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polskich w  Berlinie.

Doświadczenie wykazuje, że wszystkie bez 
wyjątku zjawiska w przyrodzie zachodzą 
w tych samych warunkach bez różnicy miej
sca i czasu w sposób jednakowy. Powiada
my, że zjawiska w przyrodzie podlegają sta
łym, niezmiennym prawom. Prawa te w wielu 
przypadkach są nam znane; tam zaś, gdzie, 
wskutek szczególnej zawiłości badanego zja
wiska, wykazanie prawidłowości następstwa 
tegoż po dziś dzień okazało się niemożliwem, 
istnienie praw rzeczonych przyjmujemy 
jako pewnik, poznanie zaś ich jako kwestyą 
{jzasu i dalszego rozwoju nauki.

Ściśle wyrazimy to, cośmy powiedzieli, 
w sposób następujący. Dany jest w czasie 
,t pewien układ ciał w przyrodzie. Zm ia
ny, jakim ów układ podlega w prze
ciągu czasu (ifj—t), są niezależne od absolut
nego czasu i absolutnego miejsca, w którem 
się układ rzeczony znajduje.

Poznanie całokształtu praw, rządzących 
przebiegiem zjawisk w przyrodzie, daje nam 
możność ze znanego stanu świata w pewnym 
-oznaczonym momencie czasu drogą czystego

| rozumowania dojśó do znajomości stanu 
I świata w każdym dowolnym czasie w przy

szłości i w przeszłości. Ponieważ prawa przy
rody streszczają w sobie przedewszystkiem 
zależności ilościowe przebiegu zjawisk natury 
od okoliczności, wśród których te zjawiska 
zachodzą, więc rozwiązanie zadania, o któ
rem w zdaniu poprzedniem wspomniałem, 
przypada w udziale analizie matematycz
nej—metodzie naukowej, jaką się posługują 
nauki przyrodnicze ścisłe, jak fizyka, astro
nomia, mechanika.

Najpiękniejszy i zarazem najdoskonalszy 
przykład takiego zawarcia całej natury pew
nego zjawiska przyrody w ścisłą, naukową 
szatę pewnych form rachunkowych, przed
stawia astronomia. Astronomia uczy, jak 
znaleść położenie wszystkich ciał układu sło
necznego (zatem słońca, planet i ich sateli
tów) w dowolnie obranym czasie w przy
szłości lub w przeszłości, ze ścisłością, nie 
pozostawiającą nic do życzenia, wyłącznie 
drogą spekulacyi matematycznej, bez wszel
kiego uciekania się do doświadczenia, znając 
położenie tychże ciał względem siebie w pew
nym, dowolnym czasie.

Wszelako, jak o tem wiedzą wszyscy astro
nomowie, ścisłe przeprowadzenie tych ra
chunków przedstawia trudności, których oni 
pomimo zdumiewającej potęgi metod współ
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czesnej matematyki, po dziś dzień przezwy
ciężyć nie zdołali. Jeżeli porównamy względ
nie niewielką ilość ciał układu słonecznego 
z nieskończoną ilością ciał, rozproszonych po 
wszechświecie, zrozumiemy dopiero, jakie 
nadzwyczajne trudności sprawić by musiało 
ujęcie w formy rachunkowe całokształtu zja
wisk, zachodzących w przyrodzie. Nie bę
dziemy się zastanawiali nad tem, czy umysł 
ludzki podoła kiedykolwiek trudnościom tego 
zagadnienia. Jakkolwiek na to pytanie od
powiedzieć należałoby, przyczyny wspomnia
nych, może nieprzezwyciężonych trudności 
szukać należy nie w samej naturze naszego 
umysłu, lecz, źe tak powiem, w stopniu jego 
intelektualnego rozwoju. Możemy wyobra
zić sobie umysł tak rozległy, że trudności, 
o których była mowa, nie istniałyby dla nie
go; umysł ten jakościowo nie różniłby się od 
naszego. W  odczycie niniejszym pragnął
bym wskazać granice pomiędzy któremi z sa
mej natury rzeczy po wsze czasy będzie za
warta nasza znajomość przyrody. Z tego 
względu nie będziemy się zastanawiali nad 
kwestyą, czy poznanie stanu świata w dowol
nym czasie jest lub nie jest możliwe, jeżeli 
znamy stan jego w pewnym oznaczonym cza
sie i prawa, rządzące zjawiskami przyrody. 
Jeżeli nie jest możliwe, to wiemy, że dla 
przyczyn czysto praktycznej natury.

