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Spostrzeżenia bezpośrednie koniecznie mu
siały doprowadzić myślącego człowieka do 
przekonania, źe głęboka przepaść dzieli kró
lestwo roślin od królestwa zwierząt. Ta prze
groda, stworzona przez umysł ludzki, mogła 
być przerwaną dopiero wtedy, gdy uzbrojone 
oko wniknęło w cudowny świat organizmów j  

drobnych i najdrobniejszych i poznało, że 
najprostsze żyjątka tworzą łącznik między 
światem roślin i zwierząt, że dwa te światy, ! 
wychodząc ze wspólnego punktu jak  dwie roz
chodzące się linie, coraz bardziej się od siebie 
oddalają, w miarę tego, jak przechodzimy do 
form coraz wyżej rozwiniętych.

Rzecz naturalna, że ten ważny i bogaty 
w wyniki stosunek został zrozumiany w całej 
swej objętości i oceniony w pełnem swojem 
znaczeniu dopiero powoli i stopniowo. Nie

] należy się zatem dziwić temu, że taki badacz 
jak Unger (1843), spostrzegłszy wytwarzanie 
się z niewątpliwej rośliny (wodorostu) komó
rek ruchomych, pływających w wodzie ze 
wszelkiemi cechami ruchu dowolnego, nazwał 

i to zjawisko „przemienieniem rośliny w zwie
rzę.” Zarówno jak liczne inne zjawiska, na 

; które przodkowie nasi spoglądali z niedowie- 
I rzającem zdumieniem, niemogąc ich sobie wy- 
| tłumaczyć, obecnie wydają nam się zupełnie 
1 naturalnemi, tak i to swobodne poruszanie 

nie dziwi nas już teraz, gdy wszystkie pod
ręczniki botaniki piszą o miejscozmienności 
jako o właściwości wielu roślin skrytokwiato- 
wych. Po usunięciu tej przegrody znalazła 
się dalej okoliczność już zupełnie ogólnie łą
cząca rośliny ze zwierzętami, gdy poznano 
ciało protoplazmatyczne jako wspólną osnowę 
i punkt wyjścia wszystkich bez wyjątku ustro
jów. Ten organizm pierwiastkowy przedsta
wia niejako rodzaj żyjątka wspólny dla komó
rek roślinnych i zwierzęcych; nosi on już w so
bie zagadki życia i posiada też już właściwe 
cćchy gatunkowe, jak uczy właśnie odrębne 
ukształtowanie w taki lub inny organizm.

To połączenie na wspólnym fundamencie 
daje nam bezwarunkową pewność, źe nakre
ślenie naturalnej granicy między królestwem
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zwierząt a królestwem roślin jest i pozostanie 
zawsze niemożliwe. Tem poczuciem są też 
przesiąknięte wszystkie badania ostatniego 
dziesięciolecia, zajmujące się wewnętrzną 
i zewnętrzną organizacyą, wegetacyjnemi 
i reprodukcyjnemi zjawiskami ustrojów. N a
tomiast głoszono i wciąż jeszcze niekiedy gło
szą, aczkolwiek niesłusznie, o zasadniczej 
różnicy fizyologicznej między roślinami a zwie
rzętami. Przypuszczanie zasadniczej różno
ści przemiany materyi w jednych i drugich 
polega jednak w rzeczywistości na zupełnie 
mylnem pojmowaniu procesów odżywiania się 
roślin. Również chyba tylko wskutek daw
nych uprzedzeń i siły przyzwyczajenia nie zo
stał dotąd jeszcze ogólnie uznanym fakt, że 
w roślinie, tak samo jak  w zwierzęciu, wszyst
kie funkeye życiowe przeplatane są i kierowa
ne przez najrozmaitsze podrażnienia. Na 
istotę tej drażliwości, na niezbędną do istnie
nia rośliny zdolność odczuwania, zamierzam 
zwrócić uwagę w odczycie niniejszym.

Wzajemne stosunki ze światem zewnętrz
nym są, jak wiadomo, dla żywych stworzeń 
niezbędnym warunkiem istnienia i działalno
ści. Bez dostarczanego z zewnątrz pożywie
nia roślina tak samo umiera śmiercią głodo
wą jak zwierzę, a w braku tlenu lub przy nie
odpowiedniej temperaturze i w roślinie funk
eye życiowe zatrzymują się. Te ogólne, for
malne warunki będziemy jednak uważali za 
dane i zajmować się będziemy tylko drażli- 
wością, czyli należącemi do tej dziedziny reak- 
cyami, któremi roślina żyjąca odpowiada na 
bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Reakcya 
widzialna, np. poruszenie się, proces prze
miany materyi lub inne jakie zjawisko, oto 
język, którym przemawia do nas drażliwość 
niemych stworzeń. U robaka, który wije się 
przy dotknięciu, u motyla, który leci ku świa
tłu, ruch jest tak samo świadectwem podraż
nienia, jak u mimozy (Mimosa pudica) skła
danie listków wskutek dotknięcia, jak  u rośli
ny, stojącej w pokoju, powolne zginanie się 
ku oknu, t. j. ku jaśniejszemu światłu, lub 
wreszcie jak  u swobodnie poruszającej się 
pływki wodorostu kierowanie się ku światłu 
lub ku przyciągającemu ją  pokarmowa.

U mimozy dotknięcie powoduje, że listeczki 
składają się o własnej sile; gdy roślina zgina 
się ku oknu, to promienie światła nie ciągną 
jej ku niemu mechanicznie, lecz tylko zniewa

lają ją, aby sama za pomocą sił, któremi roz
porządza, wykonała odpowiednie zgięcie. Tak 
samo motyl, a również pływka roślinna, włas- 
nemi siłami porusza się ku jaśniejszemu świa
tłu, działającemu jako bodziec, podobnie jak 
dla człowieka światło, padające przez szczeli
nę, jest tylko bodźcem, skłaniającym go, aby 
za pomocą właściwej mu zdolności poruszania 
się skierował ku niemu swe kroki.

Takie tylko pobudzające, tylko wyzwalają
ce działanie stanowi ogólne znamię zjawisk 
podrażnienia i gdy mówimy o podrażnieniu, 
to mamy na widoku zjawiska wyzwolenia, wy
wołane w żywym organizmie przez jakikol
wiek bodziec. Ażeby jednak wyzwolenie mo
gło mieć miejsce, zarówno wT aparatach ludz
ką ręką utworzonych, jak  i w żywych orga
nizmach, konieczne są pewne urządzenia 
i właściwości tychże i od nich przedewszyst- 
kiem zależy jakość i stopień wyzwolonej reak- 
cyi. Jeżeli przyciśniemy palcem nieruchomą 
ścianę kotła parowego, nie wywoła to żadnego 
widzialnego skutku; to samo przyciśnięcie, je
żeli jest w odpowiedni sposób skierowane na 
kran doprowadzający parę z kotła, może pu
ścić w ruch maszynę parową; przyciskając 
zaś palcem klawisz aparatu telegraficznego, 
możemy wywołać dzwonienie albo inne sygna
ły, bądź w blizkości, bądź w wielkiej odległo
ści. Podobnież niekażda roślina reaguje na 
ciśnienie lub uderzenie, a wyniki podrażnienia, 
spowodowanego przez te bodźce w czułych 
nań roślinach, są w różnych wypadkach bar
dzo rozmaite. Podczas gdy np. listki mimo
zy wskutek dotknięcia nagle się składają, to 
u pasorzjtnej kanianki (Cuscata) zetknięcie 
z jej gospodarzem wywołuje powstawanie 
ssawek, wnikających w tkanki gospodarza, 
a u innych roślin rezultatem takiego podraż
nienia może być jakiś wewnętrzny proces che
miczny, niczem się na zewnątrz nieprzejawia- 
jficy.

Drażliwość w określonem powyżej znacze
niu nie jest jednak bynajmniej wypadkiem 
wyjątkowym, szczególnym przywilejem poje- 
dyńczych roślin; jest to przeciwnie właściwość 
zasadnicza wszelkiej materyi żywej. W rze
czy samej każda roślina, zarówno najniższa 
jak  najwyższa, zarówno swobodnie pływająca 
jak przytwierdzona do gleby, uzdolnioną jest 
do reakcyj na bodźce najrozmaitszego rodza
ju, które to reakeye, co prawda, w znacznej
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części nie są bezpośrednio dostrzegalne. 
W  swej odrębnej różnie rozwiniętej draźliwo- 
ści rośliny rozporządzają najpowszechniej
szym środkiem do celowego i, co za temidzie, 
urozmaiconego reagowania w stosunkach 
swoich ze światem zewnętrznym. Wszak cho
dzi raz o to, aby nadać całej roślinie lub po
jedynczym jej organom położenie odpowiednie 
do rodzaju ich działalności, kiedyindziej cho
dzi o przystosowanie się do nowych warun
ków otoczenia, o przeciwdziałanie szkodliwym 
wpływom lub wogóle o jakiekolwiek zmiany 
w przemianie materyi lub przemianie energii 
rośliny. Odpowiednio do nader różnych 
i zmiennych potrzeb, zdolność odczuwania 
bodźców i reagowania na nie przedstawia 
u rozmaitych roślin i także w rozmaitych or
ganach jednej i tej samej rośliny pstrą, ale 
zarazem celową rozmaitość. Ale bo też draż- 
liwość celowa jest niezbędną do zapewnienia 
roślinie możności istnienia przy niewszędzie 
jednakowych i często bardzo zmiennych wa
runkach zewnętrznych.

W  samej rzeczy rozwój i cały proces życio
wy rośliny połączony jest z najrozmaitszemi 
zjawiskami podrażnienia; lecz, stosownie do 
naszego celu, musimy się ograniczyć przyto
czeniem kilku wybitnych przykładów.

