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Z N U Ż E N IE .

Z pośród wielu środków samoobrony, ja- 
kiemi natura obdarzyła organizm ludzki, 
jednym z najbardziej cennych, a zarazem 
wielce interesujących jest to swoiste uczucie, 
jakiego doznajemy po wszelkiej natężonej 
pracy czy to fizycznej, czy umysłowej, a któ
re nazywamy znużeniem. J e s t  ono niby 
sygnałem, dzwoniącym na alarm  i wołają
cym do nerwów i mięśni naszych : przestań
cie pracować, bo źle z wami będzie. N ieste
ty, wobec coraz bardziej skomplikowanych 
stosunków życiowych, wobec coraz cięższych 
warunków bytu, zbyt często zdajemy się 
umyślnie nie słyszeć tych głosów ostrzegają
cych, wskutek czego padamy ofiarą następstw 
znużenia—wyczerpania. Z  je d n e j strony, jak  
tego dowiodły badania eksperymentalne 
Oharrina i Rogera, organizm nasz, znajdu
jąc  się w stanie przeciążenia fizycznego, s ta 
je  się z łatwością łupem czyhających nań 
różnych drobnoustrojów, z drugiej zaś nad
mierna praca umysłowa, czyli t . zw. prze- 
iążenie umysłowe („surmenage intellectuel” 
rancuskich autorów) sprowadza rozstrój ner

wowy, brak równowagi duchowej, który sta
nowi tak  znamienną cechę współczesnego po
kolenia. N a szczęście w ostatnich latach 
to tu, to tam  zaczęły się podnosić głosy lu
dzi poważnych, którzy nie gołosłownie, lecz 
z faktami i cyframi w ręku stwierdzili słusz
ność swych twierdzeń. Twórcy hygieny za
wodowej, hygieny szkolnej zwrócili uwagę 
ogółu na smutne następstwa ignorowania 
tyćh praw i przepisów, jakim  podlegać winna 
normalna praca czy to fizyczna, czy umysło
wa. Chcąc jednak opierać się na danych 
możliwie ścisłych, posiadających istotnie do* 
niosłe znaczenie, zaczęto rzecz badać nauko
wo. Pierwszy przykład do tego rodzaju b a 
dań podał słynny fizyolog turyński, Mosso. 
W  dziele swem „La fatica” ') autor poddaje 
w sposób bardzo zajmujący szczegółowej 
analizie objawy znużenia tak  fizycznego, jak  
umysłowego. B ada prawa, jakim  ono pod
lega, rozbiera stosunek pierwszego do d ru
giego, t. j . pracy mózgu do pracy mięśni, 
s ta ra  się objaśnić podkład fizyologiczny tych 
objawów, wyciąga wnioski praktyczne, z któ- 
remi zwłaszcza wychowawcy liczyć się po-

’) Angelo Mosso: „Znużenie” , przekład M. 
Flauma. W arszawa, 1892.
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winni. Oprócz Mossa cały zastęp nowych 
sił zabrał się z energią, do pracy w wyżej 
wymienionym kierunku. Wymienię tu  tylko 
nazw iska: K raepelina, słynnego psychiatry 
w Heidelbergu, Bicheta, Aksela Keya, pro
fesora hygieny w Sztokholmie, autora cen
nej rozprawy z dziedziny hygieny szkolnej 
(Schulhygienische Untersuchungen, 1889). 
J a k  to już wspominałem, uczeni ci p rzyta
czają cyfry i fakty na poparcie swych tw ier
dzeń. Za cel najbliższy postawiono sobie 
dokładne mierzenie ilości wykonanej pracy. 
K raepelin w niedawno wydanej broszurze 
p. t. „Ueber die geistige A rbeit” powiada, 
że ideałem naszym być powinno obliczenie 
nietylko fizycznej lecz i umysłowej sprawno
ści organizmu z taką ścisłością, z jak ą  wyli
czamy siłę motoru parowego lub wytrzyma-

Metoda graficzna z wielu względów ma 
dziś ogromne zastosowanie; posługuje się nią 
przedewszystkiem statystyka, dalej wszystkie 
niemal nauki doświadczalne, jak  fizyologia, 
patologia, psychologia współczesna i wiele 
innych; zapomocą t. zw. „krzywych” przed
stawiamy wahania się liczby ludności, ceny 
towarów, rytm  serca i naczyń, ciepłotę orga
nizmu, wpływ uwagi na szybkość reagowania 
na przedmioty zewnętrzne i t. d. „Krzywe” 
pozwalają nam objąć szybko całość zjawisk, 
uogólnić je  i wyprowadzić z nich możliwie 
słuszne wnioski. I  ergograf Mossa znalazł 
dziś ogromne zastosowanie : pozwolił badać 
zależność ilości wykonanej pracy od więk
szych lub mniejszych pauz, wpływ różnych 
środków lekarskich, dalej podniet natury 
czysto psychicznej na szybsze lub wolniejsze

Fig. 1. Część ergografu, w której umieszcza się rękę.

łość kotła. Różnych szukano sposobów dla 
dopięcia tego celu. O t. zw. ergometryi, t. j. 
mierzeniu pracy, piszą obecnie wiele i obszer
nie. Niedawno d-r Griesbach z Milhuzy 
podał dość oryginalny sposób oznaczania ilo
ści pracy, a raczej stopnia znużenia, zapomo
cą badania wrażliwości na dotyk skóry za 
pośrednictwem cyrkla W ebera, czyli t. zw. 
estezyometru, gdzie minimalna odległość, na 
ja k ą  trzeba rozstawić nóżki tego przyrządu, 
by odebrać dwa wyraźne czucia, informuje 
nas choć w pewnej mierze o stopniu znużenia 
naszego organizmu. Naturalnie, przyrząd 
ten, jak  również jem u podobne, tracą  swe 
znaczenie wobec ergografu Mossa, który słu 
ży do zapisywania ilości wykonywanej pracy 
i bywa używany we wszystkich pracowniach 
psycho- i fizyologicznych.

występowanie znużenia i t. p. Otóż, pomimo 
że przed 5-iu laty p. M. Flaum  zapoznał już 
czytelników W szechświata z tym przyrzą
dem '), uważam jednak za stosowne przy
pomnieć jeszcze raz jego opis, powołując się 
na słowa tłum acza dzieła Mossa, tembar- 
dziej, że, popierwsze, przyrząd ten uległ 
w ostatnich czasach pewnym modyfikacyom, 
o których będzie mowa poniżej, a  powtóre,

[ że ułatwi to zrozumienie niezupełnie jeszcze 
wyświetlonej kwestyi istoty znużenia, co bę
dzie stanowiło drugą i główną część niniej
szego artykułu.

*
*  :|:

')  P a trz  artykuł p. t. „Znużenie” , Wszech
świat za rok 1892, str. 513 i nast.
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E rgograf Mossa ') składa się z dwu czę
ści : jednej, w której umieszczona jest ręka 
i drugiej, która zapisuje skurczenia na po
woli obracającym się, okopconym cylindrze, 
jak  się to dzieje we wszystkich badaniach 
graficznych.

Część przyrządu, przeznaczona do umiesz
czenia ręki składa się z płyty żelaznej d łu
gości 70 cm, szerokości 16 cm i grubości 
0,7 cm, jak  to widać na fig. 3. Dość spoj
rzeć na figurę 3, aby zrozumieć, w jaki spo
sób ręka zostaje umocowaną. Mamy miano
wicie dwie poduszeczki A  i B (fig. 1); na 
pierwszej spoczywa grzbiet ręki, a na dru
giej, rynienkowato wyżłobionej, przedramię. 
W  celu umocowania ręki z obudwu stron, 
posługujemy się dwiema szynami C i D, któ
re tak  są zrobione, źe wywierają lekki ucisk

I w położeniu nieruchomem, i zaciska mocno 
odpowiednie śruby. Prócz tego dwie rury 
mosiężne F  i E , oddzielone od siebie na 
18—22 mm, utrzym ują rękę w stałem poło
żeniu. W  rurze E  umieszczamy palec wska
zujący, w F  czwarty palec, a pomiędzy niemi 
w wolnej przestrzeni środkowy palec, z któ
rym wykonywamy doświadczenie. Palec ten 
łączy się zapomocą sznura z aparatem  pi
szącym.

Ponieważ, chcąc nadać wygodne położenie 
pracującej ręce, trzeba ją  lekko zgiąć na- 
wewnątrz, przeto płytę nachylamy ku wnę
trzu na jakie 30°, a jednocześnie od łokcia 
ku końcowi palców unosimy na 2—3 cm. 
Dwa te nachylenia sprawiają, źe położenie 
przyrządu musi być zmieniane zależnie od 
tego, czy wykonywamy doświadczenie z pra-

Fig. 2. P rzyrząd piszący w ergografie.

na staw ręki. K ażda z szyn składa się 
z płyty mosiężnej wkłęsłej, wewnątrz miękko 
wysłanej; na zewnętrznej, wypukłej po
wierzchni znajduje się cylindryczny pręt me
talowy, przechodzący przez otwór, w którym 
może być umocowany zapomocą śruby.

