Recenzje

265

pokrótce życie i działalność Jana Jerzego Forstera — odsyłając interesujących
się bliżej tą „najcharakterystyczniejszą postacią w ieku O św iecenia” do arty
kułu prof. Aleksandra Birkenm ajera w P olskim Słowniku Biograficznym,
gdzie znajduje się obszerna bibliografia Forstera.
Jan Jerzy Forster —j; syn pastora z okolic Gdańska — był rzeczyw iście
jedną z oryginalniejszych postaci doby Oświecenia. Mając lat jedenaście zw ie
dził z ojcem niem al całą Rosję, mając lat osiem naście w ziął udział w zorga
nizowanej przez kapitana Jam esa Cooka, trw ającej trzy lata, podróży dookoła
świata. Miał duże zdolności literackie, których św iadectw em jest doskonały
opis tej podróży przetłum aczony na w szystkie języki europejskie i książka
Ansichten von Niederhein. Forster posiadał obszerne wiadom ości z zakresu
w szystkich gałęzi przyrodoznawstwa, fizyki, chem ii i geografii, interesow ał
się historią, filozofią, naukam i hum anistycznym i i sztuką; znał czynnie lub
biernie kilkanaście języków, korespondował z najw ybitniejszym i ludźmi
swoich czasów. Do Polski udał się w 1784 r., by objąć na akadem ii w W ilnie
katedrę historii naturalnej; w ykładał tu przez trzy lata. Przetłumaczony przez
W. Zawadzkiego diariusz Forstera pow stał w okresie jego podróży z K assel
do Wilna w 1784 r. i z Wilna do Getyngi w 1785 r.
W acław Zawadzki nie om awia w e w stępie i nie interpretuje Dziennika
podróży po Polsce; chyba postępuje słusznie — diariusz Forstera czyta się
bowiem z tym w iększym zainteresowaniem .
Sprawą dyskusyjną natom iast są komentarze. Dla jakiego odbiorcy prze
znaczono je? Czytelnikiem Dziennika podróży po Polsce będzie najprawdo
podobniej bądź specjalista, bądź amator — interesujący się historią i historią
nauki; zarówno jeden, jak i drugi w ie niew ątpliw ie coś niecoś o księciu S ta
nisław ie Poniatowskim , Antonim Tyzenhauzie, M ichale Poniatowskim czy
Adamie Kazim ierzu Czartoryskim — a kom entarze autora nie wykraczają
w tym w ypadku poza fakty ogólnie znane. Sprawa celow ości komentarzy tego
typu w periodykach specjalistycznych jest jednak zagadnieniem do szerszej
dyskusji.
Poza tym odsyłacze, w które zaopatrzony jest przekład diariusza Forstera,
są jak najbardziej celowe, a opracowane sum iennie.
Toteż dobrze się stało, że „Archiwum H istorii M edycyny” zam ieściło na
sw ych łamach tłum aczenie mało znanego Dziennika podróży po Polsce Jana
Jerzego Forstera.
Irena Stasiewicz

Jean R o s t a n d ,
Jean R o s t a n d ,

L ’atomisme en biologie. Gallimard, 1956, s. 280.
A u x sources de la biologie. Gallimard, 1958, s. 274.

Jean Rostand jest autorem licznych dzieł z zakresu historii nauki, w szcze
gólności zaś nauki biologicznej. Historia ew olucji w ielkich idei, kształtow a
nie się kategorii naukowych i filozoficznych na przestrzeni dziejów — oto
ulubiony tem at Rostanda. Tą problematyką zajm uje się autor i w dwóch n ie
dawno w ydanych książkach. Składają się one z odrębnych esejów, publiko
wanych poprzednio w różnych czasopimach, przeważnie w „Revue d’Histoire
K . H . N . i T. — 7
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des Sciences”. Ta luźna kompozycja książek jest rekom pensowana w ewnętrzną
logiką sam ych rozpraw. Przejaw ia się ona w dążeniu autora do w ykazania
historycznego procesu kształtow ania się pojęcia jednostki dziedzicznej i cech
nabytych oraz aktualnego poglądu nauki na té kategorie. Są to w ięc proble
m y żywo dyskutow ane w historii i filozofii nauki.