Wspomnieliśmy już o znanej powszechnie 
mimozie, oraz o heliotropizmie, t. j. o zgina
niu się łodyg i liści ku światłu. Dla nadania 
organom roślinnym odpowiedniego ich celom 
położenia nader ważnem jest dalej drażniące 
działanie siły ciężkości, t. zw. geotropizm. 
Jeżeli roślinę kiełkującą położymy poziomo, 
to skutkiem geotropizmu łodyga zgina się 
w górę, a korzeń na dół, aż póki obadwa or
gany nie dojdą do położenia pionowego. W te
dy znajdują się w położeniu równowagi, 
w którem nadal pozostają i rosną; albowiem 
powód do zginania geotropicznego istnieje 
tylko wtedy, gdy jaki organ jest wyprowadzo
ny ze swego położenia równowagi względem 
kuli ziemskiej. To więc położenie organy ro
ślin mają w naturze, i zarówno u nas jak 
u naszych antypodów wiadomy kierunek ło
dyg i korzeni spowodowany jest głównie 
przez ich drażliwość geotropiczną. Przeciw
ność kierunków, w których rosną łodygi i ko
rzenie wskutek tego samego zewnętrznego 
wpływu, jest jednym z licznych przykładów, 
że pojedyńcze członki rośliny mogą reagować

na jednakowe bodźce w sposób różny, a więc 
ewentualnie i wręcz przeciwny.

Z różnorodnych ruchów korzeni zależnych 
od różnych podrażnień, wspomnimy tu jeszcze 
o zginaniu ku wilgotnym środowiskom, czyli
0 hydrotropizmie. Jeżeli hydrotropizm działa 
w kierunku przeciwnym geotropizmowi, to ko
rzeń rośnie w kierunku, będącym wypadkową 
obu tych dążności. Dla tego korzeń, chociaż 
wskutek geotropizmu dąży wprost na dół, na
wet na najbardziej pochyłej spadzistości nie 
wyrasta w powietrze, lecz skutkiem podrażnie
nia hydrotropicznego zgina się ku wilgotnej 
ziemi i wnika w nią w ukośnym kierunku.

Bardzo ciekawą jest zdolność odczuwania 
dotknięcia, która sprawia, że wąsy grochu, 
dyni i różnych innych roślin obwijają się na
około przedmiotów, służących im za podpórki. 
Do wyzwolenia ruchu wystarcza tu bowiem 
już dotknięcie jedwabnej niteczki, ważącej 
tylko 5 000-ną część miligrama; natomiast te 
same wąsy są zupełnie nieczułe na najmoc
niejsze wstrząśnienia przez wiatr lub przez 
strumień wody i nie reagują nawet wtedy, kie
dy puścimy na nie strumień rtęci, choćby tak 
silny, że wreszcie wąs zostaje zmiażdżony. Za
tem wąsy rozróżniają stan stały i płynny,
1 zdolność ta jest w samej rzeczy bardzo po
żyteczną dla rośliny. Wskutek niej bowiem 
ani huragan, ani najsilniejsza ulewa nie wy
wołuje zginania wąsów, które byłoby oczywi
ście zupełnie bez pożytku; zaś zetknięcie się 
z ciałem stałem, mogącem służyć za podpór
kę, powoduje przyczepienie się wąsów do 
niego.

Oprócz wspomnianych już bodźców, także 
chemiczne, termiczne, elektryczne i inne wpły
wy wywołują rozmaite ruchy podrażnieniowe.1 
Na te wszystkie wyzwalające wpływy rośliny 
mogą jednak odpowiadać nietylko widoczne- 
mi ruchami, o jakich dotąd była mowa, lecz 
bardzo często odpowiadają też takieini reak- 
cyami, które zewnętrznie nie są lub przynaj
mniej nie wprost są dostrzegalne. Można 
nawet śmiało twierdzić, że żywa protoplazma 
prawie każdy zewnętrzny wpływ, prawie każ
dą zmianę w otoczeniu odczuwa jako bodziec, 
choć nie zawsze wywołuje to wyraźną reakcyą.

Do takich zewnętrznie niewidocznych sku
tków należy wzmocnienie błonek komórko
wych wskutek podrażnienia przez rozciąganie. 
Wskutek odpowiedniego zgrubienia błonek
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łodyga staje się tem wytrzymalszą, im więk
szy ciężar wypada jej dźwigać, tak źe np. 
w miarę powiększania się ciężaru rosnącego 
owocu dyni wzrasta także wytrzymałość jej 
ogonka. Również jest to skutkiem celowej 
reakcyi, że korzeń zaczyna energiczniej pra
cować, gdy przy wzroście swoim dostaje się 
do bardziej grząskiej warstwy gleby i jest 
zmuszony pokonywać opór zwiększony. Dalej, 
zranienie często wywołuje ruch protoplazmy 
komórek, rozprzestrzeniający się od miejsca 
rany, innemi zaś następstwami podrażnienia, 
spowodowanego przez ranę, są: wzmożenie 
oddychania, oraz ogół procesów przemiany 
materyi, prowadzących do zabliźnienia rany. 
Wogóle liczne procesy wzrostu i przemiany 
materyi są wymownemi świadectwami bardzo 
rozmaitych, lecz najczęściej niedość jeszcze 
wyjaśnionych zjawisk podrażnienia.

U niższych organizmów roślinnych, mają
cych zdolność miejscozmienności, spotykamy 
także nader wielostronną drażliwość; znane 
są liczne uderzające przykłady podrażnienia 
ich przez światło, ciepło, dotknięcie, elek
tryczność, siłę ciężkości, wpływy chemiczne, 
i t. d.

Bardzo ciekawe widowisko sprawiają bak- 
terye, które przedtem pływały sobie w kropli 
wody w preparacie bez stałego kierunku, gdy 
po dodaniu odrobiny mięsa lub ekstraktu 
mięsnego natychmiast hurmem zaczynają się 
cisnąć do przyciągającego je ciała; jeżeli roz
twór ekstraktu mięsnego znajduje się w rurce 
włoskowatej, której otwarty koniec wsuniemy 
do kropli, to bakterye masami wchodzą do tej 
pułapki. Jeżeli zaś roztwór jest zbyt stężo
ny, lub gdy dodamy do niego nieco alkoholu 
albo kwasu, wtedy bakterye już w pewnej od
ległości od ujścia rurki odwracają się i ucho
dzą, i w taki sposób unikają środowiska, któ
re przez swą koncentracyą albo przez trujące 
domięszki byłoby dla nich szkodliwem lub na
wet śmiertelnem.

Podczas gdy ruchome bakterye są przycią
gane (chociaż w różnym stopniu) przez pep
ton, asparaginę, sole potasu i wogóle przez 
wiele ciał, to przeciwnie plemniki (spermato- 
zoidy) paproci i wątrobowców są bardzo wy
bredne. A mianowicie plemniki pierwszych 
są przyciągane prawie wyłącznie przez kwas 
jabłkowy, drugich zaś tylko przez cukier 
trzcinowy; przyciągające działanie tych sub-

stancyj jest też przyczyną, że plemniki dążą 
ku komórce jajkowej, którą mają zapłodnić.

Ja k  w różnych innych wypadkach, tak 
i u tych organizmów czułość jest nadzwyczaj 
wysoką. Na bakterye i plemniki już jedna 
bilionowa lub nawet trylionowa część miligra
ma drażniącego ciała działa przyciągająco. 
Te drobniutkie ustroje mogą więc rozpozna
wać minimalne ilości drażniącej substancyi, 
których nie wykazują najczulsze nawet reak- 
cye chemiczne.

Pewność, z jaką ruchome organizmy ro
ślinne kierują się ku swojemu celowi, dla spo- 
strzegacza, sądzącego według swego subiek
tywnego uczucia, ma pozór rozumnego, do
wolnego postępowania w wyższym jeszcze 
stopniu, niż nawet najbardziej uderzające ru
chy roślin wyższych. Te ostatnie bowiem, 
jako przytwierdzone do gleby, mogą poruszać 
się tylko przez zginanie swych członków, 
w ten więc tylko sposób oraz przez wydłuża
nie się wskutek wzrostu mogą zbliżać się do 
bodźca lub oddalać od niego. Lecz formalny 
rodzaj reakcyi, zależny od właściwości orga
nizmu, nie wpływa na samę istotę drażliwo- 
ści, która u roślin ruchomych i przytwierdzo
nych rozwinięta jest w jednakowej rozmaito
ści. I  jeżeli pływającemu wodorostowi prze
szkodzimy posuwać się naprzód, to i on bę
dzie mógł reagować na bodźce, działające 
w pewnym kierunku, tylko przez zwracanie 
swego ciała w odpowiednią stronę.

(C. d. nast.).
Tłumaczył Władysław Rothert.

Elektroliza pary wodnej i gazów.
Wiadomo już oddawna, że, jeżeli przepusz

czać wyładowanie elektryczne w postaci iskry 
przez parę wodną, wówczas rozkłada się ona 
na tlen i wodór. Prawie 30 lat temu P e rro t ')

') Aunalea de chimie et do physique. Seria III, 
tom 61 sfr. 161.
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przystąpił do badania tych objawów i prze
konał się, że, jeżeli zebrać gazy, wydzielające 
się na obu elektrodach i poddać je analizie 
w eudyometrze, w takim razie otrzymuje się 
przewyżkę wodoru na elektrodzie odjemnym 
i przewyżkę tlenu na dodatnim. Prócz tego 
Perrot dostrzegł, że te pozostałe ilości gazów 
są w przybliżeniu równoważne chemicznie tej 
ilości miedzi, jaka się przez ten czas wydzie
liła w woltametrze, wstawionym w obwód. 
Dwa lata temu Ludeking ’) wykazał, że pod 
wpływem wyładowań elektrycznych ulega 
elektrolizie nietylko para wodna lecz i wiele 
gazów. Do badań swych Ludeking posługi
wał się rurką, o kształcie przedstawionym na 
rysunku (fig. 1). Gaz badany wchodził przez 
rurkę A  do rurki B, w której znajdowały się 
elektrody, mianowicie dość grube miedziane 
druty D—D, połączone z biegunami cewki 
indukcyjnej. W  blizkości końców tych elek- 
trodów były przylutowane boczne rurki O—C, 
przez które produkty rozkładu mogły być 
zbierane i poddawane analizie. Ludeking 
rozpoczął swe badania od pary wodnej; prze
puszczał przez cały przyrząd prąd pary, wy
dzielającej się przy wrzeniu wody dystylowa- 
nej, poprzednio wygotowanej, a więc nieza- 
wierającej zupełnie powietrza. Podczas do
świadczenia przyrząd był utrzymywany w tem
peraturze 100° C. Po 3—4 godzinach gazy, 
zebrane na elektrodach, były analizowane. 
Okazało się, że prócz takich ilości tlenu i wo
doru, jakie są konieczne do otrzymania wody, 
na elektrodzie odjemnym wydzielała się jesz
cze pewna ilość wodoru, na dodatnim zaś— 
tlenu. Zatem fakt rozkładu pary wodnej 
pod wpływem wyładowań elektrycznych zo
stał potwierdzony doskonale.

