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LEWA BEKA.,}

Dlaczego człowiek posługuje się przeważ
nie prawą ręką? Rozmaicie odpowiadano na 
to  pytanie. Bardzo rozpowszechnionem jest 
mniemanie, że przyczyną tego głównie zwy
czaje i nawyknienia. Lecz pogląd taki już 
choćby dlatego mało ma prawdopodobień
stwa, źe praworęczność stanowi ogólną na 
świecie regułę, niezależną od klimatu, od ro
dzaju życia, od stopnia kultury, że obejmuje 
wszystkich mieszkańców ziemi, zarówno u cy
wilizowanych ludów jak i wśród szczepów 
pierwotnych. Praworęczność właściwą jest 
człowiekowi od wielu, wielu tysiącoleci, jest 
bodaj tak dawną jak ludzkość sama. Rysunki 
napotykane na wykopaliskach z czasów przed
historycznych każą sądzić, źe i pierwotny 
człowiek używał prawej ręki do wykonywa
nia swych dzieł sztuki.

') Dr L. W. Liersch. D ie Linke Hand. Berlin 
1893. D r M. Alsberg. Rechtsh;indigkei‘ und 
Linkshandigkcit. Hamburg 1894,

I  języki najrozmaitszych ludów dowodzą, 
że praworęczność jest z dawien dawna naby- 
tem dziedzictwem człowieka. Wszędzie — 
wśród najniżej nawet pod względem cywiliza
cyjnym stojących szczepów i hord ludzkich— 
prawa ręka cieszy się mianem zaszczytnem, 
gdy lewa natomiast obdarzona jest zazwyczaj 
epitetem mało pochlebnym, świadczącym 
o mniejszej wartości całej lewej kończyny 
górnej. Nie jest to też zapewne przypadkiem 
czystym, jeżeli już w językach starożytnych 
z nazwą prawej ręki łączy się zarazem poję
cie sprawiedliwości („prawości”), zręczności, 
szczęścia, lewa zaś ręka przynosi zawody, nie
szczęścia, jest niezaradna, niezręczna. Sa- 
nioańczycy mają dla lewej ręki wyraz, który 
dosłownie znaczy „ręka, nierozumnie chwyta
jąca.” U jednego ze szczepów indyjskich 
w północnej Ameryce prawa ręka nosi nazwę 
„wielkiej,” lewa zaś nazywa się ręką, która 
„nic nie pojmuje.” Możnaby pomnożyć te 
przykłady, dowodzące niższości, ogólnie przy
pisywanej ręce lewej. I  u ludów cywilizowa
nych przechowały się podobne określenia i na
zwy, snać zakorzenione od najdawniejszych 
czasów.

Uczeni amerykańscy, Baldwin i Wilson, 
zamierzając dotrzeć do istotnych przyczyn 
przewagi ręki prawej, zajęli się obserwacyami



178  W SZECHSWIAT. X r  12.

w dwu rozmaitych kierunkach. Baldwin ro
bił postrzeżenia i umyślne próby na własnem 
dziecku przez pierwsze dziesięć miesięcy ży
cia, chcąc tą drogą stwierdzić, w jakim okre
sie rozwoju cielesnego występuje poraź pierw
szy wyraźnie praworęczność, względnie lewo- 
ręczność. Postępował on przytem ogólnie 
w taki sposób, że pokazywał dziecku błyszczą
cy lub pięknie zabarwiony przedmiot i uwa
żał, którą rękę dziecko jjo przedmiot ten wy
ciągało. I  oto okazało się, że od urodzenia j  

aż do jakiego siódmego lub ósmego miesiąca 
niemowlę używa jednakowo obudwu rąk.
I  później jeszcze w zwykłych warunkach nie 
występuje przewaga ręki prawej. W  stanie 
wszakże wzruszenia już i siedmiomiesięczne 
dziecko prawie bez wyjątku oddaje pierwszeń
stwo ręce prawej.

Według Wilsona, który sam jest mańku
tem, całą ludzkość podzielić należy na trzy 
kategorye. Pierwszą stanowią praworęczni, 
t. j. tacy, którzy bez wyjątku zawsze przede- 
wszystkiem używają prawej ręki i u których 
już w niemowlęctwie to pierwszeństwo prawej 
ręki występowało. Do drugiej należą lewo
ręczni czyli ludzie skłonni od lat najmłod
szych do posługiwania się głównie lewą ręką. 
W edług obliczeń znanego anatoma Hyrtla, 
ta  kategorya mańkutów stanowi 2 % , we
dług lekarza angielskiego Oglea4 '/ ł °/0 wszyst
kich ludzi. Wreszcie trzecia kategorya obej
muje takich, u których nie ujawnia się oso
bliwsza skłonność ani w jednym ani w drugim 
kierunku, lecz zewnętrzne warunki życia, wy
chowanie i zwyczaje rozstrzygają o tem, któ
ra  ręka dochodzi u nich do większych praw.

Bądźcobądź, wobec olbrzymiej przewagi 
ludzi praworęcznych, bardzo jest naturalnem 
domniemanie, że nie wyłącznie tylko warunki 
zewnętrzne i okoliczności przypadkowe wpły
wają w tym względzie decydująco. Raczej 
przypuszczaćby należało, że istotne przyczyny 
tkwią w pewnych osobliwościach organiza- 
cyi cielesnej. A potwierdzenia tego domysłu 
możnaby dopatrywać i w tem, że leworęcz- 
ność—która oczywiście polegaćby winna na 
innych niż praworęczność właściwościach ana- 
tomo-fizyologicznych—jest dziedziczną, a choć 
przez umyślne ćwiczenie może być ograniczo- I 
ną, to jednakże nigdy zupełnie usunąć się nie 
daje. W  rzeczy samej też powoływano do I 
pomocy rozmaite teorye, mające wytłumaczyć <

fakt przeważnego, wyłącznego niemal posłu
giwania się prawą ręką przez człowieka.

Licznych przedewszystkiem zwolenników 
znalazło to objaśnienie, które widzi związek 
pomiędzy przewagą prawej ręki a posługiwa
niem się bronią. Już w najdawniejszych 
czasach człowiek przywykł do ochraniania le
wej strony ciała tarczą trzymaną w lewej 
ręce, gdyż chodziło mu o zasłonięcie głównie 
serca. Dla broni napastującej, toporu, mie
cza, lancy, pozostawała więc z konieczności 
ręka prawa, która zmuszona była do wyda
tniejszego ćwiczenia się w ruchach i zręczno
ści i stąd jej przewaga nad lewą. Ale—po
mijając nawet okoliczność, że wielu ludom 
pierwotnym tarcza zupełnie jest obcą-—można 
tej hipotezie zarzucić, że wymaga ona takie
go pojęcia o znaczeniu serca, jakiego chyba 
nie posiada człowiek będący na nizkim stop
niu kultury. I  hipoteza ta nie objaśnia nam 
wcale, dlaczego w pewnych wypadkach wystę
puje leworęczność. Zadowolnić może nas 
jedynie taka teorya, która uwzględnia równo
cześnie czynniki przyczynowe, sprowadzające 
praworęczność i te momenty, które jednakże 
w pewnych, rzadkich wypadkach są wystar- 
czającemi powodami do nadania przewagi 
ręce lewej. Znane są wprawdzie indywidua, 
u których organy wewnętrzne wskutek ano
malii rozwojowej uległy przemieszczeniu, tak 
że organy prawej strony zajmują lewą, lewej 
zaś prawą stronę. Lecz są to wypadki tak 
niezmiernie rzadkie, że nawet w porównaniu 
do liczby mańkutów za niesłychanie wyjątko
we uchodzić muszą. Absolutnie więc pogo
dzić nie można owej teoryi o tarczy broniącej 
serca z przyczynami prawo- i leworęczności.

Znakomity anatom angielski, Karol Bell,, 
w dziele swem: „The human hand’’ poprze
staje na wskazówce, że wogóle prawa połowa 
ciała lepiej jest rozwinięta od lewej; że za
zwyczaj i prawa noga jest doskonalsza 
i sprawniejsza niż lewa i że ogólnie prawe 
kończyny rzadziej niż lewe ulegają chorobom. 
O organicznej wszakże przyczynie tej przewa
gi prawej części ciała nad lewą nie dowiadu
jemy się od Bella niczego. Sam bowiem fakt 
większego ćwiczenia prawych kończyn, przy
znawany przez tego uczonego, nie powiada 
nam nic innego nad to, że istnieją pewne we
wnętrzne pobudki, pewne przyniesione przez 
człowieka na świat skłonności, zmuszając go-
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do energiczniejszego i częstszego używania 
prawej ręki. A  zależy nam właśnie na tem, 
ażeby znaleźć materyalne podstawy tych po
budek i skłonności, ich przyczyny anato
miczne.

