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I.

Zycie każdego z nas jest wirem wrażeń 
zmysłowych, wrażeń zmysłowych nieustan
nych, zwikłanych i różnorodnych bez granic. 
Jeden gwar nieskończony i nieznająca spo
czynku burzliwość—oto nasza świadomość, 
proste pasmo wstrząśnień psychicznych. Dla
czego tak jest? Czy nie mogłoby być i ina
czej? czy nie byłaby cisza zupełna doskonal
szą harmonią? są. to pytania, które nie mogą. 
nie zaciekawić nas jako ludzi, które dla nauki 
przecież nie mają żadnej wartości. Albowiem 
nauka nie zajmuje się wcale pytaniem: dla
czego coś jest? dlaczego nie jest inaczej? 
i gdyby było inaczej, czy nie byłoby lepiej? 
Nauka zajmuje się jedynie pytaniem: jak 
jest?

Odbieramy tedy bez przerwy wrażenia 
zmysłowe i jakaś niejasna umysłowa koniecz

ność prowadzi nas do tego, że nasze wrażenia 
zmysłowe musimy czemuś przypisać, z czemś 
związać, oprzeć je na czemś, powiedziałbym 
nieledwie: na czemś rozwiesić. Wystawiamy 
więc sobie coś, co nas otacza, przenika i w so
bie zawiera i to „wszystko coś” nazywamy 
wszechświatem.

A zatem wszechświat nasyła nam wiado
mości o sobie przez nasze zmysły — przez 
sześć naszych zmysłów—i to jest już cały 
skąpy materyał, z którego owo „coś” mamy 
poznać, z którego mamy zbudować naukę 
o świecie. Wyobraźmy sobie istotę, zamuro- 
waną na zawsze w jakiemś podziemiu bez 
drzwi i bez okien, istotę niewrażliwą na zimno 

■ i ciepło, nieczułą na dotykanie, skazaną na 
wieczną samotność, ciemnicę i próżnię; lecz 

! przypuśćmy, że owa istota jest opatrzoną 
w sześć telefonów, w sześć linij telefonicznych 

J jest opatrzona, powiadam, które stanowią 
I drogę jedyną, na jakiej otrzymuje ona wiado- 
j  mości o świecie. Do takiej istoty my wszyscy 
i  jesteśmy podobni. W  jej położeniu znajdu

jemy się wszyscy, obdarzeni sześciu zmysłami 
dla poznania wszechświata. Upłynęłyby, być 
może, wieki, zanim by owa istota była w sta
nie zrozumieć, czem jest: „odległość trzech 

i metrów;” lub: „głębokość pudełka.” Cóż za- 
I tem dziwnego, że upłynęły stulecia a my, lu
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dzie, dziś dopiero zaczynamy rozumieć, na- 
przykład, co to jest: „energia?”

Gdyby człowiek mógł wiedzieć, co jest na
prawdę na świecie, oddałby się może rozpa
czy; lecz my wszyscy nic zupełnie nie wiemy, 
poza tem, co nam zmysły wskazują. Więc 
cierpliwie, nieledwie pokornie, mrówkom in
telektu podobni, gromadzimy, porównywamy, 
roztrząsamy nasze wrażenia zmysłowe, nasze 
wiadomości o świecie, choć te wiadomości nie 
zawsze są jasne, choć je nieraz widocznie ro
zumiemy opacznie.

Niezmierną pomocą w tej pracy jest oko
liczność, że nasze wrażenia mają zazwyczaj 
pewną cechę trwałości. Np., gdy patrzę na 
ściany, na sufit lub na okna tej sali, widzę je 
ciągle w jednakowej postaci. Tym sposobem 
rodzi się pojęcie ciała, które dalej prowadzi 
do pojęcia materyi. Gdy pewne ciało, np. to 
oto szklane naczynie, nietylko widzę wciąż 
w jednakowej postaci, lecz i wciąż jednakowo 
jego twardość odczuwam, jego ciężar, jego 
masywność, jego zachowanie się cieplne i t. d., 
doprowadzony zostaję w sposób naturalny do 
upatrywania wspólnego, trwałego źródła tych 
wrażeń, źródła, które nazywam ciałem i któ
remu przypisuję byt, niezależny odemnie czyli 
przedmiotowy.

Nauka dojrzalsza rozwiewa zupełnie złu
dzenie, jakiemu ulegamy, upatrując w przy
rodzie trwałość na mocy naszych wrażeń zmy
słowych. Trwałość ta jest pozorna i wynika 
z ograniczoności naszych zmysłów. Gdybym 
mógł widzieć, co dzieje się istotnie, np. w tej 
szklance z wodą, patrzałbym zapewne na 
gmatwaninę tak bezładną i tak gorączkową, 
że wykracza zupełnie poza możność wyobra
żenia ludzkiego. Gdybym mógł objąć, prze
ciwnie, całość światów niezmiernem spojrze
niem kosmicznem, widziałbym trwałość, nie
równie zupełniejszą, niż ta, do której przy
zwyczajeni jesteśmy, trwałość, która rozciąga 
się na tysiące lat i miliony.

Więc zatem niema w przyrodzie trwałości? 
i chaos panuje w istocie wszech rzeczy? Nie, 
w przyrodzie niema trwałości; wszak widzimy 
dokoła codziennie, jak  niezliczone zjawiska 
wprowadzają wciąż nowe zmiany w urządze
niu wszechświata. Nie, w przyrodzie niema 
trwałości; jest w niej coś bogatszego, niż 
trwałość. Niema też w przyrodzie chaosu;

jest w niej coś podnioślejszego niż chaos. Je s t 
w niej prawidłowość.

Nigdy i nigdzie nie spostrzegamy dziania 
się jednego, samotnego, odosobnionego zjawi
ska. To, co nazywamy w liczbie pojedynczej 
„zjawiskiem,” jest fikcyą po prostu a to, co 
stanowi bieg świata i życie jego wypełnia, jest 
niezmierną siecią zjawisk złączonych, związa
nych, jest siecią niezmierną i niezmiernie- 
splątaną. Lecz, jakkolwiek zawiłe są węzłyr 
które łączą ze sobą zjawiska, to jedno wiemy 
z pewnością: że owe węzły są trwałe; że za
leżność zjawisk, jednych od drugich, jest zaw
sze ta  sama i wszędzie jednakowa. To chce
my wyrazić, mówiąc, że we wszechświecie pa
nuje prawidłowość.

A  teraz powiadam, że fizyka, rozumiana 
szeroko, potężnie, jest nauką, która prawidło
wość w przyrodzie wykrywa i bada.

Są osoby, które piszą podręczniki i one to 
rozpowszechniają o metodzie i treści umiejęt
ności fizycznych wyobrażenia i małe i nizkie. 
Fizyka ma być opisem pewnych klas zjawisk, 
jak  ruch, ciepło, światło, magnetyzm i elek
tryczność, które dzieją się na ziemi, w naszem 
otoczeniu (a, według przekonania, które uczeń 
najczęściej z nauki wynosi, dzieją się właści
wie w gabinetach fizycznych). Obok fizyki 
stoi chemia, w której „zmienia się natura 
ciał.” Tem, co pozostało, co pominęła fizyka 
lub chemia, tem zajęły się inne nauki, więc 
astronomia, więc meteorologia, więc geografia 
fizyczna i t. d. Wszystko to niema nawet 
zasługi, ażeby było fałszywe; poprostu jest 
niedorzeczne. Nauki lub przynajmniej praw
dziwe nauki fizyczne nie różnią się przedmio
tem, ale punktem wyjścia. Nauki fizyczne 
nie stoją przy sobie i nie idą jedna obok dru
giej; przyroda nie daje się dzielić na zagony 
i pola; przyroda nie jest tak urządzona, ażeby 
nam łatwo było pisać podręczniki. Fizyka 
jest zasadniczą nauką o prawidłowości w przy
rodzie; fizyka więc jest ogólną podstawą wszel
kiej przyrodniczej wiedzy; fizyka ustanawia 
sposoby myślenia, które służą do obejmowa
nia przykładów konkretnych we wszelkich 
dziedzinach. Astronomia, meteorologia, geo
grafia—każda z tych nauk ma swoję konkre
tną, „dotykalną" prowincyą; ale nie ma je j 
fizyka. Nigdzie w przestrzeni w czasie nie- 
istnieje szczególna kraina fizyki, albowiem ta  
nauka bada prawidłowość, która jest wszędzie
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i która jest zawsze. Kraina fizyki—to ideal
ne empireum, w którem wielkie abstrakcye ze 
sobą. obcują,

„Poznać w przyrodzie prawidłowość, mo
żliwie najszerzej, najgłębiej”—oto jest cel 
naszej nauki, cel niezmierny, jak sama przy
roda.

H .

Jakże cel ten osięgnąć? Jaka droga pro
wadzi do rozwiązania takiego zadania? Do
tychczas jedna droga jest znana, która w tym 
kierunku prowadzi, a drogą tą  jest ilościowe 
myślenie. Doświadczenie pokazało, że pra
widłowość objawia się w tej stronie świata, 
którą można zmierzyć lub wystawić sobie 
zmierzoną. A  zatem, ażeby w przyrodzie 
poznać prawidłowość, musimy iść taką drogą: 
utworzyć najpierw ilościowe abstrakcye, któ- 
remi będziemy myśleli; przystosować zmien
ność abstrakcyj wybranych do zjawisk, o któ
rych będziemy myśleli; wyrazić nakoniec wza
jemną zależność tych zjawisk przez określone 
związki pomiędzy abstrakcyami, innemi sło
wy, uczynić jedne z pomiędzy utworzonych 
wielkości funkcyami innych, jak mówi się 
w analizie, lub jeszcze: wygłosić prawa zja
wisk, jak mówi się w fizyce i przyczynowości 
w tych prawach dać wyraz.

A zatem ilościowe abstrakcye są właściwe - 
mi pierwiastkami naukowego myślenia; a wszel
ka nauka ścisła bądź jest ilościową, bądź też 
dąży do tego, by zostać ilościową nauką.

Powinniśmy o tem pamiętać, że abstrakcye 
nie stanowią ani celu, ani również przedmiotu 
naukowego myślenia; abstrakcye są tylko na
rzędziem naukowego myślenia. Abstrakcye 
istnieją, ażeby nam były pożyteczne i tylko 
tem prawem istnieją, że nam są pożyteczne. 
Wolno nam je tworzyć i niszczyć, przekształ
cać i wyposażać jak chcemy, ażeby tylko ce
lowi jaknajlepiej służyły. Spostrzegamy np. 
ciągle materyalne przedmioty, a z bezładnej 
mięszaniny wrażeń zmysłowych, które odbie
ramy od nich, wyłaniają się łatwo pojęcia 
utworów przestrzennych, których własności 
są mierze podległe, więc np. pojęcia linij, ką
tów, powierzchni i brył. Czem jest np. plasz- I 
czyzna? Jest to widocznie utwór myślowy, ' 
szerszy zakresem od wrażeń zmysłowych, |

z których się zrodził, ale treścią od nich uboż
szy. Widzę np. taflę szkła, deskę od stołu, 
ćwiartkę papieru i pomijam w nich wszelkie 
własności, prócz geometrycznych, z geome- 

j  trycznych własności pomijam przestrzenność 
| w jednym kierunku, t. j. pomijam ich gru- 
[ bość i doprowadzony zostaję do abstrakcyi 
i „płaszczyzny.” Więc widocznie płaszczyzna 
j jest to pewien obraz ciał materyalnych, obraz 

umyślnie niezupełny, obraz, który umyślnie 
j  zostawiamy niedokończony. Mówi się często,
| że płaszczyzna niema wcale grubości, czy nie 

lepiej będzie powiedzieć, że ma grubość zu
pełnie obojętną, nic nas nieobchodzącą, gru
bość, o której w danej chwili nie chcemy pa- 

j  miętać. Taka metoda postępowania umysło
wego jest znana powszechnie z dzieł wielkich, 
natchnionych pisarzy. Hamlet po wsze czasy 
zostanie nieśmiertelną, jak dusza ludzka głę
boką abstrakcyą; abstrakcyą, powiadani i z na- 
ukowemi astrakcyami ją  równam. Hamlet 
myśli przed nami i Hamlet przed nami od 

j  cierpienia się wije; ale nie wiemy zupełnie, 
jakie (powiedzmy) Hamlet ma oczy, czy jada 
dużo czy mało, od kogo pobierał w dzieciń
stwie nauki, mnóstwa właściwości Hamleta 
nie znamy, których znać, dla celu poety, nie 
mamy potrzeby. Nie powinniśmy wnosić, że 
Hamlet nie ma oczu wcale. Tak samo mówi
my, że w pojęciu płaszczyzny „grubość” nam 
jest niepotrzebna.