Ja k  już zauważyliśmy, poznanie stanu 
świata w dowolnym czasie sprowadza się do 
poznania jego stanu i praw przyrody w pew
nym oznaczonym czasie. Zarówno prawa 
przyrody, jak i stan chwilowy danego układu 
w przyrodzie możemy określić z mniejszem 
lub większem przybliżeniem. Weźmy np. 
pozornie tak 'proste zjawisko, jak  spadek 
ciał w próżni. Każdemu z nas znane są 
prawa Galileusza, odnoszące się do zjawiska, 
o którem mowa. Na zasadzie tych praw 
jesteśmy w stanie drogą rachunku określić 
położenie ciała w dowolnym czasie, znając 
szybkość, jaką ciało posiadało w pierwszej 
chwili. Powiadamy, że zjawisko spadku jest 
nam znane. Możemy jednak dodać, źe zna
my je tylko w przybliżeniu, jeżeli nie chce
my wykroczyć za granice ścisłości naukowej. 
Jakoż ciało, spadające w próżni, porusza się 
w ten sposób, że jednocześnie z ruchem po
stępowym, znanym już Galileuszowi, doko
nywa zawiłego ruchu obrotowego, o którym

prawa Galileusza nie mówią nam nic zupeł
nie. Dokładniejsza analiza mechaniczna ba
danego zjawiska pozwala nam i z tego ruchu 
zdać sobie sprawę, a tem samem określić po
łożenie ciała w dowolnym czasie w sposób 
dokładniejszy. Mamy tu więc drugi stopień 
przybliżenia. Wszelako doświadczenie uczy, 
że ciało, spadając, ulegać może deformacyi. 
Ujęcie tych wszystkich zmian w rachunek 
stanowiłoby dalszy stopień przybliżenia i t. d. 
Gdzie leży kres dokładności poznania zja
wisk przyrody, kiedy powiemy, źe pewne zja
wisko przyrody znamy dokładnie? Nad t% 
kwestyą pragniemy się tu zastanowić.

Z tego, co powiedzieliśmy uprzednio, wy
nika, że dla dokładnego poznania przebiegu 
pewnego zjawiska jest konieczne:

1) dokładne poznanie układu, będącego 
podmiotem pomienionego zjawiska;

2) dokładne poznanie praw, rządzących 
tem zjawiskiem;

3) rozwiązanie problematu analizy mate
matycznej, streszczającego w sobie ilościowe 
dane, dostarczone nam przez wyż nazwane 
prawa przyrody.

Ponieważ pokonanie trudności, które na- 
j  stręcza punkt 3, zależy tylko od naszych 

zdolności intelektualnych, nie dotyczy zaś 
zupełnie tego, czy innego stopnia doskonało
ści w poznaniu przyrody, więc ograniczymy 
nasze rozważania na dwu pierwszych punk
tach.

W  tem mieiscu spotkać mnie może zarzut, 
że twierdzę, jakoby zjawiska, należące do 
sfery aktów psychicznych tworów ożywio
nych, również podlegały ścisłym prawom ilo
ściowym i były dostępne metodom analizy 
matematycznej. Otóż zastrzegam się prze- 
ciwko takiemu pojmowaniu słów moich. 
W tem, co powiedziałem dotychczas, naszki
cowałem tylko stan poznania przyrody, jak i 
nazwać byłoby można idealnym. Jak  dale
ko zajść można i należy na tej drodze w ba
daniu świata t. zw. tworów nieożywionych, 
jakie są główniejsze zapatrywania na grani
ce poznania świata zjawisk psychicznych istot 
obdarzonych życiem—nad tem wszystkiem 
pragnąłbym się właśnie zastanowić.

