. komuś, mało obeznane
mu ze stanem współczesnym zagadnień, sto
jących na rubieży pomiędzy zdobyczami wie
dzy ścisłej a hypotezami metafizyki; 2) że 
w poszukiwaniu tego przejścia autor a r ty 
kułu  popełnił błędy lub przeoczenia, łamiące 
sam kościec jego rozumowania.

Czytamy w końcu ar tyku łu  o „wywodzie 
matematycznym, dowodnie przekonywają
cym, że wogóle tcszelka nieskończoność jest 
urojeniem“ (podkreślenia moje). Gdzie ten 
wywód? Kto wypowiada sąd o postaci tak 
kategorycznej, ten winien zarówno określić 
ściśle treść użytych pojęć, jakoteż uwzględ
nić cały materyał, należący do odpowiednie
go zakresu myśli i wiedzy. Tymczasem,
0 ile chodzi o rozległość użytej podstawy, 
wystarczy zaznaczyć, że p. Kuszell, poprze
stając na paru elementarnych przykładach
1 orzeczeniach, pomija zupełnie całą dzie
dzinę tworów idealnych, określonych i wcie
lonych już do biegu myśli matematycznej, 
a zwanych liczbami cantorowskiemi, kardy- 
nalnemi i porządkowemi, cały zakres teoryi 
mnog. ści. Można zajmować względem tych 
roztrząsań i zdobyczy stanowisko krytyczne, 
nawet bardzo krytyczne, ale nie wolno nie 
wiedzieć o nich lub przemilczać je, gdy się 
bada istotę pojęcia nieskończoności.

Teza p. K. jest właśnie dlatego niebez
pieczno, że jeden jedyny przykład liczby 
czy wielkości nieskończonej ściśle zdefinio
wanej, wolnej od wewnętrznych sprzeczno
ści i nadającej się do określonych i owoc
nych działań matematycznych, będzie dla 
niej wprost zabójczy—gdy tymczasem przy
kłady korzystne, choćby najliczniejsze, mogą 
czerpać swą paradoksalność jedynie z braku 
właściwego określenia użytych pojęć lub nie- 
zdarności tego określenia *), i bynajmniej

ł) O  definicyaeh, zaw ierających  błędne koło, 
pisał m. i. w  artyku łach  polem icznych H. Poincare.
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tedy jej nie popierać. Sformułujmy jednak 
dokładnie sam przedmiot sporu. Jakie zna- 
czei.ie p. Kuszell nadaje w danym razie sło
wom: urojenie, fikcya? Ostatecznie, najzwy
klejsze i najbardziej nieposzlakowane pod 
względem swych legityinaoyj, utwory g e 
ometryczne: prosta i wrgóle linia, powierz
chnia i t,. d. są w pewnem znaozeniu „uro
jeniami", jako przedmioty idealno, wyniki 
abstrakcyi i idealizacyi. Rzeczowa kry tyka 
pojęcia nieskończoności nie może tedy pole
gać na akcentowaniu wspomnianych wyra
zów, bez ścisłego określenia ich użytku w da- 
nem zagadnieniu; k ry tyk  winien natomiast:

1) zbadać, czy wogóle pojęoie nieskończo
ności nie zawiera w sobie zasadniczej sprze
czności wewnętrznej, nie dającej się usunąć 
i rozwikłać;

2) roztrząsnąć pytanie, czy pojęcie to, bo
daj wolne od sprzeczności, nie powstaje je
dnak w sposób tak  zasadniczo odmiengy od 
sposobu powstawania innych pojęć matema
tycznych, że nie można go zupełnie używać 
równorzędnie, z równą pewnością i ścisłością 
(v.: „Metafizyka11 ks. pr. Gabryla).