Jędrzej Buchanan, profesor fizyologii 
w Glasgowie i Jan  Struthers, profesor ana
tomii w Aberdeen (Szkocya) szukają przy
czyny przewagi ręki prawej w położeniu środ
ka ciężkości ciała ludzkiego. Jeżeli wyobra
zimy sobie ciało człowieka podzielone na dwie 
części równe, prawą i lewą, to okaże się, że 
ciężar wnętrzności prawej połowy przenosi
0 jakie 600—700 g ciężar wnętrzności, zawar
tych w lewej połowie. Różnica ta  sprawia, 
że i środek ciężkości naszego ciała nie leży 
dokładnie w płaszczyźnie dzielącej je na pra
wą i lewą połowę, lecz nieco dalej ku prawej 
stronie, skąd znów — według Buchanana
1 Struthersa—wynikać ma przeważne używa
nie ręki prawej. Lecz zauważyć należy, że 
i u niemowląt już występuje wyraźna skłon
ność do praworęczności wówczas, kiedy nie 
wykonywają jeszcze żadnych usiłowań w celu 
chodzenia lub stania, kiedy więc położenie 
środka ciężkości zupełnie jeszcze nie wpływa 
na czynności ruchowe. Gdyby zresztą poło
żenie środka ciężkości istotnie miało wpływ 
tak ważny, to należałoby oczekiwać, że we 
wspomnianych już wypadkach całkowitego 
przemieszczenia wnętrzności (situs viscerum 
inversus), kiedy z trzech płatów złożone płuco , 
oraz wątroba znajdują się po lewej stronie,
a serce, śledziona i dwupłatowe płuco po pra
wej—że w takich wypadkach stale środek 
ciężkości powinien przypadać na .lewą stronę, 
a osobniki takie powinny być zawsze lewo
ręczne. Lecz bynajmniej tak nie jest. I  wogó
le, jak już powiedziano, wypadki całkowitego 
przemieszczenia wnętrzności tak są wyjątko
we, że pomiędzy tem przemieszczeniem a le- 
woręcznością, znacznie bardziej rozpowszech
nioną, żadnego przyczynowego związku być 
nie może.

Aby zrozumieć dobrze teoryą, która naj
bardziej wydaje się uzasadnioną i która przy
czyn praworęczności i leworęczności szuka 
w mózgu, należy przedewszystkiem pamiętać 
o tem, że—wskutek krzyżowania się dróg 
nerwowych—muskulatura prawej połowy cia
ła  otrzymuje bodźce nerwowe z lewej półkuli 
mózgowej, muskulatura zaś lewej połowy cia

ła pozostaje pod wpływem impulsów prawej 
półkuli mózgowej.

Badania ostatnich dwu dziesiątków lat do
starczyły wielu bardzo dowodów na to, że 
obiedwie półkule mózgowe, wogóle symetrycz
ne w głównych swych zawojach, jednakże nie 
są zupełnie równoznaczne pod względem fi- 
zyologicznym. Znakomity antropolog, Paweł 
Broca już przeszło 30 lat temu wygłosił zda
nie, źe w trzecim zawoju czołowym w lewej 
półkuli mózgu mieści się siedlisko tych proce
sów nerwowych, na których polega zdolność 
mowy ludzkiej. Istnienie tego „ośrodka mo
wy” w miejscu wskazanem przez Broca zo
stało stwierdzone przez następnych badaczów 
i należy obecnie do doskonale uzasadnionych 
faktów naukowych. Anatom monachijski, 
Riidinger, znany badacz mózgu ludzkiego, 
ogłosił liczne i cenne prace o ośrodku mowy. 
W  bogatym swym zbiorze Riidinger posiada 
19 mózgów ludzi o wybitnych zdolnościach, 
z których 18 wykazuje wyraźnie, że posiada
cze ich mieli doskonale rozwinięty lewy ośro
dek mowy. Istotnie mózgi owe należą do 
pierwszorzędnych mówców: profesorów, pra
wników, członków parlamentu. Badania do
konane przez Duvala na mózgu znakomitego 
mówcy, Leona Gambetty, oraz prace Wald- 
schmidta nad mózgami ludzi głuchoniemych, 
również w zupełności potwierdziły wniosek 
Broca i Riidingera, że lewy trzeci zawój czo
łowy u przeważnej liczby ludzi stanowi siedli
sko zdolności mowy. Broca przytacza 20 
wypadków upośledzenia mowy, t. zw. afazyi, 
z których w dziewiętnastu dokonana po śmier
ci sekcya mózgu wykazała poważny proces 
chorobowy w trzecim zawoju czołowym lewej 
półkuli.

Pomiędzy wymienionemi wyżej 19 mózga
mi, badanemi przez Riidingera, jeden tylko 
wskazywał silniejszy rozwój trzeciego zawoju 
czołowego z prawej strony niż ze strony lewej. 
Mózg ten należał do profesora B., który za 
życia z wielkiem zamiłowaniem i wytrwałością 
uprawiał grę na wiolonczeli i Riidinger przy
puszcza, że zręczność potrzebna w tym razie 
w lewej ręce i niezmiernie wskutek tego udo
skonalona przez prof. B. leworęczność, o ile 
była w związku z ustawicznem ćwiczeniem 
prawej półkuli mózgowej, sprowadziła zara
zem przewagę prawego ośrodka mowy.
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Przewaga wszakże lewej półkuli nad pra
wą, występująca u olbrzymiej większości lu
dzi, ujawnia się i w innym jeszcze kierunku, 
mianowicie w objętości i ciężarze obudwu po
łów mózgu. Już Broca porównywał ciężary 
prawej półkuli z lewą na 264 mózgach męż- i 
czyzn i 139 kobiecych. Małe co prawda 
otrzymywał różnice, gdy ważył całe półkule; i  

natomiast, przez porównywanie ze sobą samych 
tylko płatów czołowych, okazało się, że prze
waga po stronie lewego płata czołowego wy
nosi średnio 2,5 g , z drugiej zaś strony płat 
skroniowy, ciemieniowy i potylicowy były 
cięższe po prawej stronie. Następcy Broca 
na polu tych badań, Boyd i Ogle, dowiedli, 
że zarówno ciężar lewej półkuli mózgowej 
jest w największej części przypadków większy

jakieś okoliczności nie sprowadzą, że tak po
wiemy, przemieszczenia w tych stosunkach.

Jeżeli zaś prawoi-ęczność, zgodnie z temi 
wywodami, uznamy za wynik przewagi lewej 
półkuli mózgowej nad prawą, lub—mówiąc 
ściślej—przewagi pewnych części lewej pół
kuli nad odpowiadającemi tymże częściami 
prawej, w takim razie teorya nasza nabierze 
znacznego prawdopodobieństwa, jeżeli potra
fimy dowieść, że leworęczność jest wynikiem 
spowodowanym przez przewagę prawej pół
kuli nad lewą i jeżeli uda się nam wykazać, 
że istotnie w wyjątkowych wypadkach taka 
przewaga opiera się na określonych stosun
kach anatomicznych. W  rzeczy samej istnie
je  już szereg spostrzeżeń, przemawiających 
za powyższą teoryą. Co przedewszystkiem

F ig. 1 . a. serce,

od półkuli prawej, jak i rozwój zawojów po 
lewej stronie doskonalszy niż po prawej.

Podobne badania dokonane zostały także 
nad tym ośrodkiem mózgowym, który rządzi 
zdolnością pisania. I  ten ośrodek mieści się 
w lewej półkuli mózgowej, a rozwinięcie jego 
lepsze niż symetrycznego terytoryum w pra
wej półkuli pozwala zrozumieć wyłączność 
prawej ręki przy pisaniu. Rezultaty tych 
poszukiwań nasuwają z kolei przypuszczenie, 
że wogóle dla czynności ręcznych lewa półku
la mózgowa zdobywa i zachowuje przewagę 
nad prawą i że skutkiem tego prawa ręka 
ogólnie dominuje nad lewą, o ile wyjątkowe

dotyczę umiejscowienia (lokalizacyi) zdolności 
mowy u ludzi leworęcznych, to lekarz angiel
ski Pye Smith opisał szereg wypadków cho
robowych, w których pacyenci leworęczni 
obok zakłóceń mowy (afazyi) wskazywali po
rażenia lewych kończyn. Fakty takie nasu
wają nader prawdopodobny wniosek, że 
u tych osobników obok ośrodków nerwowych 
dla poruszania lewych kończyn i ośrodek ner
wowy rządzący funkcyą mowy znajdował się 
w prawej półkuli mózgowej. Ogle i Broad- 
beat wspólnych dokonali badań nad mózgami 
dwu leworęcznych kobiet i przekonali się, że 
w obudwu mózgach prawe zawoje wielkich

b. luk aorty, c. tętnica bezimienna, cl. prawa tętnica podobojczykowa, c. prawa tętni
ca szyjna, / .  lewa tę fnica szyjna, g. lewa tętnica podobojczykowa.
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półkul były liczniejsze i lepiej rozwinięte od 
lewycb. Podobny, nader pouczający wypa
dek, dotyczący pewnego Strzelca irlandzkie
go, opisuje Wilson. I  tutaj leworęczność 
szła w parze z lepszem rozwinięciem i więk
szym ciężarem prawej półkuli.