Jeszcze wyraźniej występuje przy tych wa
runkach rozkład jodowodoru. Jeżeli napełnić 
ten sam przyrząd suchym jodowodorem i prze
puszczać między elektrodami iskry, to już po 
kilku minutach elektrod dodatni pokrywa się 
jodem stałym i staje się matowym i ciemnym, 
natomiast elektrod odjemny zachowuje po
łysk metaliczny. W każdym razie poważne 
znaczenie w tych objawach należy przypisać 
dysocyacyi, występującej z powodu podwyż-

') Philosophical Magazine 1892 , Ser. V, tom 
33 str. 321.

szenia temperatury, sprawionego przez iskrę. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że w doświad
czeniach Ludeldnga zachodziła elektroliza 
właściwa. Według zdania samego Ludekin- 
ga pierwsza iskra wywołuje dysocyacyą przez 
podwyższenie temperatury, poczem mięszani- 
na gazu z produktami jego rozkładu staje się 
przewodnikiem elektryczności, a wówczas wy
stępuje elektroliza właściwa tak samo, jak 
przy elektrolitach. Domniemanie takie zo
staje stwierdzone przez następujące doświad
czenie: jeżeli w tę samę rurkę wpuścić mię- 
szaninę jodowodoru, pary jodu i wodoru i na
stępnie rozsunąć elektrody tak daleko, aby 
iskra tworzyć się nie mogła, w takim razie 
również po kilku minutach elektrod dodatni

pokrywa się jodem stałym, co świadczy o za
chodzeniu elektrolizy.

Prócz pary wodnej i jodowodoru ten sam 
badacz poddał doświadczeniom wiele różnych 
związków węgla i otrzymał nowe dowody, że 
pod wpływem wyładowań elektrycznych gazy 
i pary ulegają elektrolizie. We wszystkich 
doświadczeniach ze związkami węgla na elek
trodzie dodatnim wydzielał się węgiel w po
staci bardzo cienkich, twardych, doskonale 
przewodzących włókien przytem w ilości tem 

| większej, im wyższa była zawartość węgla 
' w związku badanym.

Wyłożone poglądy Ludekinga co do elek
trolizy gazów są analogiczne z teoryą Arrhe- 
niusa i Ostwalda, dotyczącą przewodnictwa 
roztworów. Według tej teoryi elektrolity 
w roztworze są już częściowo rozłożone na
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swe części składowe—iony: takie rozpadłe mo
lekuły są przewodnikami; prąd tylko kończy 
dzieło rozkładu. Również i w danym razie, 
aby elektroliza mogła się rozpocząć, koniecz
ną jest częściowa dysocyacya gazu, która 
właśnie zachodzi wskutek wysokiej tempera
tury iskry. A  wówczas swobodne iony dążą 
każdy do odpowiedniego elektrodu.

Analogią tę można posunąć jeszcze dalej; 
można mianowicie opisaną elektrolizę gazów 
porównać z elektrolizą roztopionych soli. Bały') 
wykazał istnienie zjawisk w gazach, które 
można porównać z elektrolizą roztworów roz
cieńczonych. Zjawiska takie zachodzą przy 
wyładowaniach elektrycznych w gazach roz
rzedzonych, gdzie nie następuje znaczne pod
wyższenie temperatury, jak w doświadcze
niach Ludekinga. Badając przez spektroskop 
rurkę Geisslera, zawierającą niezupełnie czy
sty rozrzedzony wodór, Bały wypadkowo do
strzegł, źe linie wodoru były doskonale wi
dzialne, jeżeli do szczeliny spektroskopu był 
przysunięty koniec rurki, zawierający elek
trod odjenmy; w innych zaś częściach rurki 
linie te albo nie były widzialne wcale, albo też 
tylko bardzo słabo, jak  gdyby wszystek wo
dór zebrał się przy katodzie. Aby zbadać to 
zjawisko dokładniej, Bały napełnił rurkę mię- 
szaniną wodoru i dwutlenku węgla, połączył 
jej elektrody z biegunami cewki indukcyjnej 
i rozrzedzał gaz za pomocą pompy rtęciowej. 
Gdy ciśnienie zmniejszyło się aż do 0,75 mm, 
w całej rurce ukazało się białawe światło zu
pełnie bez warstw. Badania spektroskopowe 
wykazały istnienie obu gazów w całej rurce. 
Po kilku godzinach działania cewki światło 
dokoła elektrodu odjemnego przybrało barwę 
czerwonawą, a w pozostałej przestrzeni po
częło się rozpadać na szereg warstw. Spek
troskop wykazał wyraźne linie wodoru tylko 
przy katodzie; w innych częściach rurki były 
one nader słabe i niewyraźne. Zjawiska te 
powtórzyły się, gdy po raz drugi po pewnym 
przeciągu rurka ta była poddana takim sa
mym badaniom. Rzeczywiste rozdzielanie się 
gazów i zbieranie się wodoru przy elektrodzie 
odjemnym, Bały wykazał w sposób jeszcze 
bardziej przekonywający. Przyrząd, jakim

') Philosopłiical M agazine 1893 , Ser. V, tom 
35 str. 200.

się w tym celu posługiwał, składał się z pod
wójnej rurki A —A (fig. 2), o takim kształcie, 
jaki posiadają rurki powszechnie używane 
przy badaniach spektroskopowych; jedna jej 
część za pomocą rurki włoskowatej była po
łączona z inną krótką rurką B. Drut, prze
chodzący przez całą rurkę A —A stanowił 
elektrod odjenmy, druty zaś wlutowane 
w krótką rurkę B —elektrod dodatni.

Cały ten przyrząd Bały napełnił przede- 
wszystkiem nader rozrzedzoną mięszaniną 
wodoru i dwutlenku węgla i przepuszczał przez 
niego przez pewien czas prądy indukcyjne 

I we wskazanym kierunku, poczem zatopił cien

ką rurkę łączącą między sobą części A i B. 
Wówczas badania spektroskopowe w małej 
rurce B wykazały istnienie zaledwie bardzo 
niewielkiej ilości wodoru, natomiast w rurce 
A —A  linie wodoru były nader świetne. W ta
ki sam sposób były zbadane mięszaniny wo
doru z innemi gazami, jako to z azotem, 
z tlenkiem węgla, z parą rtęci, z parą jodu 
i t. d.; we wszystkich bez wyjątku przypad
kach wodór wydzielał się na elektrodzie od
jemnym. Prócz tego Bały napełniał swój 
przyrząd jeszcze innemi mięszaninami. Z mię
szaniny tlenku węgla z dwutlenkiem węgla
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wydzielał się na katodzie pierwszy z tych 
gazów; z mięszaniny dwutlenku węgla z azo
tem wydzielał się na katodzie dwutlenek wę
gla. Bały nie zdołał wykryć, czy takie wy
dzielanie się na katodzie znajduje się w zależ
ności od stosunku ciężarów cząsteczkowych 
zmięszanych gazów. Należy jeszcze zazna
czyć, że w rurce wypełnionej rozrzedzonem 
powietrzem, którego części składowe posia
dają ciężary cząsteczkowe prawie jednakowe, 
rozdzielanie się gazów występowało bardzo 
trudno i powolnie.

Doświadczenia Balyego wykazują, że gdy 
prąd przechodzi przez rozrzedzoną mięszani- 
nę dwu gazów, wówczas zachodzi zjawisko 
podobne do elektrolizy: jeden z gazów wy
dziela się z mięszaniny i zbiera się przy kato
dzie, drugi zaś gaz pozostaje w rurce.

Przy tych badaniach Bały wysnuł prócz 
tego bardzo ciekawe wnioski, dotyczące nie
jasnej nadzwyczaj sprawy tworzenia się 
warstw światła w rurkach Geisslera. We 
wszystkich jego doświadczeniach, gdy wydzie
lanie się jednego gazu było łatwe i szybkie, 
wówczas ukazywały się wyraźne warstwy; na- 1 
tomiast gdy wydzielanie się gazu szło wolno 
i z trudem, jak to np. miało miejsce w do
świadczeniu z powietrzem, warstwy były 
bardzo niewyraźne. Przytem powstawanie 
warstw świadczyło zawsze o tem, że gazy po
czynają rozdzielać się. Ze właśnie to roz
dzielanie się gazów stanowi przyczynę uwar- 
stwowania, wynika z tego, że w rurkach na
pełnionych jakimkolwiek czystym gazem 
uwarstwowań nie bywa. Wiadomo każdemu, 
kto miewa do czynienia z rurkami Geisslera, 
że rurka napełniona rozrzedzoną czystą parą 
rtęci uwarstwowania nie okazuje. To samo 
bywa, jeżeli zamiast pary rtęciowej wziąć pa
rę jodu, siarki i t. d., byle tylko usunąć zu
pełnie gazy obce. Bezwątpienia to samo 
otrzymalibyśmy z każdym gazem, gdybyśmy 
mogli otrzymać go w rurce w stanie dosko
nale czystym. Obserwacye Balyego jakkol
wiek nie rozwiązują tej nader ciekawej kwe- 
styi, jednak wskazują, być może, drogę, po 
której w tym celu kroczyć należy.