III .

Prawdziwem zadaniem umiejętnej fizyk 
jest podanie odpowiedzi na następujące pyta
nie: ile możemy w przyrodzie odnaleźć prawi
dłowości (i zgłębić, roztrząsnąć zupełnie, 
związać i zespolić wzajemnie), posługując się 
pomocą kilku zasadniczych abstrakcyj? Mó
wię o kilku zasadniczych abstrakcyach. Nie
zmiernie są liczne abstrakcye, któremi posłu
guje się fizyka; alo można sprowadzić je 
wszystkie do nieznacznej liczby zasadniczych 
abstrakcyj. Liczba i jakość tych zasadni
czych abstrakcyj zależy od stanu nauki; mo
żemy też, słuszniej być może, powiedzieć od
wrotnie, że wysokość, do której umiemy 
wznieść się w nauce i rozległość widoków, 
które stamtąd obejmujemy, jest każdego cza

J
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su prostym wynikiem potęgi zasadniczych 
abstrakcyj, które zaprzęgamy do pracy.

We współczesnej nam epoce swego rozwo
ju fizyka, dla poznania prawidłowości w przy
rodzie, wprowadza w działanie przeważnie 
cztery zasadnicze abstrakcye: abstrakcyą cza
su, abstrakcyą przestrzeni, abstrakcyą mate- 
ryi (do której należy dołączyć odrębną ab
strakcyą eteru) oraz abstrakcyą energii.

IV.

Abstrakcya czasu jest owocem możności, 
jaką posiadamy, porównywania wrażeń zmy
słowych, jakie odbieramy, z wrażeniami zmy- 
słowemi, które pamiętamy. Paktem jest, że 
owe wrażenia, które nazywamy w każdej 
chwili teraźniejszemi, mają nietylko zgoła 
inną siłę i jasność, niż inne, które zwiemy 
wspomnieniami przeszłych, lecz także i odcień 
specyalny, któremi od wspomnień różnią się 
dobitnie, który, według pospolitego sposobu 
mówienia, im jednym nadaje życie a owym— 
pozostawia martwotę. Na czem polega ten 
odcień, jest już pytaniem, które wykracza po
za obręb nauki fizyki. Musimy go przyjąć, 
jako fakt, poza którego kulisy nauka zapewne 
nigdy nie zajrzy. Odbiciem zaś tego faktu 
w ludzkich umysłach jest sposób myślenia, 
według którego w przyrodzie upływa wciąż 
czas, jednostajny i pusty, według którego 
cała przyroda żyje czasem i rozwija się z jego 
biegiem. Czy jest tak istotnie, czy też może 
(jak niektórzy wolą sobie wystawiać) wszystko 
we wszechświecie jest już oddawr.a: i przesz
łość i przyszłość, a tylko my posuwamy się 
od pierwszej do drugiej, czy też jeszcze może 
jakoś inaczej mają się rzeczy, zaiste, tego 
wszystkiego nie wiemy i zapewne nie będzie
my wiedzieli; lecz, skoro nie będziemy wie
dzieli. wcale się tem nie zajmujmy. Niechże 
wystarczy nam wiedzieć, że, już w samym za
rodku tak pierwotnej i zasadniczej abstrak- 
cyi, mieści się cecha względności (względności 
biegu zjawisk względem biegu naszych wra
żeń, lub odwrotnie), cecha, którą dojrzalsza 
nauka wykrywa we wszystkich usiłowaniach 
umysłu ludzkiego.

Faktem jest daloj, że wrażenia zmysłowe, 
które odbieramy, nic są całkowicie proste 
i niezłożone, lecz, przeciwnie, są oczywi

ście złożone z wrażeń prostszych, odrębnych? 
różniących się między sobą. A jeśli tak jest, 
tedy musi powstać w nas pojęcie współczesno
ści, lub współistnienia; w teraźniejszości, któ
ra  z poprzedniego punktu widzenia była tylko 
chwilą, więc tylko punktem na linii biegu cza
su, musimy upatrywać całą rozmaitość. Szcze
gólnym przykładem współczesności jest obok- 
leźność, która mieści w sobie przestrzenność. 
Mamy więc abstrakcyą przestrzeni, podobną 
do ciał materyalnych pod całym szeregiem 
względów (właśnie pod temi, któremi zajmu
jemy się w geometryi) a pod wszystkiemi in- 
nemi pustą zupełnie; podobnie jak  czas 
w swoim biegu jest prototypem zjawiska, ale 
prototypem, prostym zupełnie.

V.

Czem jest energia? Nie będę tu określał 
energii ową drogą mozolną, historycznie uza
sadnioną, jak gdyby jeszcze nieco lękliwą, 
którą odbywają podręczniki; nie będę mówił
0 podnoszeniu ciężarów, o rzucaniu kamieni, 
ani o nakręcaniu sprężyny; nie będę powoli 
w ten sposób dochodził do ogólniejszego poję
cia pracy, pracy „mechanicznej,” jak ją  do 
niedawna nazywano charakterystycznie. Nie 
trzymajmy się jedynie ostrożnie gruntu me
chaniki. Skrzydła uogólniania rozwińmy! 
Spójrzmy śmiało i szeroko na świat! Wszak 
w zmiennych i najczęściej nieobliczonych dla 
nas zjawiskach w przyrodzie jest pewna mia
ra  co do natężenia, nieprawdaż? Gdy ude
rzam sztabę młotem, rozgrzewam ją; rozgrze
wam ją  w pewnej mierze, nieprawdaż? i w mie
rze widocznie tem wyższej, im uderzam po
tężniej. Pomiędzy uderzeniem a ogrzaniem 
się jest, w natężeniu, pewna odpowiedniość. 
Gdy rzuciłem kamień lub wprawiłem w obrót 
koło na osi, ruch kamienia lub koła może 
sprawić pewne określone skutki, które jednak 
nie mogą widocznie być dowolnie wielkie, lecz 
są zależne od miary w ruchu kamienia lub 
koła. Więc możemy utworzyć pojęcie ilości, 
która jest niezmienna w wiecznem dzianiu się 
zjawisk, pojęcie energii. Energia nie ginie
1 nie tworzy się w wiecznem dzianiu się zja
wisk. Energią taką można pomyśleć, która 
nigdy nie ginie i nigdy nie tworzy się. Ener
gia przekształca się, ma tysiące postaci, ale
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w nich wszystkich może być porównywaną ze 
sobą, jest jednorodną ze sobą, daje się racho
wać i mierzyć. Nie wiemy, czem jest elek
tryczność, ale wiemy, że istnieje elektryczna 
energia. Pocóż mamy istotę ciepła roztrzą
sać, skoro znamy doskonale cieplną energią. 
Energia jest nicią wspólności, która wije się 
przez wszystkie zjawiska.

Można przytoczyć przykłady, w których 
pozornie nie zachowana jest odpowiedniość, 
na jakiej oparliśmy pojęcie energii. Niemasz 
jej pozornie, gdy najmniejszą iskrą możemy 
zapalić np. skład prochu i najstraszniejszą 
klęskę, największe mechaniczne skutki wywo
łać. Wszelako tu oczywiście w prochu mieli
śmy zasób nagromadzonej energii, którą 
iskra tylko wyzwoliła. Po głębszej rozwadze 
widzimy, że przypadek ten (i wszystkie podo
bne, gdzie mamy zasoby chemicznej nagroma
dzonej energii) nie stanowi wyjątku, ani nie 
różni się zasadniczo od innych.

VI.

A teraz: to, czemu przypisujemy trwanie 
w czasie lub odmienianie się w czasie; to, cze
mu przypisujemy rozciągłość w przestrzeni; 
to, czemu przypisujemy możność posiadania, 
unoszenia w sobie, rozprowadzania energii; 
to nazywamy materyą. Jest to bardzo stara 
i bardzo silna, bardzo w umysłach naszych 
zakorzeniona abstrakcya. Lecz jest to oczy
wiście abstrakcja, nic więcej, niż abstrakcya. 
Zgódźmy się na pogląd na świat, do którego 
prowadzi abstrakcya materyi. Widzimy wów
czas, że wrażenia nasze zmysłowe są to zja
wiska, powodowane przez własności i działa
nie materyi; a zatem, według tegoż właśnie 
poglądu, możemy dochodzić do poznawania 
samej materyi tylko przez czynność ową umy
słową, którą nazywamy tworzeniem abstrak
cyj na zasadzie wrażeń zmysłowych. A więc 
jest to abstrakcya, a silna jest i tak zakorze
niona poprostu dlatego, że jest nam bardzo 
pożyteczna, dla mnóstwa wrażeń wprost nie
odzowna. Tyle wrażeń prowadzi nas do 
utworzenia pojęcia materyi, czynność tego j  
tworzenia dokonywa się w tylu razach tak 
łatwo, że ją  nieświadomie spełniamy; i niema 
też może błędu bardziej rozpowszechnionego 
(nawet pośród ludzi myślących i wykształco

nych, którzy się nieraz uważają za myślących 
„trzeźwo," „krytycznie”) niż przekonanie, że 
„materya napewno istnieje,” że w powstawa
niu w nas tego poglądu proces tworzenia 

j  abstrakcyj nie ma żadnego udziału.

Wszystko to jest rzecz oczywista i należy 
do nieznacznej liczby twierdzeń prawdziwych,

[ jakie wypowiedzieli filozofowie aprioryczni. 
Lecz fizyk musi iść dalej. Eizyk nie ma żad
nego powodu uprzedzać się do abstrakcyi ma
teryi. Szuka on prawidłowości w zjawiskach; 
próbuje więc znaleźć ją, lub znaleźć ją  ła 
twiej, podkładając pod zjawiska „materyr.” 

j  Eizyk więc zmuszony jest posługiwać się cią
gle abstrakcyą materyi; fizyk zmuszony jest 
przemyśleć ją  ze wszystkich stron i we wszyst- 

{ kie strony. I  pomimo to, lub może właśnie 
| dlatego, fizyk rozumie, że pojęcie materyi 

jeszcze nam jest dzisiaj potrzebne, ale 
j  w przyszłości nauki musi stawać się coraz 
j  mniej potrzebne. Istotnie. Abstrakcye czasu, 

przestrzeni, energii—wynurzały się z umysło
wego chaosu razem z umysłową jasnością; 
każda z nich pozwala nam dostrzedz w przy
rodzie troszkę przyczynowości. Każda z nich 
daje nam (w pewnym stopniu i względzie) 
możność obejmowania i przewidywania zja
wisk, a zatem każda, w pewnym stopniu 

| i względzie, wyczerpuje to, cośmy nazywali 
dawniej „własnościami i działaniami materyi,” 
zastępuje funkcye niejakie naszego umysło
wego fetysza—„materyi.” Wystawmy sobie 
na chwilę stan nauki taki, że szereg zasadni
czych abstrakcyj, jak „czas, przestrzeń, ener
gia,” jest przedłużony, doprowadzony do 
końca, złożony z najwłaściwszych, potężnych, 
zgodnych ze sobą abstrakcyj. Pojęcie mate
ryi widocznie nie będzie podówczas potrzebne. 

i Lecz czasy takie są dzisiaj bardzo dalekie.
Pomyślmy o tem, że odróżniamy dzisiaj kil 

] kadziesiąt gatunków materyi, że istnieje ów 
| ogrom faktów, który ukazuje nam chemia, że 

nie trafiliśmy jeszcze na początek drogi, któ
ra pozwoliłaby rozpaczliwie jakościowa różno- 

I ści chemiczne sprowadzić do ilościowych róż
nic—a ubóstwo nasze w wielkich przyrodni
czych abstrakcyach stanie przed nami w świe
tle jaskrawem. A zatem pojęcie materyi jest 
nam jeszcze potrzebne, gdyż okrywa sobą 
całą ową „resztę” uogólnień przyszłości, do 
których nie dorośliśmy jeszcze.