Z kolei wypada zatem zadać sobie pyta
nie: jakie przyczyny składają się na wyrobie
nie tej przewagi lewej połowy mózgu nad 
prawą? Nie jesteśmy, co prawda, w stanie 
dać na to odpowiedzi pewnej, wolnej od wszel
kich zarzutów, lecz tylko domysł, którego 
słuszności lub niesłuszności dowieść dopiero 
muszą dalsze poszukiwania. Jednakże do
mysł ten wiele ma za sobą prawdopodobień
stwa i niewątpliwie zasługuje na bliższe roz
patrzenie, jako tymczasowa bypoteza nau
kowa.

Nie ulega dziś już żadnej wątpliwości, że 
czynności nerwowe, zachodzące w mózgu, po
legają na pewnych przemianach fizyczno- 
chemicznych, których siedliskiem są skupie
nia komórek nerwowych. Trudno również 
zaprzeczyć, źe żwawość, z jaką przemiany te 
się odbywają, ich większa lub mniejsza inten
sywność i energia zależne są od warunków 
odżywiania owych komórek nerwowych, od 
tego, w jakiej mierze zostają one zasilane 
strumieniem dopływającej do nich krwi. Gdy 
wszakże zapytamy się, czy dopływ krwi do 
lewej półkuli mózgowej w zupełności jest taki 
sam jak do prawej, dowiemy się, że różnica 
w tym względzie jest dość znaczna. Podczas 
gdy ze strony lewej tętnica szyjna wspólna 
(caroiis communis) poczyna się bezpośrednio 
z ługu aorty (arcus aortae), będącego niejako 
dalszym ciągiem serca, natomiast prawa tę
tnica szyjna wspólna nie odgałęzia się bezpo
średnio z aorty, lecz z tętnicy bezimiennej 
(arteria anonyma), która stanowi wspólny 
pień dla prawej tętnicy szyjnej i prawej pod- 
obojczykowej (arteria subclavia). Widzimy 
to nawpół schematycznie przedstawione na ry
sunku 1. Ta różnica anatomiczna musi 
wszakże mieć pewne skutki mechaniczne. 
Fala krwi, przypływająca z lewej komory 
sercowej, uderza w miejscu rozwidlenia tętni
cy bezimiennej na szyjną i podobojczykową 
i skutkiem tego po prawej stronie opór wsku
tek tarcia o ściany naczyń musi być większy, 
aniżeli po stronie lewej. Lewa zatem półkula 
otrzymuje krew pod większem ciśnieniem niż

prawa, a więc i wogóle stosunki odżywiania 
tkanki mózgowej pomyślniejsze są po stronie 
lewej niż po prawej. W  półkuli lewej żwa
wiej zachodzić powinna przemiana materyi, 
energiczniej wyzwalać się powinna siła w pro
cesach mózgowych. Prądy nerwowe, których 
siedliskiem jest lewa część wielkich półkul 
mózgowych, najpewniej więc wydatniejsze 
rozwiną działania, aniżeli prądy pochodzące 
od odpowiednich części prawej połowy mózgu. 
Stąd przewaga w czynnościach prawych koń
czyn, prawej ręki w szczególności.

Gdyby atoli istotnie tak być miało, w ta
kim razie przypuścićby należało, że zachodzi 
pewien związek przyczynowy pomiędzy wy
stępowaniem leworęczności a owemi anoma
liami w rozgałęzieniach aorty, które dobrze 
zostały poznane przez znakomitego Hyrtla. 
Nie możemy tu opisywać wszystkich tych od
biegających od normy zboczeń anatomicznych 
w rozgałęzieniach wielkich pni tętniczych. 
Stosunkowo najczęściej się zdarza, że zarówno 
z prawej jak i z lewej strony tętnica szyjna 
i podobojczykową poczynają się z jednego 
pnia wspólnego (rysunek 2  a), albo źe łuk 
aorty wysyła cztery zamiast trzech wielkich

gałęzi; innemi słowy, źe zarówno z prawej 
jak i z lewej strony tętnica szyjna wspólna 
wychodzi bezpośrednio z aorty (rysunek 2 b). 
Dalej, jak utrzymuje Hyrtl, u 2%  wszystkich 
ludzi zdarza się przemieszczenie początku 
prawej tętnicy podobojczykowej (a. subclavia 
dextra) ku lewej stronie i to najczęściej aż
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poza początek lewej tętnicy podobojczykowej, j  

tak że stanowi ona znów czwartą gałęź łuku 
aorty (rysunek 2 c). Już H yrtl pomyślał 
o możliwości istnienia pewnego związku po-

Fig. 2b.

między tą  ostatnią anomalią a leworęcznością. 
Nie zwrócił on wszelako uwagi na to, że tego 
rodzaju nieprawidłowości zmieniają stosunki 
odżywiania prawej i lewej półkuli mózgowej. 
Hyrtl wypowiada tylko mniemanie, że, skut
kiem przemieszczenia w lewo prawej tętnicy 
podobojczykowej, odżywianie muskulatury

F ig. 2 c .

prawego ramienia i prawej ręki musi być 
upośledzone i że w tych warunkach skutkiem 
przeważnego posługiwania się silniejszem le
wem ramieniem wytworzyć się musi leworęcz-

ność. Obok tych uwag Hyrtla zasługują 
wszakże na poważne roztrząsanie poglądy 
Alsberga, który upatruje związek leworęcz- 
ności z lepszem odżywianiem prawej półkuli 

! mózgowej w wypadkach wspomnianej anoma
lii w rozgałęzieniu aorty na wielkie pnie tętni- 

j  cze. Być bardzo może, że porównawcze ba
dania fizyologiczne i obserwacye nad wyższe- 
mi zwierzętami również będą w stanie rzucić 
niejakie światło na zajmującą nas tu sprawę.

Dr M. Flaum.

A R G O N .

(Dokończenie).

Gęstość argonu. Bezpośrednie określenie 
ciężaru właściwego argonu z powodu braku od
powiedniej ilości należycie wyosobnionego ma- 
teryału dotychczas nie zostało wykonane, 
natomiast można było osięgnąć rezultat bar
dzo prawdopodobny, posiłkując się następu
jącym wzorem, wyprowadzonym teoretycznie: 

a. d +  ( l—a) D =  D' 
w którym a oznacza stosunek ilości argonu 
w azocie atmosferycznym, d—gęstość argonu, 
D i D' ciężary właściwe azotu chemicznego 
i atmosferycznego. Ponieważ z powyżej 
przytoczonych danych a daje się określić jako

wielkość równająca się = - 0 7 g 6 ^9 2 5  , D zaś

i D' jako liczby: 2,2990 i 2,3102, to wypro
wadzamy stąd dla d wielkość 3,378, a w sto
sunku do ciężaru wodoru, znajdujemy liczbę 
2 0 ,6 . Jest to gęstość argonu otrzymanego 
na drodze elektrycznej, argon zaś wyosobnio
ny zapomocą magnezu posiadał gęstość, rów
nającą się zwykle 19,09; poddany jednak 
działaniu wyładowań elektrycznych w obec
ności tlenu dosięgał przeciętnie gęstości 19,9 
i nie okazywał już śladów azotu przy badaniu 
spekt r oskopo wem.

Widmo argonu. Badania te przeprowadzo
ne zostały przez prof. Crookesa, będącego 
w tej dziedzinie badań obecnie niemal naj
większą powagą. Posiłkował się on przy
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swych doświadczeniach widmem około 1 0  m 
długiem i znalazł przede wszy stkiem, że widmo 
argonu całkowicie jest odmienne od widma 
azotu. Argon jednak, podobnie jak i azot, 
posiada dwa rozmaite widma, znajdujące się 
w pewnej zależności od siły użytego prądu 
i temperatury, a także rozcieńczenia gazu. 
Lecz, gdy jeden ze spektrów azotu posiada 
charakter widma prążkowego w przeciwień
stwie do drugiego o charakterze smugowym, 
to oba widma argonu należą niezaprzeczenie 
do pierwszego rodzaju. W jednem z nich po
siada przewagę czerwona część o długości fal 
pomiędzy 705,64—i 696,56.10 mm, w dru- 
giem niebieska. Widmo czerwone powstaje 
w najokazalszej formie przy rozrzedzeniu do

uwagi jest fakt, że preparat poddany badaniu 
zawsze początkowo okazywał obecność azotu, 
który po pewnym czasie znikał, a wówczas 
występowało w całej okazałości widmo argo
nu. Tłumaczy się to obecnością śladów azo
tu, który następnie pochłonięty został przez 
elektrody. Na podstawie tych faktów prof. 
Crookes dochodzi do wniosku, że lord Ray- 
leigli i prof. Ramsay stanowczo powiększyli 
rodzinę znanych nam do dziś pierwiastków 
o jeden, a może nawet (ze względu na dwoi
stość widma) o dwa nowe członki.

Skroplenie i zestalenie argonu. Skroplenie, 
zestalenie i określenie punktów krytycznych 
argonu, nauka zawdzięcza prof. Olszewskie
mu. Z jaką precyzyą doświadczenia te wy-

Fig. 2. C— rurka przyrządu Cailleteta, napełniona argonem; dolny jej zwężony koniec zanurza się 
w etylenie skroplonym. T — termometr wodorowy. B — rurka prowadząca do pompy powietrznej syste
mu Burckhardta, nieprzedstawionej na rysunku. A — układ naczyń szklanych, z których zewnętrzne ma 
na dnie warstwę pięciotlenku fosforu, zapobiegającą tworzeniu się rosy i szronu na ściankach naczyń.