Zacznijmy od zjawisk, zachodzących w przy
rodzie nieożywionej, dokładniej: od zja
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wisk, wspólnych obu grupom ciał w przy
rodzie.

Zadanie poznania przyrody rozłożyliśmy 
na dwa różne problematy: 1) poznanie sta
nu świata w dowolnie obranej chwili, 2) po
znanie praw, rządzących zjawiskami przy
rody. Wyrażając się popularnie, mamy do 
rozwiązania: 1) zagadkę istoty materyi,
2) odnalezienie przyczyny wszystkich zja
wisk, zachodzących w przyrodzie.

W  samej rzeczy, dokładne poznanie stanu 
świata w dowolnie obranej chwili znaczy 
dokładne zdanie sobie sprawy z konsystencyi 
tego, co stanowi podmiot wszystkich zjawisk, 
zachodzących w przyrodzie. Podmiot ów 
nazywamy materyą—poznanie stanu świata 
w danej chwili jest więc równoznaczne pozna
niu istoty materyi. Postaramy się wykazać, 
że to, co w życiu potocznem nazywamy „od
nalezieniem przyczyn zjawisk, zachodzących 
w przyrodzie”, sprowadza się do poznania 
praw przyrody.

Rozpatrzmy przykład następujący. Na 
biurko, przy którem w tej chwili piszę, pada 
przez okno snop światła. Pytamy, dla jakiej 
przyczyny część sukiennego pokrycia, na 
które bezpośrednio padają promienie światła, 
posiada barwę odmienną, od tej, jaką ma 
przypadający tuż obok kawałek sukna nie
oświetlony. Odpowiemy niewątpliwie, że dla
tego. że ta właśnie część sukna jest oświetlo
na, gdy tam ta pozostaje w cieniu. Co wy
powiedzieliśmy w tem zdaniu? Tylko to, 
czego nas uczy codzienne doświadczenie, 
mianowicie, źe przedmioty, gdy na nie pa
dają bezpośrednio promienie słońca, okazują 
barwę bardziej żywą, intensywną, aniżeli 
wtedy, gdy na nie pada tylko światło roz
proszone. Wypowiedzieliśmy tylko pewne 
prawo przyrody, w danym razie w sposób 
bardzo prymitywny, ograniczyliśmy się bo
wiem tylko na wyrażeniu stosunku jakościo
wego, zachodzącego pomiędzy oświetleniem 
a barwą przedmiotów oświetlonych. Przy
wykliśmy wogóle jakiekolwiek A nazywać 
przyczyną jakiegokolwiek B, jeżeli A— 
B nieuchronnie za sobą pociąga i B inaczej 
zachodzić nie może. Powstrzymajmy pro
mienie słońca, zasłaniając okno roletą, a ży
wa barwa sukna natychmiast zniknie, z cze
go wnioskujemy, że warunkuje ją  właśnie 
owo oświetlenie. Powiedzmy przeto, że jest

jej przyczyną. Niemniej przeto, podając 
przyczynę rozpatrywanego zjawiska, wypo
wiedzieliśmy tylko pewne prawo przyrody.