VII.

Ażeby módz odpowiedzieć całym zastępom 
zjawisk, które codzień spostrzegamy, zmusze
ni jesteśmy dopełnić abstrakcyą materyi inną 
jeszcze, pokrewną ajednak odmienną abstrak
cyą, abstrakcyą powszechnego eteru. Musi
my przypuścić, że zmysły nasze działają wy
soce niedokładnie i grubo i z misternej budo
wy wszechświata ukazują nam tylko tkankę 
jego najgrubszą. Nikt nie powie, by morze 
składało się z ryb; podobnież, by atmosfera 
pokoju składała się z dymu i kurzu. Podo
bnież wszechświat nie składa się z materyi. 
Wszechświat jest wypełniony eterem, w któ
rym materya jest zanurzona.

Faktem jest, że świetlna, lub poprawniej 
promienista energia dochodzi aż do nas od 
słońca, od mgławic i od gwiazd niepojęcie od
ległych. Co tę energią przewodzi aż do nas? 
Fizycy mówią, że eter. Spotykałem także 
osoby, które byłyby rade, ażeby wszystko 
było proste i jasne w wszecbświecie, które 
przeto proponowały, ażeby tą  rolą obarczyć 
coś znanego nam już skądinąd, a więc np. 
nadzwyczajnie rozrzedzone powietrze, które 
być może w międzyplanetarnem przestworzu. 
Nie wiem, co osoby te sądzą o szczerości 
uczonych; wierzę jednak, że same cofnęłyby 
jaknajprędzej propozycye podobne, gdyby 
rozważyły dokładniej samo zagadnienie. Przez 
powietrze, gęste czy rzadkie, rozchodzą się 
fale t. z w. podłużne, t. j. te, które wynikają 
z dwu własności powietrza: z bezwładności 
powietrza i ze ściśliwości powietrza. Tym
czasem fale świetlne nie są podłużne; są po
przeczne: to, co stanowi treść promieniowa
nia, na czem rozchodzenie się energii polega, 
nie odbywa się w kierunku rozchodzenia się, 
lecz poprzecznie do niego. Ażeby ciało mo
gło roznosić fale poprzeczne, musi mieć dwie 
własności: bezwładność i sztywność, musi 
sprzeciwiać się zmianom postaci. Otóż po
wietrze nie ma sztywności i żacten płyn (ciecz 
czy też gaz) nie ma sztywności. Szkło ma 
sztywność, stal ma sztywność—i eter po
wszechny musi mieć sztywność. Szkło ma 
zresztą, w stosunku do swojej gęstości, sztyw
ność słabą, w porównaniu do powszechnego 
eteru. Eter, mając gęstość nad wyraz nie
znaczną, ma przecież sztywność olbrzymią, 
bo przewodzi fale z prędkością olbrzymią.
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Istotnie, eter przewodzi swe fale prędzej 60 
tysięcy razy, niż najsztywniejsze szkło może 
swoje przewodzić. Czyby więc eter był po
dobny do bardzo rzadkiej a bardzo sztywno- 
sprężystej galarety kosmicznej? Pod innemi 
względami nie jest wcale podobny. Nie wie
my dobrze, o ile ściśliwy jest eter; w każdym 
razie, pod tym względem, ma dziwne i nad
zwyczajne własności. Albo jest niezmiernie, 
nieskończenie trudno ściśliwy; lub też (co było
by lepiej) jest ujemnie ściśliwy jak piana, t. j. 
sam siebie nie trzyma się samodzielnie, lecz, 
pozostawiony sam sobie, rozdąłby się i rozle
ciał do nieskończoności, lub też zagęściłby się 
i skurczył na nic w jednej chwili, trzyma się 
zaś w równowadze jakimś sztucznym sposo
bem, zzewnątrz przez coś obejmowany i pod
trzymywany; albo też może mocą samej swej 
nieskończonej rozciągłości ratuje się od kata
strofy, któraby go spotkać powinna. I  pod 
innemi względami, o których będę mógł może 
wspomnieć za chwilę—eter różni się od mate
ryi zupełnie.

Lecz, zamiast pytać, co energią, falisto 
idącą, przewodzi od słońca i od gwiazd aż do 
ziemi, zapytajmy odrazu: czy wogóle cośkol
wiek tę energią przewodzi? czy potrzebne jest 
owo coś, co przewodzi? Czy nie unosi nas 
przyzwyczajenie do upatrywania substancyj, 
substratów? Jeśli nie będzie kiedyś potrzebna 
abstrakcya materyi, czy abstrakcya eteru nie 
będzie zbyteczna? Jasno czytać w przyszłości 
jest niepodobna. Niepodobna przecież oprzeć 
się myśli, że mamy już dzisiaj zbyt wiele ab
strakcyj; że eter, materya, energia (zwłaszcza 
w teoryi niektórych zjawisk optycznych) jak- 
gdyby zahaczają o siebie, przeszkadzają so
bie wzajemnie.

V III.

Energia zachowuje się inaczej w materyi 
a  inaczej w eterze.

W  czystym eterze zakłócenie, raz wzbudzo
ne, nie uspakaja się samo przez się nigdy, 
lecz trwa odtąd bez przerwy, choć może prze
nosić się z miejsca do miejsca. Mamy tego 
przykład najlepszy na promieniowaniu: gdy 
idzie fala w eterze, gdy poczęła raz płynąć 
przez eter w rytmicznych podskokach, biegnie 
w nim do nieskończoności we wsze strony
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przestrzeni, rozpościera się dalej i dalej, lecz 
nie uspakaja się nigdy, jeśli na materyą nie 
trafi.

Inaczej jest zupełnie w materyi i to chyba 
jest jedna z rzeczy najdziwniejszych i najbar
dziej ciekawych ze wszystkiego, cośmy do
tychczas zrozumieli w urządzeniu przyrody. 
W  materyi, podobnie jak w eterze, energia 
zaginąć nie może i najdrobniejsza jej część 
nie może się zgubić. Ale w materyi energia 
się uspakaja. Energia w materyi (czy nie 
możnaby powiedzieć krótko: „matergia?”
a matergii przeciwstawić „etergią?”), energia 
w materyi okazuje dążność do wyrównania 
różnic, do załagodzenia sprzeczności, do spo
koju, do ciszy. Grdy ten cel jest osięgnięty, 
nie dzieje się nic w tem miejscu wszechświata 
i nic tam stać się nie może. Panuje tam ró
wnowaga. Typowego przykładu tego zanika
nia zakłóceń w materyi dostarczają prawa 
rozchodzenia się ciepła w materyi przez prze
wodnictwo, t. j. przez udzielanie się ciepła od 
jednych części ciał materyalnych do innych. 
Pomyślmy dwa ciała w zetknięciu wzajemnem; 
niechaj pierwsze A  ma temperaturę, dajmy 
na to, +10°; drugie B  tem peraturę—10°. 
Temperatura ciała A zaczyna natychmiast 
opadać, temperatura ciała B  zaczyna natych
miast się wznosić; obiedwie zbliżają się do 
zera z dwu stron, sobie przeciwnych, zbliżają 
się coraz wolniej, tem wolniej, im bliżej do 
zera; nareszcie (w czasie, teoretycznie nie
skończonym) dojdą do zera i zatrzymają się 
na niem.

Porównaj my ż to zachowanie się z przebie
giem rzeczy w zwykłym ruchu materyi. Po
myślmy np. dwa słupy cieczy, niejednakowo 
wysokie, w zetknięciu wzajemnem; niechaj 
pierwszy A  będzie wyższy, drugi B  niższy. 
Rozpoczyna się ruch, płynięcie materyi przez 
przestrzeń. Poziom A  zaczyna się obniżać, 
poziom B  się podnosić, niebawem dochodzą 
do poziomów zupełnej równości, lecz nie za
trzymują się na nich, przechodzą poza nie 
w strony przeciwne: poziom A  teraz staje się 
niższy, poziom B  staje się wyższy. Powiada
my, że materya jest bezwładna. Powiadamy 
dalej, że ciepło nie jest bezwładne. Ciepło 
nie może rozpędzić się, nabrać rozmachu, jak 
materya może, jak czyni to ciecz w naszym 
przykładzie. Pomiędzy nierówno ogrzanemi 
ciałami nie może być oscylacyj cieplnych, ja 

kie są pomiędzy słupami cieczy o niejednako- 
wem ciśnieniu. Widzimy wprawdzie, że po
dobne oscylacye cieczy nie trwają długo, że 
zmniejszają się i wnet zamierają; tłumaczymy 
to oporem powietrza, tarciem cieczy o ściany 
naczynia lub o samą siebie. Widzimy tedy, 
że ciepło porusza się w materyi, jakgdyby 
przezwyciężając niezmierny opór i tarcie.

Historycznie w nauce się stało, że przez 
długi czas uważano bezwładność materyi za 
fakt fundamentalny, a opór i tarcie — za 
dzieło jakgdyby przypadku, jakgdyby za 
nieznaczną i podrzędną wadę w doskonałym 
zresztą mechanizmie wszechświata. Dziś ro
zumiemy, że ów efekt podrzędny jest obja
wem prawa najpowszechniejszego, prawa za
nikania zakłóceń, prawa uspakajania (lub, 
jak mówimy, „rozpraszania się”) energii. 
Bezwładność zaś materyi musimy mieścić 
w rzędzie jednym z własnościami czystego 
eteru. Ti’udno jest oprzeć się myśli, że w ru
chu materyi objawiają się nam własności czy
stego eteru, a nie własności materyi. Istotnie: 
powszechną cechą eteru jest „inercya,” a po
wszechną cechą materyi jest, przeciwnie, koer- 
cya. Eter czysty zachowuje się bezczynnie 
i biernie wobec dziejących się w nim pertur- 
bacyj; materya występuje względem nich 
czynnie, tłumi je, zmusza do zanikania. Jak 
że to zrozumieć konkretnie, że w ruchu mate
ryi objawiają się nam własności czystego ete
ru? Przypuśćmy na chwilę (co jest skądinąd 
prawdopodobne), że materya wogóle jest per- 
turbacyą w eterze, że ruch materyi w prze
strzeni jest rozprzestrzenianiem się pewnej 
perturbacyi w eterze; rzecz staje się jasna.

Lecz powstrzymajmy tu spekulacyą i grę 
fantazyi hamujmy. Szukajmy przyczynowo- 
ści w zjawiskach i kształćmy naszę zdolność 
tworzenia abstrakcyj, ażebyśmy mogli przy- 
czynowość odnaleźć w jaknajszerszem ujęciu. 
Wielkie uogólnienie—oto dzieło umysłu ludz
kiego najbardziej podniosłe. Pochopnej fan
tazyi młodzieńca wydaje się ono zimne, 
w abstrakcyjnym swym majestacie wyniosłe; 
jest dojrzałe, rozważne, jak spokojny i do
świadczony sąd starca; ale ma urok potężny, 
czar niewysłowiony: jest rzetelne, jest praw
dziwe, prowadzi w ciemnościach, pozwala 
szczery dźwięk prawdy usłyszeć.