Pierw sza z książek A tom izm w biologii rozważa pasjonujące współczesną
naukę zagadnienie jednostki dziedziczności — genu. Autor nie zajm uje się
przy tym analizą biochemiczną składu jednostki dziedzicznej, lecz staw ia sobie
zadanie „nakreślenia ew olucji idei, które doprowadziły do współczesnego poję
cia elem entu dziedzicznego — albo genu”. Zgodnie z Yves D elage’m 1 rozważa
on historię problem u dziedziczności z punktu w idzenia sporu dwóch nurtów,
a m ianowicie: m ikrom erystów (mikros — mały, m eristes — dzielący) i organicystów .'O rganicyści rozpatrują dziedziczność jako zjaw isko globalne i jedno
lite. Zdaniem Rostanda historia w ypow iedziała się po stronie mikromerystów,
tj. zw olenników istnienia w organizmie niezależnych od som y jednostek dzie
dzicznych. Odkrycia biologii m endlow skiej w interpretacji teorii chrom osom alnej dobrze uzasadniły teorię mikromerystów.
Ża prekursora m ikrom erystów uważa Rostand M aupertuisa. Ten m ate
m atyk francuski w m ałym dziełku Venus physique (r. 1745) dowodził, że
w poczęciu potom stwa biorą udział określone cząsteczki obu rodziców, tzw*
cząsteczki nasienne (particules seminales). K ształtują one strukturę anato
miczną i fizjologiczną poszczególnych narządów. Specyfika narządu zależy od
specyfiki cząsteczki. Serce np. nie może być zbudowane z cząsteczki, z której
pow staje głowa i na odwrót. M aupertuis przy tym w przeciw ieństw ie do
współczesnych m ikrom erystów uw ażał przekazywanie potom stwu cech naby
tych przez rodziców za rzecz oczywistą.
A nalogiczne do M aupertuis stanow isko w zagadnieniu dziedziczności zaj
m ował w ielk i biolog francuski Buffon. Autor Histoire naturelle, suivie des
époques de la naturę (lata 1749— 1789) sądził, że żyw e istoty są utworzone
z niezniszczalnych i pierwotnych m olekuł. N owy osobnik m iał być wynikiem
zm ieszania się m olekuł m ęskich i żeńskich. Rodzaj płci jest — jego zdaniem —
uwarunkowany przewagą ilościową nasienia jednej z płci biorących udział
w zapłodnieniu.
W sto lat później Herbert Spencer głosi rów nież koncepcję atomistyczną
w zakresie dziedziczności. Rozwija on pojęcie „jednostek fizjologicznych”
podobnych do Elementar Organismen Brückego z r. 1861. Zdaniem Spencera
jednostki te są rozm ieszczone w komórkach reprodukcyjnych. N ie są' to jednak
zalążki przyszłych narządów — jak głosiła teoria M aupertuisa — lecz elem enty
charakterystyczne gatunku, warunkujące reprodukcję w łaściw ej form y gatun
kow ej. Zdaniem R ostanda-poglądy Spencera o segregacji jednostek dziedzicz
nych w komórkach rozrodczych zbliżone są do późniejszej teorii genów z tą
różnicą, że Spencer stoi na stanow isku dziedziczenia cech nabytych.
Dłużej zatrzym uje się autor A tom izm u w biologii na teorii pangenezy Dar
w ina. Jak w iad om o 2 — centralne m iejsce w tej teorii zajm uje pojęcie gem 1 Yves D e 1 a g e, Hérédité . et les grands problèmes
de la biologie
générale. Schleicher, 1903.
2 Por. np. w tym numerze „Kwartalnika” artykuł A. P a s z e w s k i e g o
Darwinizm.
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muli. Darwin przypuszczał, że prócz zw ykłego sposobu rozm nażania się kom ó
rek przez podział istnieje jeszcze inny polegający na tym, że kom órki mogą
oddzielić od siebie drobne ziarenka — gemmule, sw obodnie krążące po całym
ciele. Gemmule zbierające się w pąkach roślin oraz w komórkach rozrodczych
reprodukują kom órki podobne do tych, z jakich sam e pochodzą 3.