N a fig. 1 widzimy cztery jednakowe śruby, 
zapomocą których można odpowiednio uło
żoną rękę doskonale przymocować do płyty J  

żelaznej. Z  początku wszystkie śruby są 
rozluźnione. Rękę kładzie się grzbietem na 
poduszeczce A, a przedramię na poduszeczce 
B, następnie zbliża się ku sobie obiedwie szy
ny C i D tak, aby utrzymywały staw ręki

*) P atrz  Mosso „Znużenie” , przekład polski, 
str. 64.

wą, czy z lewą ręką; w tym celu płyta że
lazna wycięta jest w tyle w formie tró jkąta  
G ; w przedniej części zaś mamy dwie nóżki, 
I —wysokości 5 cm i H —wysokości 12 cm. 
Nóżki te połączone są ze sobą poprzecznym 
drążkiem żelaznym, którego nie widać na 
rysunku, ponieważ znajduje się pod p łytą 
żelazną. Położenie tego drążka można zmie
niać, tak że niższą nóżkę można dowolnie 
przenosić z jednej na drugą stronę płyty; 
w taki sposób zmienia się nachylenie tej 
ostatniej to ku prawej stronie, to ku lewej, 
zależnie od tego, którą rękę badamy.

Drugą część ergografu stanowi przyrząd 
piszący (fig. 2); składa się on z płyty żelaz
nej 7 cm szerokiej i 32 cm długiej, na której 
umieszczone są dwa słupki mosiężne L  i M, 
jak to wskazuje fig. 2. Na słupkach tych,
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widełkowato u góry naciętych, znajdują się 
dwa cylindryczne drążki stalowe, oddalone 
od siebie na 4 cm\ na drążkach tych przesu- | 
wa się część N, zaopatrzona w sztyft m eta
lowy długości 12 cm, i gęsie pióro R , piszące 
na okopconym cylindrze. Sztyfcik, o którym 
mowa, może być zapomocą śruby wyżej 
umieszczony lub niżej, tak  ażeby właśnie 
lekko dotykał powierzchni obracającego się 
cylindra. W  części przyrządu N  znajdują 
się dwa haczyki. Do jednego przyczepia się 
sznurek P , ciągnięty przez palec. Sznurek 
ten w końcu zaopatrzony jes t w pierścień 
skórzany C, przez który przechodzi pierwszy 
członek (staw) środkowego palca. N a d ru 
gim haczyku, na przeciwległym końcu zawie
sza się zapomocą innego sznura O ciężar S,

swą pracę, by osięgnąć większe jej rezultaty. 
W  tym celu, ażeby łatwiej podnosić ciężar, 
unosi ramię lub odciąga łokieć ku tyłowi, 
porusza stawem napięstkowym, dalej, wyko
nywa pewne liczne ruchy pierwszym człon
kiem palca środkowego; wreszcie, ów pier
ścień skórzany, jaki na niego Mosso nakłada, 
zsuwa się do pewnego stopnia i zmienia wy
sokość wzniesień.

Wpływ tych niedokładności bynajmniej nie 
jes t tak  małoznacznym, jakby się napozór 
zdawało. W ielokrotnie, w miarę występo
wania znużenia, osoba badana wprowadza 
w grę świeże grupy mięśni, by zmęczone 
mogły wypocząć. Zdarza się przeto, że nie
raz przy najwyższym napozór stopniu znuże
nia ergograf zaczyna nagle i niespodziewanie

Fig. 3. E rgograf ustawiony do doświadczenia

ważący 3, 4 lub więcej kg. Ponieważ sznur
ki szybko się niszczą, gdy ustawicznie z więk- 
szemi ciężarami mamy do czynienia, lepiej 
przeto posługiwać się strunam i wiolonczelo- 
wemi.

F ig. 3 przedstawia cały ap a ra t w zesta
wieniu, tak  jak  wygląda podczas doświadcze
nia. B rak tu  tylko okopconego cylindra. Skur
czenie środkowego palca odbywają się według 
tak tu  zwyczajnego wahadła lub metronomu.

Zdaniem K raepelina ergograf Mossa przed
stawia wiele niedokładności.

Przedewszystkiem umocowanie dłoni i po
jedynczych palców w przyrządzie Mossa oka
zało się niedostatecznem. Osoba badana, 
będąc bardzo znużoną, usiłuje mimowoli, 
bezwiednie, w ten lub inny sposób przedłużyć

i  zapisywać wzrastające wzniesienia krzywej; 
zjawisko to bezwątpienia objaśnić należy 
w ten sposób, źe jakieś nieznaczne poruszenie 
ręką, jakieś ledwie dostrzeżone odciągnięcie 
ramienia wprowadziło w ruch i w czynność 
grupę mięśni jeszcze nie zmęczonych lub też 

| dopiero co wypoczętych.
Oprócz tego zasadniczego błędu aparat 

Mossa przedstawia jeszcze i tę niedogodność, 
że ręka w nim musi być ułożona w położeniu 
wywrotnem, t. j. dłonią do góry (supinatio). 
Pozycya ta, nie ulega wątpliwości, jest pod 
pewnym względem niedogodną i wymu
szoną. Otóż, chcąc niedokładnościom tym 
zaradzić, K raepelin zmodyfikował ergograf 
włoskiego uczonego w sposób mniej więcej 

i  następujący :
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Część ergografu z przyrządem do zapisy
wania i do podnoszenia ciężaru pozostawił 
w stanie niezmienionym. Natom iast całą 
swoję uwagę skierował na to, ażeby rękę 
możliwie najwygodniej ułożyć, a wszystkie 
odpowiednie stawy jaknajdokładniej unieru
chomić. W  tym celu rękę prawą, a tej tylko 
używamy do podobnych doświadczeń, k ła 
dziemy w najdogodniejszem położeniu na- 
wrotnem, t. j. dłonią nadół (pronatio) na 
płycie poziomej, która zapomocą kilku moc
nych podpór, o wysokości około 10 cm, jes t j  

przymocowana do szerokiej podstawy. N a 
podstawie mieści się również aparat do zapi
sywania, jak  w ergografie Mossa. Dłoń 
w taki sposób spoczywa na płycie, że wysta
jące palce swobodnie mogą objąć jej brzeg. 
Palec duży jaknajmocniej obejmuje wysta
jący przesuwany guzik mosiężny, co jeżeli 
nie znosi, to przynajmniej w znacznym stop
niu utrudnia wszelkie ruchy boczne ręką. 
Przez tylną część dłoni i przedramienia prze
wiązane są kilkakrotnie szerokie pasy, przy
śrubowane zdolu. W yrostek łokciowy opiera 
się o przesuwaną szynę. T ak  więc wszelkie 
unoszenia dłoni lub przedramienia ku górze, j  

jak  również wszelkie odciągania ręki stają 
się wprost niemożliwemi.

Niemniej trudne do spełnienia zadanie 
przedstawia umocowanie palców. Nierucho
mość palucha dostatecznie zabezpiecza 
wspomniany wyżej guzik mosiężny; palec 
mały może poruszać się swobodnie; chodzi tu 
jednak przedewszystkiem o zupełne unieru
chomienie palca wskazującego i pierścionko
wego (czwartego). Mosso czyni zadość temu 
zadaniu w taki sposób, że obadwa te palce 
wsuwa w rurki mosiężne. K raepelin zamiast 
tego używa podwójnie składanych rynienek, j 
które posiadają tę  zaletę, że mogą być stoso
wane do różnej grubości i wielkości palców. 
Dobrze umocowane zapobiegają one wszel
kim ruchom bocznym. Przestrzeń pomiędzy 
niemi powinna być tak wymierzona, by palec 
środkowy przy wykonywaniu ruchów nie zba
czał w stronę, a przez to nie wprowadzał 
w grę mięśni międzykostnych (mm. inte- 
rossei).

Koniecznem było wreszcie wprowadzenie 
ulepszenia w połączeniu palca środkowego, 
wykonywającego pracę, z aparatem  zapisują
cym W  ergografie Mossa ruchy odbywają |

się przynajmniej w dwu stawach : w stawie 
podstawowym palca, t. j . pomiędzy kością 
dłoniową (os metacarpi) a pierwszym człon
kiem palca, a dalej w stawie międzyczłonko- 
wym pierwszym (art. interphalangea prima).

Fig. 4. Krzywa znużenia d-ra A.

Fig, 5. Krzywa znużenia d -ra M.

Fig. 6. Krzywa znużenia d-ra P.

Ponieważ jednak doświadczenie wymaga, by 
pracował stale jeden i ten sam mięsień, 
przeto wynik rezultatów oczywiście nie mógł 
być w tym razie zupełnie ścisły. W  celu 
uniknięcia błędu należy ruch ograniczyć do
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Fig. 7. Krzywa znużenia d-ra A. po długiem ćwiczeniu.

stawu jednego, a najodpowiedniejszym do 
tego będzie staw podstawowy palca. Ażeby 
więc unieruchomić przednie stawy, wkłada
my palec środkowy w metalową rurkę odpo
wiedniej długości, a  do niej mocno przyśru- 
bowujemy pierścień, połączony ze struną 
i z aparatem  zapisującym.

Liczne doświadczenia, ja k  mówi K raepe- 
lin, wykazały, źe przyrząd ten w zupełności 
odpowiada swemu zadaniu.