3 mm ciśnienia; w tych warunkach zabarwie
nie wyładowań elektrycznych jest pomarań
czowo czerwone. .Teżeli ciśnienie zredukuje
my bardziej i wtrącimy w obieg butelkę lej
dejską, to otrzymamy przemianę zabarwienia 
z czerwonego na niebiesko stalowe, a w wid
mie powstają liczne prążki niebieskie. Wogóle 
jest rzeczą niełatwą, powiada Crookes, otrzy
mać widmo niebieskie argonu, bez domięszki 
prążków czerwonych. Widmo czerwone po
siada 80 linij, niebieskie 119, z których 26 
zdają się być wspólnemi. Argon otrzymany 
zapomocą magnezu, jako też argon wydzielo
ny na drodze elektrycznej—posiada zawsze 
jeden i ten sam charakter widma. Godnym

konane zostały w pracowni krakowskiej, nie 
mogą naturalnie świadczyć szczupłe ramy ni* 

; niejszego sprawozdania, niemniej jednak 
| samo wykonanie tak trudnych spostrzeżeń 

wobec nieznacznej ilości materyału (300 cm3,
\ czyli mniej więcej—0,5 g), którym rozporzą- 
\ dzał uczony badacz, mówi już wymownie 

o doskonałem ich urządzeniu i przeprowa
dzeniu. Z tą tak nieznaczną ilością mate
ryału przeprowadził prof. Olszewski, mając 
do pomocy jednego tylko współpracownika 
w osobie p. Tadeusza Estreichera, szereg kla
sycznych doświadczeń, których opis podajemy 
tu nieco obszerniej, aby choć w części uwi
docznić się dały trudności, jakie przy nich
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pokonać zdołano. Otrzymany od prof. Ram
saya materyał podzielił prof. Olszewski na 
cztery części, z których dwie poszły na okre
ślenie punktów krytycznych i prężności ar
gonu.

a. Określenie punktów krytycznych argonu. 
W  celu określenia punktów krytycznych ar
gonu, prof. Olszewski posiłkował się apara
tem, którego główne części składowe przed
stawia umieszczony na poprzedniej stronicy 
rysunek schematyczny fig. 2 .

Doświadczenie wykonano w następujący 
sposób: 60 cm3 argonu umieszczono w dwu-

Fig. 3. C— rurka przeznaczona do skroplenia argonu, 
ca do pompy powietrznej. I I — rurka, przez którą wcl 
skroplonego. F — biureta z argonem gazowym. G -  

ciśnienia. A — układ naczyń, ji

atmosferycznem (—103°) i przy stosowaniu 
ciśnienia 70 atmosfer nie obserwowano skrop
lenia się gazu. Przez wypompowywanie tem
peratura ciekłego etylenu dała się obniżyć do 
—128,6°; w tych warunkach ciśnienie 38 atm. 
wystarczało do skroplenia argonu. Skroplony 
argon przedstawia ciecz bezbarwną. Zapo
mocą odpowiednio dopasowanego kranu mo
żna było regulować ciśnienie, pod którem 
znajdował się etylen, a więc i jego tempera
turę. Przy podwyższeniu temperatury ety
lenu, górna powierzchnia czyli menisk skrop
lonego argonu stawał się coraz to mniej wy
raźnym i wreszcie znikł całkowicie. Nastę-

T — termometr wodorowy. B — rurka prowadząc 
jdzi powolny strumień wodoru. I i— dopływ tlenu 
rezerwoar rtęci, służącej do wywoływania zmian 
k na figurze poprzedniej.

krotnie zagiętej rurce aparatu Cailleteta (C) 
tak, aby gaz skroplony mógł zbierać się 
w dolnem jej kolanie. Kolano to zanurzono 
w mocnem naczyniu szklanem (A), szczelnie 
odgrodzonem od dostępu powietrza i posiada- 
jącem potrójne ściany. Wewnątrz aparatu 
wstawiony był (przez górną pokrywę) termo
metr wodorowy (T), a sam aparat połączony 
z pompą powietrzną systemu Burckhardta(B). 
Wreszcie do przyrządu wchodziła jeszcze 
rurka miedziana, przez którą dopływał etylen 
płynny (na rysunku nie uwidocznione). Przy 
wrzeniu etylenu pod zwykłem ciśnieniem

powało to w następujących warunkach ciśnie
nia i temperatury:
Doświadczenie Temper. Ciśnienie

1 . — 1 2 1 ,2° 50,6 atm.
2 . — 1 2 1 ,6° 50,6 „
3. — 120,5° 50,6 „
4. — 121,3° 50,6 „
5. — 121,4° 50,6 „
6 . — 119,8° 50,6 „
7. — 121,3° 50,6 „

Biorąc przeciętną z powyższych siedmiu zna-
komicie z sobą zgadzających się spostrzeżeń, 
otrzymujemy liczbę— 1 2 1 ,0°, jako tempera-
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turę krytyczną argonu i 50,6 atmosfer jako 
jego ciśnienie krytyczne.

b. Określenie punktu wrzenia -płynnego 
i punktu topliwości stałego argonu. Do tych 
badań prof. Olszewski użył podobnego, jak 
poprzednio przyrządu, z tą  tylko różnicą, że 
posiadał on poczwórne, zamiast potrójnych 
ścianek. Załączony rysunek schematyczny fig. 3 
objaśnia główniejsze części składowe. W e
wnętrzne naczynie zawierało w sobie tlen 
skroplony, uprzednio otrzymany zapomocą 
aparatu prof. Olszewskiego (Rozpr. Akadem, 
czerwiec 1890) w znacznej ilości. Przez po
krywę doprowadzone doń były: kalibrowana, 
u dołu nieco rozszerzona rurka, w której 
zbierał się skroplony argon (C); następnie 
termometr wodorowy (T); rurka włoskowata, 
przez którą wciągano zapomocą pompy wodór 
(H) w celu podtrzymania prawidłowego wrze
nia tlenu płynnego, wreszcie rurka miedziana 
doprowadzająca tlen ze zbiornika (R) i rurka 
(B), łącząca aparat z pompą ssącą. Argon, 
który miał byó poddany skropleniu i zestale
niu, umieszczono w odpowiedniej biurecie nad 
rtęcią (F), biuretę zaś połączono z jednej 
strony—z rurką do skraplania (C), w której 
uprzednio otrzymano całkowitą próżnię, 
z drugiej zaś z rezerwoarem rtęci G. Przy 
użyciu tlenu ciekłego, jako środka oziębiają
cego, pod zwykłem ciśnieniem, a więc przy 
temp. —182,7° poniżej zera, nie obserwowano 
śladów skroplenia argonu, pomimo, że podda
no go ciśnieniu l '/2 atmosfery przez podnie
sienie rezerwoaru z rtęcią. Punkt więc wrze
nia argonu leżał poniżej tej temperatury.

Gdy jednak zapomocą wypompowywania 
obniżono temperaturę tlenu d o —187°, gaz 
badany się skroplił. Natenczas doprowadzo
no poziomy rtęci w biurecie i rezerwoarze 
do jednej wysokości, a ciśnienie, więc i tempe
raturę wrzenia tlenu ciekłego regulowano za
pomocą odpowiedniego krana w taki sposób, 
że równowaga poziomów rtęci utrzymywała 
się czas dłuższy. Temperatura, odczytana 
podówczas, była temperaturą wrzenia argonu, 
pod ciśnieniem atmosferycznem (w danej 
chwili 740,5 mm) i równała się —187,0° prze
ciętnie. Ponieważ rurka, w której skraplano 
argon i biureta, z której go doprowadzano 
były kalibrowane, można więc było odczytać 
objętość gazu, która uległa skropleniu i obję
tość skroplonego argonu. Wynosiła ona 
0,114 cm3 dla cieczy i 99,5 cm3 dla gazu. 
Stąd i z liczby, którą otrzymano dla gęstości 
argonu w stanie gazu (19,9), dał się obliczyć 
ciężać właściwy ciekłego argonu. Równa się 
on 1,5 mniej więcej, a więc jest większy niż 
gęstość wszystkich dotychczas znanych gazów 
trwałych w stanie skroplonym.

Przy pomocy wypompowywania tlenu tem
peraturę obniżono jeszcze bardziej, a wówczas 
płynny argon zamienił się w biało-krystaliczną 
masę, której punkt topliwości równał się 
przeciętnie —189,6°, a więc leżał tylko o 2,7° 
poniżej temperatury wrzenia.

Dane krytyczne argonu stawiają go na 
czwartem miejscu pośród tak zwanych ga
zów trwałych, jak to uwidocznia załączona 
tablica:

Gaz Temp.
kryt.

Ciśn.
kryt.

Punkt
wrzenia

Punkt j  Ciśnienie 
topliwość^ topliwości

Gęstość
gazu

Gęstość
Ptynu

Kolor
płynu

Wodór (H2)
poniżej
—220° 20 atm. ? ? ? 1,0 ? bezbarwn

Azot (Nj) — 146 35 —194,4° — 214,0° 60 mm 14,0 0,885 »

Tlenek węgla (CO; —139,5 35,5 -1 9 0 —207 0 100 14,0 ? ?»