Jedno ludzkie pokolenie jest błaho zniko
me. Pójdą lata—a nie będzie już nas, ani
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dzieł naszych nie będzie i śladu, ni pamięci nie 
zostanie się po nas. A myśl ludzka będzie 
toczyła kręgi coraz większe i szersze, opasu
jąc to, co dawniej zdobyte, ogarniając wciąż 
nowe powierzchnie. Gdy i myśli ludzkiej nie 
będzie (nie jestże ona drobną tylko falą w po
toku rozwoju wszechświatów?), gdy nie będzie 
komu patrzeć, podziwiać i usiłować ogarnąć, 
będzie przecież przyroda i zjawiska będą się 
działy a wielkie prawa spełniać się będą. 
Zycie człowieka jest drobne, skończone, po- 
okrawane, poograniczane. Ale w koło nas 
po wsze strony leży nieskończoność, która nie 
jest dla nas całkowicie zamknięta; odetchnąć 
nią jest nam dane od czasu do czasu.

Dr Wł. Natanson.

SPO SO BY  R O ZSIED L A N IA  SIĘ

M I Ę C Z A K Ó W .

Wielkość obszaru rozsiedlenia danego ga
tunku zależy od kilku czynników. Przede- 
wszystkiem ważne znaczenie ma jego mniej
sza lub większa wytrzymałość, mniejsza lub 
większa zdolność przystosowania się do roz
maitych warunków, jakie spotykamy na znacz
niejszym obszarze. Niemniejsze jednak zna
czenie posiada obecność lub brak naturalnych 
szranków, jak wysokie łańcuchy górskie, mo
rza i t. p., względnie zaś zdolność ich przeby
wania. Gatunki ruchliwsze, bardziej uzdol
nione do zwalczania takich przeszkód, będą 
miały większy obszar rozsiedlenia, gatunki 
ociężalsze—mniejszy.

Mięczaki, na pierwszy rzut oka, wypadłoby 
zaliczyć do drugich. Z wyjątkiem głowono- 
gów i młodych (przynajmniej znacznej ich 
części), są to przeważnie stworzenia, porusza
jące się nadzwyczaj wolno, a w bardzo licz
nych wypadkach pędzące wprost żywot osia
dły.. Możnaby więc było przypuścić, że obszar 
rozsiedlenia każdego ich gatunku będzie 
wogóle ograniczony. Mniemanie takie jednak 
byłoby całkiem błędne: spotykamy między mię
czakami bardzo wiele gatunków o nadzwy
czaj szerokiem rozpowszechnieniu.

Dość będzie przytoczyć jeden tylko przy
kład rozsiedlenia ślimaków plucodysznych 
w okręgu palearktycznym, obejmującym całą 
Europę, Afrykę (na północ od Atlasu), Azyą 
Mniejszą, Persyą i dalej Azyą środkową 
i wschodnią na północ od gór Himalajskich. 
Okrąg ten obejmuje rozmaite kraje: od gorą
cej Algieryi przez umiarkowaną środkową 
Europę do tundr Laponii i Syberyi północnej. 
A jednak fauna ślimaków płucodysznych jest 
w nim jednakowa, malejąc naturalnie i ubo
żejąc w gatunki, w miarę posuwania się od 
południa ku północy. W  krajach nad mo
rzem Śródziemnem znajdujemy 800 gatun
ków, w Niemczech 200, w Norwegii 50, w La
ponii 16, a na dalekich krańcach Syberyi tyl
ko 5. Ale co ważniejsze, że wszystkie prawie 
gatunki północne odnajdujemy i na południu; 
nie może więc zatem być mowy o oddzielnych 
faunach północy i południa, ale należy przy
jąć jednolitą ciągłą faunę. Toż samo stosuje 
się do rozpowszechnienia w kierunku równo
leżników: 3/i gatunków z dorzecza Am ura 
wspólne są z europejskiemi, a na wyżynie Ty
betu połowa miejscowych gatunków należy da 
najpospolitszych europejskich (Keferstein).

Bądź co bądź, zwierzęta, posiadające tak 
znaczny obszar rozsiedlenia, muszą być obda
rzone potężnemi środkami miejscozmienności,. 
chociażby nawet były one natury zupełnie 
biernej. Mamy zresztą przykład szybkiego 
rozprzestrzenienia się pewnego mięczaka 
w czasach historycznych i to najświeższych^ 
tak szybkiego i zdumiewającego, że można j& 
porównać chyba z rozprzestrzenieniem się 
niektórych chwastów albo szczura wędrow
nego.

Mięczakiem tym jest pospolity dziś i u nas 
w Wiśle małż Dreyssena polymorpha. W  zesz- 
łem stuleciu znajdował się on wyłącznie 
w rzekach Rossyi południowej; przynajmniej 
z ówczesnych zoologów wspomina o nim jeden 
tylko Pallas, tam wskazując miejsce jego po
bytu. W  dokładnych ówczesnych opisach 
mięczaków wód słodkich Niemiec, Danii, 
Szwecyi, Francyi i Anglii nie znajdujemy 
o Dreyssenie żadnej wzmianki. Niepodo
bieństwem zaś jest przypuścić, aby tak wy
bitny i łatwy do rozpoznania gatunek mógł 
ujść uwagi ówczesnych uczonych. Dowód to 
więc niezbity, że nie było tam jej wówczas.
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Zauważono ją  w środkowej Europie dopiero 
przy końcu pierwszej ćwierci naszego wieku, 
kiedy Bar zanotował w r. 1825 jej obecność 
w zatokach Kurońskiej i Świeżej (Frischhaf). 
Nieco później (w parę lat) zauważono Drey- 
sseny na polach ściekowych koło Poczdamu, 
w Haweli i przy ujściu Renu. Obecnie zaś 
stała się nadzwyczaj pospolitą u nas i w Niem
czech; z Holandyi dostała się do Erancyi, po
suwała się na południe w górę Sekwany, 
a z dorzecza tej ostatniej niedawno przedo
stała się do dorzecza Loary.

Kierunek jej rozprzestrzeniania się wska
zuje nam jednocześnie i sposoby: w dorzeczu 
Renu posuwała się od ujścia w górę rzeki, 
w dorzecze Elby wdarła się od wschodu 
przez Hawelę, w kierunku splawnych rzek 
i kanałów. Nie ulega wątpliwości, źe posu
wanie się jej nie było samodzielnem. Przy
woziły ją  statki, do których dna mięczak ten 
się przytwierdza.

Te dwa przykłady wystarczą chyba do wy
kazania, że i mięczaki mają znaczne obszary 
rozsiedlenia oraz że nie są pozbawione środ
ków do ich powiększania. Ponieważ jednak 
stworzenia te nie odznaczają się zbytnią ruch
liwością, sposoby więc ich miejscozmienności 
są przeważnie bierne i dadzą się sprowadzić 
do trzech czynników (tych samych co i dla ro
ślin): ruchów wody, powietrza, oraz współ
udziału innych istot żyjących.

W  niedawno wydanej książce „The Disper- 
sal of Shels,” przyrodnik angielski, p. H arry 
Wallis Kew, podaje zbiór faktów, dowodzą
cych rozpowszechniania się mięczaków przy 
pomocy trzech wyżej wspomnianych czynni
ków. Zebrane tam fakty są liczne i wymowne. 
W  niniejszym artykule chcemy zapoznać czy
telników Wszechświata z treścią tej książki, 
według streszczenia, podanego przez p. H. de 
Varigny w „Revue Scientifiąue” ')•

Nie będziemy się tu zatrzymywali nad 
czynnem przenoszeniem się z miejsca na miej
sce; odrazu bowiem widać, jak  mało widoków 
samodzielnego rozszerzenia granic swego roz
siedlenia ma każdy ślimak lądowy. Ograni
czymy się tutaj do przytoczenia jednego tylko

') H. de Varigny. Les moyens de dispersion de 
mollusąues. Rev. Scient. Nr 22 i 24. II półrocze 
1894 r.

przykładu, wykazującego znaczenie przeszkód 
naturalnych. W Ameryce półn. na wschód 
od gór Skalistych znaleziono 309 gatunków 
tych ślimaków, na zachód 94, ale wspólnych 
między niemi jest tylko 10.

Wodne ślimaki są chyba w jeszcze gorszeni 
położeniu: niemówiąc już o tem, źe zupełnie 
niemożliwem jest dla nich przedostanie się 
przez pas lądu z jednego zbiornika wody do 
drugiego, ale i w wodzie okazują one małą 
ruchliwość. Lądowe wychodzą na poszuki
wanie żywności, pełzają chociaż wolno; wodne 
przeważnie pędzą żywot osiadły.

Ale zupełnie inaczej sprawa się przedsta
wi, jeżeli zwrócimy uwagę na bierne sposoby 
rozsiedlania się. Tutaj wyraźnie występuje 
przewaga po stronie wodnych, już skutkiem 
samej ruchliwości zamieszkałego przez nie 
żywiołu. Śmiało można twierdzić, źe woda 
stanowi główny środek rozpowszechniania się 
mięczaków.

Żywioł wodny jest w nieustannym ruchu; 
spokój jest dla niego stanem wyjątkowym, 
ruch—niejako prawem. Czy będziemy obser
wowali zbiorniki wody słodkiej, czy słonej, 
wszędzie zauważymy prądy, przenoszenie się 
wody z miejsca na miejsce; z nią zaś biernie 
posuwa się to wszystko, co ona w sobie za
wiera. A więc silniejsze prądy będą w stanie 
unosić większe nieco zwierzęta, jak np. doro
słe mięczaki, słabsze—przynajmniej ich jajka 
lub młode. Mamy bezpośrednie dowody ta 
kiego rozpowszechniania się mięczaków. P.
A. Locard zbadał faunę sieci wodociągów 
paryskich i znalazł tam liczne formy rzeczne, 
które żyją i rozmnażają się wyśmienicie, przy
twierdzone do ścian rur. W Londynie znaj
dowano nieraz Dreyssenę w ściekach ulicz
nych; w Manchesirze—liczne gatunki mięcza
ków w kanałach, rurach, zbiornikach miej
skich, nawet na dachach domów, słowem 
wszędzie dokąd w ten lub ów sposób dopro
wadzano wodę rzeczną.

A  jeżeli sieci sztuczne, zawierające nie
znaczną stosunkowo ilość wody, są w stanie 
roznosić mięczaki, cóż mówić dopiero o prą- 

! dach rzecznych? Rzeka ułatwia swym miesz
kańcom niepospolicie rozprzestrzenianie się 

| przedewszystkiem w kierunku swego biegu, 
| okazuje się jednak czynną i w innych. Wiel- 
; kie wylewy zostawiają po sobie mniejsze 
; i większe jeziorka, kałuże, trwające dłuższy
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lub krótszy Czas, a zawsze prawie zawierają
ce formę rzeczną, podczas gdy wyżej położo
ne zbiorniki wody, poza granicami wylewów, 
posiadają zwykle zupełnie odmienną faunę. 
Jeżeli w czasie wylewów następuje połączenie 
dwu dorzeczy, wodni ich mieszkańcy przekra
czają wododział, następuje zlanie się dwu 
faun.

Dobry przykład takiej zmiany fauny wsku
tek przerwania się wododziału, przedstawia 
Linefjord w Danii. Długi ten fiord oddzie
lony był dawniej od morza Niemieckiego wą- 
skiem pasmem lądu. Pasmo to zostało prze
rwane ostatecznie w r. 1825 i nastąpiło połą
czenie fiordu z morzem Niemieckiem, woda 
stała się bardziej słoną, a napływając ciągle 
z morza, przyniosła ze sobą ostrygi, które 
mogły w niej zamieszkać na stałe, odkąd za
wartość soli w wodzie doszła do właściwej 
wysokości. Od r. 1851 zauważono je  w zachod
niej części fiordu, gdzie je dziś łowią w ogro
mnych ilościach, a w ostatnich czasach zaczy
nają się ukazywać we wschodniej części koło 
Aalborgu.