Zaznajomiwszy czytelnika z ergografem, 
powiem teraz kilka słów o owych krzywych, 
które przyrząd ten zapisuje. W  tym celu 
powołam się znowu na książkę Mossa, w k tó 
rej autor podaje różne typy krzywych znuże
nia, jak ie  otrzymywał w swojej pracowni, 
robiąc doświadczenia nad swymi kolegami 
(fig. 4, 5, 6).

Powyższe rysunki wskazują wyraźnie, jak  
różnym bywa przebieg krzywej, t. j . jak  róż
nym bywa profil figury czyli kształt linii, 
k tórą otrzymamy, połączywszy najwyższe 
punkty wszystkich linij pionowych. W e 
wszystkich trzech przypadkach osoby bada
ne, zginając palec środkowy, ciągnęły sznu
rek i unosiły ciężar trzech kilogramów. S kur
czenia palca odbywały się co 2 sekundy, aż 
do zupełnego wyczerpania się mięśnia. Po- 
równywając te krzywe, widzimy, że na fig. 4 
wysokość wzniesień stopniowo się zmniejsza, 
na fig. 5 skurcze z początku silniej opadają, 
aniżeli następnie, tak  że profil krzywej ma 
wypukłość ku dołowi zwróconą; na fig. 6 po 
równych niemal czterdziestu pięciu skur
czach siła mięśnia nagle prawie zanikła. 
Nawiasem zauważę, że ilość wykonanej p ra 
cy otrzymujemy mnożąc ciężar podnoszony 
przez wysokość. Tak np. d-r A  podnosząc 
ciężar 3 kg na wysokość 1,177 m (przeciętna

wysokość wzniesienia wynosiła 2,5 cm), wy
konał pracę, wynoszącą 3,531 kilogramome- 
tra . Ilość pracy d-ra M. wynosiła 1,788 ki- 
logramometra.

W ielokrotne doświadczenia wykazały, że 
typ krzywej znużenia dla danej osoby pozo
staje do pewnego stopnia stałym. Ulega on 
jednak znacznym wahaniom, w zależności od 
najróżnorodniejszych czynników. Lekkie za
kłócenie w trawieniu, niewyspanie, wzrusze
nie, praca umysłowa, ta  lub inna pora roku, 
w której odbywają się doświadczenia—wszyst
ko to zmienia tak ilość wykonanej pracy, jak  
i charakter samej krzywej znużenia. Ergo- 
g ra f wykazuje nam również, jak  długo po
winny wypoczywać po pracy mięśnie, by nie 
straciły na swej sprawności. Przyrząd ten 
przekonywa nas naocznie, jak  wielki wpływ 
wywiera ćwiczenie na siłę mięśni. Fig. 7

^'ig. 8. Rysunek szeregu skurczeń, wywołanych 
bez udziału woli.
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przedstawia krzywą znużenia d-ra A., zapi
saną znacznie później, k tóra okazuje się dwa 
razy dłuższą od poprzedniej, umieszczonej 
na fig. 4, gdyż obejmuje 80 skurczów; całko
wita wysokość ich wynosi 2,959 m, a ilość 
pracy wykonanej 8,877 kilogramometra. 
Wpływ ćwiczenia jest tu  aż nadto widoczny. 
Ciekawym jest bardzo kształt krzywej, jaką  
ergograf zapisuje w tym razie, kiedy drażni
my nerw mięśni, zginających palec środkowy, 
bezpośrednio, zapomocą prądu elektryczne
go. Otóż, okazało się, jak  to widać z fig. 8, 
że wzniesienia maleją prawidłowo, czyli że 
siła mięśnia, pracującego bez udziału woli, 
wyczerpuje się stopniowo.

Po tych ogólnych wyjaśnieniach przecho
dzimy obecnie do kwestyi, głównie nas zaj
mującej, t. j. do istoty znużenia.

(Dok. nast.).

Opracował D  r  St. Kopczyński.

Fizyczne p o t o w y  malarstwa.
(Dokończenie).

II. JASNOŚĆ OBRAZÓW.
/

Środki, któremi malarstwo posługuje się, 
aby oddać jasność przedmiotów rzeczywis
tych, w zasadzie redukują się do tego, aby 
objektywnie na malowidle odtworzyć to, co 
przy spostrzeganiu rzeczywistości powstaje 
subjektywnie w zmysłach widza. M alarz, 
czy maluje krajobraz zalany światłem sło- 
necznein, czy mroczne pieczary i podziemia, 
używa zawsze tych samych barw; tej samej 
bieli i czerni. Obrazy jego wiszą w tej sa
mej galeryi, w jednakowych warunkach 
oświetlenia. W  jakiż więc sposób oddać 
może tak  znaczne różnice jasności, jeżeli 
temi samemi środkami odtworzyć może 
blask słońca i ciemność nocy?

Fizycy zmierzyli już dokładnie względną 
jasność różnych oświetleń. W ollaston zna
lazł, że światło słoneczne 800000 razy sil - 
niejszem je s t od księżycowej pełni. W edług 
L am berta najjaśniejsze nawet białe przed

mioty odrzucają zaledwie 2/s z ogólnej licz
by promieni, które na nie padają. Jeżeli 
uwzględnimy, że średnica słońca wynosi 
około 100000 mil, a nasza średnia od słoń
ca odległość 20 milionów mil, to zobaczymy, 
że najjaśniejszy biały przedmiot, oświetlony 
przez słońce, ma zaledwie Y i o o o o o  część 
jasności tarczy słonecznej. Ten sam przed
miot oświetlony przez pełnią księżycową 
byłby 80000 milionów razy ciemniejszy, niż 
tarcza słoneczna. Widzimy więc jak  ogrom
ne różnice jasności spotykamy w przyro
dzie. Tymczasem obrazy w galeryach 
otrzymują przeciętnie '/20 do l/ i0 bezpośred
niego światła słonecznego; najjaśniejsze 
barwy m alarskie (np. barwa białego brysto- 
lu) są zaledwie 100 razy jaśniejsze od naj
ciemniejszych (np. barwy sadzy). Jeżeli 
mimo tego malarstwo wywoływać może wra
żenia zgodne z rzeczywistemi, to pochodzi to 
stąd. źe według prawa, odkrytego przez 
Fechnera, jednakowo postrzegamy różnice 
świetlne, bez względu na absolutną siłę 
światła, jeżeli stanowią jednakowe ułamki 
całej wartości danego światła. Cień, który 
stanowi, dajmy na to, '/ ,0 całej ilości świa
tła, wydaje się nam jednakowym, czy świa
tło padać będzie od 5, od 10, czy 20 świec. 
Prawo to traci wartość tylko dla bardzo sil
nych lub też bardzo słabych źród ł  św a t l a : 
w obu przypadkach malarstwo umie z tego 
skorzystać Widzimy więc, źe dla postrze- 

; gania naszego ważnym jest tylko stosunek 
jasności, nie zaś icb wartość absolutna. O ile 
więc malarz wzajemny stosunek świateł 
i cieni odtworzy zgodnie z n a tu rą —a na to 
mu jego środki techniczne w zupełności po
zwalają—wywoła wrażenie zupełnie natu 
ralne. Rzeczywiste stosunki jasności z za
chowaniem ich proporcyi malarz musi zasto
sować do średniej skali światła, k tórą ope
ruje. Prawo Fechnera jest jednak słusznem 
tylko dla średnich oświetleń: przy bardzo 
silnem świetle nerwy optyczne prędko się 
męczą i drobnych różnic postrzegać nie mo
gą. Przedmioty bardzo jasne wydają się 
więc wszystkie równo jasnem i: środek ta r 
czy słonecznej jest np. dwa razy jaśniejszy 
od jej brzegów, ale zaobserwować to można 
dopiero przy użyciu szkieł bardzo silnie za
ciemnionych. Odwrotnie rzeczy się m ają 
przy bardzo słabem oświetleniu; wtedy
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wszystkie ciemne przedmioty wydają się 
równie ciemneroi, bo gdy sam przedmiot 
ledwie rozróżnij, można, drobne różnice 
jasności przepadają. Jeżeli więc malarz 
chce odtworzyć silne oświetlenie słonpczne, 
musi wszystkie prawie przedmioty uczynić 
jednakowo jasnem i, a  dobierając przeważnie 
jasnych—białych i żółtych — barw,,może nad 
zwyczaj łudzące wrażenie wywołać (np. B en
jam ina Gonstanta : „K araw ana pod murami 
M arokko“ w paryskim Luksem burgu); gdy 
chodzi znów o odtworzenie ciemności noc
nych, malarz odznacza tylko przedmioty ja ś 
niejsze, czyniąc wszystkie inne jednakowo 
ciemnemi. Na, każdym nocnym lcra obrazie 
prawidło to łatwo stwierdzić można.