Idźmy dalej. Poznanie przyczyny, poda
nej wyżej, nie zadawalnia nas. Pytamy, dla
czego zmianie intetensywności oświetlenia 
odpowiada zmiana barwy sukna (bo już wie
my, że w danym razie owa barwa zależy 
właśnie od jakości oświetlenia). Na to po 
głębszem zbadaniu kwestyi odpowiemy mniej 
więcej, co następuje: Światło jest samo 
w sobie *) pewnym ruchem cząstek ciał świe
cących i ośrodka, którego istnienie zdaje się 
być pewnem, którego własności jednak nie 
są jeszcze dostatecznie poznane,—tak zwa
nego „eteru”. Intensywność oświetlenia za
leży od jakości tego ruchu. Oświetleniu sil
niejszemu odpowiadają silniejsze drgania 
cząstek ciał świecących i eteru. Powiadamy 
da le j: drgania owe rozchodzą się od ciała 
świecącego przez eter, wypełniający prze
strzeń, udzielają się zakończeniom nerwu 
wzrokowege, wywołują w nim pewnego ro
dzaju pobudzenie. Pobudzenie owo nerw 
przenosi do mózgu; tam nareszcie pod wpły
wem tego pobudzenia powstaje oznaczone 
wrażenie psychiczne, które odczuwamy jako 
wrażenie światła.

Silniejszym drganiom eteru odpowiada 
energiczniejsze pobudzenie nerwu wzrokowe
go, temu zaś wrażenie żywszej barwy przed
miotu, wysyłającego światło, którym to 
przedmiotem w danym przypadku było su
kienne pokrycie mojego biurka.

Taka jest, powiadamy, przyczyna, dlacze
go zmiana intensywności oświetlenia pociąga 
za sobą odpowiednią zmianę barwy ciała 
oświetlonego. Czy jednak i tym razem wy
powiedzieliśmy coś więcej ponad goły fakt, 
że następstwo zjawisk podanych jest takie 
a nie inne, czyli wypowiedzieliśmy znów tyl
ko pewne prawo przyrody? Nie, w żadnym 
razie—nie, bo z kolei możemy zadać pytanie, 
dlaczego[drgania ciała świecącego wywołują 
drgania eteru, te zaś pobudzenie nerwu i t.d . 
W istocie więc tym razem wniknęliśmy tyl
ko głębiej w istotę badanego zjawiska, po-

') Wyrażenie „światło samo w sobie” ozna
cza szereg zjawisk, jak i przy pewnym zjawisku 
świetlnem zachodzi w przyrodzie zew nętrznej, 
a wigc zjawisk, nie zależących od Daszego „ja”.
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znaliśmy prawa, kierujące niem, głębiej, 
dokładniej, z większą ilością szczegółów. 
Idźmy dalej. Powiadamy, że np. drgania 
ciała świecącego dlatego wywołują drganie 
eteru, źe pomiędzy cząsteczkami obu tych 
ciał działają pewne siły. Ozy nazwaliśmy 
istotnie tym razem przyczynę zjawiska, 
o którem mowa? Stanowczo nie, albowiem 
natychmiast powstaje pytanie, jakież jest 
pochodzenie owych sił, któremi obdarzamy 
cząsteczki materyi.

Rozumowanie, które szczegółowo przepro
wadziliśmy na naszym przykładzie, możemy 
powtórzyć w każdym innym przypadku. 
Zawsze dojdziemy do przekonania, że wszyst
ko, co o przyczynowości zjawisk natury po
wiedzieć możemy, ogranicza się do podania 
praw przebiegu tych zjawisk z mniejszą lub 
większą dokładnością. Wszystko, co potra
fimy uczynić, redukuje się do sprowadzenia 
przyczyn danego zjawiska do t. zw. „osta
tecznych przyczyn”.

W przykładzie, który szczegółowo rozpa
trzyliśmy, jako „przyczyny ostateczne” nale
ży uważać między innemi siły, działające po
między cząsteczkami ciał świecących i eteru. 
Oo o „przyczynach ostatecznych” wogóle da 
się powiedzieć, zobaczymy później.