Teorię pangenezy podejm uje siostrzeniec Darwina, Galton, w dziele
A Theory of H eredity (1875 r.). Dążył on jednak do podważenia stanow iska
Darwina, w którym centralne m iejsce zajm uje teoria doboru naturalnego
1 związana z tym teza o przekazywaniu cech nabytych. Główną ideę Galtona
rozwinął A. W eismann (1834—1914) w sform ułowanej przez siebie teorii
ciągłości plazmy zarodkowej.
Należy podkreślić, że Rostand traktuje zbyt jednostronnie teorię pange
nezy Darwina. Rozważa on ją w yłącznie w aspekcie doktryn atom iśtycznych
i zupełnie już bezpodstawnie twierdzi, że teorie Galtona i W eismanna są
kontynuacją darw inowskiej teorii dziedziczności. Pow szechnie bowiem w ia 
domo, że w ystąpienie na scenę naukową teorii Galtona, W eismanna, Mendla
rozpoczyna okres zaciętej w alk i z darwinizm em . Dopiero aktualne osiągnięcia
przyrodozilawstwa stępiły pozorne często — jak się okazało — przeciw ieństw a
m iędzy genetyką klasyczną a darwinowską teorią ewolucji, tak że — być
może — w niedalekiej przyszłości nastąpi okres spraw iedliw ej oceny w kładu
zwalczających się nurtów w biologię w spółczesną i w yrzucenia p lew błędnych
idei jeszcze się w niej błąkających.
Niestety, Rostand nie w idzi ani tych sprzeczności ani procesu zbliżania
się nurtów w genetyce, pragnąc za w szelką cenę dowieść istnienia słuszności
wyłącznie po stronie mikromerystów.
Przystępując dalej do analizy teorii idioplazmy Naegelego autor stw ier
dza, że jest ona całkow icie spekulatyw na. Jak wiadomo, głów na m yśl tego
uczonego polega na wyróżnieniu w ciele organizmu specjalnej substancji protoplazmatycznej, tzw. idioplazmy, która m a być podścieliskiem cech dzie
dzicznych i w której znajdują się zawiązki w szelkich w ogóle znam ion orga
nizmu.
Zastanawiając się nad poglądam i de Vriesa, Altmana, H ertw iga poświęca
Rostand szczególną uwagę koncepcjom W eismanna. Uczony ten — m ów i słusz
nie autor — ze szczególną siłą podkreślał zdolność organizmu dziedziczenia
w łaściw ości wrodzonych, negując jednocześnie jakąkolw iek bądź m ożliwość
dziedziczenia cech nabytych. Rostand bardzo w ysoko ocenia teorię W eismanna
nieśm iertelności i ciągłości komórek rozrodczych, czyli ciągłości plazm y zarod
kowej (Kontinuität des Keimplasmas). Jest to — zdaniem autora — pierwsza
próba sform ułowania teorii dziedziczności, zgodnej z obserwacjam i cytolo
gicznymi.
';
Na m arginesie, niestety dość często powierzchownych, jakkolw iek cieka
w ych rozważań Rostanda w arto przypomnieć, że jeszcze w r. 1897 znakom ity
biolog Nusbaum -Hilarowicz w obszernej rozprawie o dziedziczności, z godną
podziwu w nikliw ością i trafnością a zarazem bezstronnie ocenił pew ne pozy
tyw ne elem enty teorii Weismanna (np. zwrócenie uw agi na doniosłość procesu
płciowego w pow staw aniu zboczeń dziedzicznych), w ykryw ając jednocześnie
3
Por. Karol D a r w i n , Zmienność zw ierzą t i roślin w stanie kultury.
W arszawa 1888. Rozdz. XVII. Prowizoryczna teoria pangenezy, s. 318—357.