Stosunek świateł i cieni jes t w rękach 
wielkich mistrzów malarstwa najskuteczniej
szym sposobem nadania przedmiotom wiel
kiej wyrazistości i siły. Eem brandt np. m a
luje zwykle przedmioty jasno oświetlone j a s 
nemi, żółtemi barwami, bardziej zaś odda
lone pogrąża w m rok większy, niż to m a 
miejsce w rzeczywistości, daje, cienie zaciem- 
ne. Klasycznym przykładem jego maniery 
jes t sławny „P atro l nocny”. Mimo, że spo
sób ten malowania nie odpowiada rzeczy
wistości, jego skuteczność artystyczna jest 
bardzo wielka. Składa się na to przede
wszystkiem to, że większe i silniejsze przeci
wieństwo świateł i cieni uwagę naszę lepiej 
zatrzym uje i skupia. Wpływa tu  jednak 
i drugi czynnik, czysto fizyczny, Prawo  ̂
Fechnera jes t zupełnie ściąłem tylko dla 
bardzo ograniczonej skali jasności. N ajdo
kładniej możemy rozróżniać cienie przy stop
niu oświetlenia, który odpowiada mniej wię- j  

cej oświetleniu białego papieru w pogodny, , 
bezchmurny dzień, gdy słonce, nie pada j  

wprost na papier, W  tym przypadku można I 
rozróżniać cień, wynoszący '/i-n)' a nawul 
V, 80 całej siły światła. Światło, w ktorem 
zwykle oglądamy obrązy, jes t jednak  daleko 
słabsze : aby więc równą dokładność wraże- I 
nia uzyskać, należy cienie na obrazie zazna
czać silniej, niż w rzeczywistości. M etoda 
więc R em brandta maluje objektywnie to, co 
tylko w najlepszym przypadku subjektywnie 
dla zmysłów osięgnąć się daje.

Stopniowanie jasności, cieniowanie powo
duje znów specyalne zmiany barw, gdyż 
wrażenie zmysłu dla poszczególnych barw |.

je s t różne. Nasze wrażenia barwne składa
ją  się ostatecznie z mieszaniny trzech wra
żeń zasadniczych barw : czerwonej, zielonej, 
fioletowej. Je s t nawet bardzo prawdopo- 
dobnem, według hypotezy Th. Younga, że te 
trzy wrażenia zasadnicze spostrzegamy za
pomocą trzech niezależnych układów włókien 
nerwowych. D la tych trzech niezależnych 
wrażeń barwnych mamy też zupełnie od
mienną wrażliwość. Czerwień jes t barwą, 
na której odcienie oko m ało jes t wrażliwe, 
najwrażliwszem zaś jest na odcienie błękitu. 
Jeżeli więc przy średniem oświetleniu dwa 
punkty : czerwony i błękitny wydają się jed 
nakowo jasne, to przy silniejsztm świetle 
jaśniejszym wyda się czerwony, przy słab- 
szem -  błękitny. Doskonale obserwować to 
można w każdym spektroskopie : gdy oglą
damy silne źródło światła, czerwona część 
widma wydaje się jaśniejszą, gdy zmniejsza
my dopływ światła, jaśniejszą, staje się błę
kitna.

W rażenie barwy białej składa się z sumy 
wrażeń poszczególnych składników widma 
słonecznego. Gdy więc jasność światła 
wzrasta, oko nasze staje się wraźliwszem na 
promienie żółto-czerwone i barwa biała na
biera żółtawego odcienia; naodwrót przy 
bladem  świetle rozróżniamy czulej błękitno- 
fioletowe promienie i białość nabiera nie
bieskawych tonów. Słuszność tego możemy 
stwierdzić przez doświadczenie. Wiadomo 
np., że krajobraz przy pochmurnem oświe
tleniu widziany przez żółte szkła sprawia 
wrażenie widoku, oblanego światłem słonecz- 
nem; w oświetleniu księźycowem zaś tylko 
niebieskie przedmioty, np. niebieskie kwiaty, 
zachowują swą barwę; kwiaty żółte lub czer
wone wydają się tylko ciemniejszemi plam a
mi. Chcąc zatem odmalować barwę białą 
widzianą w słońcu, malarz musi zaprawić ją  
nieco żółtością; białość zaś widzianą w sła- 
bem, świetle zaprawić błękitem. W  obu 
przypadkach, rozporządzając farbam i o m a
łej sile świetlnej, utrwala objektywnie na 
płótnie to, co w rzeczywistości oko samo 
subjektywnie odczuwa.

Podobnie artysta  postępować musi wobec 
zjawisk kontrastu. K ontrastem  nazywamy 
wogóle wpływ jasności i barwy jednej plamy 
świetlnej na jasność i barwę sąsiedniej. 
W skutek działania kontrastu jerlna barwa
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przy drugiej jasnej wydaje się ciemniejszą, 
przy drugiej ciemnej—jaśniejszą. Jeżeli od
miennej są, barwy, to jedna sta ra  się nadać 
drugiej swą barwę dopełniającą. Rozróżnia
my kontrast jednoczesny i kontrast następ
czy. Pierwszy nie zależy od ruchów oka 
i wywołany jest wprost przez bezpośrednie 
sąsiedztwo dwu barw Działanie jego wystę
puje najsilniej przy nieznacznych różnicach 
jasności i odcieni barw. Z  tym kontrastem 
ma ciągle do czynienia sztuka kostyumowa. 
Wiadomo, że najpiękniejsza np. wstążka 
przyszyta do sukni może szkaradne sprawiać 
wrażenie. Przystosowywanie i dobieranie 
próbek po sklepach bławatnych poucza 
właśnie kupujące o działaniu tego kontrastu. 
.Kontrast jednoczesny zachodzi również i na 
obrazie, ale zachodzi zupełnie w taki sam 
sposób, jak  i w rzeczywistości; malarz więc 
uwagi zwracać nań nie potrzebuje. Barwy 
na obrazie same wywrą swe działanie tak 
jak  w naturze. Inaczej się jednak rzecz ma 
z kontrastem  następczym. K ontrast na
stępczy jest w związku z ruchami oka i po
lega na tem źe oko podrażnione jedną bar
wą odmiennie postrzega następne barwy, niż 
oko nie podrażnione. T a zmiana, pozosta
jąca  w oku po podrażnieniu barwnem, zależy 
w znacznym stopniu od siły podrażnienia; że 
zaś siła barw na obrazie jest znacznie mniej
szą od stopnia jasności barw rzeczywistych, 
więc barwy obrazu same zjawisk kontrastu 
następczego wywołać nie potrafią. Zjawiska 
te malarz znow musi utrw alać objektywnie. 
Jakież więc będzie działanie tego kontrastu? 
Jeżeli patrzymy długo na zachodzące słońce 
a następnie skierujemy wzrok na jasne skle- • 
pienie niebieskie, to na jasnem tle zauważy
my czarne plamy, które wraz z ruchem oka 
przesuwać się będą. Sąto negatywne obrazy 
słońca. Te miejsca siatkówki, na których 
zachodzące słońce się odbijało, są bardziej 
zmęczone niż inne, nie doznają zatem tak  
silnie dalszych wrażeń świetlnych i stanowić 
muszą czarne plamy wśród ogólnego tła  ja s 
nego. Aby otrzymać wybitne negatywne 
obrazy, należy przedmiot świecący nierucho
mo utrwalić w oku, aby tylko pewne części, 
a nie cała siatkówka równomiernie, były po
drażnione światłem. Jeżeli przedmiot u trw a
lony był barwny, to obrazy negatywne są 
zabarwione barwą dopełniającą. Czerwona ;

barwa daje zieloną, zielona zaś czerwoną, 
żółta niebieską i naodwrót. Płynie to z ja
wisko stąd, że siatkówka w stanie zmęczenia 
wrażliwa jest na jednę tylko barwę. Jeżeli 
na siatkówkę padała  barwa zielona, to tylko 
pewne włókna, przeprowadzające wrażenie 
zieleni, będą mniej wrażliwe. Gdy więc na 
to miejsce siatkówki padną następnie pro
mienie białe, to wrażenie zieleni w tej b ia
łości będzie osłabione, a czerwieni i fioletu 
zostanie niezmienionem. Miejsce podrażnio
ne uprzednio zielenią otrzyma obecnie wra
żenie barwy purpurowej, ta  zaś barwa, z łą 
czona z białą, k tórą postrzegają wszystkie 
pozostałe miejsca siatkówki, daje wrażenie 
barwy różowej.