Z wody, jako środka przenoszenia się, ko
rzystają nieraz i lądowe mięczaki. N atural
nie, bezpośrednie korzystanie z prądu wody— 
nie byłoby dla nich wcale dogodnem, groziło
by im bowiem przedewszystkiem zatopieniem. 
Ale mają one inny, dogodniejszy sposób po
dróży, chociaż pośredni i mimowolny. Na 
pniach drzew, łodygach różnych ziół, które 
woda porywa i unosi, znajdują się tysiące śli
maków lub jajek przylepionych, które, jakby 
na statku jakim, wędrują w dół rzeki. A  po 
drodze, w iluż to miejscach taki statek może 
przybić do brzegu i umożliwić mimowolnym 
wędrowcom wylądowanie i założenie nowych 
kolonij! Niektóre, jak np. nieruchy (Ly- 
mnaea), opuszczają niekiedy swój statek i do
stają się do lądu wpław, płynąc a właściwie 
pełzając pod powierzchnią wody grzbietem 
na dół. Zapewne, w czasie takiej podróży 
ginie ich wiele, czy wprost wskutek mecha
nicznych uszkodzeń, czy też dla tego, że woda 
zaniesie je w miejscowości, których warunki 
zupełnie nie są odpowiednie dla istnienia da
nego gatunku. W  każdym razie potężny to 
środek rozsiedlania tak dla wodnych jak i dla 
lądowych mięczaków, przyczem ostatnie na-
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rażone są, naturalnie, na większą ilość nie
bezpieczeństw.

(Dok. nast.J.
B. Dyakowski.

O  N O W Y C H

F O T O G R A F IA C H  KSIĘŻYCA.
Dawno już nastręczało się astronomom do 

rozstrzygnięcia pytanie, czy na księżycu za
chodzą jeszcze obecnie zmiany w ukształtowa
niu gór jego i kraterów. Na pytanie to, rzecz 
jasna, odpowiedzieć można jedynie przez po
równanie kart w różnych czasach otrzyma
nych, a to dawało obserwatorom podnietę do 
usilnej pracy, by nakreślić jaknajdokładniej- 
szy obraz powierzchni księżyca ze wszelkiemi 
jej utworami, tak dalece od form ziemskich 
odrębnemi. Nazywamy chętnie księżyc pla
netą wygasłą i zamarłą, ale chociażby nawet 
doszczętnie już ustąpiły działania wulkanicz
ne, które niegdyś powierzchnię jego poszar
pały i najeżyły, to nie brak przecież przyczyn, 
które wciąż jeszcze przeobrażenia w topogra
fii jego sprowadzać mogą. Dnie i noce księ
życowe czternaście razy trwają dłużej, aniżeli 
dnie i noce ziemskie; stoki górskie i brzegi 
kraterów przez ciąg naszych dni czternastu 
zwrócone są statecznie ku słońcu i promienia
mi jego rozgrzewane, a przez równy przeciąg 
czasu pomroką się nocną zakrywają, pod 
wpływem zaś takich przeskoków temperatury 
kruszyć się muszą skały. Bezustannie też, 
podobnie jak na ziemi, działa tam siła cięż
kości, obniżając i niszcząc wyniosłe szczyty 
górskie.

Aż do ostatnich czasów jedyną możność 
otrzymywania kart księżyca dawał rysunek, 
kreślenie widoku przedstawiającego się bez
pośrednio w lunecie. Praca ta wszakże wy
maga znacznego nakładu czasu, tembardziej, 
że podejmować ją  należy wielokrotnie, widok 
bowiem danej okolicy księżyca przeinacza się 
ustawicznie wraz ze zmianą położenia słońca, 
zależy od kierunku, w jakim rzucają się cie-

W SZECHSW IAT.
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nie; szczegóły drobniejsze dają się w ogólno
ści obserwować przez bardzo krótki tylko 
przeciąg czasu podczas jednej lunacyi, a nie- | 
stateczna pogoda ziemska obserwacyą taką 
często uniemożebnia.

Pomoc dać mogła fotografia; rzeczywiście 
też wkrótce po jej wynalezieniu zaczęto ją 
stosować do otrzymywania obrazów księżyca, 
ale usiłowania nie doznawały powodzenia. 
Fotografia, która w wielu innych zadaniach 
astronomicznych tak się pomocną okazała, 
w tym razie rezultatów pożądanych nie da
wała. Przed trzema jeszcze laty w nowem 
wydaniu „Astronomii popularnej” Newcomba 
(1892), prof. Yogel, który sam przecież tak 
znacznie udoskonalił fotografią astronomiczną, 
sądził, że co do księżyca fotografia nie do
równywa obserwacyi bezpośredniej i współ- 
ubiegać się z nią nie może. Trudności po
chodziły od słabego blasku światła księżyco
wego, czyli raczej promieni słonecznych od 
powierzchni księżyca odbitych, skutkiem cze
go, nawet przy użyciu płyt bardzo czułych, 
istotnie momentalne zdjęcie nie wystarcza, 
przy wystawieniu zaś płyty przez czas dłuż
szy niepokój atmosfery zakłóca wyraźność 
obrazów. W  ciągu wszakże kilku lat ostat
nich zmieniły się stosunki, a rezultaty osięg- 
nięte przez astronomów w obserwatoryum 
Licka w Kalifornii, zarówno jak i w Paryżu, 
świadczą, że otrzymywać można bardzo wy
raźne fotografie księżyca, przedstawiające naj
drobniejsze nawet szczegóły całkiem dokładnie j 
i doskonale służyć mogące do pomiarów ści
słych. I  na tem więc polu współzawodnictwo 
między obserwacyą bezpośrednią a fotografią 
przechyla się na stronę tej ostatniej.

Do otrzymywania fotografij księżyca słu
żyła w Paryżu nowa luneta kątowa (eąuato- 
rial coude), której soczewka przedmiotowa 
ma 60 cm w średnicy; oryginalne jej negaty
wy obejmują obraz księżyca o 18 cm średni
cy. W obserwatoryum Licka posługiwano 
się wielkim tamecznym refraktorem, który 
daje na negatywach obraz księżyca o średnicy
13,5 cm. Aby otrzymać wprost obrazy po
większone, osadzano w ognisku refraktora 
soczewkę powiększającą, która wydawała 
obraz księżyca o średnicy pięciokrotnie znacz
niejszej, przytem wszakże wpływ własnego 
ruchu księżyca tak się zakłócającym okazał, 
ie  metodę tę należało zaniechać. Przy obser

wacyi gwiazd, jak wiadomo, teleskop wpra
wiany jest w ruch działaniem przyrządu zega
rowego, tak że gwiazda, pomimo dziennego 
swego ruchu od wschodu ku zachodowi, wciąż 
w polu widzenia utrzymywać się daje. Księ
życ, biorąc udział w pozornym tym ruchu ca
łego sklepienia niebieskiego, posuwa się 
współcześnie od zachodu ku wschodowi, nale- 

i żałoby więc bieg zegara tak zwolnić, by lune- 
! ta posuwała się wraz z księżycem jednocze

śnie ku zachodowi; uregulowanie takie nie 
przedstawiałoby trudności, ale księżyc posu
wa się nadto w kierunku zboczenia na północ 
lub południe, należałoby więc w ruchu lunety 
wprowadzić inne jeszcze poprawki, by statecz
nie i jednostajnie za biegiem księżyca dążyć 

i mogła, co znów dla znacznego jej ciężaru by
łoby zadaniem bardzo trudnem. Zaradzono 

; więc temu w ten sposób, że pozostawiono lu
necie ruch jej zwykły, ostateczne zaś wyró- 

' wnanie z biegiem księżyca przeniesiono na 
, ramę, utrzymującą płytę fotograficzną, a to 
I przy pomocy śrubek, które ją  przesuwać do

zwalają. W  każdym wszakże razie, przy 
wystawieniu płyty przez czas dłuższy, działa 
szkodliwie wspomniany wyżej niepokój powie
trza, chociaż w słabszej mierze, aniżeli w ob- 
serwatoryach niżej położonych, a stąd ko
rzystniejszą okazało się rzeczą otrzymywanio 

[ obrazów mniejszych, ale wyraźnych dostatecz
nie, aniżeli powiększonych z ujmą dokładno
ści; pierwsze bowiem powiększać można na
stępnie, bądź rozpatrując je bezpośrednio pod 
mikroskopem, bądź też zdejmując z nich ko
pie powiększone na drodze fotograficznej.

Druga z tych metod, gdyby użyć się dała, 
uczyniłaby oczywiście zadanie łatwem, na po
większonej bowiem kopii, zdjętej z negatywy 

i oryginalnej, dałyby się wszystkie szczegóły 
I rozejrzeć okiem nieuzbrojonem. Na nieszczę- 
J  ście wszakże zachodzi tu przeszkoda, którą 
| bardzo trudno przezwyciężyć, a która stąd 
| pochodzi, że ziarna srebrne bardzo czułej 

płyty fotograficznej w powiększeniu zakłócają 
silnie czystość obrazu. Oddzielne ziarna mają 
pierwotnie, co najmniej, średnicę 0,005 mili- 

I  metra, w powiększeniu zatem 200-krotnem do- 
j chodzą wielkości 1 milimetra. Ale krater, 
i którego istotna średnica na księżycu nie do- 
j  chodzi 200 metrów, przedstawiłby się na ry- 
j sunku tym w takiejże samej wielkości, można- 
i by go już zatem było od ziarnka srebra nie
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odróżnić. Pomimo tej przeszkody niektórzy 
badacze otrzymali metodą fotograficzną do
syć wyraźne i znaczne powiększenia, które 
świadczą, że droga ta nie jest zupełnie nie
możliwą; zanim jednak technika nie zdoła do
starczyć płyt mniej ziarnistych, odwoływać 
się trzeba do rysunku.

AV taki tedy sposób postąpił długoletni ba
dacz księżyca, p. Weinek w Pradze, otrzy
mawszy od p. Holdena zdjęte przez niego 
w obserwatoryum Licka negatywy. Foto
grafia posłużyła mu jedynie do przygotowa
nia w pożądanej skali kopii, obejmującej ogó- 
łowe tylko zarysy oryginału, a na kopii tej 
przerysował szczegóły, rozpatrzone przy po
mocy mikroskopu; dla ułatwienia zaś rysunku 
użył płyty szklanej, opatrzonej w prostokątną 
sieć linijną, tak że szczegóły wT każdym od
dzielnie kwadracie zawarte, dały się odtwo
rzyć w odpowiednim kwadracie kopii. Jak  
uciążliwą jest taka praca, wnieść można stąd 
że 20-krotne powiększenie góry pierścieniowej 
„Kopernika” wymagało 225 godzin. W  po
dobny sposób wykonał p. W enek rysunki 
kilku innych okolic księżyca, choć nie w je 
dnakiej skali; jedne z nich bowiem odpowia
dają obrazowi księżyca o średnicy 2,8 metra, 
inne obrazowi o średnicy dwa razy mniejszej. 
Tablice te zamieszczone są w niedawno wy
danym, trzecim tomie „Publikacyj obserwa
toryum Licka” i stanowią ważne dokumenty 
dla astronomów, zajmujących się badaniem 
księżyca. Znaczne koszty ich druku poniósł 
p. W alter AV. Law z New-Yorku.