Argon (A,) —121,0 50,0 -1 8 7 ,0 -1P9,G ? 19,9 1,5... »

'i len (Oj) — 118,8 60,8 -1 8 2 ,7 ? ? 16,0 1,124 błękitn.

Tlennik azotu (KO) — 93,5 71,2 — 153,6 -1 6 7 ,0 138 15,0 ? bezbarwn.

Metan (CH4) — 81,8 54,9 —104,0 -1 8 5 ,8 80 8,0 0,415 —

Porównywając własności fizyczne argonu < 
z własnościami innych gazów trwałych, wi
dzimy pewne podobieństwo argonu do tlenu; 
odróżnia się on jednak od tego ostatniego

własnością łatwego zestalania się, gdy nato
miast otrzymanie tlenu w stanie stałym do
tychczas jeszcze nie zostało dokonane. Nie- 
przewidywana, wobec znacznej gęstości, sto-
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-sunkowo nizka krytyczna temperatura i punkt 
■wrzenia argonu, znajdują poniekąd wyjaśnie
nie, jakby to przypuszczać można, w jego 
jednoatomowym składzie cząsteczkowym,

Szybkość rozprzestrzeniania się dźwięku 
10 argonie. Doświadczenia te miały na celu 
rozstrzygnąć pytanie, jaki skład atomowy 
posiada cząsteczka argonu, a to mianowicie 
na podstawie poniżej umieszczonych rozumo
wań teoretycznych. Znany wzór, określający 
zależność szybkości rozprzestrzeniania się 
dźwięku w atmosferze gazu od temperatury, 
gęstości i stosunku ciepła właściwego przy 
stałem ciśnieniu, do tegoż przy stałej objęto
ści, daje się sprowadzić do następującego 
równania:

X2. d : X,2.d, —1,41 :x, w którem X i X, 
oznacza długość fali dźwięku w argonie 
i w powietrzu; d i d,—gęstość gazów; x sto
sunek ciepła właściwego przy stałem ciśnie
niu, do tegoż przy stałej objętości dla argonu; 
1,41 tenże stosunek dla powietrza. Określiwszy 
-z doświadczenia X, posiadamy możność roz
wiązania powyższego równania względem x.

CpStąd otrzymujemy dla x = Cv =  1 , 6 6 .

Teoretyczne znaczenie i doniosłość tego re
zultatu znajdzie czytelnik poniżej.

Zachowanie się argonu pod działaniem nań 
róinorodnych czynników chemicznych. Róż
norodne doświadczenia podjęte w tym celu 
dadzą się sprowadzić do tego rezultatu, że 
żaden prawdopodobnie z dotychczas znanych 
związków chemicznych i ciał prostych (z wy
jątkiem fluoru, badanie to bowiem z powodu 
ogromnych trudności doświadczalnych doko- 
nanem jeszcze nie było) nie wstępuje w reak- 
cyą z argonem. Nie łączy się z nim, oczywi
ście, tlen pod działaniem elektrycznych wyła
dowań, ani w obecności zasad i kwasów; rów
nież nie reaguje z nim wodór, chlor suchy 
i wilgotny, fosfor i siarka w temper, jasnej 
czerwoności, w tychże warunkach. Tellur 
daje się dystylować w atmosferze argonu, 
również potas, sód—zachowując blask meta
liczny. Stopiony wodan sodu i ogrzana do 
czerwoności mięszanina sody gryzącej i wapna 
nie absorbuje go wcale, również nadtlenek 
sodu. Stopiona i ogrzana do czerwoności 
saletra pozostaje bez działania. Czerń i gąb 
ka platynowa również go nie absorbują, nie 
poddaje się on także działaniu środków utle

niających na drodze mokrej, jakoto np. dzia
łaniu wody królewskiej, wody bromowej, roz
tworu bromu w ługach, nadmanganianu po
tasu i t. d. Mięszanina sodu i dwutlenku 
krzemu, a także sodu i bezwodnika kwasu 
bornego, wreszcie krzem i bor in statu na- 
scendi—nie działają nań wcale. Słowem, 
wszystkie podjęte dotychczas usiłowania dały 
rezultat ujemny.

Wnioski ogólne. Pozostaje nam teraz zba
dać bliżej naturę ciała, lub mięszaniny ciał, 
której nadano tymczasowy nazwę „Argo
nu.” Uznanie istnienia jego w atmosferze 
opiera się na następujących podstawach:

1 °. Gęstość azotu atmosferycznego i stale 
mniejsza gęstość azotu chemicznego prowa
dzą do wniosku, że przyczyna tego faktu tkwi 
w obecności pośród części składowych powie
trza jakiegoś ciała cięższego. W  razie gdyby 
ciało to posiadało gęstość 2 0 , to ilość jego 
w azocie powinnąby dosięgnąć 1 %, co fakty 
udowodniły niezaprzeczenie. W  miarę jak 
azot zostaje absorbowany przez magnez, gę
stość pozostałego gazu rośnie i mianowicie 
ściśle proporcyonalnie do koncentracyi do
mięszki.

2 ° Cięższa ta część dała się skoncentrować 
zapomocą atmolizy; w ten sposób można udo
wodnić zwiększanie się gęstości pozostałej 
części.

3° Ponieważ rozpuszczalność argonu w wo
dzie znacznie przewyższa rozpuszczalność 
azotu, należało przypuszczać, że mięszanina 
azotu i argonu, wypompowana z wody desz
czowej, po usunięciu z niej tlenu, powinna po
siadać gęstość większą, aniżeli azot atmosfe
ryczny. I  w tym wypadku doświadczenie 
zgadza się całkowicie z wnioskiem powziętym 
teoretycznie.

4° W  wysokim stopniu jest nieprawdopo- 
dobnem, aby dwa powyżej przytoczone różno
rodne procesy (elektryczny i magnezowy) dać 
mogły jeden i ten sam związek, przeciwnie, fakt 
staje się zrozumiałym gdy przyjmiemy, że 
obiedwie metody usuwają z atmosfery azot, 
pozostawiając część cięższą w stanie nie
zmiennym.

,.Można byłoby,” powiada prof. Ramsay, 
„przytoczyć jeszcze więcej argumentów, ale
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zdaje się, źe powyższe wystarczają, aby przy
znać obecność argonu w atmosferze.”

Tożsamość produktu otrzymanego zapomo
cą magnezu i na drodze elektrycznej—stwier
dza się nietylko tożsamością głównych linij 
widma, lecz i jednakową rozpuszczalnością 
i gęstością. Stąd dochodzimy już do wnio
sku, źe argon jest prawdopodobnie ciałem 
prostem, lub mięszaniną pierwiastków. N a
stępujące rozumowanie, oparte na teoretycz
nej zasadzie, potwierdza przypuszczenie. J e 

żeli bowiem we wzorze Clausiusa: ^  =
3(Cp—Cv) , . .— 9 Qy   , podstawimy otrzymane po

wyżej z doświadczenia wielkości Cp i Cv, to
Kdojdziemy do rezultatu, że stosunek t. j.Jd.

stosunek energii ruchu postępowego cząstecz
ki do całkowitej energii cząsteczki, równa się 
jednostce, czyli, że K  =  H; t. j. że cala ener- I 
gia cynetyczna cząsteczki polega wyłącznie 
na jej ruchu postępowym. Rezultat podobny j 
służy za dowód jednoatomowości pary rtęcio- j 
wej; oczywiście stosuje się to i do argonu. 
Lecz gaz jednoatomowy może być tylko pier
wiastkiem lub mięszaniną ciał prostych, stąd j 
wniosek, że argon jest pierwiastkiem, lub 
mięszaniną pierwiastków.

Któremu z tych wniosków przyszłość odda 
pierwszeństwo, dziś jeszcze powiedzieć trudno. 
Wszystko prawie przemawia za pierwszem, j 
a szczególniej rezultaty badań prof. Olszew
skiego; przeciw—zdawaćby się mogło—mówi 
dwoistość widma argonu, lecz zjawisko to 
powtarzają i inne pierwiastki, np. azot, tlen, 
wodór. Z wielkiem więc prawdopodobień
stwem można uważać argon za ciało proste,
-z a pierwiastek.