Wracając do naszego przykładu, widzimy, 
że zastanawiając się kolejno nad przyczyną 
żywej barwy sukna, związku pomiędzy oświe
tleniem ciała a jego barwą (wogóle wyglą
dem), związku pomiędzy drganiem ciała 
świecącego a drganiem eteru, dochodzimy 
kolejno do opisania, t. j. poznania zjawiska, 
o którem mówimy, z coraz to większą do
kładnością, z coraz to większą ilością szcze
gółów. Jak  daleko na tej drodze zajść 
można? Od czego zależy dokładne pozna
nie zjawisk przyrody? Co powiedzieć mo
żemy o ostatecznych przyczynach zja
wisk przyrody? Rzecz oczywista, że gdy
byśmy o budowie atomistycznej ciał i o ist
nieniu eteru i t. d. nie posiadali żadnych 
wiadomości, to w szeregu przyczyn, jakie 
rozwinęliśmy w naszym przykładzie, musieli
byśmy się zatrzymać na pierwszej. Na py
tanie, dlaczego zmianie intensywności oświe
tlenia odpowiada zmiana barwy przedmiotu 
oświetlonego, nie mielibyśmy żadnej odpo
wiedzi. Stąd wniosek ogólny: im głębiej, 
bardziej szczegółowo poznajemy przedmiot

zjawisk natury, tem głębiej, bardziej szcze
gółowo poznać możemy prawa przyrody, tem 
dłuższem będzie pasmo przyczyn, tem póź
niej zostanie ono przerwano. „Przyczynami 
ostatecznemi” będą przyczyny praw, rządzą
cych wzajemnem działaniem na siebie ostat
nich, dalej już nie rozkładających się skład
ników materyi. Gdzież ich szukać? Jakie 
stadyum znajomości budowy materyi uwa
żać musimy za ostatnie?

Zanim pójdżiemy dalej, muszę jeszcze raz 
przypomnieć, że ciągle mówimy tylko o tych 
zjawiskach, zachodzących w świecie tworów 
nieożywionych i ożywionych, które nie są 
zjawiskami natury psychicznej.

(C. d. nast.).
Leon Lichtenstein, 

stud politechn.

Ą s  rozwoju 

o6je£fywów fofograflc^tiYcf).')

Najpierwotniejszym przedstawicielem przy
rządu fotograficznego jest ciemnia optyczna 
(camera obscura), t. j. ciemne pomieszczenie, 
opatrzone na jednej ze ścianek bocznych 
małym otworem, przez który wchodzą pro
mienie, pochodzące z zewnątrz znajdujących 
się ciał i dające na przeciwległej otworowi 
ściance odwrócony ich obraz. Ciemnia ta  
uważaną bywa zwykle, jako wynalazek wło- 
cha Giambattista della Porta (1538 —1615), 
mieszkańca Neapolu. Pochodzenie jej jest 
jednakże dawniejsze, gdyż opisuje już ją 
genialny Leonardo da Yinci (1452—1519), 
a także profesor wittenbergski, astronom 
Erasmus Reinhold, posługiwał się nią w ro 
ku 1540 przy obserwacyach zaćmienia słońca.

Jest rzeczą godną uwagi, że już Porta 
w roku 1589 starał się wynaleść odpowied
nią soczewkę, aby módz zwiększyć otwór

*) A rtykuł niniejszy stanowi streszczenie p ra 
cy prof. Schiffnera o historyi objektywów foto
graficznych, drukowanej w „Photograpliiscbes 
C en tra lb la tt” .
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ciemni i powiększyć zatem jasność obrazu. 
W  tym celu wybrał on płaskowypukłą so
czewkę, której płaska strona zwrócona była 
do przedmiotu. Komu jednak mamy do 
zawdzięczenia same soczewki, na to nie 
można dać wiarogodnej odpowiedzi, tembar- 
dziej, że według niektórych historyków 
i archeologów już w ruinach Niniwy miano 
znaleść podobną, płaskowypukłą, soczewkę, 
a wiadomo również, źe nasi rzymscy przod
kowie znali już soczewki z kryształu górskie
go i szkła. Westalskie dziewice mogły były 
święty ogień, gdy on przypadkowo zagaszo
nym został, tylko promieniami słońca zapa
lać. Arab Alhazen (um. 1038 r.) zdaje się 
jednak być pierwszym, który używał z całą 
świadomością soczewki o powierzchniach, zło
żonych z odcinków kuli, i stosował je jako 
szkła powiększające.