Pomiędzy obserwacyą a bezpośrednim wi
dokiem księżyca zachodzą wszakże pewne 
różnice, wynikające z różnych przyczyn, 
a przedewszystkiem stąd, że odmienne zabar
wienia powierzchni księżyca inaczej na oko, 
aniżeli na płytę fotograficzną działają. Kon
trasty między światłem a cieniem występują 
na niej silniej, a ponieważ sprzeczność ta 
w znacznej mierze od nierówności gruntu za
wisła, pozwala to na fotografii słabsze jeszcze 
różnice poziomów rozpoznać, aniżeli przez 
obserwacyą bezpośrednią. Natomiast zaś 
czułość ta płyty szkodzi o tyle, źe obok miejsc, 
które przez czas zbyt długi były na promienie 
wystawione, znajdują się inne, na które świa
tło dostatecznego wpływu wywrzeć jeszcze 
nie zdołało. Należy zatem w ogólności posia
dać kilka zdjęć, otrzymanych przez różny

ciąg czasu, by przez ich zestawienie usunąć 
błędy zdjęć oddzielnych.

Prace dotychczasowe uważać zresztą nale
ży jako przygotowanie tylko do doniosłego 
projektu p. Holdena, wydania systematyczne
go atlasu księżyca o średnicy dwu, a nawet 
trzech metrów, coby odpowiadało skali 
1:1800 000 albo 1:1 200 000, przyczem oko
lica każda musiałaby być przedstawioną 
w kilku fazach oświetlenia. Atlas taki umo- 
żebniłby badanie satelity naszego tym nawet, 
którzy do własnych obserwacyj sposobności 
nie mają, na obrazie bowiem fotograficznym 
przeprowadzać można pomiary i oznaczać po
łożenie wszelkich formacyj księżycowych, 
a zarazem przechowałby on wiernie obraz 
obecnego stanu powierzchni księżyca. Ta
kiego stopnia wiarogodności posiadać nie mo
gą dawne jego karty, przez najbieglejszycli 
nawet badaczy sporządzone, przy dostrzeże
niu więc pewnego szczegółu na powierzchni 
księżyca, niezaznaczonego na dawniejszej 
karcie, lub też w nieco odmienny sposób 
przedstawionego, pozostanie zawsze wątpli
wość, czy w samej rzeczy nastąpiła tu zmiana 
istotna, czy też niezgodność jest skutkiem po
myłki dawnego obserwatora.

Urzeczywistnienie takiego zamiaru wyma
ga tylko pewnych udoskonaleń technicznych. 
Wykonanie zaś nastąpić może szybko, płyta 
bowiem fotograficzna ujmuje wierny obraz 
tarczy księżyca w ciągu dwu lub trzech se
kund, gdy rysownik potrzebuje kilkudziesię
ciu godzin obserwacyi, by należycie jednę 
tylko okolicę jego przedstawić.

S. K.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie czwarte Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło- 
się dnia 21 lutego 1895 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P . dr H. Dobrzycki, mówił , .0  atlasie ana
tomicznym prof. Z. Laskowskiego.” Każdemu, 
kto pracował bądź (o nad antropotomią czyli ana*
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tomią człowieka, bądź nad zootomią, wiadomo, że 
jedyną drogą prowadzącą do znajomości tych 
nauk, są studya na trupach. Niemniej jednak 
przyznać należy, że dobry atlas ma bardzo ważne 
pedagogiczne znaczenie. Raz służy on do od
świeżenia w pamięci rzeczy przez dysekcyą przy
swojonych, a powtóre, służy jako wskazówka dla 
uczących się jak w spoaób prawidłowy badać, 
czy li dysekować należy. Atlasy, stosownie do 
zadania jakie sobie stawiają, bywają ogólne i spe- 
cyalne. Pierwsze mają na celu służyć jako śro
dek pomocniczy dla lekarzy, studentów i wogóle 
tych, którzy rozpoczynają studya przyrodniczo- 
lekarskie, gdy drugie, a tych jest ilość znacznie 
większa, zajmują się tylko pojedyńczemi narzą
dami lub układami anatomicznemi. Chirurg np. 
pragnie mieć na atlasie przedstawione stosunki 
danej okolicy pod względem unaczynienia, 
a  w szczególności pod względem wiernego przed- 
s ‘awienia przebiegu głównych pni naczyniowych 
i nerwowych, oraz ich s*osunków do części ota
czających. Okulis*a, pragnie mieć dokładnie 
opracowane wszystkie szczegóły narządu wzroko
wego dotyczące, które w atlasie ogólnym nie są 
wcale konieczne. Tak samo i inni specyaliści jak  
otyatrzy, gynekologowie i t. d. Najobszerniejsze 
może wymagania od specyalnego atlasu mają psy
chiatrzy, neuropatologowie i lekarze chorób ner
wowych. Żądają oni licznych cięć w różnych 
kierunkach, a nadto licznych warstwowych prze
krojów zarówno całego mózgowia jako i rdzenia 
kręgowego; zaś elektro‘erapeuci— topografii ner
wów obwodowych z oznaczeniem punktów ich 
głębszego lub powierzchowniejszego przebiegu. 
Są to więc wszystko atlasy specyalne, których 
potrzebę odczuwają specyaliści w danym kierunku.

Atlas prof. Laskowskiego, należy do atlasów 
ogólnych, mających na celu zapoznanie z budową 
normalną ustroju ludzkiego, a nadto udzielenie 
dokładnych wskazówek przy preparowaniu anato- 
micznem, podstawę studyów tego przedmio4u 
stanowiących.

Atłas składa się z  16-tu chromolitograficznie 
kolorowanych wielkich tablic, mających w wymia
rze podłużnym po 80, a poprzecznym po 60 cen
tymetrów. Tablice te przedstawiają: I. Kościec 
(szkielet) człowieka wraz ze skalą wyznaczającą 
je g o  wymiary. II. Kości czaszki i twarzy, w ca
łości i przecięciach; rysunków 17. III. Kości 
stosu kręgowego i kończyn; rysunków 15. IV. Po
łączenia i przecięcia stawów ustroju (arthrologia); 
rysunków 12. V. W szystkie mięśnie powierz
chowne i głębokie przedniej powierzchni ciała. VI. 
W szystkie mięśnie powierzchowne i głębokie tyl- 
Jiej powierzchni ciała. VII. Mięśnie różnych oko
lic ciała, które na dwu poprzednich tablicach nie 
mogły być wykazane; rysunków 8. VIII. Przy
rządy krążenia w całości. IX . Krążenie w od
dzielnych częściach ciała, oraz schematy krążenia 
płodowego i krążenia u dorosłego; rysunków 10.
X . Przyrządy trawienia i oddychania w całości.
XI. Pojedyncze narządy trawienia; przyrząd gło-

sotwórczy, oraz przyrządy mocz wydzielające; ry
sunków 14. XII. Części płciowe męskie, oraz 
części rodne i płciowe żeńskie; 10 większych i 12 
mniejszych rysunków. XIII. Układ mózgo-rdze- 
niowy oraz nerwy obwodowe. XIV. Mózgowie 
oraz pojedyncze części układu nerwowego różnych 
okolic ciała; rysunk. 10. XV. Nerw współczulny 
(sympatyczny). XVI. Przyrządy zmysłowe; 16 
większych i 7 mniejszych rysunków. Razem do 
140 figur. Ośm tablic z powyższych 16-tu, a mia
nowicie tablice: I, IV, V, VI, VIII, X , XIII i XVI 
stanowią t. zw. atlas szkolny dla szkól wyższych 
i średnich, oraz środek pomocniczy dla studyów  
anatomii dla artystów.

Każdy z wykładających, stosownie do swego 
pedagogicznego uzdolnienia lub nauczycielskiej 
wprawy, stosuje przy wykładzie ana+omii raniej 
lub więcej swe własne metody t. j .  swe własne 
metody preparowania, czyli własne cięcia (dissec- 
tio), które w'edle jego pojęcia najłatwiej prowadzą 
do celu, a których zadaniem być winno, bez zby
tecznego usuwania części w skład danego narządu 
lub okolicy anatomicznej wchodzących, wykazać 
części głębiej położone. Przechodząc od części 
powierzchownych do części głębszych, każdy ana
tom stara się o to, aby o ile możności wzajemne 
stosunki części składowych były zachowane, t. j .  
aby uczący miał naturę przed oczami. Możnaby, 
idąc od powierzchni do głębi, każdą z pojedyńczo 
odpreparowanych części wystudyować, a usuwając 
je  dojść stopniowo aż do szkieletu. Byłoby to 
jednak, ściśle biorąc, rozkawałkowanie danej oko
licy lub narządu, lecz nie preparat anatomiczny, 
w całości naturę przedstawiający.

Otóż, atlas Laskowskiego zawiera niemało cięć 
przez autora pomyślanych, które spełniają w spo
sób zadawalniający zadanie przedstawienia anato
micznych stosunków w całości, tak jak one są 
w naturze. Gdy autor może się liczbą figur nie 
ograniczać, wykazanie wszelkich szczegółowych  
stosunków nie przedstawia trudności. Dopełnić 
tego na niezbyt znacznej liczbie rysunków, s*ano- 
wi zadanie o wiele trudniejsze. Rozwiązał je  
jednak z powodzeniem Laskowski. Jednę z zalet 
atlasu Laskowskiego, stanowi bardzo staranne 
opracowanie szkieletu oparte na ścisłych i licz
nych pomiarach.

Wiadomo, że w szeregu badaczy, którzy się 
zajmowali pomiarami ciała ludzkiego, wydatne 
miejsce należy się Queteletowi. Badacz ten, 
w dziele swojem p. t. „Anthropometrie ou mesure 
des different facultes de l ’homtne” (Bruksella 
i Paryż r. 1871), wziął sobie za zadanie przed
stawić wymiary pojedyńczych części ciała, oraz 
zmiany jakie w nich zachodzą pod względem wiel
kości i kształtu u płci obu, od chwili urodzenia 
aż do 40 roku życia. Wyznaczał on z roku na 
rok ściśle wymiary wszystkich części ciała, za
równo co do ich długości lub szerokości, oraz ich 
obwodów i średnic, zapełniając blizko dwieście 
rubryk, w których pierwsze miejsce zajmował 
wzrost danego osobnika. Każdy przeto osobnik
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posiadał 40  seryj podobnych wymiarów, czyli do 
8 00 0  obliczeń, na podstawie których wykreślił 
autor krzywe, dające ścisłe pojęcie o wzroście 
i  rozwoju ciała ludzkiego. Są, to więc wymiary 
aktualne czyli rzeczywiste, które nam zarazem  
uwidoczniają, pewne różnice jakie u różnych osob
ników w wymiarach części składowych ich ustroju  
dostrzegamy. Odmienną, drogą, poszedł Laskow
ski. Liczne pomiary szkieletów przekonały go, że 
nawet pomiędzy osobnikami jednakowego wzro
stu, każdy szkielet przedstawia pewne różnico 
w szczegółowych wymiarach, że na te różnice 
między innemi i wiek niemały wpływ wywiera, że I 
dalej na wzrost osobnika nie tyle wpływa długość 
stosu kręgowego, ile długość kończyn dolnych, 
która w tym względzie ma wpływ najważniejszy; 
słowem, że skopiowanie szkieletu jakiegokolwiek  
osobnika, da nam co do wymiarów tylko pewną, 
odmianę szkieletu, a nie szkielet, któryby mógł 
służyć za podstawę do wyznaczeń wzajemnych  
stosunków jego części składowych; innemi słowy, 
że należy dać szkielet idealny drogą, przeciętnych 
obliczeń otrzymany.

Jako wzrost normalny dobrze rozwiniętego 1 
ustroju ludzkiego przyjmuje Laskowski 1 7 5 0  
milim., gdy Quetelet podaje ją, na 1 686 milim.
Ta różnica przeszło 6 centymetrów wynosząca po
chodzi stąd, że Laskowski zdejmował pomiary 
z osobników dobrze rozwiniętych, średniego wie
ku, których szkielet był już całkowicie ustalony, 
a nadto kierował się wymiarami, jakie sztuka 
grecka nam przekazała, przyjmując, że wymiar 
głowy, mieści się 7 '/2 razy w wysokości. Quetelet 
zaś nie robił wyboru i brał pomiary z osobników, 
których stopnia największego rozwoju, a więc i ich 
wzrostu w przyszłości, przewidzieć nie mógł.