Należy nam jeszcze rozpatrzyć w końcu 
stosunek argonu do innych pierwiastków, ina
czej mówiąc, określić jego położenie w układzie 
peryodycznym. Pierwotnie zdawało się roz
strzygnięcie tej kwestyi prostem; jeżeli bo
wiem masa cząsteczkowa argonu wyprowa
dzona z jego gęstości, równa się 40 i cząstecz
ka składa się z dwu atomów (analogia do in
nych gazów prostych), to masa atomu wyno
sić powinna 2 0 , a więc argon zajmować miał 
miejsce pomiędzy fluorem a sodem. Gdy 
jednak udowodnioną została jednoatomowość 
jego  cząsteczki, natenczas należało przyjąć

I 40 jako masę atomu. Elementy, które posia- 
i dają zbliżoną masę atomową są: chlor =  35,5, 

potas 39,1, wapień 40, skand 44. Argon nie 
może być w żaden sposób wstawiony pomię
dzy nie, chyba że układ peryodyczny pier
wiastków nie jest całkowity. Z wielką też 
trudnością argon da się umieścić w układzie 
pierwiastków, jeżeli przypuścimy nawet, że 
jest on mięszaniną dwu pierwiastków. Bio
rąc  bowiem średnią wartość atomu ciała, za
wierającego się pomiędzy chlorem i potasem, 
równą 37, za masę atomową jednego z nich 
i średnią wartość odpowiedniego pierwiastku 
pomiędzy bromem i rubidem 82, za masę ato
mową drugiego—cięższego, musimy przyjąć, 
że pierwszy obecny jest w argonie w ilości 
93,3%, gdy procent drugiego równa się 
6,7%. W takim bowiem tylko składzie pro
centowym przeciętny argon mógłby posiadać 
masę atomową 40.

.Jest jednak rzeczą wielce nieprawdopodo
bną, by gaz o ciężarze atomowym 82, obecny 
w stosunku do drugiego w znacznej ilości, 
mógł pozostać niewykrytym w doświadcze
niach skraplania i zestalania.

Umieszczając jednak argon pośród ósmej 
gromady pierwiastków, możemy w dostatecznie 
zadawalniający sposób objaśnić jego własno
ści. Mianowicie, przechodząc od gromady krze
mu do fosforu, siarki i chloru,

IV I II  i V I I — VI i —n i

Sin , P-l , S3.-2 , Cl2

widzimy, źe powinnaby ona zakończyć się ta 
kim elementem, który, posiadając cząsteczkę 
jednoatomową, nie posiada żadnej jednostki 
powinowactwa, który więc niezdolny jest do 
połączeń chemicznych, w razie zaś gdyby je 
mógł tworzyć, to występowałby w nich jako 
ośmiowartościowy. Rozumowanie to jednak 
jest natury czysto spekulacyjnej. Wreszcie 
fakt, że argon zachowuje się obojętnie wzglę
dem najsilniejszych środków chemicznych, 
nie powinien wzbudzać znowu wielkiego zdu
mienia nawet z tego względu, że rtęć, która 
jest także jednoatomowa, tworzy wprawdzie 
związki, ale te są w temperaturach wyższych 
bardzo nietrwałe i usiłowania złączenia argo
nu z jakiemkolwiek ciałem mogą być porów
nane do usiłowań utworzenia związku rtęci 
w temperaturze np. 800°. Wreszcie, stan 
gazowy argonu daje się z łatwością wytłuma
czyć jego nieznacznym ciężarem właściwym
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i prostotą cząsteczki. Jego zaś nieczynność, 
która stała się podstawą do ochrzczenia go 
mianem „argonu” (z greckiego a i l'p?ov) 
stanowi przyczynę, dla której ohecnośó tego 
ciała w powietrzu tak długo ukryć się zdołała 
przed przenikliwym wzrokiem badacza zja
wisk natury.

Przyjmując, że argon jest pierwiastkiem 
i mianowicie jednoatomowym, lord Rayleigh 
i profesor Ramsay nadali mu znak chemicz
ny A,.

St. TołlcczJio■

BA D A N IA  F IZ Y 0 L 0 G 1 C Z N E
wobec k r y ty k i  filozoficznej.

(Według Hauptmana: Die Methaphysik der inoderne 
1’hysiologie).

(Ciąg dalszy).

W  16 lat po ukazaniu się pracy Pfliigera, 
Goltz powtórzył doświadczenia. Tytuł jego 
pracy określa już stanowisko autora. Brzmi 
on: „O siedlisku duszy u żaby.” Odpowied
nio do tego stanowiska, mówi Goltz już na 
wstępie, źe celowe ruchy żaby „zupełnie 
słusznie” upoważniają do przyjęcia współdzia
łania duszy. Ciekawą jednak jest rzeczą, po
wiada dalej, jakie części organizmu muszą 
być nienaruszone, ażeby zwierzę mogło poru
szać się celowo. Innemi słowy „gdzie jest 
siedlisko duszy?”

Jeden przykład wystarczy do oceny metody 
badania. Pozbawiwszy żabę mózgu, ułożono 

j ą  w taki sposób, że wzrok jej był zwrócony 
w kierunku okna i określano ściśle miejsce, 
w jakiem się ona znajdowała. W  pewnem 
oddaleniu od żaby Goltz umieszczał książkę. 
Żaba, zmuszona przez drażnienie do opusz
czenia swego miejsca, uciekała zawsze w taki 
sposób, że wymijała książkę, lub przeskaki
wała przez nią, jeżeli książka była dość nizka. 
A  więc żaba posiadała „możność obliczania,” 
ta zaś jest „własnością duszy.” Nawet naj

delikatniejszy mechanizm nie mógłby obja
śnić tak celowych ruchów.

Inaczej zupełnie odbywa się—według Gol- 
tza—działalność rdzenia pacierzowego. Tutaj 
badacz ten doszedł do wniosku, że działal
ność odbywa się zupełnie mechanicznie. Goltz 
powtórzył i uzupełnił doświadczenia Pfliigera. 
Zarówno jak i Pfliiger drażnił on żabę, po
zbawioną zupełnie ośrodków mózgowych, 
kwasem, stawiając jednak przeszkody na 
drodze, jaką musiała przebyć nóżka żaby. 
Przeszkody te wystarczały do zupełnego 
przeszkodzenia ruchowi. Żaba nie wykony
wała żadnego ruchu, aby ominąć przeszkodę.

Musimy tu zwrócić uwagę na jeszcze jednę 
okoliczność. Goltz już podczas doświadczeń 
zmienił swoje zasadnicze stanowisko. YV dru
giej połowie swej pracy zbliża się on do tego 
sposobu rozpatrywania ruchów, jaki jest we
dług nas jedynie możliwym. „Czucia są tyl
ko zjawiskiem subjektywnem, powiada on, są 
one tylko czującemu dostępne, każdy postron
ny widzi tylko ruchy, spowodowane przez 
czucie.” Gdy ciekawi zapytamy, w jaki spo
sób objaśnić tę dwoistość poglądów w jednej 
i tej samej pracy, to znajdziemy tylko jednę^ 
odpowiedź. W czasie pracy Goltz doszedł 
do należytego zrozumienia kwestyi, zanie
chał jednak powtórzenia raz jeszcze doświad
czeń i ocenienia ich z nowego stanowiska.

Rezultat pozytywny badań Goltza dał od
powiedź przeczącą na zadane przez Flourensa 
pierwsze pytanie. Ruchy, wykonane przy 
pośrednictwie rdzenia pacierzowego, odbywa
ją  się na zasadzie praw ściśle mechanicznych '). 
Zupełnie inaczej rozwiązuje fizyologią drugie- 
pytanie, do którego zwracamy się teraz.

Doświadczenia Flourensa nad działalnością 
kory mózgowej zaczęły stawać się niepewne- 
mi. Znaczna ilość badaczy, między innemi 
Meynert, skłaniała się coraz bardziej do. 
mniemania, że działalność koryr mózgowej nie 
jest tak jednolitą, jak to przypuszczał Flou-

') Zwracamy tutaj uwagę na nadzwyczaj szcze
gółowe i dobre objaśnienie odruchów, począwszy  
od najprostszy cli do najbardziej złożonych, jakiem 
daje w swej najnowszej pracy Exner Zygm. „Ent- 
w urf zu einer physiologischen Erklarung der 
psycbisclienErscheinungen” , Lipsk i Wiedeń 1 8 9 4 , 
str. 4 4 — 141.
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rens. Szczęśliwy zbieg okoliczności pozwolił 
podjąć pytanie na nowo.

Już w praktyce klinicznej Hitzig zwrócił 
uwagę na zjawiska, które pozwalały przy
puszczać, że, wbrew twierdzeniu Flourensa 
można otrzymać ruchy, drażniąc korę mózgo
wą. Bezpośrednie badania stwierdziły przy
puszczenie i Hitzig otrzymał następujące re
zultaty: „Część wypukłości mózgu wielkiego 
<Iziała motorycznie, inna część własności tej 
nie posiada. Drażniąc zapomocą prądu elek
trycznego motoryczną część mózgu, otrzymu
jemy ruchy złożone przeciwnej połowy ciała.” 
Stwierdzonem zostało, powiada Hitzig, źe 
kora mózgowa nie jest we wszystkich swych 
częściach jednolitą.

Otrzymane rezultaty były zbyt ogólne, aby 
je można było uważać za wystarczające; na
leżało rozszerzyć pole badań, co też i uczynił 
Hitzig, łącząc metodę Flourensa z wynalezio
ną przez siebie metodą drażnienia kory móz
gowej elektrycznością. Określiwszy dokładnie 
okolice mózgu, których podrażnienie wywoły
wało ruch określony, wycinał on je i obserwo
wał zachowanie się zwierzęcia. Jeden przy
kład wystarczy do objaśnienia sposobu postę
powania.