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w rozważaniach Weismanna w iele sprzeczności logicznych i argumentów
zupełnie sprzecznych z wiedzą morfologiczną i fizjologiczną. System at W eis
manna — zdaniem Nusbąuma — przypomina zbiór spekulatyw nych hipotez
spotykanych w dziełach m etafizyków, lecz bardzo rzadko występujących
w pracy przyrodnika. N iestety Rostandowi daleko do krytycyzm u Nusbauma,
jakkolw iek pracę swą napisał w 60 przeszło lat po nim.
Po W eismannie następuje okres Mendla i Morgana, czyli okres doświad
czalnego uzasadnienia mikromeryzmu.
Mendel odkrył prawa dziedziczności (tzw. reguły Mendla) jeszcze w 1865 r.,
lecz odkrycie to przeszło wówczas niepostrzeżenie 4. Dopiero w 1900 r. odkryli
je ponownie, niezależnie od siebie, trzej uczeni. Pierw szy z nich de. Vries
dowodził przy tym, że w komórkach rozrodczych istnieją m aterialne czynniki
(Träger) odpowiadające każdej cesze, przenoszącej się z rodziców na potom 
stwo. W m iesiąc później stw ierdził to samo botanik niem iecki Correns i pra
w ie jednocześnie botanik w iedeński Erie Tchermak. „Od tego czasu — pisze
Rostand — datują się narodziny doświadczalnej nauki o dziedziczności tj.
genetyki” (s. 42). W dalszych rozważaniach na ten tem at w ydaje autor sąd
co najm niej przesadny, mówiąc, że „odtąd atomizm podbił biologię tak, jak
w swoim czasie podbił chem ię” (s. 44). Wydaje się, że ten apodyktyczny i zu
pełnie nieadekw atny w niosek dostatecznie jasno charakteryzuje sposób teore
tyzow ania Rostanda.
Dalej autor obszernie i w interesujący sposób kreśli obraz w alki zw olen
ników i przeciwników mendelizmu. W ypowiadając się jako zdeklarowany zw o
lennik genetyki klasycznej uważa on, iż teoria chromosomalna jest prawdą nie
podlegającą wątpliw ości. Omawia następnie prace Morgana na przykładzie t
m uszki owocowej (Drosophila) i poglądy tego biologa na gen — niezależną
jednostkę zajmującą określone m iejsce w chromosomach i posiadającą w łaści
wość autoreprodukcji, tj. zdolność realizacji sw ojej w łasnej syntezy. A nali
zując historyczny i szczegółowy rozwój pojęcia genu dochodzi Rostand do
wniosku, że teoria genotypowa obaliła bez reszty tezy szkoły Lamarcka
o m ożliw ości przekazywania przez rodziców potom stwu m odyfikacji som a
tycznych czyli dziedziczenia cech nabytych w ontogenezie. Nie podejmując
dyskusji na ten tem at warto tylko przypomnieć, że polem ika w okół zagadnie
nia dziedziczenia cech nabytych toczy się nadal z niesłabnącą siłą. Wraz
z ewolucją klasycznej genetyki, która ma już obecnie w iele stycznych punk
tów z klasycznym darwinizmem, zostało zrewidowane w znacznej mierze
dawne niezłom ne i negatywne stanow isko genetyków wobec lam arckowsko-darw inow skiej koncepcji dziedziczenia cech; Rostand jako św iatły historyk
nauki m ógł zauważyć zmiany, jakie zaszły w ostatnich latach w dziedzinie
sporów biologicznych. Po co w ięc apodyktyczne sądy zm niejszające wartość
jego naprawdę interesującej pracy?
Ton tak i i nie zawsze bezstronne sądy w ystępują też w dalszej części
książki, luźno już tylko związanej z główną tem atyką. Są to szkice o Leeuw enhoeku, Kartezjuszu i Diderocie, H elw ecjuszu i M onteskiuszu oraz o ich roli
4
I. M e n d e l sform ułował sw oje sław ne reguły w rozprawce Versuche
über Pflanzenhybriden, opublikowanej w „Verhandlungen des Naturforschen
den Vereins in Brün”, IV, 1865, s. 3—47.
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w biologii. Z tego, co autor m ów i o tych m yślicielach, godna jest szczególnie
uwagi analiza w pływ u Diderota na koncepcje Lamarcka.