J a k  się zdaje p. K. obrał w analizie swych 
przykładów pierwszą drogę, bardziej rady
kalną i w razie zdobytego przezeń rzekomo 
wyniku zwalniającą od dalszych rozważań. 
Przyjrzyjmy się tedy wytkniętym w a r ty 
kule sprzecznościom. Z krzywizny prostej, 
równej zoru, wynika podług p. K., że pro
sta, rozważana w geometryi rzutowej, jako 
linia zamknięta, musi być kołem o nieskoń
czenie wielkim promieniu—i stąd płynie pe
wien „absurd, bijący w oczy“. Istota błędu 
popełnionego w tym przypadku przez p. K., 
a odbierającego wszelką wartość dowodową 
owemu absurdowi, polega: 1) na przenosze
niu zgoła nieuzasadnionem własności kół 
o promieniu skończonym na ów nowy i nie 
określony dokładnie twór— koło o promieniu 
nieskończonym (teorya mnogości dała sobie 
już dawno radę z wielu paradoksami o po- 
dobnem źródle); 2) w związku z tem na za
łożeniu, że skoro promień krzywizny jest 
wszędzie „nieiskończony “, to wszędzie jes t—- 
jednakowy. Skąd a priori pewność, że nie
skończoność jest czemś bezwzględnie jedno- 
rodnem, zawsze jednakowem? Teorya mno
gości w zakresie czysto arytmetycznym za
dała kłam takim uprzedzeniom. W innej 
dziedzinie: wielkości ciągłych, geometrycz
nych, należy tedy w podobnych wnioskowa
niach co najmniej— zachować wielką ostroż
ność. (Gdzie określenie, bodaj prowizorycz
ne, równość odcinków: „nieskończenie wiel- 
kich"?). Ostatecznie prosta może być uwa- 
żana równie dobrze za koło o nieskończonym 
promieniu, jak  za elipsę, hyperbolę— co kto 
woli. Istotna i ścisła treść podobnych orze
czeń polega jedynie na tem, że skońozony

odcinek prostej może być granicą, do której 
dąży w pewnych warunkach łuk koła, elipsy 
czy' hyperboli, „tracący" swą krzywiznę. 
Wszystko to należy zresztą raczej do me
t ry k i—dla geometryi rzutowej rzecz najistot
niejszą stanowi to, że prosta jest tam k rzy 
wą zamkniętą, a płaszozyzna powierzchnią 
zamkniętą, jak  np. powierzchnia kulista. 
Analiza pojęcia, oznaczonego przez termin 
„zamknięty11 oraz odwzorowanie poglądowe 
stosunków, zachodzący oh w płaszczyźnie ge
ometryi rzutowej, na jakiejś powierzchni, 
zawartej w obrębie skończonym—oto bada
nia, bliższe istoty wyrażanych trudności m e
todycznych. Pozwolę sobie tutaj jeszcze na 
parę przykładów, które oświetlą dość w yra
ziście przyczynę niejednego kłopotliwego p a 
radoksu, tkwiącą w nieuzasadnionym i po
wierzchownym przeskoku od własności pe
wnego tworu zmiennego do tworu, stano
wiącego jego granicę. Tak z w. funkcya kla
sy pierwszej (R. Baire i in.) stanowi np. 
granicę ciągu funkcyj ciągłych; z tego j e 
dnak bynajmniej nie wynika, że musi być 
również ciągłą. Dalej, w zakresie geome
trycznym punkt może być uważany za g ra
nicę, do której zdąża odcinek, malejący „nie- 
ograniczenie", kwadrat, koło o promieniu 
malejącym nieogr. i t. d. Czy dlatego mo
żemy—uważając punkt jednocześnie za koło
0 nieskończenie małym promieniu i za nie
skończenie mały odcinek, i podkreślając nie
dorzeczność orzeczeń w rodzaju: „punkt-koło 
ma za promień odcinek nieskończenie mały, 
a więc punkt, czyli znów koło o nieskoń
czenie małym promieniu" — wnioskować 
z takich przesłanek, że pojęcie punk tu  jest 
czemś sprzecznem w sobie, jakiemś „uroje
niem"? Ja k  mi się zdaje, część wątpliwości, 
nawiązanych przez p. K. do jego przykładu 
geometrycznego, jest właśnie tego rodzaju.