Zjawiska kontrastu następczego występują 
bardzo silnie i wyraźnie, gdy źródło światła 
jes t silne i gdy długo nieruchomo w przed
miot świetlny się wpatrujemy. Przy zwyk
łem postrzeganiu przedmiotów, g iy oko wy
konywa bezustanne ruchy, zjawiska kon
trastu  doskonale rozwinąć się nie dadzą, 
niemniej jednak nie znikają całkowicie : są 
tylko krótkie i niewyraźne. Wyraźniejszemi 
się stają, im silniejsze jes t światło. Jeżeli 
np. na szarem tle gruntu położymy w silnem 
świetle czerwoną chustkę i zwolna będziemy 
przesuwali wzrok z chustki na grunt, to zau
ważymy, źe brzegi gruntu przy chustce będą 
słabo zielono-blękitnie zabarwione. K on
trast następczy jest tu bardzo nietrwały, bo 
grunt zaraz dalej wydaje się już zupełni} 
szarym. M alarz wogóle uwzględniać jednak 
musi te zmiany i wyrazić je  w swych bar
wach. Dlatego na obrazach spostrzeżemy, 
że biała powierzchnia, gdy się ma wydać 
wszędzie jednakowo jasną, malowana jest 
ciemniejszemi barwami tam, gdzie z jasną 
barwą się styka, a jaśniejszemi gdzie z ciem
ną. Grdzie szara płaszczyzna graniczy z błę
kitem, odcienia się ją  na żółto, gdzie grani
czy z zielenią—na różowo. Promienie sło- 
neczn°, które prztz liście padają na zieloną 
murawę, malarz zabarwia nieco na różowo, 
bo oko na barwę zieloną jest już zobojętnia- 
łe; światło słoneczne, które wciska się do 
piwnicy rozświetlonej żółtym blaskiem świe
cy, maluje nieco na niebiesko, aby uwzględ
nić dopełniającą barwę żółtości. K ontrast 
musi być więc objektywnie na obrazie utrw a
lony.
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Do tego samego szeregu zjawisk, co i kon
tras t, należy irradyacya. K ażde źródło 
światła wydaje się nam większem niź jest 
w rzeczywistości i otoczonem świecącą mgłą. 
Bardzo silnie zjawisko to wystąpić może np., 
jeżeli w pokoju oświetlonym świecą, zasłoni
my sobie samo światło świecy cienką linijką. 
Bez przeszkody widzimy wtedy po obu stro
nach linii jasną świecącą mgłę. To samo 
można obserwować, jeżeli na kolorowym 
przezroczystym papierze zrobimy czarną 
plamę. Trzym ając taki papier do światła, 
plama wyda się nam zabarwioną nieco tą  
barwą, którą pomalowany jest papier. Z ja 
wisko irradyacyi pokrewnem jest do tego, 
cośmy nazwali perspektywą powietrzną i po
chodzi również wskutek przejścia światła 
przez środowisko mętne. Tylko gdy per
spektywę powietrzną powoduje m ętna w arst
wa atmosfery, irradyacyą wywołuje mętność 
samej soczewki oka ludzkiego, która wskutek 
tego sama częściowo odbija i rozprasza świa
tło. Irradyacya występuje najsilniej, gdy 
na ciemnem tle obserwujemy silne światło, 
np. palący się przedmiot. F arby  malarskie 
naturalnie znów nie m ają odpowiedniej ja s 
ności, by irradyacyą wywołać mogły. Musi 
więc być znów odtworzona objektywnie. J e d 
ną z zalet sławnego obrazu „czterech świec” , 
o którym wyżej wspominaliśmy, jest właśnie 
mistrzowskie uchwycenie irrydyacyj i wza
jemnego ich zlewania się ze sobą.

W  tem objektywnem utrwalaniu subjek- 
tywnych wrażeń świetlnych leży fizyczna pod
stawa indywidualności m alarzy i szkół m a
larskich. Przy odtwarzaniu natury  malarz 
musi względnie dokładnie zachować tylko 
stopniowanie jasności. W szystko inne zosta
wione mu jest do w oli: może podznaczać cie
nie, podnosząc ich kontrast z powierzchniami 
oświetlonemi, lub też dawać cienie nieznacz
ne, czyniąc wszystko prawie równie jednako
wo jasnem. Może złagadzać działanie per
spektywy powietrznej, wypełniając swój 
obraz jakiem ś idealnie przejrzystem powie
trzem niebieskiem, lub też przeciwnie—z po
mocą perspektywy powietrznej może wywo
łać łudzące wrażenie ziemskiej rzeczywisto
ści. Fizycznie obrazy Bem brandta np. od 
Fra-A ngelico i Giotto tem właśnie się róż
nią : R em brandt powiększa stosunek jasno
ści do cieni i otrzymuje znakomitą, silną wy

pukłość swych obrazów; Fra-Angelico i jego 
współcześni stosunek ten zmniejszają i wy
wołują wrażenie rzeczy nieziemskich, udu
chowionych. Z  punktu widzenia fizycznego 
impresyonizm, „pointilizm” i t. p. nie jest 
niczem innem, ja k  tylko zwiększonem od
daniem kontrastów, którego dawna szkoła 
nie uwzględniała dostatecznie. Ze zaś kon
trasty  występują najsilniej, gdy mamy do 
czynienia z bardzo jaskrawem i barwami, 
stąd muszą się impresyoniści zwracać do 
„plein-airu” — widoków jasnych, oblanych 
pełnem słońcem. N ie mogliby wyzyskać swej 
indywidualności—czy maniery—bez rażącego 
fałszu wobec natury, gdyby się zwrócić 
chcieli do widoków ciemnych, barw półjas- 
nych. Przez podniesienie kontrastów zaś 
uzyskuje się potężne wrażenie światła, jasno
ści, dlatego właśnie prawie nieraz nużące. 
Przesada impresyonizmu, nieraz niesłusznie 
wyśmiewana „farbka” impresyonistów, pole
gać znów będzie na fałszywych kontrastach, 
na uwydatnieniu takich, których w danych 
warunkach wcale ujrzeć niepodobna. Obu
rzenie filistrów—to oburzenie normalnej na
tury  na widok postrzegania barwnego, które 
byłoby już wynaturzeniem, potwornością 
zmysłu wzrokowego.

Zamiłowanie do użycia jasnych, gorących 
barw m a jednak inne jeszcze względy za so
bą. Im  barwa jest bardziej jednolita, nie- 
mieszana, tem wrażliwsze jest oko nasze na 
najdrobniejsze zmiany jej jasności lub na 
domieszkę obcej barwy. Wiemy, jak  łatwo 
plamią się kolorowe damskie suknie, a jak  
nic nie robią sobie z kurzu i plam nasze sza
re lub brunatne ubrania. Stosując barwy 
jaskrawe, malarz może zarazem dokładniej 
je  odcieniać, a więc lepiej modelować wy
pukłość lub uwydatniać refleksy okolicznych 
barwnych przedmiotów. Miesza się też tu  
czynnik natury  psychologicznej : barwa ja s 
krawa zniewala uwagę widza i m alarz może 
dowoli skierować ją  tam  gdzie pragnie.

Dobór różnych barw na obrazie ma zna
czenie fizyczne dość podrzędne. Gdy współ- 
dźwięczność tonów określa się zupełnie ściśle 
i najmniejsze od niej uchylenie powoduje r a 
żąco nieprzyjemne wrażenie, nie znamy dziś 
jeszcze praw, k tóre regulują harmonią 
barw, a nawet jawnie nieharmonijne kombi- 
nacye barw nie drażnią oka tak niemile, jak
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nieharmonijne dźwięki—ucho. Barwy obra
zu w znacznym stopniu określą już jego 
treść; całość wrażeń, wywołanych przez 
obraz, zbyt jest skomplikowana i od zbyt 
wielu czynników zależna, aby zmysłowe dzia
łanie harmonii barw w tej sumie wiele zna
czyć mogło. Czyste działanie harmonii barw 
mogłoby występować np. w ornamentyce, 
w polichromii budynków, dywanach i t. p.
I  dla dzieł sztuki malarskiej jednak można 
wyśledzić również kilka ogólnych zasad, któ
rych zresztą oddawna malarze intuicyjnie 
przestrzegali. Zasady te opierają się również 
na zjawiskach kontrastu. Jaskrawość, so
czystość barw dopełniających wzajem się 
podnosi. Nawet soczystość najdoskonalszej 
zieleni, np. zieleni widma słonecznego, może
my podnieść działaniem kontrastu, jeżeli 
przedtem np. przyglądać się będziemy czas 
pewien czerwonej płaszczyznie. Zestawianie 
obok siebie barw ściśle dopełniających nie 
sprawia mimo tego estetycznego wrażenia; 
odczuwamy wtedy jakoby czczość, brak po
drażnienia. Barwa, którą i tak  wskutek 
działania kontrastu spodziewaliśmy się uj
rzeć, nie wnosi nic nowego i nieoczekiwanego 
do wrażeń, które odbieramy : mimowoli od
czuwamy zawód. Najprzyjemniejszą więc 
będzie barwa zbliżona tylko do barwy dopeł
niającej o tyle, źe różnica między niemi jesz
cze zupełnie jest widoczną. Czerwień szkar- 
łatowa i zielonawy błękit są barwami do- 
pełniającemi. Przyjemniejszem jednak znacz
nie jest połączenie szkarłatu z ultram aryną, 
np. lub z jasną zielenią, zielenią liści. Rów
nież piękne zestawienia dają barwy bardzo 
znacznie do siebie zbliżone, np. szkarłat 
i karmin, żółtość słomiana i żóltość złota 
i t. d. Natom iast najbrzydsze są kombina- 
cye, w których odległość barw jes t znaczna, 
ale pokrewieństwo ich jest jeszcze widoczne, J  

np. barwa karminowa i pomarańczowa, lub 
pomarańczowa i złoto-żółta.