Drażnienia elektrycznością dowiodły, że 
podrażnienia pewnej okolicy kory mózgowej 
pociągały za sobą ruchy prawej przedniej 
nogi psa. Hitzig wyciął więc odpowiednie 
ośrodki, ażeby zaobserwować zachowanie się 
zwierzęcia. Kezultaty tej obserwacyi były 
ohjektywnie następujące.

I. Pies stawiał prawą nogę podczas biegu 
błędnie; bądź to zanadto wysuwał ją  naprzód, 
bądź też zanadto zatrzymywał w tyle; poty
kał się, a nawet prze wracał na prawą stronę. 
Inne nogi nie wykazywały żadnych anoinalij.

I I . Analogiczne zjawiska podczas stania. 
Obok tego zdarzało się, że zamiast stawiać 
nogę podeszwą na ziemi, pies stawiał ją  stro
ną zewnętrzną.

I I I . Jeżeli pies siadał na tylnych łapach, 
podpierając się jednocześnie przedniemi, noga 
prawa usuwała się powoli, zwierzę traciło ró
wnowagę i padało na prawy bok. Tak przed
stawiały się objektywne dane obserwacyi. 
Chodziło o objaśnienie faktów.

Konsekwentnie fakty powyższe można było 
tylko w jeden sposób objaśnić: objaśniając fi-

zyologiczny mechanizm wykonywanych ru 
chów.

Fakty kazały przypuszczać, że usunięte 
ośrodki wpływały na prawidłowe odbywanie 
się poruszeń, gdyż po usunięciu ośrodków ru 
chy były niedokładne. Należało więc obja
śnić, jakie znaczenie miały ośrodki usunięte. 
W  objaśnieniu należałoby naturalnie rozwa
żyć także ośrodki nienaruszone, uwzględnić 
dane anatomiczne i t. d. W każdym jednak 
razie powinno ono było pozostać fizyologicz- 
nem, powinno było pozwolić zrozumieć me
chanizm ruchu.

Hitzig poszedł zupełnie inną drogą. Wszak 
już Flourens wskazał kierunek, w jakim iść 
należało, czyż więc nie łatwiej było kroczyć 
po utartej drodze, aniżeli szukać nowych ście
żek! Droga zaś była tak utarta! Z zupełną 
swobodą powiada więc Hitzig: Wycięcie od
powiedniej części kory mózgowej nie pozba
wiło zwierzęcia możności poruszania nogą. 
„Posiadało ono jednak niedokładną świado
mość stanu, w jakim znajdowała się noga. 
Straciło możność ścisłego uprzytomniania so
bie dokładnego położenia nogi. Szczegóło
wiej, powiada dalej Hitzig, możnaby stan ten 
opisać w następujący sposób: Łączność po
między duszą a mięśniami została do pewne
go stopnia zachowaną, przerwaną musiała 
być łączność pomiędzy czuciem a duszą. Być 
może, że przerwa ta odnosi się do nerwów 
hipotetycznych zmysłu mięśniowego, w każ
dym jednak razie miejscem tej przerwy był 
wycięty ośrodek.”

Przytoczyliśmy tylko przykład z pierwszej 
pracy Hitziga. Badacz ten powtarzał do
świadczenia swoje kilka razy, nigdzie jednak 
nie zmienił pierwotnego stanowiska—zawsze 
pozostawało objaśnienie. „Zwierzę traciło 
dokładną świadomość stanu swych członków; 
nie było ono w stanie uprzytomnić sobie do
kładnie ich położenia.”

Ogólny wniosek z doświadczeń Hitziga for
mułował się według niego w twierdzeniu, że 
„prawdopodobnie wszystkie funkcye psychicz
ne dadzą się zlokalizować w ściśle określonych 
ośrodkach kory mózgowej.”

Gdy pod wpływem rozwoju nauk przyro
dniczych spekulacye idealistyczne ustąpiły 
miejsca antytezie idealizmu—materyalizmo- 
wi, jako jedno z pierwszych powstało zagad
nienie, co to jest świadomość? Odpowiedź
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brzmiała: świadomość jest produktem mózgu, 
tak jak mocz jest produktem nerek i t. p. 
Pomimo całej swojej potworności, zdanie to 
nader szybko stało się popularnem i rozniosło 
się w obszernych sferach publiczności.

Trochę zastanowienia się musiałoby napro
wadzić na myśl, że px-oduktem, wytworem 
organu materyalnego może być tylko rzecz 
materyalna, że myśl, świadomość, nie jest 
materyą i nie może być produktem materyi. 
Zastanowienie się nad tem pytaniem—a fizyo- 
log, biorący się do badania systemu nerwo
wego, powinien był się nad niem zastanowić— 
nie pozwoliłoby Ilitzigowi tłumaczyć doświad
czenia w sposób, w jaki on je tłumaczy. Świa
domość jest produktem mózgu, różne okolice 
mózgu produkują różne rodzaje świadomości 
lub funkcyj psychicznych—oto pogląd Hitzi- 
ga. Czy jednak mózg może produkować 
świadomość?

To pytanie było w oczach Hitziga dawno 
rozwiązane. Wszak pogląd filozoficzny, który 
przyswoił on sobie jeszcze w szkole, tak nau
czał!

Obok zupełnie błędnego stanowiska, prace 
Hitziga wykazują nam jego zupełną niezna
jomość psychologii. Jeżeli Hitzig uważał, 
że można było i należało umieszczać funkcye 
psychiczne w mózgu, to zdawałoby się, że 
pierwszym obowiązkiem autora poznać to, co 
nazywamy „funkcyami psychicznemi,” poznać, 
co należy umieszczać w mózgu. Z nieścisło
ścią, na jaką może zdobyć się tylko ten, kto 
nigdy ściśle wrażeń swoich nie opisywał, 
objaśnia on zachowanie się zwierzęcia. S tra
ciło ono „dokładną świadomość położenia or
ganu,” „nie może uprzytomnić sobie położe
nia”—oto są naukowe i ścisłe objaśnienia. 
W rzeczywistości są to tylko niedokładne 
opisy wrażeń subjektywnycb, bez analizy, 
któraby określiła, czy opisy te mają jakąkol
wiek wartość objektywną.

Herman Munk, podejmując doświadczenia 
Hitziga, przyjął rezultat jego badań, jako 
bezwzględnie słuszny. Przyjął on jako postu
lat, że funkcye psychiczne muszą się lokalizo
wać w korze mózgowej, badaniu podlegać 
mogło tylko, gdzie się każda z nich lokalizuje. 
„Badania moje nie mają nic wspólnego z da
wniej już otrzymanemi rezultatami, według 
których pies przestaje widzieć z chwilą, gdy 
jego mózg wielki jest zniszczony.

Rezultat ten służył mi za punkt wyjścia; ja  
zaś starałem się tylko dowiedzieć, jakie czyn
ności spełniają oddzielne części kory mózgo
wej.” Tak Munk objaśnia swoje stanowisko.

Zanim przejdziemy do rozpatrzenia badań, 
otrzymanych rezultatów i metody, jaką Munk 
się posługiwał, musimy zaznaczyć, że posia
dał on także swoję hipotezę psychologiczną, 
która ukrywa się w następującym postulacie: 
Kora mózgowa jest siedliskiem wyobrażeń 
i miejscem wrażeń. W badaniach swoich 
rozróżniał on ściśle dwa te pojęcia, szukając 
dla każdego z nich oddzielnego pomieszczenia.

Rozpatrzmy metodę, jaką Munk posługi
wał się w badaniu wrażeń ocznych. W głów
nych zarysach powtarza się ona przy badaniu 
innych zmysłów, na niej więc będziemy mogli 
oprzeć krytykę.

Wyciąwszy ośrodki mózgowe, w których 
lokalizowały się „wrażenia wzrokowe,” Munk 
zauważył zmiany następujące:

Pies staje się zupełnie ślepym.
Porusza się wolno, naprzód wyciągnąwszy 

szyję, węsząc dokładnie podłogę i ostrożnie 
posuwając naprzód przednie nogi, potrąca 

I każdą napotykaną na drodze przeszkodę.
Nie widzi przedmiotów, trzymanych przed 

jego oczami, jest nieczułym na wszelkie zmia
ny światła, tęczówka reaguje normalnie.

Zresztą nie różni się w niczem od psa zu
pełnie zdrowego. Wszystkie inne funkcye 

! odbywają się prawidłowo. Ruchy są zupeł- 
| nie normalne, nie wykonywa tylko ruchów,. 
| zależnych od wzroku. Inteligencya pozostaje 

normalną. Jednem słowem, oprócz zupełne- 
j  go braku wzroku, nie można zauważyć żad

nych zmian.
Wycięcia niedokładne potwierdzały—we- 

i dług Munka—zupełnie powyższe rezultaty,.
! gdyż pozwalały obserwować resztki wrażeń 

wzrokowych. Ogólny rezultat Munk formu
łuje tak: Jeżeli usuniemy ośrodki optyczne,, 

i wówczas nerw optyczny nie przestaje działać 
| normalnie, działanie światła nie zostanie jed- 
| nak odczutem, ślepota pozostaje stałą—nie 
| ustępuje z czasem.