Powróćmy jeszcze raz do elektrolizy pary 
wodnej pod wpływem wyładowań elektrycz
nych. Z opisanych powyżej badań Perrota 
i Ludekinga wynika, że para wodna, jeżeli 
przepuszczać przez nią iskry elektryczne, ule- |

ga rozkładowi, przyczem wodór wydziela się 
na elektrodzie odjemnym, tlen zaś na doda
tnim. J . J . Thomson, który już oddawna 
badał wyładowania elektryczne w gazach 
i doszedł do wniosku, że przy wyładowaniach 
w gazach występują jednocześnie zmiany che
miczne, podobne do tych, jakie się odbywają 
w elektrolitach, przystąpił do zbadania jesz
cze raz zjawiska, zaobserwowanego przez Per
rota i Ludekinga '). Doświadczenia swe 
Thomson przeprowadził z przyrządem, który 
pozwalał dokonywać pomiary dokładniejsze. 
Z badań jego wynika, że rezultat wyładowań 
zależy w wysokim stopniu przy danem natę
żeniu prądu od długości iskry. Iskra o dłu
gości 1,5—4 mm  posiadała w doświadcze
niach Thomsona wszystkie cechy łuku Yolty; 
w tym razie zachodziło, co następuje:

1) objętości tlenu i wodoru wydzielonych 
na elektrodach, pozostałe po wybuchach, wy
wołanych w eudyometrach, były w przybliże
niu równe objętościom tych gazów, wydzielo
nych w woltametrze wodnym, wstawionym 
w obwód

i 2) przewyźka wodoru była jednak na 
elektrodzie dodatnim, tlenu zaś na odjemnym, 
a zatem przeciwnie, niż w doświadczeniach 
poprzedników i niż przy rozkładzie wody. 

Przy iskrze dłuższej nad 4 mm pierwsza 
I prawidłowość znikała, lecz druga powtarzała 
! się, mianowicie wodór wydzielał się na elek

trodzie dodatnim. Tak było przy długości 
i iskry aż do 11 mm. Z zestawienia rezulta

tów doświadczeń z iskrami o różnych długo
ściach od 4 mm aż do 11 mm  widać, że ilość 
wodoru wydzielającego się z pary, była po
czątkowo większa niż w woltametrze. Przy 
iskrach coraz dłuższych stopniowo zmniej* 
szala się, tak że już przy iskrze o długości 
8 mm  ilość wodoru, pozostającego po wybu
chu w eudyometrze, była znacznie mniejsza, 
niż w woltametrze. Przy jeszcze dłuższych 
iskrach wodór wydzielał się w jednych do
świadczeniach na elektrodzie dodatnim, w in
nych na odjemnym. Przy przepuszczaniu 
przez parę iskier dłuższych nad 11 mm wodór 
poczynał się już stale wydzielać na elektro
dzie odjemnym, tlen zaś na dodatnim. W  tym

') Opis doświadczeń Thomsona czerpiemy 
z „Naturwiss. Rundschau” 1893 , tom 8, str. 429.
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więc razie gazy wydzielały się na tych samych 
elektrodach, co i przy elektrolizie wody, za
tem zgodnie z wynikami badań Perrota i Lu- 
dekinga. Taka zmiana w zachowaniu się 
wydzielającego się tlenu i wodoru występowa
ła przy iskrze o długości zależnej w wysokim 
stopniu od natężenia prądu, który sprawiał 
wyładowania w parze; im prąd ten był słab
szy, tem krótszą była ta  długość „krytyczna.” 
Jakkolwiek Thomson nie dostrzegł zmiany 
w postaci zewnętrznej iskry przy jej przejściu 
przez długość krytyczną, jednak wszystkie do
świadczenia zgodnie wykazały, źe, gdy wyła
dowanie miało cechy „łuku,” wówczas wodór 
wydzielał się na elektrodzie dodatnim; wy
dzielanie się wodoru występowało na elektro
dzie odjemnym w takim razie, gdy wyładowa
nie posiadało wszystkie cechy iskry. Co się 
zaś tyczy ilości wydzielonego wodoru, to przy 
iskrach o długości cokolwiek większej nad 
krytyczną, ilość wodoru wydzielonego z pary 
była znów równa ilości wodoru, wydzielonego 
w woltametrze wodnym; przy iskrach o dłu
gości 14—22 mm  wyniki co do ilości wydzie
lonego wodoru były mało zgodne. Lecz na
der ciekawą rzeczą jest jeszcze to, źe przy 
iskrach o długości równej 22 mm  wodór, jak 
i przy iskrach krótkich, poczynał wydzielać 
się na elektrodzie dodatnim.

Niepojętym zdawał się wynik, źe przy wy
ładowaniach „łukowych” wodór wydzielał się 
na elektrodzie dodatnim, tlen zaś na odjem
nym, jak  gdyby atomy wodoru posiadały ła
dunki elektryczne odjemne, tlenu zaś—doda
tnie. Przeczyło to wszystkim dotychczaso
wym poglądom na tę sprawę. Thomson zajął 
się zbadaniem własności tlenu i wodoru, gdy 
przez nie przechodzi wyładowanie w kształcie 
łuku. Doświadczenia w tym celu przeprowa
dzone, których opis wymaga jednak zbyt 
wiele miejsca, byśmy go tu przytoczyć mogli, 
wykazały, że cząsteczki tlenu w pobliżu wyła
dowania w kształcie łuku są rzeczywiście na
ładowane dodatnio, wodoru zaś odjemnie. Na 
zasadzie tych doświadczeń Thomson w nastę
pujący sposób objaśnia zjawiska, zachodzące 
przy elektrolizie pary.

Gdy w jakimkolwiek gazie odbywa się wy
ładowanie elektryczne, wówczas własności te
go gazu w pobliżu linii, wzdłuż której zacho
dzi wyładowanie, ulegają zmianie. H ittorf

i Schuster ') wykazali, źe gaz w takich wa
runkach staje się przewodnikiem prądu, a F a 
raday dostrzegł, że druga iskra przechodzi 
przez gaz z większą łatwością, niż pierwsza. 
Można zatem twierdzić, że iskra elektryczna 
sprawia pewne zmiany własności gazu, obja
wiające się choćby przez to, że przewodnictwo 
jego staje się daleko większem, niż było 
przedtem. Po przerwaniu wyładowania gaz 
powraca do stanu pierwotnego. Jeżeli wyła
dowania następują jedno po drugiem bardzo 
szybko, tak źe przeciąg czasu pomiędzy po- 
jedyńczemi wyładowaniami nie wystarcza, 
by gaz powrócił do stanu pierwotnego, 
w takim razie przez cały czas wyładowań 
własności gazu są odmienne od zwykłych. J e 
żeli zaś czas pomiędzy pojedyńczemi wyłado
waniami jest dość długi, w takim razie wyła
dowania zachodzą w gazie o własnościach 
niezmienionych. Wyładowanie w kształcie 
luku odpowiada pierwszemu ze wskazanych 
przypadków; przy nim zatem własności gazu 
są zmienione; wyładowanie zaś pod postacią 
iskier, występujących jedna po drugiej, odpo
wiada drugiemu przypadkowi i takie pojedyń- 
cze iskry zachodzą w gazie niezmienionym. 
Łatwo teraz objaśnić rezultaty doświadczeń 
Thomsona. Gaz utworzony w parze pod 
wpływem wyładowań o niewielkiej długości 
składa się z mięszaniny tlenu i wodoru; ponie
waż przez nie przechodzi teraz wyładowanie 
w kształcie łuku, zatem cząsteczki tlenu są 
naładowane dodatnio, wodoru zaś—odjemnie. 
Skutkiem tego tlen zbiera się na elektrodzie 
odjemnym, wodór zaś na dodatnim. Ponie
waż ilości wydzielonych gazów z pary i w wol
tametrze z wody są jednakowe, można przeto 
wnioskować, że ładunki atomów tych gazów, 
zmienionych skutkiem zachodzącego w nich 
wyładowania, są równe ładunkom atomów 
tychże gazów, wydzielających się przy elektro
lizie wody, lecz o przeciwnych znakach. Przy 
dłuższych iskrach, wyładowania zachodzą 
w gazie o własnościach niezmienionych; z każ
dej przeto cząsteczki wody otrzymujemy dwa

') Schustrowi udało się nawet wykazać, że 
w pewnych warunkach cząsteczki gazu polaryzują 
się pod wpływem wyładowań; siła jednak tej po- 
laryzacyi zależy od materyału, z jakiego są wyro
bione elektrody; możebnem więc jest, że ma (u 
pewne znaczenie zetknięcie się gazu z elektrodami.
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atomy wodoru, naładowane dodatnio i jeden 
atom tlenu, naładowany odjemnie. I  jeżeli 
w takich warunkach cząsteczka pary w polu 
elektrycznem rozkłada się, w takim razie wo
dór dąży do elektrodu odjemnego, tlen zaś do 
dodatniego, co teź zachodziło w opisanych po
wyżej doświadczeniach Thomsona z długiemi 
iskrami i w doświadczeniach jego poprzedni
ków. Zachowanie się wydzielonych tlenu 
i wodoru przy bardzo długich iskrach, gdy 
wodór poczyna wydzielać się znów na elektro
dzie dodatnim, tlen zaś na odjemnym, można 
objaśnić tem, że zmiany własności gazu, wy
wołane bardzo silnemi wyładowaniami są
0 tyle trwałe, że nie znikają, nim nastąpi iskra 
następna i źe przeto w tym razie wyładowa
nia znów odbywają się w gazie o zmienionych 
własnościach. Lecz w każdym przypadku 
istnieje pewna najbardziej odpowiednia dłu
gość iskry, przy której iskry następują jedna 
po drugiej o tyle wolno, że zmiany przez nie 
wywołane przez przeciąg czasu pomiędzy jed
ną iskrą i następną znikają i wtedy mamy do 
czynienia z elektrolizą normalną.

W  taki sposób Thomson objaśnia zjawiska 
przez niego dostrzeżone. Czem jednak obja
śnić opisane powyżej zachowanie się tlenu
1 wodoru przy wyładowaniu łukowem, na to 
pytanie nauka dotychczas nie może dać od
powiedzi.

Wiktor Biernacki.

M Ó ZG I M Y Ś L .

4. Czynności psychiczne układu nerwowego.

(Ciąg dalszy).

Nad przyczyną prawidłowego kojarzenia 
wrażeń, wyobrażeń, sądów i wniosków myśli
ciele zastanawiali się niewątpliwie od najdaw
niejszych czasów, lecz zniewoleni byli zada- 
walniać się prostem stwierdzeniem faktu, nie- 
dotarłszy wcale do źródła zadziwiającego 
zjawiska. I  nam nie pozostaje nic innego,

jak zatrzymać kroki przed nieprzebytą dotąd 
przepaścią, albowiem wzdragamy się przed 
próbą przeskoczenia jej przy ułudnej pomocy 
popularnego homunkulusa, ukrytego w której 
z komórek mózgowych i trzymającego w ręku 
zwrotnicę w celu nakierowania pochodu wy
obrażeń i pojęć ku odpowiednim torom.