Daleko przyjemniejsze dla oka połączenie 
otrzymujemy przez zestawienie trzech barw; J  

zmęczenie, którego oko doznaje, rozkłada się 
wtedy równomierniej na nerwy oczne, które ! 
doprowadzają wrażenia barwne. Dawniejsi [ 
mistrzowie malarstwa, którym zakres poru- | 
szanych tematów pozwalał na użycie najroz- ! 
maitszych barw—strój Odrodzenia zresztą 
nie był tak  monotonny jak  dzisiejszy— wy- j

twarzali często swoje specyalne ulubione 
kombinacye barwne. Wenecyańczycy, z Ty- 

! cyanem na czele, lubują się np. w zestawie
niu czerwieni, zieleni i fioletu; Paweł Vero- 

! nese przekłada purpurę, zielonawy błękit 
J  i żółtość. U nas Matejko w portretach swo

ich, w takiej Joannie d’Arc, Hołdzie pruskim 
i wielu innych dziełach daje znakomite przy
kłady harmonijnego barw układu. N a fizycz- 
nem działaniu kombinacyj barwnych opierają 
się próby dość liczne po niezależnych salo
nach paryskich, np. w Exposition des Arti- 
stes Independents, malarzy młodych, którzy 
chcą występować pod nazwą harmonistów. 
Mamy treść obrazu zredukowaną do mini
mum; cała waga położoną jest na doborze 
barw. Pamiętam np. „naturę m orte”, na 
złoto-oliwkowem tle—kwiaty i liście, o kształ
tach niezwykłych, umieszczone bez perspekty
wy, wszystkie na jednym planie; układ barw 
zielonych, niebieskich i fiołkowych—sprawiał 
jednak wrażenie estetycznego piękna. Bądź 
co bądź samo działanie barw —wogóle dość 
podrzędne—może wywołać szereg estetycz
nych wrażeń, ale nie może zastąpić wszyst
kich innych czynników sztuki malarskiej.

Ważniejszem od harmonizowania barw 
jes t ich zestrzelenie, nadanie wszystkim bar
wom jednego zasadniczego tonu, określonego 
wprost rodzajem oświetlenia, które na obra
zie trzeba uwidocznić. Jeżeli oświetlenie ma 
zawierać w sobie dużo promieni żółtych, np. 
oświetlenie pochodniami lub kagańcami, to 
wszystkie barwy żółte będą się wydawały 
jaśniejszemi i soczystszemi, bo właśnie żółte 
światło przeważnie odbijają. Natomiast 
przedmioty niebieskie, pochłaniające światło 
żółte, muszą się wydać ciemniejszemi i nieco 
szaremi, wskutek domieszki żółtej barwy 
warstw powietrznych. To samo, choć na 
mniejszą skalę, wystąpi na barwach czerwo
nych i zielonych. I  te więc, zwłaszcza, gdzie 
pada na nie cień jaki, będą nabierały nieco 
żółto szarego tonu. Gdzie tego zestrzelenia 
barw braknie, barwy ostro stykają się ze so
bą, trącają  niejako, wywołując wrażenie 
pstrokacizny, które nie pozwala skupić uwa
gi. Jednocześnie rzecz sprawiać musi w ra
żenie chłodne, bo nie uwidocznione jest świa
tło, które oblewać winno obraz.

Widzieliśmy dotąd, że wszystkie wysiłki 
m alarza zdążają do tego, aby ukryć nie-
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doskonałość farb, których używa, aby objek
tywnie oddać to, co wywołaćby mogły bez
pośrednio barwy silniejsze i jaskrawsze. 
Powstaje więc pytanie, dlaczego naodwrót 
nie starano się udoskonalić techniki farbiar- 
skiej, dlaczego nie używano silniejszych 
barw  lub nie wystawiano obrazów przy peł- 
nem oświetleniu słonecznem. N iektóre dzieła 
sztuki malarskiej, np. malowidła na szkle, 
freski na m urach zewnętrznych, oglądamy 
przy pełnem świetle, a jednak tym utworom 
przypisujemy wogóle mniejszą wartość a r ty 
styczną; stanowią one tylko podrzędny dział 
sztuki. Doświadczenie od wieków nagrom a
dzone uczy więc, że zwykłe warunki oświetle
nia i przeciętna jasność barw olejnych lub 
wodnych są właśnie najkorzystniejszemi dla 
działania artystycznego. I  tak  być musi. 
Oko bowiem jest najwrażliwsze na  odcienie 
właśnie przy umiarkowanej sile światła. 
Gdybyśmy używali barw jaśniejszych lub 
oglądali obrazy w pełnem słońcu, nie mogli
byśmy dostrzedz wielu delikatnych szczegó
łów, k tó re m alarz na zwykłym obrazie do
skonale okazać nam może. Zmęczenie wzro
ku nie pozwoliłoby nam również przyglądać 
się obrazowi dostatecznie długo. Widzimy 
więc, że względna ciemność farb malarskich 
nietylko nie szkodzi, ale właśnie pomaga wy
woływaniu wrażeń artystycznych. N a obra
zie malarz; wywołać może wszystkie wraże
nia, które sprawia na nas np. oblana połu- 
dniowem słońcem pustynia, niebudząc zmę
czenia i znużenia zmysłu, które wystąpiłyby 
natychm iast przy oglądaniu rzeczywistości. 
To samo, choć w mniejszym stopniu, dotyczy 
drugiego krańca, t. j . znacznej ciemności na 
obrazach. Tym razem jednak korzyść po 
stronie sztuki będąca jest mniejsza, bo znie
czulenie wzroku wskutek niedostatecznej 
ilości światła nie jest tak  znaczne jak  to, 
które wywołuje nadm iar światła. To też 
dioramy, panoramy, dekoracye teatralne 
sztucznem oświetleniem lepiej naśladować 
mogą np. noc księżycową, niż połysk skwar
nego południa.

Fizyczna podstawa estetycznej rozkoszy, 
k tórą dzieło sztuki w nas wzbudza, leży 
właśnie w tem, źe obraz bez zmęczenia zmy
słów daje nam to, co rzeczywistość tylko przy 
daleko większem wyczerpaniu wzroku daćby 
mogła, Roskosz ta  podnosi się oczywiście

przez działanie innych jeszcze czynników, 
gdyż malarz dowolnie rozporządza układem 
swego obrazu, może więc wszystko świa
domie grupować dla osięgnięcia wrażenia, 
które zamierzył. Ale gdybyśmy np. ułożyli 
żywy obraz, oddający z idealną dokładno
ścią sykstyńską Madonnę Rafaela, to i wtedy 
przy absolutnem podobieństwie żywego obra
zu z arcydziełem rafaelowskiem, malowidło 
sprawiałoby silniejsze wrażenie estetyczne, 
niż rzeczywistość. Kontemplacya obrazu by
łaby mniej nużącą i zupełniejszą. N a obra
zie uwidocznione są różnice cieniów i świateł 
takie, które w rzeczywistości mogłyby ujść 
naszej uwadze. Roskosz estetyczna różni 
się więc od zwykłego zadowolenia, którego 
doznajemy, ćwicząc odpowiednio nasze orga
ny i zmysły, tem, źe wywołana jest najmniej- 
szemi bodźcami przy najmniejszym wysiłku. 
Fizyczny czynnik rozkoszy estetycznej, obec
ny zawsze przy każdym jej przejawie, określa 
się więc form ułą : maximum roskoszy przy 
minimum pracy.

L. Bruner.

Q,diOard ^ohuncR,
cz ło n ek  T ow arzystw a K ró lew sk iego .

ODCZYT POŻEGMLST
wypowiedziany z powodu złożenia godności 
prezesa Tow. przem ysłu chemicznego w Man- 

czestrze.

(Ciąg dalszy).

Mogę wtrącić tu  kilka uwag o podobnej 
kwestyi, tworzeniu się i zastosowaniu sztucz
nej alizaryny. Z  sentymentalnego punktu 
widzenia można, być może, żałować, że 
proces farbowania sztuczną alizaryną za
stąpił całkowicie farbowanie produktem n a 
turalnym , korzeniem marzany. Proces ostatni 
je s t pod wieloma względami bardzo ciekawy. 
Poczynając od glukozydu alizaryny, zawar
tego w korzeniu i wyciągniętego wodą, m a
my naprzód rozkład tego glukozydu pod
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wpływem enzymu właściwego roślinie i wy
ciągniętego jednocześnie i utworzenie się 
alizaryny i innych barwników; następnie 
utrwalenie alizaryny na zaprawach (bej
cach); w końcu usunięcie barwników innych, 
niż alizaryna, wraz z innemi zanieczyszcze
niami zapomocą różnych odczynników, jak  1 
mydło, kwasy, chlorek cyny i t. p., i pozo- ! 
stawienie potrójnego związku alizaryny, kwa
su tłuszczowego i zaprawy, jako ostatecznego | 
produktu. Nie mogę przypomnieć sobie j  

żadnego procesu bardziej eleganckiego i kom
pletnego w tym dziale chemii technicznej. J  

Alizarynę zaś sztuczną dostarczają gotową 
farbiarzowi i drukarzowi, a chociaż two
rzenie się jej jest procesem zajmującym, 
którego wypracowanie zawdzięczamy usiło
waniom wielu wybitnych chemików, w za
stosowaniu jej jednak niema nic specyalnie 
ciekawego.

Mogę przypomnieć, co dostatecznie jest 
oczywistem, lecz niekiedy bywa zapomina- 
nem, że różne procesy, zapomocą których 
alizaryna, indygo i inne substancye orga
niczne sztucznie się tworzą, nie rzucają 
wcale żadnego światła na to, co zachodzi 
w roślinach je  wytwarzających. Absurdem 
jest przypuszczenie, że roślina używa sub- 
stancyj takich jak  antracen i fenylogliko- 
kol, jako podstawy do budowy swej alizaryny 
i swego indyga. Laboratoryum  naturalne 
rośliny musi się różnić bardzo znacznie od 
chemicznego, ale nie mamy, jak  dotych
czas, najmniejszego pojęcia, co w niem za
chodzi. N a jednym końcu mamy dwutle
nek węgla, wodę i amoniak, a na drugim 
indygo; przejściowe fazy są pogrążone w ta 
jemnicy.