Ostatnie stronice poświęcą Rostand ostrej krytyce szkoły m iczurinowskiej.
Szczególnie surowo ocenia on poglądy Olgi Lepieszyńskiej o tworzeniu się
typow ych komórek ze struktur niekomórkowych, poglądy Bosziana i innych
zw olenników tej szkoły. Krytyka Rostanda nie jest przy tym zwrócona prze
ciw samej idei samorództwa, lecz przeciw błędom m etodycznym popełnionym
przez Lepieszyńską i Bosziana przy przeprowadzaniu eksperym entów. Sw oje
stanowisko wyraża autor książki, przytaczając list Pasteura z r. 1871 do ch e
mika Fremy. W liście tym tw ierdzi Pasteur, że nie można a priori negować
istnienia samorództwa, a chodzi tylko o przestrzeganie fundam entalnej zasady
unikania błędów m etodycznych przy eksperym entowaniu. Jeżeli ten warunek
zostanie spełniony i dokaże się istnienia sam orództwa — nikt oponować nie
będzie. „Gdyby żył jeszcze ten w ielk i człowiek, nie m ógłby się lepiej w y p o 
w iedzieć na tem at w yników przedstawionych przez doktora Bosziana i panią
Olgę Lepieszyńską” — kończy sw oje rozważania Rostanda (s. 261). Wydaje
się, że w tym przypadku można się z nim całkow icie zgodzić.
Druga książka Jana Rostanda V źródeł biologii jest w łaściw ie przedłuże
niem dyskusji, którą autor prowadził ze zw olennikam i klasycznego d arw inizmu na stronicach A to m izm w biologii. Tam pragnął on zadem onstrować
historyczne zw ycięstw o genetyki form alnej (w jego term inologii — m ikromeryzmu) i bankructwo, obozu przeciwnego. Tu czyni to samo, lecz na przy
kładzie dziejów idei i dziedziczenia cech nabytych. Prawda, na w stępie autor
form ułuje sw oje zadanie o w iele skromniej. „Celem tego studium — powiada —
nie jest przekonanie kogokolw iek bądź, lecz jedynie oczyszczenie pola pod
dyskusję” (s. 16). Lecz w ferworze dyskusji zapomina o tej skromnej zapo
w iedzi i atakuje przeciwników genetyki form alnej w sposób gw ałtowny, trak
tując ich argum enty i dowody jako „czysty w erbalizm ” (s. 40).
Rozpoczyna on sw oje studium od pobieżnego przeglądu starożytnych kon
cepcji wypow iadających się za przekazywaniem potom stwu cech nabytych.
Przechodzi następnie — n ie wspom inając o średniowieczu — do sporu preformizmu z epigenetyką, charakteryzuje „ograniczony transform izm ” Buffona,
który w Historii naturalnej w rozdziale Degeneracja zw ierząt wypow iada po
glądy „w stylu Lamarcka” (s. 17--18).
Zwalczając tezy o przekazywaniu cech, przytacza takie kontrargum enty
preform isty Bonneta, jak fakt, że uszkodzenie, w zględnie usunięcie części
narządów żyw ego organizmu (np. obcięcie ogona u kotów lub psów) w cale nie
przeszkadza normalnemu ukształtow aniu się tych narządów w potom stwie
tegoż osobnika; przechodzi w reszcie do analizy — w zakresie dziedziczenia
cech nabytych — poglądów Lamarcka, Geoffroy Saint-H ilare’a oraz p angenezy D arw ina i w ypowiada się negatyw nie wobec nich.
Traktując narodziny genetyki na rów ni z przewrotem rewolucyjnym , sta 
w ia Rostand na jej czele W eismanna i twierdzi, że „analiza W eismanna tworzy
spoistą całość, całkow icie logiczną i w pew nej mierze, nie dającą się zaata
kować” (s. 38).