Istnieje niewątpliwie wrodzone urządzenie 
w mózgu, które zapobiega chaotycznemu ko
jarzeniu wrażeń i pojęć, albowiem bez takie
go regulatora cały złożony mechanizm psy
chiczny stałby się zupełnie bezużytecznym 

’ (jak to się objawia przy niektórych formach 
| obłędu). Dla tego też przypuścić należy, że 

to urządzenie powstało wraz z filogenetycz
nym rozwojem układu nerwowego i w miarę 
urozmaicenia czynności ostatniego coraz bar
dziej się doskonaliło, aż nareszcie uzdolniło 
człowieka do logicznego kojarzenia pojęć zu
pełnie abstrakcyjnych. Niemało prawdopo
dobieństwa przedstawia teź hipoteza przy
puszczająca* źe ośrodek regulujący bieg aso- 
cyacyj mieści się w płatach czołowych obu 
półkul mózgowych, albowiem ta  część mózgu 
okazuje stosunkowo największą objętość i naj
wyższy rozwój u człowieka i obejmuje, jak to 
poniżej jeszcze zobaczymy, zarazem i ośrodek 
kojarzący ruchy mowy (mięśni krtani, gar
dzieli, języka i t. d.). Można sobie ten kie
rujący ośrodek wyobrazić jako miejsce, w któ- 
rem się skupia pamięć najogólniejszych pojęć 
i które, pozostając w bezpośrednim związku 
z ośrodkami pamięci wrażeń i wyobrażeń 
zmysłowych, przesyła im podniety innerwa- 
cyjne.

Liczni psychologowie uważają ten ośrodek, 
wiążący w jednolitą całość rozległy zakres 
czynności psychicznych, za jednoznaczny 
z ośrodkiem świadomości i uwagi, i to o tyle 
słusznie, o ile mają na myśli część mózgu, 
w której się ześrodkowują ostateczne ślady 
czyli rzuty wszelkich wrażeń i rozchodzą się 

i  wpływy, rozbudzające czynność innych dzia
łów mózgu. Lecz wyrazem świadomości przy
wykliśmy oznaczać najrozmaitszego rodzaju 
objawy psychiczne. Raz używamy go w tem 
samem znaczeniu co przytomność, drugi raz 
w znaczeniu uwagi (gdy mówimy, że różne 
wrażenia nie dochodzą np. do naszej świado
mości), a czasami nadajemy mu jeszcze inne 
znaczenie. Człowiek chloroformowany traci 
przytomność i zdolność do odczuwania wra
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żeń zmysłowych, lecz nieraz rzuca się i krzy
czy, ale po przywróceniu „przytomności” o ni- 
czem nie pamięta. Jakie zjawiska stanowią 
tu charakterystyczną, oznakę świadomości, 
czy ból i krzyk, czy pamięć? Jeżeli pogrążeni 
w myślach podążamy ku oznaczonemu miej
scu i nie zważamy ani na własne ruchy, ani 
na ruch i turkot uliczny, czy poruszamy się 
bezwiednie, czy życie na ulicy nie dochodzi do 
naszej świadomości?

Wedle naszego przekonania świadomość 
składa się z całego powyżej rozebranego ma- 
teryału pamięciowego. Niewszystkie jednak 
działy rozległego ośrodka pamięci bywają 
jednocześnie i stale czynnemi, jedynie centr 
kierujący staje poniekąd bezustannie na stra
ży i skupia „uwagę” raz na jeden, drugi raz 
na drugi dział układu nerwowego t. j. wpra
wia go w stan czynny. Raz uwaga może być 
zwróconą na przebieg własnych wyobrażeń 
lub własnych myśli i nie dozwala czasowo ze
wnętrznym podnietom zmysłowym oddziały
wać na ośrodek myślenia (choć mogą ślady 
ich wpływu pozostać w umyśle i w później
szym dopiero czasie dojść do „świadomości” 
czyli wynurzyć się z pamięci), drugi raz od
wrotnie czynność umysłowa tak bywa zajęta 
wrażeniami zmysłowemi, źe procesy wewnętrz
ne (uczucia, kojarzenia) nie dochodzą do 
świadomości t. j. pozostają chwilowo bezsku- 
tecznemi. U chloroformowanego ośrodek kie
rujący może w pewnym stopniu być czynnym, 
ale pamięć po minięciu uśpienia nie zachowu
je żadnego śladu z przebytej operacyi. No
wonarodzone dziecię nie ma jeszcze wyrobio
nej świadomości, albowiem nie ma jeszcze 
materyału pamięciowego, istnieje tylko wspo
mniany ośrodek kierujący, który pośredniczy 
przy wydawaniu oznak bólu lub innego przy
krego uczucia. Mówimy o stracie przytomno
ści lub świadomości u takiego dziecięcia, je
żeli wszelkie oznaki samodzielnego oddziały
wania na wrażenia zmysłowe ustały, a ośrod
ki nerwowe uskuteczniają już tylko automa
tyczne czynności żywotne i odruchy. Po
dobnie zachowuje się układ nerwowy u niż
szych kręgowców pozbawionych półkul móz
gowych, jak to było opisane w dziale fizyolo- 
gicznym.

Wyższy jeszcze stopień wyrobienia świado
mości stanowi samowiedza, odznaczająca tak 
dobitnie umysł człowieka od zdolności psy-

] cbicznych zwierzęcia. Wraz z innemi poję
ciami abstrakcyjnemi rozwija się powoli tak- 

; że pojęcie własnej osobistości, do której w na
stępstwie umysł odnosi wszystkie wynurzają- 

| ce się w nim wrażenia i wyobrażenia, uznając 
ją  za ośrodek całego własnego bytu. Do wy
twarzania się samowiedzy przyczyniają się 
przeważnie uczucia, mianowicie uczucia przy
kre, od których uwolnić się usiłujemy, a obok 
tego ma w tem ważne znaczenie niewątpliwie 

j także pewne wrodzone przysposobienie układu 
nerwowego. Noworodek nie posiada jeszcze 
samowiedzy, a nawet dziecię kilkoletnie wspo
mina o sobie w takich wyrażeniach, jakby 
mówiło o drugiej osobie. W rozwiniętym 
umyśle poczucie własnej osoby stanowi po
niekąd ośrodek rozporządzający całym me
chanizmem psychicznym.

Przekonaliśmy się powyżej kilkakrotnie, źe 
uwaga stanowi narzędzie niezbędne do wpra- 

! wienia w czynność świadomości. Te tylko 
wrażenia działają czynnie na umysł, te tylko 
ruchy naszego organizmu są wykonywane ze 

j świadomością, na które zwrócona jest uwaga.
[ Na czem więc zasadza się ważna ta czynność? 

Opisane wyżej różnorodne zjawiska psychicz
ne dały nam dostateczny zapas dowodów do 
ustalenia twierdzenia, źe cały układ nerwowy 
znajduje się w stanie bezustannego pobudze
nia, pewnego napięcia, które pod wpływem 

j  najlżejszego bodźca uledz może zmianie.
Bodźce takie powodują zwykle zwiększenie 

| czynności, wzmożenie energii potencyalnej 
! w jednej części układu nerwowego, a zmniej- 
| szenie w drugiej. Ale różnice te są tylko 

krótkotrwałe, albowiem zwiększone pobudze
nie przenosi się z jednego działu na drugi, 

j  Tak np. budząc się ze snu, w którym czynność 
j układu nerwowego znajduje się w pewnej 

równowadze i uskutecznia się na stosunkowo 
najniższym stopniu rozbudzenia, doznajemy 
różnych wrażeń zmysłowych, które ową ró
wnowagę od razu zakłócają. Przez skoja
rzenie tych wrażeń pochodzących z zewnątrz 
ze spoczywaj ącemi w naszej pamięci pewnemi 
grupami wyobrażeń, ostatnie stają się bar
dziej czynnemi, wywołują pewne uczucia czyli 

| afekty, które nas znów skłaniają do wstania 
z łóżka, spożycia śniadania w celu uśmierze
nia głodu lub pragnienia, a nareszcie do za
brania się do pracy. Przy tem nie zwracamy 

j  jednak, być może, uwagi na dźwięki docho
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dzące nas z ulicy lub z sąsiedniego pokoju, na 
pewne braki w naszej toalecie, które dopiero 
stają się nam świadomemi, gdy po dokończe
niu pracy nowe skojarzenia wyobrażeń wywo
łały potrzebę przygotowania się do wyjścia 
na ulicę. Tak więc raz więcej pracuje ośro
dek odbierający wrażenia wzrokowe, drugi 
raz ośrodek słuchowy, następnie sama wy
obraźnia, potem znów ośrodki wzbudzające 
uczucia lub kierujące rucbami naszych człon
ków i t. d. Wszystkiemi temi czynnościami 
rządzi jednak wspomniany główny ośrodek 
skojarzeń, nadając im właściwy kierunek. 
Przypuśćmy, że pośród natężonej pracy umy
słowej dochodzi nas jakiś niezwykły dźwięk, 
którego znaczenia zrazu nie pojmujemy. 
Główny ośrodek kojarzeń zniewala wtedy 
organ słuchu do zwiększonej działalności, 
a cała czynność psychiczna zwraca się ku 
bliższemu rozbiorowi niezrozumiałego przed
tem dźwięku. W tem działaniu uwagi do
strzegamy już pewną stronę czynną, występo
wanie udziału woli, i dla tego wyjaśnienie 
procesu uwagi może być uzupełnionem dopie
ro po rozbiorze zjawiska wroli.