P. Kuszell mówi dalej: „Gdyby różniczki 
były nieskończenie małe, to wszystkie były
by sobie równe"... Dziwi mię wielce, jak 
autor, nie uznając samego pojęcia nieskoń
czenie małych (aktualnych), a, ćo ważniej
sza, nie kusząc się o jakieś naukowe, bodaj 
prowizoryczne, określenie tego pojęcia, może 
jednak inówić o równości nieskończenie ma
łych. J a k  ta  równość jest określona? Jaki 
sens takiego orzeczenia? W danych w arun
kach jest ono zupełnie pozbawione treści—
1 dlatego wprost nie może stanowić przed
miotu żadnego sporu. W innych— wymaga
łoby rozwinięcia i uzasadnienia.— Wobeo tej 
uwagi dokładniejsze roztrząsanie dalszej ar- 
gumentacyi autora w odnoszącym się tutaj 
zakresie, a w szczególności niezrozumiałego 
dla mnie zdania: „Gdyby różniczki były so
bie równe, całkowanie niemogłoby wyzna
czać krzywych" — jest zupełnie zbyteczne. 
Że analiza współczesna w dziedzinie podstaw
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rachunku różniczkowego i całkowego obcho
dzi się bez rozważania jakichś leibnizowskich 
elementów nieskończenie małych, aktualnych, 
to rzecz powszechnie wiadoma. Jak ą  zaś 
rolę gra jednak pojęcie nieskończoności w sa
mym procesie przejścia do granicy, stoso
wanym w tej dziedzinie na każdym kroku— 
to znów zagadnienie zasadnioze w stosunku 
do rozpatrywanego tematu, a nie dotknięte 
przez p. K. Niedostateczność innych a rg u 
mentów p. K. wynika, niezależnie od ich 
poszczególnej wartości, zarówno z ogólności 
i bezwzględności tezy, sformułowanej w koń
cu artykułu, a przytoczonej tu ta j ,  jak  z nie
pomiernej szczupłości uwzględnionego ma- 
teryału naukowego.

Obok właśoiwej teoryi mnogości, rzuca 
pewne światło na pojęcie nieskończoności 
teorya i klasyfikacya funkcyi „rosnących 
nieskończenie" (Dubois — Reymond, Bozel 
i in.). Prof. Klein w kursie „Eiementarma- 
thematik \rorn hoheren S tandpunkte au s“ 
podaje ciekawy przykład wielkości geome
trycznych nieskończenie małych, ściśle zde
finiowanych („kąty" pomiędzy kołem czy 
też— o ile mnie pamięć nie zawodzi— dowol
ną krzywą, a styczną, odpowiednio określo
ne i poddane pewnym zasadom rachunko
wym). Nie będę zresztą mnożył wzmianek 
i przykładów. Uwagi powyższe mają cha
rak ter  czysto metodyczny, a przytem d o ty 
czą jedynie biegu myśli p. K. w rozpatry
wanym artykule, a nie innych możliwych 
argumentów przeciwko lub za prawowitością 
pojęoia nieskończoności. Gdybym zaś chciał 
wypowiedzieć jakiś własny sąd ogólny o po- 
ruszonem zagadnieniu, to uzasadnienia tego 
sądu— wobec trudności filozoficznych i ogro
mu materyału — nie potrafiłbym zamknąć 
w ramach parusetwierszowego ar tyku łu .

T. Łazowski.

Korespondencya Wszechświata.
Św iatło zwierzyńcowe.

Lipsko w ziemi radomskiej.

Dnia 17 marca światło zwierzyńcowe za
uważyłem o 7 h30m (cz. śr. warsz.). Przedtem 
niebo było całkowicie chmurami pokryte. 
Światło zwierz, wydało mi się z górą trzy 

azy silniejsze od Drogi Młeczuej w okoli cah

Woźnicy. Po upływie kilkunastu minut nie
bo się znowu zachmurzyło, i dopiero o 9,h0 
chm ury ustąpiły. Światło zodyakalne było 
tylko półtora raza silniejsze od tejże okolicy 
Drogi Mlecznej. Wierzchołek tró jkąta  koń
czył się wtedy między Plejadami a Hyada- 
mi. Trójkąt światła zod. wydał mi się n ie
co wygiętym, wypukłością zwróconym na 
południe. Silny wiatr. Migotanie gwiazd 
bardzo silne. Powietrze nawet nad horyzon
tem niezmiernie przejrzyste: na samym ho
ryzoncie widać gwiazdy 3-ej wielkości. Od 
9h20m do 9h30m jasność światła zwierzyńco
wego =  jasności Drogi Mlecznej w Woźnicy. 
Od pół do dziesiątej światło zodyakalne g a 
snąc stopniowo (zachodząc?) znika zupełnie 
o 10h10m.