Doszedłem obecnie do punktu, gdzie praw
dopodobnie można się spodziewać, że powi
nienem cośkolwiek powiedzieć o współczes
nych, t. j. sztucznych barwnikach i ich za
stosowaniu w sztuce farbiarskiej i drukar- I 
skiej. Jestto  przedmiot bardzo obszerny 
i muszę ograniczyć się do kilku ogólnych 
uwag dotyczących głównie porównania me
tod współczesnych z metodami, stosowanemi 
w owe czasy, kiedy byłem w zetknięciu z te- i 
mi sztukami. Świeżo miałem sposobność 
zwiedzenia fabryki wybitnej firmy drukar
skiej w pobliżu Manczesteru i, jakkolwiek 
wizyta moja była zakrótką, abym mógł był |

uniknąć w szczegóły, doszedłem do wniosku, 
że ta  gałęź przemysłu w przeciągu ostatnich 
la t 40 została całkowicie przeistoczona. Nie 
mówię tu  o stronie mechanicznej, ale w dzia~ 
le chemicznym wszystko jest nowe. Są tam 
używane nowe zaprawy, jako to : sole chro
mu, tanina i emetyk—wszystkie nieznane 
za mych czasów. Do tych można dodać 
sole tytanu, których użycie świeżo zaleco- 
nem zostało; następnie mnóstwo barwników 
sztucznych: zasadowych, bezpośrednich i t. p., 
niedawno wprowadzonych i wymagających 
w stosowaniu nowych i ulepszonych proce
sów. Ilość i różnorodność wprowadzonych 
barwników sztucznych była tak wielką, źe 
pewnego czasu sądzono, że naturalne barw
niki zostaną całkowicie wyrugowane i za
stąpione przez sztuczne. To jednakże nie 
sprawdziło się całkowicie. Podczas wizyty 
swej we wspomnianej drukarni z przyjem- 

| nością spotkałem tam  starego przyjaciela— 
kufę indygową, zasadniczo tę samę, jak  zna- 

[ łem ją  dawniej, jakkolwiek nieco zmienio
ną w szczegółach; również proces Bauma 
i Schlipera drukowania indygiem, wynale
ziony za mych czasów, chociaż niewiele wte- 

| dy używany. A lizaryna także zachowuje 
! jeszcze stanowisko swe, w formie jednak pro

duktu sztucznego, połączonego niekiedy z in 
nym produktem sztucznym, fławopurpuryną, 
która po raz pierwszy była przygotowaną 
w mem laboratoryum i z tego powodu jest 
specyalnie dla mnie ciekawą. Barwniki ali- 
zarynowe, szczególniej zaś czerwień turecka, 
podlegną jednak silnej konkurencyi ze stro
ny nowego i wspaniałego barwnika czerwo
nego, czerwieni paranitroanilinowej, o czem 
dużo mówiono i pisano ostatniemi czasy. 
Pomimo tego jednakże barwniki alizarynowe 
zachowają prawdopodobnie, na wzór indyga, 
stanowisko swe przez pewien czas w przy
szłości. Z e  pozostaje jeszcze nieco do zro
bienia w chemii barwników naturalnych, 
dowodzą badania, jakie ukazują się nierzad
ko w angielskich i cudzoziemskich pismach 
naukowych. Niedawno temu p. L. Gr. Rad- 
cliffe, z manczesterskiej Szkoły technicznej, 
ogłosił ważne badania nad kurkuminą, barw
nikiem żółcienia. Bardzo niedawno tenże 
badacz podjął kwestyą krokoszu (saffloru)- 
Barwnik ten otrzymał w stanie krystalicz
nym i donosi mi, źe ma mało wątpliwości,
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że to jest glukozyd, forma, pod którą więk
szość barwników naturalnych występuje 
w organizmach je zawierających.

Najpoźyteczniejszemi ze wszystkich barw
ników sztucznych, zarówno pod względem 
różnorodności barwy jak  i innych własności, 
są barwniki azowe. Okazuje się, że wielka 
ważność, jaką przypisują barwnikom tym 
w różnych kierunkach, je s t całkowicie uspra
wiedliwiona różnorodnemi ich własnościami; 
a możliwości tej zadziwiającej grupy, zdaje 
się, nie są jeszcze wyczerpane. Pomiędzy 
barwnikami z tej grupy jest kilka czarnych, 
ja k o to : czarny dwuazowy, czarny dwuami- 
nowy, czarny Kolumbia i inne, które razem 
z czernią anilinową tworzą doskonałe sub
stytuty czerni kampeszowej czasów daw
niejszych, tak  że odkrycie metody wytwa
rzania hematoksyliny sztucznej nie jes t ta- 
kiem desideratum, ja k  to kiedyś sądzono.

Nie chcę tu  wchodzić w sporną kwestyą 
względnej trwałości na światło i inne czyn
niki barwników naturalnych i sztucznych, 
o czem opinie różnią się, lecz napomknę mi
mochodem o teoryi farbowania, co do której 
wiele zrobiono i pisano ostatniemi czasy, 
aby módz ponowny wnieść protest przeciwko 
chemicznej, a na korzyść fizycznej teoryi 
farbowania, przynajmniej o ile to dotyczy 
bawełny. D -r K necht zapomocą pomysło
wych doświadczeń dowiódł, że farbowanie 
wełny jes t przedewszystkiem sprawą che
miczną, t. j. że wełna zawiera substancye 
organiczne, działające jako zaprawy, które 
łączą się z barwnikami, tworząc laki. W łók
no bawełny zaś nie zawiera nic, coby mogło 
wytwarzać lakę, wyjąwszy drobną ilość sub
stancyi białkowatej, jaką  znalazłem w do
świadczeniach swych nad składnikami ba
wełny. D-r K necht jednakże, który miał 
wiele doświadczenia w tym rodzaju badań, 
jest pomimo tego zdania, że można otrzymać 
z bawełny substancyą lub substancye, po
siadające właność wytwarzania lak z barw
nikami. Prof. M eyer z Neapolu przysłał 
mi niedawno odbitkę swej pracy o zabar
wianiu jąd er komórek roślinnych zapomocą 
różnych odczynników, gdzie broni silnie teo
ryi chemicznej barwienia w przypadkach, 
podlegających jego obserwacyi. J a  jednak
że nie jestem  przekonany jego argumentami. 
Jąd ro  komórki może być i, przypuszczam,

jest ciałem azotowem i może z powodu tego 
zachowywać się względem barwników zu
pełnie inaczej, niź ścianka komórki, która 
składa się z celulozy. Nie mogę zupełnie 
zrozumieć, jak  według teoryi chemicznej 
można wyjaśnić utworzenie wspaniałego k ar
minowego barwnika przez połączenie takiego 
ciała, jak  kartam ina, k tóra jest prawie nie
rozpuszczalną w wodzie i absolutnie neu
tralną, z włóknem bawełny, które też jest 
neutralne i nierozpuszczalne— zdaje mi się, 
że to je s t wypadek przyciągania powierzch
niowego. W  przypadku znów kufy indygo- 
wej, gdzie mamy bardzo słaby kwas złączo
ny z silną zasadą, możemyź przypuścić, że 
włókno bawełny, będąc pogrążone w kufie, 
chwyta zredukowane indygo wskutek przy
ciągania chemicznego, wydzielając, jako wol
ne, wapno, sodę lub inną zasadę, z którą 
było połączone? Zdaje mi się, że przycią
ganie powierzchniowe, lub jakkolwiek można 
to nazwać, jes t jedynym czynnikiem, który 
może zdać sprawę z tego, co zachodzi, i że 
proces nie jest chemicznym, lecz fizycznym 
lub mechanicznym. Com powiedział, stosuje 
się tylko do bawełny, nie zaś do wełny lub 
jedwabiu. Kwestya ta  jednak ma głównie 
akademickie znaczenie. Co dotyczy prak
tycznego farbowania, to może być kwestyą 
małej wagi, k tóra teorya jest właściwszą.

(D ok. nast.).

Streścił Jan Bielecki.

N r 51.

K R O N IK A  N AUK OW A.

—  Kom eta Perrina  w końcu października by
ła  jeszcze widzialna przez lunety średniej wiel
kości, o otworze 6 —7 cali. Obserwował ją  wtedy 
dokładnie p. Archenhold. Przez słabą, lunetę 
można j ą  było widzieć lepiej, aniżeli mgławicę 
pierścieniową w gwiazdozbiorze Liry. W lune
cie wielkiej, o otworze 69 cm i o odległości 
ogniskowej 21 m, można było wyraźnie widzieć 
jąd ro , przedstawiające jasność gwiazd 10— 11 
wielkości i posiadające średnicę około 2". Ogon 
dawał się śledzić na rozległości 1,50'/, po brze
gach był nieco jaśniejszy; otaczał jądro  na prze
strzeni 4 do 5", a w końcu rozpościerał się na 
szerokości 30". Jasność ją d ra  dorównywała
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blaskowi najjaśniejszych okolic mgławicy p ier
ścieniowej w Lirze, ogon zaś dorównywał za
ledwie najsłabszym miejscom tej mgławicy.

8 . K .