Sztuka szlifowania soczewek powstała i roz 
winęła się pierwotnie w Holandyi, gdzie też 
jest w trzynastem stuleciu wynaleziono szkła 
oczne. W roku 1590 niderlandczyk Zacha- 
ryasz Jansen zbudował mikroskop i w 1608 
Hans Lippershey objektyw astronomiczny. 
Obok tych dwu epokowych odkryć poszu
kiwali wszyscy optycy sposobów skompenso
wania błędów soczewek. Tutaj w pierwszym 
rzędzie zwrócono uwagę na chromatyczną 
aberacyę, polegającą na tem, że promienie 
po przejściu przez szkło zostają nietylko 
odchylone, lecz i rozłożone na składowe swe 
części. Jeszcze wszelki matematyk, fizyk 
i astronom J . Newton (1643— 1727) był zda
nia, że utworzenie achromatycznej pary so
czewek, t. j. wprowadzenie chromatycznej 
korekcyi, jest nie do osiągnięcia, gdyż, jak 
on sądził, odchylenie promieni jest w stosun
ku prostym do ich barwnego rozszczepiania. 
L. Euler (1703— 1783) utrzymywał odwrot
nie i wreszcie szwed Klingenstierna zakoń
czył spór, dowodząc w sposób niezaprze
czony, że Newton swe twierdzenie wypro
wadzał z błędnych założeń. Istnieją bowiem 
przezroczyste substancye, które mało odchy
lają promienie, a pomimo tego dają również 
szerokie widmo, jak inne przy większem od
chyleniu. Z tego też punktu widzenia wy
chodząc, przedsięwzięto próby w celu znale
zienia soczewek, któreby odchylając promie
nie, nie rozszczepiały ich jednakże na skła
dowe barwy. Cel ten osięgnął po raz pierw

szy anglik Chester More Hall, który z arna- 
torstwa poświęcał się studyom fizycznym. 
H all jednakże zachował swój sposób w zu
pełnej tajemnicy i dopiero znany optyk 
John Dollond ogłosił swe odkrycie, że po
łączenie pary soczewek, złożonej z crownu 
i flintu, pozwala usunąć chromatyczną abe- 
racyą i w ślad za tem skonstruował on 
w roku 1757 pierwszy achromatyczny ob
jektyw.

Sferyczną aberacyę, błąd, warunkowany 
sferycznemi powierzchniami soczewek, czę
ściowo poraź pierwszy usunął włoski optyk 
Gr. Amici w roku 1827 w swoim aplanatycz- 
nym mikroskopie.

Konstrukcyjna, instrumentalna optyka by
ła już więc względnie dość posunięta, gdy 
w r. 1839 wynaleziona została fotografia— 
pozostawało tu jednakże jeszcze wiele do 
zrobienia. W  pierwszych fotograficznych 
aparatach posługiwano się zwykle wklęsło- 
wypuklą soczewką, którą wklęsłą stroną 
zwracano w kierunku przedmiotu. Formę 
tę wprowadził w użycie anglik W. Wollaston 
w roku 1812 pod nazwą peryskopu; odkrył 
on również, źe odpowiednio umieszczona 
przed objektywem przesłona (diafragma) po
zwala o wiele lepiej regulować działanie 
przyrządu.