Nazajutrz, d. 18 marca pogoda sprzyjała 
spostrzeżeniom nad tem zdumiewającem, 
a dotąd wciąż jeszcze zagadkowem zjawis
kiem. O 7h,5m światło zwierzyńcowe wyglą
da jak  trójkąt, stojący na lewej (południo
wej) połowie podstawy, którą tworzy jesz- 
oze zorza wieozorna. Podstawa ta  zaczyna 
się od a Andromedy i na wysokości tejżo 
gwiazdy ciągnie się równolegle do horyzon
tu, sięgając konstalacyi Wieloryba. W y ra 
stające z niej światło zodyakalne o parę s to 
pni na południe mija 7 Arietis, z drugiej 
strony sięgając |x Ceti, nie dobiega Plejad. 
Natężenie w stosunku do Drogi Mlecznej 
w Woźnicy wynosi 2 . O 7h30m światło jest 
jaśniejsze (3), najwybitniej zaś występuje
0 7h45m, gdy natężenie jego w tymże sto 
sunku wynosi 4. Podstawa zorzy znikła
1 widać tylko charakterystyczny trójkąt wła
ściwy światła zod., zawarty z jednej strony 
między a  i [3 Arietis, a z drugiej do tykają
cy [Ł Ceti. Teraz już wierzchołek trójkąta 
kończy się między Plejadami a Hyadami. 
O 8h, 0 —-światło cokolwiek słabsze (3), a o 
8h30m—tylko półtora raza silniejsze od D ro
gi Mlecznej. O 9h,0 jasność światła zwierzyń
cowego jest równa jasności Drogi Mlecznej, 
w kilka minut potem już dwa razy mniej • 
sza i gdym o 9h30m wyjrzał raz jeszcze, nie 
mogłem już  dostrzedz ani śladu tak  w spa
niałego przed godziną zjawiska.

Częściowe zachmurzenie nieba nad zacho
dem następnego wieczora nie pozwala na 
żadne spostrzeżenia nad światłem zodyakal- 
nem. Luka w chmurach sugeruje kopuli- 
sty  kształt światła zwierzyńcowego.

Dnia 20 marca o 8h50m światło zwierzyń
cowe, widzialne dość wyraźnie, posiada ra- 
ozej kształt trapezu, którego górny krótszy 
bok nie dobiega Plejad; jeden z boków nie- 
równoległych graniczy z a  Arietis, drugi 
z parą £, o Tauri; górna granica zupełnie 
niewyraźna. Blask dwa razy silniejszy od 
jasności Drogi Mlecznej w Woźnicy. O 9h50m 
światło zwierzyńcowe prawie dwa razy słab
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sze od Drogi Mlecznej—ledwo-ledwo widzial
ne. Poza temi godzinami częściowe zachmu
rzenie nad zachodem przeszkadza obserwaoyi.

Jan Ludwiński.

O D P O W IE D Ź .

Wobec czytelników Wszechświata poczu
wam się do obowiązku wyjaśnienia:

1) że dzieło Kuglera „Die babylonische 
Mondrecbnung" ukazało się istotnie w roku 
1900, nie zaś 1910, jak zostało podane w mo
jej notatce wskutek błędu drukarskiego, po
dobnież, jak  w liście p. Niemojewskiego w y
drukowano „Mondrechnungen“ zamiast „Mon- 
drechnung“;