Szkielet, jaki nam przedstawia tablica I w atla
sie Laskowskiego, je s t więc szkieletem idealnym, 
powstałym z całego szeregu przeciętnych obliczeń  
dotyczących wymiaru kości osobników dobrze 
rozwiniętych, średniego wieku. Skala obok umiesz
czona pozwala nam dokładnie ocenić wznjemny 
stosunek wymiaru kości do siebie. Nadto, uwzglę
dnił tu autor wymiary chrząstek innym kolorem  
oznaczonych, które nie są bez wpływu na wielkość 
szkieletu. Taki to szkielet, którego klatka pier
siowa przedstawiona jest, w chwili inspiracyi a nie 
ekspiracyi jak  to zwykle rysują, łączy autor 
w całość zapomocą wiązadeł na tablicy Nr IV-ty  
a ubiera mięśniami na tablicy V i VI, dając moż
ność korzystania ze swej pracy nietylko lekarzom  
i przyrodnikom, lecz i artystom.

Niewchodząc w szczegółowy rozbiór wszyst
kich tablic, których treść powyżej przytoczyli- 
śmy, gdyż toby przedstawiało pewien interes ty l
ko wtedy, gdyby czytelnik miał cały atlas przed 
oczyma; zwrócimy tylko uwagę na plastyczne [ 
i dokładne przedstawienie zawartości jam  ciała 
ludzkiego mianowicie na tablite: VIII, X  i X III, j  

a przedewszystkiem na tablicę XV przedstawiają
cą wybornie nerw współczulny (n. sympathicus) 
i jego zawiłe stosunki zwrócone do układu mózgo-

rdzeniowego jak  i do narządów w jamach ciała 
zawartych. Jest to niemal cała anatomia jam  
ciała ludzkiego. Tablica ta, która do swego wy
konania wymagała 18 kamieni, stanowi pod  
względem chromolitograficznym rzec można, osta
tni wyraz. W szystkie rysunki wykonał z natury  
Zygmunt Balicki, część litograficzną prowadził 
pierwszy dziś w Szwaj caryi zakład litograficzny 
p. Józefa Brauna warszawianina. W ogóle rzec 
można, że atlas Laskowskiego stanowi bardzo po
żyteczny dla uczących się nabytek.

W ykład swój dr H. I). uzupełnił przez szcze
gółowe objaśnianie wszystkich tablic atlasu prof. 
Z. Laskowskiego, a nadto pokazywał na tablicy  
XV z jaką ścisłością naukową i starannością arty
styczną atlas jest wykonany.

3) P. A. Ślósarski pokazywał i treściwie opi
sał głowę (czaszkę) Nosorożca włochatego (Rhino- 
ceros tichorhinus Fisch.), znalezioną w okolicach 
Białocerkwi i nadesłaną do muzeum lir. Ksawere
go Branickiego we Frascałi.

Głowa ta doskonale zachowana (tylko bez 
szczęki dolnej) potężnych rozmiarów, ze wszyst- 
kiemi kośćmi nieuszkodzonemi, prawie ze wszyst- 
kiemi zębami (niema tylko dwu zębów trzono
wych) bo aż z 10-ma trzonowemi, z których 
pierwsze mocno starte, ostatnie zaś zaledwie 
wyrżnięte. Jest to okaz niewątpliwie jeden z naj
piękniejszych, jakie się znajdują w muzeach euro
pejskich przechowane. Szczegółowy opis z ry
sunkiem będzie umieszczony w „Pamiętniku Fi- 
zyograficznym” w t. XIV.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  W pływ św iatła na rozwijanie się pączków 
buka zwyczajnego. Wiadomo, że światło działa 
wogóle opóźniająco na wzrost roślin; na liście j e 
dnak wpływ jego nie zawsze jest jednakowy: liście 
niektórych roślin (znacznej częścijednoliściennych) 
wydłużają się bardziej w ciemności, liście innych 
(wielu dwuliściennych) przeciwnie przy dłuższem  
braku światła rosną nadzwyczaj wolno.

Obecnie, p. L. Jost wykonał szereg doświad
czeń nad wpływem światła na rozwijanie się pącz
ków buku zwyczajnego, i otrzymał następujące 
wyniki:

1) Drzewo samo znajdowało się w świetle; 
kilka zaś gałązek umieszczono w ciemności (oto* 
czyw szy je  skrzynkami i deskami). Pączki na 
częściacli oświetlonych rozwinęły się prawidłowo, 
a nieoświetlonych wcale.
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2) Drzewo cale w ciemności. Pączki rozwi
jają  się szybko, ale tylko niektóre, przeważnie 
na końcach gałęzi.

3) Drzewo samo w ciemności, niektóre ga
łązki oświetlone. 40 pączków, znajdujących się 
na gałązkach oświetlonych, rozwinęło się prawi
dłowo; z 1 0 0 0 , umieszczonych w ciemności, ty l
ko nieliczne zaczęły się rozwijać, żaden jednak 
nie rozwinął się zupełnie.

Wyników tych nie można tłumaczyć zmniej- 
szonem przyswajaniem w częściach zacienionych, 
ale wyłącznie specyalnym wpływem braku światła. 
Gdy bowiem umieszczono kilka gałązek pod klo
szem oświetlonym w powietrzu, pozbawionem‘C 02, 
pączki ich rozwinęły się prawidłowo. Autor tę 
potrzebę światła dla rozwoju pączków wyjaśnia 
tem, że nie mogą się one rozwijać bez obecności 
pewnych odżywczych związków, które znajdują 
się w każdej łodydze w ilościach nieznacznych, 
wytwarzać się zaś mogą jedynie na świetle. To 
też gdy całe drzewo znajduje się w ciemności, 
niektóre, silniejsze niejako pączki, ściągają do 
siebie cały zapas tych związków, przeszkadzając 
w ten sposób rozwojowi innych. Gdy część drze
wa jest w ciemności, zapas zawarty w niej jako 
zbyt mały nie może wystarczyć dla jej pączków, 
i nie rozwijają się one wcale, na nowy zaś dopływ 
nie pozwalają pączki, rozwijające się w oświetlonej 
części. Oświetlając dany pączek, można go zmu
sić do bujniejszego rozwoju, ale zawsze kosztem  
sąsiednich. Przypuszczenie to zgodne jest z tem, 
jakie się zwykle przyjmuje dla wytłumaczenia 
opoźniającego wpływu ciemności na wzrost liści 
niektórych dwuliściennych.

(Natur llev . Nr 49 z r. 1894).

B. D.

—  Nowe doświadczenia nad zależnością po
między ciśnieniem, objętością i temperaturą ga
zów rozrzedzonych. Badania tego rodzaju nale
żą do bardzo trudnych i nie posiadamy dotych
czas pewnych danych co do rozszerzalności ga
zów przy bardzo nizkich ciśnieniach. Pp. Bały 
i Ramsay przeprowadzili w roku 1894 szereg 
badań zapomccą metody bardziej udoskonalonej 
niż ta, jaką się posługiwali dawniej Mendelejew  
Siljesłróm, a wczasach nowszych Melander; meto- 
da ta pozwoliła prowadzić dostrzeżenia przy ci
śnieniach znacznie niższych, niż do*ycbczas. Mi
mo to wyniki zupełnie pewne otrzymywali autoro- 
wie tylko dla wodoru; otóż spólczynnik rozszerzal
ności wodoru przy ogrzewaniu zmniejsza się, 
przy zmniejszaniu ciśnienia aż do 0,1 mm. D o
świadczenia z innemi gazami były bardzo utru
dnione z powodu, że gazy te zgęszczają się na po
wierzchni szklą w przyrządach, co przy ciśnie
niach niewielkich sprowadza błędy bardzo znacz
ne. Mimo to można sądzić, że azot i  dwutlenek 
węgla zachowują się tak samo, jak  wodór t. j. 
że ich spółczynniki rozszerzalności również zmniej
szają się przy zmniejszeniu ciśnienia. Zgadza

się to z doświadczeniami Mendelejewa i Siljestro- 
ma nad ściśliwością tych gazów. Co do tlenu, 
to aż do ciśnienia 1,4 mm spółczynnik jego roz
szerzalności jest większy, niż przy ciśnieniu atmo- 
sferycznem, przy ciśnieniu 0,7 mm wykazuje nie
prawidłowości, jakie dostrzegł jeszcze wcześniej 
Bohr; przy jeszcze niższych ciśnieniach wydaje 
się znowu stałym, niezależnym od ciśnienia. Je
żeli nie przyjmować pod uwagę doświadczeń z tle
nem, których wyniki są zapewne zależne od wpły
wów postronnych (jest bardzo prawdopodobnem 
istnienie kilku odmian tlenu przy bardzo nizkich 
ciśnieniach), można przyjąć, że rozszerzalność 
gazów zmniejsza się przy zmiejszaniu ciśnienia. 
W edług teoryi cynetycznej gazów ciśnienie ich 
zależy od postępowego ruchu cząsteczek; skoro 
zatem rozszerzalność a więc i rozprężalność ga
zów przy ogrzewaniu jest mniejsza niżby należa
ło, przeto energia ruchu postępowego cząsteczek 
wzrasta w stopniu słabszym aniżeli energia we
wnętrzna. Gdyby to zmniejszanie się rozprężli- 
wości gazów przy zmniejszaniu ciśnienia wciąż 
zachodziło, wówczas istniałoby takie ciśnienie, 
przy którem cała energia, otrzymywana przez 
gaz w postaci ciepła przechodziłaby w energią 
wewnętrzną cząsteczek. Być może, że to właśnie 
jest jedną z przyczyn zjawisk fosforescencyi w ga
zach nader rozrzedzonych.

W. B.

—  Rezonancyą wielokrotną wahań elektrycz
nych Poincare, Bjerknes, wreszcie sam Hertz 
objaśnili niejednakowo mocnem hamowaniem wa
hań w wibratorze pierwotnym i w rezonatorze. 
Bjerknes teoretycznie wykazał, że: 1) jeżeli w wi
bratorze pierwotnym wahania są hamowane mo
cniej, aniżeli w rezonatorze, wówczas rezonator 
wykaże fale, odpowiadające jego własnym rozmia
rom; ten właśnie przypadek nadarzył się Sarasi- 
nowi i de la Riveowi; 2) jeżeli w wibratorze pier
wotnym wahania są hamowane tak samo mocno, 
jak  w rezonatorze, zjawisko je s t  wówczas dość 
zawikłane, gdyż i rozmiary wibratora i rezonatora 
wywierają w równej mierze wpływ na odległość 
węzłów fal; i 3) jeżeli wahania są hamowana 
mocniej w rezonatorze, aniżeli w wibratorze pier
wotnym, wówczas odległość węzłów zależy tylko 
od rozmiarów wibratora pierwotnego i każdy re
zonator wykaże tęż samą długość fal. Dotych
czas tylko pierwszy przypadek był poddawany 
doświadczeniom. Obecnie p. N. Strindberg po
twierdził doświadczalnie wszystkie trzy wyniki te
oryi Bjerknesa, opierającej się na założeniu, że 
wibrator pierwotny wysyła promienie tylko o je 
dnej określonej długości fali, a nie całą icli skalę, 
jak  przypuszczali Sarasin i de la Rive. Doświad
czenia te są nader ważne ze względu na niezgo
dność zdań, jaka w tej sprawie dotychczas je 
szcze usunię*ą nie została.