Rozważa dalej Rostand niektóre teorie, traktujące zagadnienie dziedzicz
ności z punktu w idzenia jedności somy i narządów rozrodczych. Szczególnie
w iele uw agi poświęca jednemu z przedstaw icieli tego kierunku, F eliksow i
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Dantecowi, profesorowi biologii ogólnej Sorbony. Uczony ten uważał, że nowa
cecha zostaje w tedy przekazywana potom stwu, gdy zdoła ona zm ienić cały
chem iczny stan organizmu. Krótko mówiąc, nowej równowadze organicznej
m usi odpowiadać nowy stan chem iczny ciała. Rostand twierdzi, że te poglądy
są zupełnie gołosłowne. Dopiero — m ów i on — teoria chromosomalna, która
odkryła „zbiór funkcjonalnych w yspecjalizow anych genów ” dała odpowiedź
na pytanie o istotę dziedziczności (s. 41—42). W szelkie eksperym enty przepro
wadzone na przestrzeni lat 1 9 0 0 — 7 1 9 5 0 na rzecz cech nabytych nie w ytrzy
mują — w edług Rostanda — krytyki. W ym ienia on doświadczenia patologa
Boucharda (1912 r.), Charrina, Guyera i Sm itha (1918 r.), które w yw ołały dzie
dziczną kataraktę i w reszcie doświadczenie Brown-Sequarda. Zdaniem Ro
standa zostały one w szystk ie obalone przez doświadczenia de Cuenota i Mutela.
Autor nie przechodzi obojętnie w obec dyskusji biologicznych, jakie toczyły
się w Związku Radzieckim, wydając powierzchowny i niespraw iedliw y
sąd o szkole m iczurinowskiej nazyw ając ją — m itologią miczurinowską.
N aw et sąd Paw łow a o m ożności przekształcenia w toku filogenezy odruchów
warunkowych w bezwarunkowe, zalicza on do- tej'że „m itologii”. Rostand
dorzuca jednak, że pew ne doświadczenia typu m iczurinowskiego są do przy
jęcia. Dowodzą one, że gruntowna zmiana w sposobie żyw ienia komórki może
spowodować pewne zmiany dziedziczne. Nie jest to jednak — uważa autor —
dziedziczenie cech nabytych w sensie weism annowskim . Rostand przytacza
sąd Cuenota i Tetry, że mimo braku doświadczalnych dowodów przekazywa
nia cech nabytych „nie mamy prawa w sposób absolutny przeczyć dziedzi
czeniu cech nabytych, jakkolwiek pozostaje ono niezrozum iałe na aktualnym
poziomie naszych wiadom ości” (s. 54). Jak w idać z powyższego, Rostand,
zajmując tradycyjne stanowisko genetyki formalnej, przejawia jednak w ahania
w kierunku bardziej kompromisowego rozwiązania problematyki cech naby
tych, będącej kością niezgody rozmaitych nurtów współczesnej biologii.
Spośród kilku jeszcze przyczynków z zakresu historii biologii, jakie
zaw iera książka, jak np. Franciszek Bacon jako biolog, Reaumur jako
embriolog i genetyk, w arto zwrócić uw agę na niew ielką rozprawkę Rostanda
o w ybitnym biologu francuskim — Lucien Cuenot (1866—1951). W ydaje się
bowiem, że nie istnieje dotychczas poważniejsza praca omawiająca szczegó
łow o w kład tego uczonego do nauki.
Cuenot rozpoczął badania z dziedziny genetyki, gdy staw iała ona dopiero
pierw sze kroki. Spośród w ielu jego prac o kapitalnym znaczeniu w arto w y 
m ienić doświadczenia w zakresie krzyżowania m yszek szarych z białym i.
Dośw iadczeniam i tym i Cuenot w r. 1902 zadem onstrował słuszność praw
Mendla w królestw ie zwierząt, uzyskując w ynik 198 szarych m yszek na 72 bia
łych, czyli proporcję 2,75 :1 (teoretyczna proporcja m endlow ska w ynosi 3 :1).
W tym samym czasie W illiam Bateson w A nglii dowiódł działania reguł
Mendla na świnkach m orskich i kurach.