Działanie woli przejawia się nazewnątrz 
zwykle w postaci ruchów, do których zaliczyć 
należy i mowę. Przypuszczają powszechnie, 
że ruchy te odbywają się stale ze świadomo- I 
ścią, przekonaliśmy się jednak, że mogą się 
dokonywać przez dłuższy czas zupełnie pra
widłowo, chociaż uwaga w zupełności będzie 
zajęta innemi czynnościami psychicznemi. 
Wiadomo nam dalej z działu fizyologicznego, 
że nerwy ruchowe odbierają bezpośrednie 
swe pobudzenie z wielkich komórek w sub- 
stancyi szarej rdzenia pacierzowego i podsta
wy mózgowej, z któremi stanowią całość od
powiedniego neuronu. Do tych komórek „ru
chowych” dochodzi znów pobudzenie od kory 
mózgowej po drogach tak zwanych pęczków 
piramid. Włókna w tych pęczkach biorą 
niewątpliwie początek z wielkich komórek 
nerwowych, mieszczących się w zawojacb, 
które otaczają tak zwaną brózdę środkową 
(sulcus centralis czyli sulcus Rolandi, zob. c na 
fig. 31), tworząc z niemi drugi rząd neuronów 
przyjmujących udział w sprawie dowolnej in- 
nerwacyi mięśni. Moźnaby te komórki uznać 
za siedlisko woli, gdyby działanie woli obja
wiało się jedynie w mięśniach kończyn i gło
wy i gdyby ustanowienie woli jako zupełnie

odrębnej i samodzielnej czynności psychicznej 
dało się w zupełności usprawiedliwić. Ale 
wiemy już, źe ośrodek kierujący ruchami mo
wy mieści się w korze płatu czołowego, więc 
w części mózgu odmiennej, choć sąsiadującej 
z wymienionym wyżej ośrodkiem ruchowym. 
Nadto doświadczenia na zwierzętach dowo
dzą, źe innerwacya ruchów uskutecznia się, 
choć mniej wydatnie, także przez inne działy 
kory mózgowej: przypuszczenie ściśle określo
nego umiejscowienia (lokalizacyi) woli nie da 
się więc uzasadnić.

Lecz wpływ woli rozciąga się nietylko do 
sprawy pobudzania czyli wzniecania ruchów, 
ale także do ich wstrzymania czyli zatamo
wania. Nie ulega wątpliwości, że rozpoczęte 
ruchy możemy w każdej chwili przerwać i od
mienić. Zdołamy np. zapanować nad różne- 
mi odruchami, wstrzymać kaszel, kichanie, 
drgnięcie mięśni przy ukłuciu skóry, wytrzy
mać spokojnie bolesną operacyą i t. d. Od
bywające się samodzielnie (automatycznie) 
ruchy oddechowe możemy dowolnie zwolnić, 
przyspieszyć, na kilka minut zupełnie zatrzy
mać, ale nie zdołamy tą drogą dowolnie się 
udusić. Zręczność i składność ruchów zależ
ną jest od wszefchwładnego panowania nad 
niemi świadomości i woli i stanowi oznakę 
zdrowia i wyrobionego charakteru, a ważny 
udział w takiem panowaniu przyjmuje także 
zdolność dowolnego wstrzymywania ruchów. 
Przy nienormalnie wznieconej drażliwości 
układu nerwowego, przy gwałtownych afek
tach, w stanie upojenia, przy różnych cierpie
niach nerwowych, np. chorobie św. W ita, 
i w stanie nieprzytomnym wola utraca w czę
ści lub całości panowanie nad ruchami, które 
wtedy odbywają się bezładnie, kurczowo i bez
wiednie.

Wola oddziaływa jednak nietylko na ośrod
ki ruchowe, lecz także na liczne inne sprawy 
psychiczne. Kierując dowolnie procesom ko
jarzenia, wydobywamy ukryte w pamięci wy
obrażenia, łączymy je z innemi i nadajemy 
tym sposobem naszym myślom kierunek do
wolny. Skupiając myśli nad „interesującą” 
nas chwilowo kombinacyą wyobrażeń i pojęć, 
zniewalamy inne obojętne wtedy wyobrażenia 
do czasowego usunięcia się z widnokręgu na
szej pamięci. W związku z takiem działaniem 
woli znajduje się omówione wyżej panowanie 
nad róźnemi czysto psychicznemi czynnością-
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mi, które oznaczyliśmy nazwą uwagi. Cen
tralne ognisko czynności umysłowych, kieru
jąc uwagę na działalność różnych podwład
nych mu instancyj, dokonywa więc tego rów
nież przy udziale woli.

Wola nie występuje jednak nigdy jako zu
pełnie samodzielna i niezależna czynność, nie 
bywa też zwykle bezpośrednio wznieconą 
przez większą część wynurzających się bez
ustannie z pamięci wyobrażeń i skojarzeń, ale 
wedle naszego przekonania ściśle jest związa
ną z uczuciami czyli afektami, któremi należy 
obecnie się zająć. Niezmiernie rozległy okrąg 
najróżnorodniejszych wrażeń czuciowych, wy
stępujących bezustannie w naszym umyśle 
i wywierających fundamentalny wpływ na 
bieg wyobrażeń, pojęć i czynności, nie daje 
się streścić w kilkunastu wierszach. Zniewo
leni więc jesteśmy, odesłać czytelnika do spe- 
cyalnych dziel psychologicznych. W  rozmia
rach niniejszego pisma zdołamy jedynie uwy
datnić udział, jaki mają uczucia w przebiegu 
każdego złożonego procesu psychicznego.

Każde pobudzenie zmysłowe, występujące 
w natężeniu dostatecznem do zwrócenia na 
siebie uwagi, wywołuje w umyśle jednocześnie 
ze świadomem wrażeniem także uczucie, j  

Uczucia bywają przyjemne albo przykre i roz- j  

maicie stopniowane. Przyjemne, miłe uczu
cia skłaniają nas do ich zatrzymania i powtó
rzenia, przykrych czyli wstrętnych wrażeń 
staramy się jaknaj spieszniej pozbyć. Średnie 
stopnie pobudzenia zmysłowego bywają zwy
kle przyjemnemi, jak  np. głaskanie skóry, 
mierny stopień ciepłoty lub oświetlenia, łago
dne natężenia barw i dźwięków i t. d., gdy 
tymczasem łechtanie i bolesny ucisk skóry, 
nizkie i wysokie stopnie temperatury, rażące 
światło, krzyczące barwy, ogłuszające szmery 
i dźwięki sprawiają wrażenia przykre. Jakość 
wrażenia, stosownie do natężenia bodźca, wy
wiera również odmienny wpływ na niektóre 
zmysły, jak  np. smak słodki, gorzki, słony, j  

kwaśny, różne zapachy i t. d., przyczem indy
widualne usposobienie może spowodować 
przyjemne wrażenie u jednej osoby lub w jed
nej chwili, u innej zaś osoby lub w innym cza
sie wrażenie przeciwne. Przy działaniu na 
zmysły bodźców złożonych niektóre przykre 
wrażenia mogą zamienić się na przyjemne [ 
i odwrotnie. Nareszcie trwałość i zmienność | 
pobudzenia mogą spowodować naprzemian j

uczucia przyjemne i przykre. Tak np. silne 
uczucie głodu i pragnienia bywa przykrem 
i zniewala nas do ich zaspokojenia, lecz po 
nasyceniu pokarmy i napoje stają się wstręt- 
nemi. Zmiana barw i dźwięków w pewnym 
porządku wywołuje uczucie piękna. Na kie
runek uczuć czyli nastrój umysłowy wywiera
ją  zresztą ważny wpływ także zdrowie i cho
roba, stan czerstwy i osłabienie.

Obok tych uczuć zaczerpniętych ze źródeł 
czysto zmysłowych występują inne, wytwarza- 

| jące się z procesów prawie wyłącznie psy
chicznych, jak wesołość, miłość, przywiązanie, 
przyjaźń, wdzięczność, nienawiść, gniew, bo- 
jaźń i t. d. Pierwsza i druga grupa uczuć 
występuje także u zwierząt, lecz druga tylko 
u gromad z bardziej rozwiniętemi zdolnościa
mi psychicznemu

Ostatnia nareszcie grupa uczuć rozwija się 
z pojęć czysto abstrakcyjnych, przedstawia 

; bardzo złożone procesy psychiczne i w nader 
I rozmaity sposób oddziaływa na człowieka, za- 
' leżnie od fizycznego i psychicznego usposobie

nia, wychowania, danych warunków bytu, bo
gactwa wiedzy czyli uporządkowanych w pa
mięci wyobrażeń i t. d. Należą tu tak zwane 
poczucia honoru, ambicyi, obowiązku, obrazy, 
pokory, skruchy, zamiłowanie wiedzy i praw
dy i wiele innych, pobudzających człowieka 
do najszczytniejszych zarówno, jak i do naj
podlej szych czynów.

Samo pobieżne wyliczenie wspomnianych 
i uczuć wystarczy do wykazania, w jaki sposób 

ostatnie wpływają na popędy do zatrzymania 
lub zdobycia wrażeń przyjemnych i usunięcia 
wrażeń przykrych. Każdemu wiadomo, że 
wrażenia czuciowe zachowują się tak samo 
w pamięci, jak  wrażenia zmysłowe lub poję
cia abstrakcyjne, a często nawet znacznie le
piej i stałej, i w nader rozmaitym stopniu roz
budzają energią woli. Wedle naszego prze
konania działanie woli powstaje wyłącznie pod 
wpływem uczuć. Wydaje się wprawdzie, że 
czynność woli rozbudza się także przez proste 
kojarzenie pojęć czyli zwykłe rozumowanie, 
ale do rozważania pobudza nas zamiłowanie 
do prawdy i sprawiedliwości, a sam wyraz 
„rozważania” wskazuje, że ważymy i porów
nywamy wartość motywu, a wolę pobudza do 
działania motyw „przeważający” t. j. pobu
dzający pewne uczucia.
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Uczucia rozbudzają, wprawdzie przeważnie 
czynną stronę woli, lecz zdolne są także do 
wywołania wpływu odwrotnego czyli do ubez- 
władnienia jej działania. Wystarczy tu wspo
mnienie o paraliżującym wpływie strachu 
i bojaźni, o usypiającem działaniu sugestyi,
0 przygnębieniu po bolesnych stratach, dozna
nych zawodach i t. d. Uczucia wywierają na
reszcie także wydatny wpływ na różne proce
sy i ruchy w zakresie czynności czysto odżyw
czych czyli wegetacyjnych, od woli niezależ
nych, z których wymienimy tu tylko rumie
niec wstydliwy, zblednięcie, dreszcz, bicie ser
ca, mimowolne wypróżnienie pęcherza i kiszki 
odchodowej wskutek doznanego strachu lub 
innego silnego wzruszenia, działanie wyobra
żeń lubieżnych, płacz, wzmożone wydzielanie 
śliny na widok łakotliwego kąska, a z drugiej 
strony utratę apetytu przy wzruszeniach i t. d. 
Do jakiego stopnia silne afekty mogą podzia
łać na całość układu nerwowego, wskazują 
nam przypadki obłędu, konwulsyj, a nawet 
nagłej śmierci przy nagłych i nadmiernych 
wzruszeniach umysłowych, tak bolesnych, jak
1 radosnych.