2) że co do treśoi dzieła Kuglera, to utrzy- 
muję, jak  i pierwej, że przemawia ona prze
ciw przypuszczeniu znajomości precesyi przez 
babilończyków. Tegoż zdania jest Karol 
Bezold, profesor asyryologii na uniwersyte
cie w Heidelbergu, który w swem dziele 
„Astronomie, Himmelsschau und Astrallehre 
bei den Babyloniern“, Heidelberg 1911, po
wołuje się (na str. 17) na wyżej wymienio
ną pracę Kuglera, jako na obalającą przy
puszczenie o znajomości precesyi przez ba
bilończyków;

3) że między odkryciem jakiegoś zjawiska 
a jego wytłumaczeniem zaohodzi wielka ró
żnica, i z tego, że Hipparch nie znał praw
dziwej przyczyny precesyi, bynajmniej nie 
wynika, iż nie on pierwszy odkrył to zja
wisko, o co mi właśnie chodziło;

4) że sam ty tu ł  mej notatki wyklucza 
wszelką mowę o wytłumaczeniu; chodziło mi 
jedynie o to „kto pierwszy odkrył zjawisko 
precesyi"? Cała astronomia starożytna była 
astronomią sferyczną, badała zjawiska wi
dzialne, nie zaś istotne, i Hipparch, odkry
wając zjawisko precesyi, nie stanowił wy
jątku;

5) że wobec tego zupełnie zbyteeznem 
było opowiadać czytelnikom, „co właściwie 
odkrył Hipparch*, gdyż jestem pewny, iż 
wszyscy czytelnicy wiedzą lub mogą się do
wiedzieć z każdego podręcznika kosmografii, 
na ozem polega zjawisko precesyi; wiedzą 
również, że przed Kopernikiem istotne ru 
chy planet znane nie były. Wiedząc zaś to, 
doskonale, bez wszelkich wyjaśnień, mogą 
zrozumieć, co właściwie mógł ódkryć Hip
parch i co rzeczywiście odkrył;

6) że po wypowiedzeniu się Fr. Cumonta, 
najlepszego znawcy astronomii i astrologii

starożytnej, zdanie panbabilonisty Alfreda 
Jeremiasa nic w tej rozstrzygnigtoj już kwe- 
styi zmienić nie może. Za rozstrzygniętą 
zaś uważają ją tacy badacze, jak Cumont 
(słowa przytoczone w mojej notatce), Be
zold, który powiada:

„Aber auch der Ruhm dor Entdeckung 
der „Pracession", des Vorrii:kens des Friih- 
lingspunktes naoh Westen, wird nach dem 
jetzigen Stand der Assyriologie zunaohst 
dem gefeierten Begrtinder der Trigonome- 
trie, Hipparchos aus Nikiia in Bithynien 
(ca. 160— 125), dem Astronomen von Rho- 
dos, yerbleiben“ (C. Bez dd, Astronomie, 
Himmelsschau und Astra! ehre b. d. Baby- 
lonierii, 1911, str. 16 i IV;

7) czy notatka moja m ^ła obudzić mnie
manie, „jakoby sprawa pre isyi na Hippar- 
chu się skończyła11, —  pozc Lawiam sądowi 
czy telników.

Jan O. hłowsk\

Kalendarzyk as t ron om iczny  na maj r. b.

Merkury jest niewidoczny.
Wenus przyświeca w oiągu dwu godzin 

po zajściu słońca w półnoono-zachodniej s tro
nie widnokręgu; warunki widzialności po
lepszają się.

Mars widoczny jest w pierwszej połowie 
nocy na zachodzie, jako jasna czerwonawa 
gwiazda, szybko poruszająca się między gwia
zdami na wschód. Pomiędzy 10 a 16 maja 
przechodzić będzie poprzez gromadką gwiazd 
Praesepe, widoczną dobrze gołein okiem 
w postaci mglistego płatka. Mimo gęsto 
tam skupione gwiazdy, planeta przesunie się 
pomiędzy niemi, nie sprawiając zakrycia. 
Mars oddala się od nas; blask i średnica j e 
go zmniejszają się szybko.

Jowisz może być obserwowany późną no
cą nizko na połudn.-wschodzie.

Saturn na początku miesiąoa widzialny 
jest wieczorami przez czas krótki po zajściu 
słońca.

Pełnia księżyca 9 -go.

Tad. Banachiewicz,
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