Doświadczenia, sprawdzające lokalizacyą 
| wyobrażeń wzrokowych, dały następujące re- 
j  zultaty.

Po wycięciu odpowiednich ośrodków, pies 
j  nie zna lub nie poznaje nic z tego co widzi,, 
j nie poznaje miski z mięsem, naczynia z wodą,.
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nie poznaje swych towarzyszy, ludzi, rózgi 
i t. d.

Porusza się on zupełnie swobodnie, wymi
jając najtrudniejsze nawet przeszkody, cieka
wie ogląda się badając i rozpatrując wszyst
ko, co napotyka na swej drodze, jak gdyby 
chciał poznać wszystko.

Powoli objawy powyższe zanikają, pies po
znaje miskę, w której dają mu mięso, naczy
nie z wodą; poznaje z oddali stróża, który się 
nim opiekuje. Po upływie 3—4 tygodni 
wszystkie chorobliwe objawy ustępują, pies 
jest znów najzupełniej w stanie normalnym.

Też rezultaty potwierdzają wycięcia jedno
stronne.

Po wycięciu lewego ośrodka pies nie pozna
je prawie nic prawem okiem. Zna wprawdzie 
jeszcze człowieka i psa, nie jest jednak w sta
nie rozpoznać z oddalenia ani stróża, ani to
warzyszów zabaw.

Jeżeli nie zanurzymy mu pyska w naczyniu 
z wodą, lub jeżeli nie przybliżymy mięsa tak, 
że może je odczuć, to mija znaczna ilość cza
su, zanim pies przedmioty te nanowo pozna
wać będzie.

Jak  już zauważyliśmy, Munk badał w ana
logiczny sposób zachowanie się psów przy 
wycinaniu ośrodków, w których lokalizowały 
się wrażenia i wyobrażenia innych zmysłów.

Dodajmy jeszcze, że Munk przyjmował, że 
wrażenia i wyobrażenia ruchu, powstające 
z połączenia wrażeń lub wyobrażeń dotyko
wych i mięśniowych, posiadają oddzielny ośro
dek, który on dzielił jeszcze na okolice, odpo
wiadające ruchom różnorodnych organów. 
Wycięcie tego ośrodka powodowało nienor
malności w ruchach zwierzęcia.

(Dok. nast.).
D r W. Heinrich.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie piąte Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 7 marca 1895 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem.

1) Protokul posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) Inżynier J. Słowikowski przedstawił „Teo- 
ryą kinetyczną powstawania wszechświata,” we

dług dzieła p. I. J. Jarkowskiego p. t. „Hypothe- 
se cinetique de la grayifation universelle en con- 
nexion avec la formation des elements chimiąues,” 
Przemówienie p. Sł. wywołało dyskusyą, w której 
oprócz prelegenta, zabierali głos pp, prof. H. 
Hoyer, Wł. Gosiewski, S. Dickstein i J. Moroze- 
wicz.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

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

—  Rozmaitość chlorofilu. Ponieważ w ostat
nich czasach ustaliło się przekonanie, że chlorofil 
w różnych roślinach nie jest substancyą jednaką 
zupełnie, przypomina p. Armand Gautier, że już  
przed dwudziestu prawie laty z badań swoich po
dobny wyprowadził wniosek. W r. 1877 miano
wicie poznał, że chlorofil szpinaku, ołrzymany 
przez niego w stanie krystalicznym, różni się od 
chlorofilu innych roślin, zarówno ubóstwem azotu 
i większą obfitością tlenu, jak i fizycznemi swemi 
właściwościami. Następnie wykrył nietylko roz
maitość chlorofilów, ale również zdolność ich do 
krystalizacyi, jakoteż brak żelaza i obecność 
fosforu w kryształach tej substancyi, rozpusz
czalnych w siarku węgla i w eterze. W r. 1886  
w rozprawie o mechanizmie zmienności istot żyją
cych, wykazał, że chlorofil rajgrasu (trawiaste) 
wyraża się wzorem C30H48N2O3, chlorofil szpina
ku (Chenopodiaceae) wzorem C10HGłNa0 4, a mal
wy wzorem C,8H20N2 0 3. W  tejże samej rozpra
wie zauważył autor, że chlorofil roślin bezliście- 
niowych, paproci zwłaszcza, jest zupełnie odrębny 
i obdarzony taką wrażliwością na tlen atmosfe
ryczny w obecności światła, że w oczach chemika, 
który go wydobyć pragnie, przeobraża się w ma- 
teryą brunatną, będącą rezultatem jego utlenienia. 
Pod ogólną nazwę chlorofilu łączone więc były. 

i dotąd substaneye bardzo między sobą odrębne.
(Comptes rendus).

T. R.

R O Z M A IT O Ś C I.

—  Oznaczanie szybkości pocisków. W od
czycie o materyałach wybuchowych, jaki p. Vi- 
vian B. Lewes miał w „Society of Arts” w Lon
dynie, przedstawił on następną metodę oznaczania 
szybkości pocisków przy opuszczaniu przez nie 
działa. Ustawione są dwa ekrany, jeden w odle
głości 36 metrów od otworu działa, drugi w od
ległości 36 metrów od pierwszego; ekrany te sta
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nowią ramy drewniane, obejmujące sieć z drutu j  

miedzianego, który następnie otacza walec z że la 
za miękkiego. Gdy przez drut przebiega prąd 
elektryczny, walec żelazny działa jako magnes 
i przytrzymuje pręt żelazny, który się oswobadza, 
skoro drut zostaje przerwanym. Elektromagnes 
połączony z pierwszym ekranem, przytrzymuje 
pręt krótki, elektromagnes zaś drugi, umieszczo- | 
ny na poziomie wyższym, działa na pręt znacznej 
długości. Jeżeli oba prądy przerwane zostają 
współcześnie, pręty odpadają razem, a spadek j 
pręta krótkiego wywołuje ruch ostrza, które ude- J  

rza o pręt długi i wybija na nim ślad, którego po
łożenie, w razie spadku współczesnego, należycie 
jest oznaczone. Gdy tedy pocisk przebiega i prze
rywa drugą sieć drucianą po pierwszej, oba pręty 
stalowe nie odpadają jednocześnie, ślad pozosta
wiany przez ostrze przypada w innym punkcie 
pręta długiego, a z wielkości tego przesunięcia 
oznaczyć można przeciąg czasu, jakiego potrze
bował pocisk na przebieżenie drogi między obu 
ekranami.

T. li.

—  Miary metryczne w Turcyi. Postanowie
niem  rządu otomańskiego, układ miar metryczny

obowiązującym będzie od d. 1 marca 1896 r. 
Począwszy od tej daty, użycie miar dawnycli bę
dzie wzbronione.

T. Ii.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. J. K. w Kiejdanach. Dziełko Łomnickiego, 
Mineralogia i Geologia dla klas wyższych istnieje, 

I ale zdaje się na wyczerpaniu.
Pierwszym, który wykonywał sekcye i badania 

trupów ludzkich, był Yesalius w r. 1543 . D zie
jów  walki, jaka toczyła się pomiędzy anatomami 
a opinią publiczną w szesnastym wieku, niepodo
bna opisać w kilku zdaniach; należy po objaśnie
nia udać się do obszerniejszych dzieł o historyi 
anatomii.

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 13 do 19 marca 1895 r.

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

D
zi

eń
■

B arom etr 
700 mm -f- T em p era tu ra

. '03
w st. C. K ierunek  w ia tru  

Szybkość w m etrach  
na  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i .

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

13 s. 50,5 51,9 52,8 — 1,2 4 ,0 0,8 1 1 c 4.1 , — 1.4 78 SE ł.SE9,SEs _
14 c . 54.6 55,4 57,3 0,2 2,3 o ,3 2,5 — 1,0 73 SE5,SE°.E5 --
15 p . 59.1 09,8 60,0 — 0,6 — 0,1 — 0.6 0,4 i— 1,1 75 SE3,SE3,NE* ---
16S. 60,1 60,9 58,8 — 2.7 —  1.4 —0,6 —0,1 —3,0 77 SE2.0 .0 --
17 N. 55,8 53,4 5 o ,7 — o ,5 0.4 o ,3 1,5 — 1.2 93 W 5,W ’,W« 0,8 z ran a ;# d ro b n y  z przer.
18 P. 48,1 48,7 5 0 .3 1,9 1,6 0,8 3,0 , 0,6 93 W».W«,W» —
19 W. 46,1 41.2 36,7 o ,5 3,2 1.2 4,4 —0,1 88

1 1
W 7,SW»,W< 5,6 # o d  południa z przerwami

Średnia 52,9 0,4 82 6,4

T R E Ś ć .  Lewa r§ka, przez dra M. Flauma. —  Argon, przez St. Tołłoczkę. —  Badania fizyolo- 
giczne wobec krytyki filozoficznej, przez dra W . Heinricha. —  Towarzystwo Ogrodnicze. —  Kronika 

naukowa. —  Rozmaitości. —  Odpowiedzi redakcyi. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. S ló sarsk i. Redaktor B r. Z n a to w ic z .

Ro3nojicHo ll,CH3jpoio. BapmuBa, 10 MapTa 1895 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