W. B.
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—  Spotkanie dwu komet. Obliczenia p. J. R. 
Ilinda prowadzą do wniosku, że zachodzi zwią
zek między kometą Denninga 1 8 9 4 1  a kometą 
Brorsena, której w r. 1890 napróżno poszukiwa
no. Na podstawie rachunków Schulhofa, doty
czących drogi komety Denninga, znajduje Hind, 
że kometa ta zbliżać się może do drogi komety 
Brorsena na odległość 0 ,0 3 6 7  promienia drogi 
ziemskiej, czyli na 15 razy wziętą od’egłość księ
życa od ziemi; według E . Lampa najmniejsza od
ległość wynosi nawet tylko 0 ,0 2 2  promienia dro
gi ziemskiej. W  początku roku 1881 znajdowa
ły  się obie komety nie daleko od tego punktu 
zbliżenia, a jeżeli przyjmiemy, że czas obiegu ko
mety Denninga wynosi 7 ,83 roku, jak  wypada 
z rachunków Schulhofa, to obie komety przecho
dziły przez ów punkt współcześnie 7 lutego. Ra
chunki dalsze pozwolą zapewne rozstrzygnąć, czy  
rzeczywiście miało miejsce takie spotkanie, k fóre 
sprowadzić mogło rozkład i zagładę komety Bror
sena.

S. K.

—  Gaz zaw arty w pyle węglowym. W  roz
prawie złożonej kolegium uniwersyteckiemu  
w Nottingham, w Anglii, przedstawił p. Bedson  
rezultaty doświadczeń, jakie przeprowadził dla 
zbadania, czy pył węglowy mieści w sobie gaz

utajony, i dla oznaczenia natury tego gazu. P ył 
badany pochodził głównie z kopalń Ryope w Dur- 
liam, oznaczone jego ilości poddawano w próżni 
temperaturom, zmieniającym się od 30° do 100° C. 
a następnie mierzono objętość gazów oswobodzo
nych i skład ich oznaczano. Tą drogą przekonał 
się p. Bedson, że gaz palny, tak otrzymany, nie 
"był wyłącznie tylko gazem błotnym, ale mięszani- 
na gazów, w której przeważały węglowodory. Po
znał też, że gaz błotny wywiązuje się w tempera
turze dosyć nizkiej, gazy natomiast ciężkie, 
i mniej obfite oswobadzały się dopiero w tempe
raturach znacznie wyższych.

s. K.

—  W pływ nizkich temperatur na magnesy
badał p. Pic'et. Doświadczeniom poddany był 
magnes ważący 4 93 ,5  grama i złożony z trzech 
ogniw zgiętych w podkowę, a badania wykazały, 
że siła przyciągania magnetycznego wzras*ała 
wraz ze zniżeniem temperatury.

( Comptes rendus).
S. K.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  tyd zień  od 20  do 26  lu te g o  1895  r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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T R E Ś ć .  M aterya i energia odczyt publiczny, przez dra Wł. Natansona. —  Sposoby rozsiedlania 
się mięczaków, przez B. Dyakowskiego. —  O nowych fotografiach księżyca, przez S. K. —  Towarzy

stwo ogrodnicze. —  Kronika naukowa. —  Buletyn meteorologiczny.
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Drobne W iadom ości.

Biblioteka zmarłego niedawno botanika Pring- 
sheima została przez rodzinę jego ofiarowa
na berlińskiemu towarzystwu botaniczne
mu, którego zmarły był prezydentem, wraz 
z dodatkiem 25000 marek na jej utrzy
manie.

Sieć telegrafów podmorskich, według spisu 
ogłoszonego przez biuro międzynarodowe 
zarządów telegraficznych w Bremie, obej
muje na całej ziemi 1304 lin, mających ra
zem 292 603 kilometrów długości. Z liczby 
tej 994 lin o długości 33606 km stanowi 
własność zarządów państwowych; 310 zaś 
pozostałych, należących do stowarzyszeń 
prywatnych, obejmuje 258 996 km. Towa
rzystwem, posiadającem najznaczniejsze 
rozgałęzienie drutów podmorskich, jest to
warzystwo londyńskie „Eastern telegraph 
company”, do którego należy 79 lin o ogól
nej długości 47 308 km. Śród zarządów 
państwowych pierwsze miejsce zajmuje 
Francya, posiadająca 54 lin o długości 
8 530 kilometrów.

Widmo płomienia lamp Auera badał p. M u -  
tzel, w porównaniu z widmem światła elek
trycznego żarowego i łukowego. Posługi
wał się fotometrem spektroskopijnym Gla- 
na i Vogla, a porównanie opierało się na 
założeniu, że promienie żółte miały w tych 
trzech przypadkach natężenie jednakie. Ze
stawienia te okazały, że lampa żarowa jest 
nieco bogatsza w promienie czerwone, ani
żeli lampa Auera, natomiast zaś ta ostatnia 
góruje ilością promieni zielonych. W  czę
ści niebieskiej oba światła mają natężenie 
jednakie, w barwie fioletowej góruje znów 
lampa żarowa. Lampa łukowa ustępuje 
palnikowi Auera w barwie czerwonej i po
marańczowej, ale przewyższa go w barwie 
błękitnej i fioletowej. (Electrical Review).

Wpływ głębokości zasiewu na kiełkowanie
był przedmiotem badań p. Rislera. Dre
wnianą skrzynię napełnił ziemią urodzaj
ną, tak, że powierzchnia jej utworzyła ró
wnię pochyłą, obniżając się między dwiema 
ścianami przeciwległemi o 2 decymetry. 
Na tej powierzchni rozsiał nasiona zbóż 
i pokrył je  ziemią aż do brzegów skrzyni, 
tak nasiona więc zasiane zostały w różnych 
głębokościach od zera aż do 2 dm. Gdy 
ziarna zakiełkowały, łodyżki ich wysunęły 
się kolejno w porządku głębokości zasiewu, 
ale aż do 8 centymetrów tylko; inne nie 
zdołały wydobyć się z ziemi, wyczerpawszy

zasób pożywienia, zawarty w liścieniach. 
Młode pędy okazały się tem silniejsze i le
piej rozwinięte, im mniej głęboko zasiane 
były ziarna, z których pochodziły; z tego 
wnosić można, że zasiew dokonywany być 
winien w głębokości nieznacznej, a nasiona
0 tyle tylko mają być pokrywane ziemią 
ile potrzeba dla powstrzymania ich wysy
chania i dla ochrony od ptaków. W  grun
tach lekkich kiełki rozwijać się mogą dosyć 
dobrze z głębokości dochodzących do 10 
centymetrów, co jest okolicznością po
myślną, w ziemi bowiem piaszczystej, lub 
zeschłej i popękanej pod wpływem desz-

5  czów, ziarna zasiane łatwo opadać mogą 
w szczelinach; w każdym jednak razie na-

{ siona zbyt głęboko zagrzebane stracone są 
dla uprawy.

Stary żółw. Muzeum w Colombo na wy
spie Ceylon posiadało żółwia, który zmarł 
niedawno w wieku bardzo podeszłym. Naj
starsi mieszkańcy pamiętają, że widywali

1 go w dzieciństwie i przypuszczają, że zo
stał on sprowadzony na Ceylon przed stu 
z górą laty, gdy anglicy zajęli wyspę, która 
poprzednio należała do holendrów. Źólw 
ten miał sześć stóp długości od głowy do 
ogona, a wzrok stracił w pierwszych la
tach swego życia. Należał do gatunku, ży
jącego niegdyś na wyspie św. Maurycego
1 na wyspacli Seszelskich, ale który już tam 
wyginął; napotyka się jeszcze na północy 
Madagaskaru. (La Naturę).

Ptaki morskie w Paryżu. Zimna i burze 
zmusiły ptaki nadbrzeżne we Francyi do 
szukania ochrony w głębi lądów, aż do oko
lic Paryża. Widziano kormorany opusz
czające się na Sekwanę, zanim rzeka zo
stała mrozem ścięta. Podobną wędrówkę 
tych ptaków poraź ostatni obserwowano 
w r. 1879-1880.

Psy w Islandyi. Od roku zeszłego posta
nowieniem rządowem zabroniony został do
wóz psów obcych na wyspę, a to z tego 
powodu, że w roku 1893 pies pochodzenia 
zagranicznego sprowadził chorobę dotąd 
na wyspie nieznaną, która wytępiła tam 
przeważną część psów, używanych do strze
żenia trzód.

Medal Haydena przyznany został obecnie 
przez akademią filadelfijską, znanemu mi
neralogowi francuskiemu, panu Daubnc. 
W roku zeszłym tenże medal otrzymał 
Huxley.
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O G Ł O S Z Ę  UST I

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
T o m XIII za rok 1893,

wyjdzie w marcu, objętością, formatem, ilustracyami i treścią stanowiąc bezpośredni 
ciąg dalszy dwunastu tomów z lat poprzednich.

Przedpłata, w ilości rb. 5 w Warszawie a rb. 5 k. 50 z przesłaniem pocztą, może być 
wnoszona na ręce „Wydawnictwa Pamiętnika Fizyograficznego” (Warszawa, Krakowskie 
Przedmieście, Nr 66). Cena w księgarniach, po wyjściu tomu rb. 7 kop 50.

Prenumeratorowie, wnoszący przedpłatę w lokalu wydawnictwa, mają prawo do na
bywania kompletów Pamiętnika z lat ubiegłych w cenie po rb. 3 za tom.

W y  y  n a i t k o w e .

KURS SAMOKSZTAŁCENIA,
obejmujący: M £ la s i/ f ik a c y ą  §§ i e d z y  w opracowaniu Wł. M. Kozłowskiego, F i lo  
s o f i ą —tegoż, P s y c h o lo g ią —J. W ł. Dawida, E s t e t y k ę —N. Hirszbanda, A n t r o 
p o lo g ią  i  S o c y ó lo g ią —L. Krzywickiego, J ę z y k o z n a w s t w o  p o r ó w n a w c z e —
A; A. Kryńskiego, W A te r a tu r ę —P. Chmielowskiego, M Ł is to ryą —T. Korzońa, E k o 
n o m ią  P o l i t y c z n ą —Z. Herynga, JK a u kę  o  z i e m i —W. Nałkowskiego, J f ta te -  
n i a t y k ę —S. Dicksteina, M ito lo g ią —M. Flauma, B o t a n i k ę —Wł. M. Kozłowskiego, 
J F iz y k ę — w . Polkotyckiego, — drukować się zacznie od 1 stycznia 1895 r. w „PRZE
GLĄDZIE PEDAGOG.” W  temże piśmie wychodzą: „ M e t o d y c z n y  k u r s  n a u k ” 
(plany i wskazówki do nauczania elementarnego), „O g r ó d e k  d z i e c i ę c y ” (materynły 
do gier, pogadanek i zajęć), oraz artykuły ogólne o psychologii, wychowaniu, hygienic i t. p. 

C e n a  „ P r z e g l .  P e d a g o g ."  kwartalnie rs 1,50, z przesyłką rs. 1,75. 
ADRES: §§- a r s z a w a ,  Z ł o t a  2 6 .

CZASOPISMO MIESIĘCZNE, ’ 
poświęcone sprawom techniki i przemysłu.

P R Z E D P Ł A T A  WYKOSI:
W  W ARSZAW IE NA PROW INCYI

Rocznie.............................................. rs. 10
Półrocznie...........................................   5

Rocznie..............................................rs. 12
Połrocznie.......................................... „ 6

_A DRES BBD A K C  VI:

Warózawa, ul. Krakov/ókie Przedmieście, 66.
(Gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa).

Dla cukrowni, pracowni chemiczno - rozbiorowych i zakładów przemysłowych: 
odczynniki wysokiej czystości fabryki C. A. F. Kahlbauma w Berlinie. B a r
wniki, przetwory i przyrządy do robót mikroskopowych:

A p t e k a  W e n d y  i  W io r o g ó r s k ie g o
J K j p » k o ^ r N k i e - P x * s e e d L x u L .  ■

JHo3boicho IJeii3ypoio. BapmaBa, 17 $eB pa.m  1895 r. W arszaw a. D ruk  E m ila  Skiw skie# >.