Proste reguły Mendla pozwalały przewidywać w sposób prosty i m ate
m atyczny dziedziczenie pew nych cech. To staw iało je w szeregu teorii nauko
w ych. Entuzjastyczny stosunek do niej Rostanda jest w tym zakresie uspra
w iedliw iony. A le istniało niebezpieczeństwo, że reguły tłum aczące tylko pewną
część złożonego procesu dziedziczenia, mogą być uznane za teorię tłumaczącą
dziedziczenie w całej sw ej złożoności. Jak wiadomo z historii nauki, tak się
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też i stało. A le tego nie rozumie już Rostand. Tu przejawia się jego jedno
stronny stosunek do lam arckizm u i darwinizm u w zakresie dziedziczności
niew iele różniący się od dogmatycznego i subiektyw nego stosunku Łysenki
do niew ątpliw ych osiągnięć współczesnej genetyki. Zarówno pierwsza jak
i druga postawa badawcza ham uje rozwój nauki.
Przechodząc do analizy innych prac Cuenota Rostand przypom ina jego
zasługi w w yjaśnieniu skom plikowanego zjaw iska przekazyw ania przez m yszki
białe (albinosy) cech, których same nie posiadają. Dlaczego np. krzyżowanie
białych m yszy z czarnym i daje potom stwo szare, wielokolorowe, lub żółte?
Ponieważ — odpowiada Cuenot — albinizm jest maską, za którą ukrywają się
w ielkie m ożliw ości genetyczne. M yszki sam e pochodzą od różnych przodków,
a w ięc ich spuścizna dziedziczna zaw iera czynniki rozmaitej koloratury. N ie
przejawiają się one wtedy, gdy nie m a uzupełniającego czynnika, którego
obecność jest koniecznym w arunkiem utw orzenia całkow itej pigm entacji, lecz
objawiają się w potom stwie, gdy zostaje ono skrzyżowane z m yszkam i obda
rzonymi pigm entem będącym w łaśnie tym czynnikiem uzupełniającym . W ten
sposób w yjaśnił Cuenot problem atawizmu.
Rozwiązanie problemu tzw. cech letalnych, tj. takich, które powodują
śmierć osobnika, też jest zasługą Cuenota. On poddał rów nież myśl, że można
porównać aktyw ność genu z aktyw nością enzymu. Bardzo skutecznie pracował
nad problem ami ew olucji i przystosowania. Zastosował pojęcie preadaptacji
dla w yjaśnienia harm onii m iędzy formą a środowiskiem zewnętrznym. N ie
sądził, aby środowisko mogło pobudzić w ystąpienie cech przystosowawczych,
niem niej jednak twierdził, że w iele danych em briologicznych w skazuje na to,
że teza Lamarcka o kształtow aniu się w ciągu ontogenezy pew nych cech nie
jest bez podstawy.
Godne pochwały jest załączenie przez Rostanda w ykazu głów nych dzieł
Lucien Cuenota.
U źródeł biologii jest cennym przyczynkiem do historii biologii i sporów
toczących się daleko poza jej granicami. Książka napisana jest żywym i jasnym
językiem i czyta się ją z w ielkim zainteresow aniem .’
K siążki Rostanda dostarczają dużo now ego i ciekawego, jakkolw iek nie
zawsze dostatecznie przem yślanego m ateriału. N iektóre jego sądy budzą
sprzeciw w obec powierzchow nego ujęcia, w ynikającego z jednostronnego spoj
rzenia na historię problemu dziedziczności, w yłącznie z punktu widzenia
mikromeryzmu, i utraty z horyzontu nauki innych walczących o obyw atelstw o
poglądów na m echanizm dziedziczności. H istorykow i nauki nie wolno sugero
w ać się tylko jedną koncepcją, powinien on konfrontować w szystk ie doktryny
danej epoki historycznej odnoszące się do pew nego odcinka badań. W tedy
bowiem tylko można m ieć jakąś gw arancję w ysnucia adekwatnego wniosku.
Lecz krytyka negatyw nych stron prac Rostanda nie może przesłonić w arto
ściowych elem entów z w niosków autora, rozszerzających naszą w iedzę z za
kresu historii i filozofii nauki.
Leon Szyfm an