Pobudzenia czuciowe powstają zapewne 
w osobnych grupach neuronów, odmiennych 
od ośrodków właściwej pamięci, lecz bynaj
mniej nie przypuszczamy, aby każda forma 
uczucia wypływała z oddzielnej takiej grupy, 
owszem mięszają się tu  pobudzenia pamięci 
z czynnością licznych innych środków w naj
rozmaitszy sposób, niedający się wcale rozwi
kłać. Czy ośrodki podniet woli są identycz- 
nemi ze źródłami czucia, trudno rozstrzygnąć. 
Nam wydaje się prawdopodobniejszemu że 
stanowią oddzielne ogniwa, rozbudzane do
piero przez podniety afektów, ale są rozmiesz
czone w całej korze mózgowej, z wyjątkiem 
wspomnianych wyżej ośrodków ruchowych.

Powyższy rozbiór złożonego procesu psy
chicznego, oparty na tak zwanej obserwacyi 
wewnętrznej czyli badaniu u człowieka biegu 
własnych zjawisk umysłowych, zapoznał nas 
z zasadniczemi czynnikami, które się składają 
na wytworzenie „myśli.” Obecnie wypada 
nam dostarczyć dowodów uzasadniających do 
pewnego stopnia załączone do powyższych ro
zumowań hipotezy fizyologiczne, albowiem 
bez takiego poparcia mogłyby ostatnie wyda
wać się osnutemi na czysto fantastycznych 
domysłach.

Badanie mechanizmu psychicznego przed
stawia nieprzezwyciężone trudności. Na móz
gu zwierząt, odsłoniętym przez otwarcie czasz
ki, nie dostrzegamy gołem okiem żadnych wy
datnych zmian podczas wzmożonej czynności, 
wyjąwszy jedynie silniejszy przypływ krwi do 
naczyń. Dla tego fizyolog czyniący doświad
czenia nad czynnością mózgu, zniewolony jest 
do bacznego zwracania uwagi na zewnętrzne 
oznaki zmienionej czynności nerwowej, a mia
nowicie na objawy podrażnienia lub poraże
nia mięśni i całe zewnętrzne zachowywanie 
się zwierzęcia. Upośledzoną działalność ner
wów czuciowych rozpoznaje on tylko z braku 
zewnętrznych oznak bólu (krzyku, ruchów 
obronnych) i biernego zachowywania się przy 
silniejszem drażnieniu odpowiednich części 
ciała. Dla stwierdzenia porażenia wzroku 
stara się on przekonać, czy zwierzę przy bie
ganiu omija zręcznie przeszkody, czy poznaje 
podawane pokarmy; brak słuchu bada przy 
pomocy silnych nagłych dźwięków, trzasku 
i t. d. Z  braków w czynnościach zmy
słowych i zwykłych skojarzeniach wrażeń 
z ruchami, a więc z oznak po większej części 
ujemnych, badacz wnosi o czynności i prze
znaczeniu różnych działów ośrodków nerwo
wych. Jest to zatem droga nietylko bardzo 
mozolna, ale nader niepewna i ułudna, albo
wiem tylko twierdzące i stanowcze odpowie
dzi dają rękojmię ścisłości, odpowiedzi zaś 
przeczące otwierają obszerne pole do różno
rodnych domysłów. Ponieważ większa część 
dokonanych na zwierzętach doświadczeń, 
z któremi poniżej się zapoznamy, oparta jest 
na metodzie wykluczania czynności różnych 
działów układu nerwowego, nie może wyda
wać się dziwnem, źe różni badacze przy zgod
nych przeważnie wynikach swych doświadczeń 
doszli jednak do bardzo odmiennych, a w czę
ści sprzecznych nawet, wniosków.

Z góry możnaby przypuścić, że u człowieka 
badanie stanu umysłowego powinno znacznie 
być ułatwionem przez możność udzielania my
śli przy pomocy mowy, lecz wskazówek 
o czynnościowem przeznaczeniu różnych dzia
łów mózgu dostarczają tu jedynie zmiany 
chorobowe, stwierdzone przez badanie po
śmiertne. Gdy za życia dostrzeżono pewne 
zboczenia w czynności umysłowej, a następnie 
przy sekcyi okażą się wydatne zmiany w nor
malnym składzie mózgu, można słusznie przy
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puścić, źe ostatnie znajdowały się w przyczy
nowym związku z wykazanemi zboczeniami 
czynności. Lecz przy licznych formach obłę
du nie zdołano dotąd odkryć stałych i wydat
nych zmian ani w zewnętrznej budowie, ani 
nawet w mikroskopowem utkaniu mózgu. 
Z  drugiej zaś strony znaleziono w wielu ra 
zach w mózgu znaczne zmiany anatomiczne, 
chociaż za życia nie dostrzeżono rażących 
zboczeń w czynnościach umysłowych. Lite
ratura naukowa rozporządza jednak już bo
gatym materyałem dobrze zbadanych przy
padków, w których stwierdzono nietylko za 
życia pewne grupy stałych zboczeń czynności 
czysto nerwowych (porażeń, bezczułości i t. d.) 
i zjawisk psychicznych, ale także odpowiada
jące im dość stałe zmiany anatomiczne 
w mózgu (nowotwory, wylewy krwi, ropnie, 
tak zwane zmiękczenia lub stwardnienia it. d.). 
Dawniejsze ujemne rezultaty dają się wytłu
maczyć z jednej strony niedokładnością na
szych metod badania, które dotąd nie wystar
czały do wykrycia subtelniejszych zmian 
mózgu przy bardzo wydatnych zboczeniach 
jego czynności (obłędzie), z drugiej zbyt po
bieżną obserwacyą za życia zjawisk psychicz
nych u osoby, której mózg po śmierci okazał 
uderzające zboczenia. Człowiek nieokazują- 
cy zbyt wybitnej tępości umysłu, poruszający 
się, jadający i sypiający normalnie, niedziała- 
jący przewrotnie, nie bywa zwykle przedmio
tem ściślejszego badania, uchodzi za zupełnie 
normalnego, albo najwyżej za „głupkowate
go,” aż dopiero po śmierci okaże się, że ist
niały prawdopodobnie w jego umyśle pewne 
braki, których mało domyślne jego otoczenie 
nie dostrzegło, tembardziej że ogólne pojęcia
0 zakresach normalnej inteligencyi bywają 
bardzo chwiejnemi. Każdy dobrze pojmuje, 
że zboczenia czynności, umysłowej z łatwością 
dają się ustalić, gdy mamy do czynienia z cał
kowitą lub częściową nieprzytomnością, z praw
dziwym idyotyzmem, z szałem obłąkania, 
a większość publiczności, która nigdy jeszcze 
nie widziała obłąkanego, żywi mniemanie, źe 
choroba ta występuje stale w postaci bezgra
nicznego roznamiętnienia. Lecz każdy ba
dacz strony psychicznej człowieka miewa do
stateczną sposobność przekonania się, jak 
trudno odgraniczyć prostą tępość umysłu od 
niższych stopni idyotyzmu, odróżnić dziwactwa
1 wybryki umysłu genialnego od pierwszych

objawów obłąkania. W  ilu przypadkach 
obłąkany, działający z zadziwiającą przebie
głością i ukrywający starannie opaczne swe 
idee i urojenia, potrafił przez jasność i logicz
ność wywodów w nielekarzach wzbudzić mnie
manie, źe przez omyłkę został pomieszczony 
w zakładzie dla chorych umysłowo. Wiadome 
są też częste przypadki sądowe, w których 
niełatwo udaje się u zbrodniarza odróżnić 
udawane obłąkanie od normalnego stanu 
umysłu.

(C. d. nast.J.
II. Hoi/er.

1 owarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie ósme Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 19 kwietnia 1894  roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2 ) Odczytaną została odpowiedź na zapytania 
„ze skrzynki,” odpowiedź tę pos'anowiono prze
słać Zarządowi Towarzystwa.

3) P. J. Eismond zakomunikował referat, dofy- 
czący niektórych szczegółów osobnikowego roz
woju łancetnika (Amphioxus lanceolatus). Prele
gent zwrócił uwagę na osobliwe, lecz skądinąd 
dobrze znane zjawisko, towarzyszące procesowi 
różnicowania się pierwszego zaczątku systemu 
nerwowego. Osobliwość ta polega na tem, że 
blaszka nerwowa zanim zacznie się przeobrażać 
w rodzaj brózdki, wpierw ulega epibolicznemu 
obrastaniu ze strony otaczającej ektodermy. Nad
to osobliwość podobnego zjawiska, napotykanego, 
z wyjątkiem łancetnika, tylko u osłonnic (Tunica- 
ta), odznacza się tem, że powyższe rozrastanie się 
ektodermy poczyna się od tylnego końca ciała za
rodka, a mianowicie od dolnej wargi blastoporusa 
oraz sąsiednich bocznych terytoryów ektodermy 
i na podobieństwo fali posuwa się postępowo ku 
przodowi. Na zasadzie rozbioru poszczególnych  
danych, odnoszących się do rozwoju osobnikowe
go kręgowców z różnych gromad, prelegent do
szedł do wniosku, że powyższe zjawisko nie ma 
nic wspólnego z właściwem różnicowaniem się 
pierwo‘nego zaczątka systematu nerwowego, lecz  
należy je  raczej uważać za jedno i toż samo 
z ogólnie znanym procesem epibolicznego narasta
nia blastodermy, która przy rozwoju jaj, obfitują



cych w żółtko odżywcze, obrasta to ostatnie z po
wierzchni. Pozornie odmienny charakter, jaki 
przedstawiają pod tym względem stosunki, obser
wowane u lancetnika, daje się wytłumaczyć przez 
przypuszczenie, że jaja jego zostały wtórnie po
zbawione znaczniejszej ilości żółtka.