—  Fluor skroplony. Pp. Moissan i Dewar 
prowadzą, w dalszym ciągu badania swe nad 
fluorem skroplonym. Skraplanie to  dokonywa 
się w zbiorniku szklanym, opatrzonym w rurę 
platynową i pogrążonym w zbiorniku większym, 
który je s t napełniony powietrzem ciekłem. Je 
żeli do oziębienia fluoru użyty był tlen ciekły, 
fluor skraplał się, gdy tlen ulatniał się pod 
ciśnieniem 32,5 m m  rtęci, co odpowiada tempe
raturze — 187°. Gdy przez szybkie wrzenie p o 
wietrza, użytego do oziębienia, tem peraturę obni
żono do — 210°, fluor w zbiorniku nie ulegał 
jeszcze skrzepnięciu i zachowywał zupełną ruch
liwość. Być może, że fluor da się przeprowadzić 
w stan stały, jeżeli sam poddany będzie wrzeniu, 
co ma być przedmiotem doświadczeń następ
nych. Gdy raz przypadkowo dostało się po
wietrze do fluoru, skropliło się natychmiast 
i utworzyły się dwie ciecze, jedna ponad druga, 
z których warstwę górną tworzyło bezbarwne 
powietrze, dolną zaś blado-żółty fluor. Dla 
oznaczenia gęstości fluoru wprowadzano do gazu 
fluorowego różne ciała stałe, znanego ciężaru 
właściwego, a mianowicie ebonit (gęstość =  1,15), 
kauczuk (0,99), drzewo (0 ,96), bursztyn (1,14) 
i szczawian metylu (1,15); ciała te były oziębione 
do — 200°, a w zetknięciu z niemi fluor skraplał 
się natychmiast. Drzewo, kauczuk i ebonit pły
wały wyraźnie na powierzchni cieczy blado-żół- 
tej; szczawian metylu pozostawał zawsze na dnie, 
gdy bursztyn podnosił się i opadał w cieczy. 
Według tego gęstość fluoru ciekłego wynosi 1,14. 
Gdy bryłka bursztynu w cieczy bujała, można j ą  
było z trudnością zaledwie dojrzeć; wnieść więc 
stąd można, że fluor posiada tenże sam spół- 
czynnik załamania światła, co bursztyn. Pod 
spektroskopem rozpatrywano różne próby fluoru 
ciekłego w warstwach grubości 1 cm, nigdy 
wszakże nie dostrzeżono smug absorpcyjnych. 
Również ujemny był rezu lta t dochodzeń magne
tycznych; pomiędzy biegunami silnego elektro
magnesu fluor ciekły żadnego oddziaływania nie 
okazywał, gdy tlen ciekły wyraźnie ujawniał 
swoj magnetyzm.— Zachowanie się fluoru pod 
względem włoskowatości badano w taki sposób, 
że rurkę włoskowatą wprowadzano do tlenu, 
alkoholu i wody; w rurce tej fluor podnosił się 
do wysokości 3,5 mm, tlen do 5 m m , alkohol do 
14 m m , woda do 22 m m ,— stała włoskowatości 

je s t tedy dla fluoru ciekłego najm niejsza.— Gdy 
do fluoru ciekłego doprowadzono powolny prąd  
wodoru, następowało natychmiast połączenie che
miczne z wywiązywaniem płomienia; reakcya ta 
miała miejsce jeszcze przy — 210°. Skrzepły 
i do — 210° oziębiony olejek terpentynowy u le 
gał pod działaniem fluoru ciekłego rozkładowi

z wybuchem, przyczem węgiel wydzielał się z sil- 
nem wytwarzaniem się światła. Gdy na powierzch
nię tlenu ciekłego wprowadzono prąd fluoru, 
rozpuszczał się on we wszelkich stosunkach, 
ciecz w warstwach górnych przyjmowała zabar
wienie żółte, odróżniając się widocznie od war
stwy dolnej. Jeżeli zaś fluor dopuszczany był do 
fluoru od spodu, warstwa żółta tworzyła się 
u dołu i przenikała zwolna do warstwy górnej. 
Gdy mieszanina ta  ogrzewała się zwolna, tlen 
ulatniał się najpierw, ciecz stawała się bogatszą 
we fluor, który wreszcie przechodził we wrzenie. 
Gdy tlen był wilgotny, tworzyło się ciało łatwo 
wybuchające, prawdopodobnie wodan fluoru. Je 
żeli bryłka lodu oziębioną była do — 210°, fluor 
ciekły na nią nie oddziaływał, ulatniał się tylko, 
a tem peratura wzrastała; pozostały dopiero fluor 
ciekły atakował energicznie lód i dawała się 
uczuć silna woń ozonowa. Zakrzepła bryłka rtęci 
nie ulegała również wpływowi fluoru, który za
czynał się ulatniać przy — 187°; w tem peraturze 
dopiero pokojowej metal ulegał działaniu fluoru 
gazowego.

S. K.

—  Monilia fructigena Pers. Grzybek pleśnio
wy, mianem tem oznaczony, znany je s t oddawna 
jako przyczyna wywołująca pleśń owoców : j a 
błek, gruszek, śliwek, wiśni, czereśni, brzoskwiń 
i moreli. Trafia się zarówno na owocach dojrza
łych, opadłych na ziemię jakoteż na niedojrza
łych, wiszących na drzewach. Tworzy zwykle 
półokrągłe paski białawej lub siwej pleśni, kon
centrycznie na powierzchni rozłożone. Zarodniki 
zimują na opadłych lub przyschniętych na drze
wie owocach i na wiosnę i w lecie przenoszą się 
na nowe owoce. Najlepiej rozwojowi tego grzyba 
sprzyja pora wilgotna i grunt mokry.

W ostatnich czasach zaobserwowano, że Moni
lia fructigena może wywołać zupełny nieurodzaj 
owoców w porze kwitnięcia drzew. E. F . Smith 
w roku 1889 w Ameryce północnej widział 
zniszczone owoce w plantacyach brzoskwinio
wych. W  r. 1891 P. Sorauer obserwował nie
urodzaj wiśni w Holsztynie, spowodowany przez 
Monilia. W r. b. w wielu miejscowościach Nie
miec, według B. F ranka i F . Krugera, grzybek 
ten w m aju wywołał opadnięcie kwiatów i za
wiązków owocowych na wiśniach i  czereśniach.

U nas zjawisko podobne pod W arszawą obser
wował na wiosnę p. Hoser na czereśniach; u mnie 
zaś (Chojnowo, pow. przasnyski) Monilia znisz
czyła kwiat i owoc na jednej czereśni i dwu 
wiśniach.

Zjawiska chorobliwe, wywoływane przez Mo
nilia na wiśniach, charakteryzują się tem, że 
w porze kwitnięcia w ciągu dwu lub trzech dni 
wszystkie kwiaty opadają, jakby były zwarzone 
mrozem, a młode łodygi, listki i owoce przysy- 
chają i pokrywają się nalotem pleśni. Jeżeli



816 W SZECHS WIAT .N r 51.

choroba silnie się rozwinęła, to stopniowo całe 
drzewo schnie. U mnie zupełnemu zniszczeniu 
uległy : hiszpanka i czereśnia sercowa bladoró
żowa. Lutów ka wkrótce puściła nowe pędy 
i liście norm alnie się rozwinęły, tak że prócz 
zupełnego nieurodzaju, innych uszkodzeń nie 
odniosła. Jako środek zapobiegawczy być może 
okaże się pomocnym płyn bordoski, t . j .  mieszanina 
mleka wapiennego z siarczanem miedzi.

Stanisław Chełchowslci.

— —  Bulwy storczyków . Botanik francuzki Le
clerc du Sablon ogłosił niedawno prace o two
rzeniu się bulw korzeniowych storczyków. Oka
zuje się, że nowe bulwy pow stają w grudniu 
lub styczniu, a w kwietniu dochodzą już osta
tecznych swych rozmiarów. W  m aju lub czerw
cu storczyk okwita, liście i łodygi schną, a wraz 
z niemi znikają sta re  bulwy; wykształcone ju ż

'zupełn ie  młode, ukończywszy pracę organizowa
nia się i skupiania sił, wchodzą wówczas w stan

- 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 d. 8 do 14 grudnia 1897 r.

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

W arszaw a. D ru k  E m ila^Skiw skiego.

i spoczynku. Stan ten trw a do września, poczem 
j  bulwa zaczyna się powoli zużywać na wytworze

nie przyszłorocznej rośliny,
W życiu tedy każdej bulwy odróżniamy dwa 

okresy czynne, przerwane okresem spoczynku, 
przypadającym  w lecie. Od stycznia do kw iet
nia stan czynny je s t okresem budowania, od 
września zaś zaczyna się czynność, wręcz p rze 
ciwna poprzedniej— niszcząca. W  okresie pierw
szym wzrasta w bulwie zawartość krochmalu 
i substanćyj śluzowych, zmniejsza się zaś ilość 
cukru, w okresie środkowym znajdujemy ju ż  je 
dynie materye zapasowe (krochmal i śluz), 
w okresie ostatnim bulwa trac i stopniowo śluz 
i krochmal, natom iast zwiększa się w niej ilość 
cukru : z początku przeważa sacharoza, w koń
cu— glukoza.

(Natur. Rund.)

E. S.