4) P. Wł. Kozłowski mówił ,.o rysunku na pan
cerzach okrzemek.” Zaznaczywszy różnicę po
między urzeźbieniami zewnętrznemi błony niektó
rych okrzemek morskich (za typ służyć może 
Triceratium), zatrzymał się dłużej nad rysunkiem 
właściwym okrzemkom wód słodkich, złożonym  
z prążków łub żeberek. Pierwsze bardzo często 
rozkładają się przy silnem powiększeniu na sze
reg punkcików.

Prążkowanie pokazuje się na błonkach bardzo 
wcześnie, wcześniej niż nastąpi zupełne nasiąknię
cie krzemionką, jak  tego dowodzą zjawiska 
w świeżo rozdzielonych Pinnularia, zachodzące 
pod wpływem odczynników silnie pochłaniających 
wodę. Prążkowanie pochodzi prawdopodobnie 
z chemicznego zróżnicowania się błony, a może 
jest skutkiem niejednakowego nasiąknięcia krze
mionką. Przemawiają za tem zjawiska przy roz
puszczaniu świeżych błon okrzemek w ługu pota
żowym. Niektóre z nich— zwłaszcza gatunki 
koszturka (Synedra) rozkładają się przytem na 
szereg paseczków poprzecznych odpowiadających 
ich prążkom.

Referent zauważył dalej, że istnieje pewien sto
sunek pomiędzy kierunkiem, jaki przyjmują prąż
ki, a formą obwodu czoła okrzemki. W szystkie 
prawie prążkowania proste (nie podwójne) można 
wyprowadzić z dwu typów: promienistego (u form 
okrągłych jak  Cyclotella, Melosira i t. d.) i ró
wnoległego (u form liniowych jak Synedra), przy- 
czem prawdopodobnie każdy rysunek można było
by uważać matematycznie jako produkt niejedno
stajnej deformacyi płaszczyzny pierwotnej (linio
wej lub okrągłej), dającej jednocześnie i formę 
zarysu i kierunek prążkowania. Matematycznego 
wyrazu na nią jednak autorowi nie udało się zna
leźć. Naturalnie że byłoby to czysfo idealne pra
wo; w rzeczywistości bowiem błonka rozwija się 
najczęściej odrazu na całej szerokości komórki 
i tylko później następuje zróżnicowanie, skutkiem  
którego są prążki.

W końcu referent przytoczył jedno spostrzeże
nie, przemawiające przeciwko Pfitzerowskiej teo- 
ryi budowy błon u okrzemek (jej dwudzielności).

Na tem  posiedzenie zostało ukończonem.

N r 17.

KRONIKA NAUKOWA.

—  tr .  Sztuczny dyament. Metoda otrzymy
wania sztucznych dyamentów, użyta przez p. Mois-

san, polega, jak wiadomo czytelnikom naszym, na 
tem, że pod znacznem ciśnieniem węgiel wydziela 
się w postaci krystalicznej z roztworów swoich 
w żelazie lub srebrze. Stopione żelazo lub srebro, 
bogate w węgiel, poddaje się szybkiemu oziębie- 
biu w zimnej wodzie, przyczem tworząca się sko
rupa silnie uciska jądro wewnętrzne. W ydziela
jący się węgiel posiada twardość i inne cechy dya- 
mentu, otrzymuje się wszakże w kawałkach nader 
drobnych i najczęściej czarnych. Przy dalszych 
swych badaniach, opierając ęię na uwadze, że po
stać krystaliczna dyamentów zależeć musi od 
szybkości stygnięcia, użył p. Moissan innych środ
ków oziębiających, z których najlepsze rezultaty 
wydał ołów stopiony. Tygielek, mianowicie, za
wierający stopiony surowiec, zanurzony został 
w kąpiel ołowianą, a ponieważ żelazo stopione 
lżejsze jest, aniżeli ołów stopiony, oddzielne przeto 
bryłki surowca wydobywały się na powierzchnię 
ołowiu, tworząc na niej pływające kulki o średni
cy 1 do 2 centymetrów. Po zupełnem ostudzeniu  
otrzymuje się dyamenty w malej wprawdzie jesz
cze ilości, ale wyróżniające się od dawniejszych 
korzystnie przezroczystością i jasnością, a na po
wierzchni okazujące niekiedy krystalizacyą bardzo 
wyraźną. Jeden z takich jasnych kryształków, 
mający 0 ,5  milimetra średnicy, w kilka miesięcy 
po swem utworzeniu rozszczepił się w dwu m iej
scach. Powierzchnia tych drobnych dyamentów 
jest gładka i połyskująca, o połysku tłustym, wła
ściwym dyamentom. Gdy zamiast żelaza użyto 
srebra, dyamenty tworzyły się tylko czarne. 
W  ogólności otrzymał dotąd p. Moissan 15,5 mi
ligramów drobnych bryłek, których część dziesią
ta tworzy dyamenty czarne, pozostałe zaś są prze
zroczyste, ale znów dosyć znaczna ich ilość po
kryta jest czarnemi kropkami. W szystkie oka
zują twardość, ciężkość i oporność chemiczną 
dyamentów, a w temperaturze 900° płoną w tle 
nie, wytwarzając dwutlenek węgla.

(Comptes rendus).
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ROZMAITOŚCI.

—  tr . Most przez Bosfor. Dla przeprowadze
nia komunikacyi między Konstantynopolem a Scu- 
tari, proponuje p. Yillepigue budowę mostu tune
lowego, t. j .  rury podwodnej, utrzymywanej przez 
słupy, wspierające się na dnie morza. Długość 
mostu wynosiłaby 2 500 metrów, o przęsłach 60  
metrowych. Z istniej ącemi drogami żelaznemi 
most ma się łączyć łagodnemi spadkami; lokom o
tywy zresztą nie przebiegałyby mostu, ale pociągi 
mają być posuwane za pośrednictwem lin metalo
wych przez motory nieruchome. Autor projektu 
ocenia koszty na 30 milionów franków, sądzi zaś, 
że dochody roczne mogłyby wynosić 2 7 0 0 0 0 0

WSZECH ŚWIAT.
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franków, co przy kosztach eksploatacyi 500  000  
fr., dawałoby akcyonaryuszom w zysku przeszło  
dwa miliony franków rocznie.

(Rev. Scient.).

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. X Nauka obecna przyjmuje w zupełności 
teoryą K. Darwina „o pochodzeniu gatunków” 
pomimo pewnych zarzutów jakie niektórym czę
ściom jej lub szczegółom  czyniono.

Ślimak winnicowy (H elix pomatia) zawsze przed 
zimą wytwarza sobie wieczko wapienne, którem 
zamyka otwór skorupki swej, zagrzebując się 
w ziemię. Późno w jesien i można w ogrodach 
i parkach pod liśćmi znaleźć H elix pomatia, pra
wie schowane w ziemi i opatrzone takiem i denecz- 
kami. Otwór w skorupie (o którym Pan wspo
mina), powstały wskutek mechanicznego uszko

dzenia skorupy, był przyczyną śmierci samego 
ślimaka.

WP. A. Zam. 1° Czajewicz, Trygonometrya 
płaska i kulista, Warszawa. Spitz, Lehrbuch der 
ebenen Trigonometrie, Lipsk i Heidelberg.

2 ° Folkierski, Zasady rachunku różniczkowego 
i całkowego, Paryż i Warszawa 2 tomy (tom I do
stać można tylko na drodze antykwarskiej).

Schlomilch, Compendium der hóheren Analysis, 
Lipsk, 2 tomy. Książki te dostać lub zapisać mo
żna w księgarniach tutejszych, które wskażą cenę. 

Pańskie pytanie arytmetyczne rozwiązuje się

w dwojaki sposób: a) sprowadzając u ła m k i -

. m +  a
i do wspólnego mianownika n (n + a )  i na-n +  a r  o v /
stępnie porównywając liczniki; b) porównywając

różnice pomiędzy członkam i  i  m ~ł~a a jedno-
n n-j-a

ścią. Należy odróżnić następujące przypadki: 
m < n ,  m = n ;  m > n .

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 18 do 24 kwietnia 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).

■cl
J i' h
P

B arom etr
700 m m  -f- T em p era tu ra w  st. C.

£'02

%

K ierunek  w ia tru  
SzybkoSć w  m etrach  

n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

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

18 S. 49.1 49,0 48.6 11,9 20,4 16,6 22,0 8,8 39 S2,S3,S> _
19 C. 48,3 48,2 46,5 11,8 20,9 16,8 22,5 9,5 47 0 , 0 , SE2 0,2 p.m. 9 — 1 1 ;’wien.’ok. ks.
20 P. 45.1 44,8 44,4 12,2 13,4 1 2 , 2 16,8 11,3 85 SE2,W3,SW3 11,4 •  a. in. 830— 2 p. 111. ; # od 7
21 s. 46.4 47,4 48,2 11,4 14,4 10,2 14,5 10,0 85 O.S W3.E 12 1,3 / o d  p. m. 920,
22 N. 46.7 40,9 46,8 6.8 5,8 4,0 5,8 3,5 91 E 2o,E2°,E2» 1,3 0 w  nocy i dzień z p r z e r . /
23 p. 46,0 47,1 48,9 4,2 6,7 6,6 7,6 3-4 92 E 12,E I2,E 10 5,2 •  dr. w  nocy i w  ciągu da.
24 w. 50,1 50,9 52,1 7,8 9,6 8,8 10,3 6,4 94 E 9,SE8,SE8 10,3 •  w  nocy i w  dzień.

Ś redn ia  47,7 H ,°  76  29,7

T R E Ś Ć .  Drażliwość roślin, odczyt Pfeffera, tłum aczył W ładysław Rothert. —  Elektroliza pary 
wodnej i gazów , przez W iktora Biernackiego. —  M ózg i myśl, przez H. Hoyera. —  Towarzystwo 
Ogrodnicze. —- Kronika naukowa. —  R ozm aitości.— Odpowiedzi redakcji. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ś ló sarsk i. Redaktor B r. Z na tow icz.

^ osbojcho IJeHsypoio. B apm ana, 16 Anpfc-iH 1894 r .  W arszaw a. D ruk  Emila. Skiwskiego.