Podobne objektywy posiadają tę dobrą 
stronę, że mając tylko dwie odbijające po
wierzchnie nie osłabiają w sposób dający się 
zauważyć jasności obrazów; użycie ich jed
nak musi być bardzo ograniczone z tego 
powodu, że błędy, powstające wskutek sfe
rycznej i chromatycznej aberacyi, pozwalają 
tylko na wprowadzenie małych otwdrów. 
Według danych Monckhovena podobna so
czewka o ogniskowej f  mm. daje ostry obraz 
na płytce prostokątnej o dużej przekątni 
/ ’/4, gdy przytem przesłona o otworze /'/30 
umieszczona jest przed soczewką w odległo
ści f/5 mm. Ale juź Daguerre dał francu
skiemu optykowi Chevalier do skonstruowania 
objektyw, który składał się z dwu części, 
sklejonych każda z dwu soczewek. Typ ten 
jest achromatyczny i odpowiada będącym 
jeszcze w użyciu soczewkom do zdejmowania 
widoków.

Stare te objektywy jednakże posiadały 
zasadniczą słabą stronę, a mianowicie małą 
siłę świetlną; tak Daguerre np. zmuszony
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był wyświetlać (eksponować) przynajmniej 
20 minut. W chęci posiadania objektywów 
o większej jasności obrazu Towarzystwo fo
tograficzne francuskie ogłosiło w roku 1840 
konkurs z wysoką nagrodą. Do konkursu 
stanął naprzód Ob. Chevalier, który przed
stawił podwójny objektyw, którego tylna 
część mogła być użyta jako objektyw dla 
widoków i który przy pomocy dwu różnych | 
przednich części dawał rozmaite ogniskowe. 
Tym sposobem pierwszy Chevalier wprowa
dził w użycie podwójne objektywy; za ich 
wynalazcę jednak nie może on być uważa
my* gdy już przed nim J .  Draper, prof. 
w New-Yorku, który w marcu 1840 roku 
miał otrzymać pierwszy portret, był w po
siadaniu podobnego objektywu.

W otrzymaniu nagrody Chevalier znalazł 
poważnego przeciwnika w osobie wiedeńskie
go profesora J. Petzyala, którego objektyw 
ze względu na znacznie wyższy stopień ko- 
rekcyi błędów zasługuje na dłuższą uwagę. | 
Petzval (urodzony w r. 1807, umarł w 1891) 
był po ukończeniu uniwersytetu w Buda
peszcie powołany na profesora matematyki j 
wyższej w uniwersytecie wiedeńskim i tu [ 
wszedł w bliższą znajomość z prof. A. Etting- J 
hausenem, który go obznajmił ze sposobami 
rachowania objektywów i teoryą instrumen
tów optycznych. Ettinghausen przebywał 
pewien czas specyalnie w Paryżu, aby się 
wtajemniczyć w postępy optyki fotograficz
nej przez Daguerrea i Chevalier, a po swym 
powrocie stamtąd pobudził Petzvala do roz
poczęcia rachunków w celu wynalezienia no
wego objektywu o dużej sile świetlnej. Nie
zbędne dla rachunków dokładne dane co do 
wielkości współczynników załamania, będą
cych podówczas w użyciu szkieł optycznych, 
a również i ich stanu dyspersyi dostarczył 
młodemu matematykowi wiedeński optyk 
Yoitglander. W niedługim czasie potem ra 
chunki były ukończone i Voitglander pod 
kierunkiem Petzvala skonstruował jeden 
portretowy i jeden objektyw dla widoków. 
Objektywy te zostały następnie zbadane j  

przez A. Martin; szczególnie doskonałym j  

okazał się objektyw portretowy, ale i drugi 
znamionował też na tein polu postęp rze
telny.

Objektyw portretowy składał się z achro- 
matycznego menisku, który ze swej strony

| zawierał dwuwypukłą soczewkę z crownglasu 
j  i drugą prawie płaskowklęsłą soczewkę 
j  z flintglasu, i dalej z kombinacyi drugiego 
j  rozpraszającego promienie menisku (flintu) 

z drugą również dwuwypukłą crownglasową 
soczewką. Ogniskowa tego objektywu wy
nosiła 149 mm, średnica przedniej części 
40,6 mm, tylnej 42,9 mm, a otwór względny 
stanowił 1 : 3,7.

Objektyw portretowy Petzyala cieszył się 
zupełnie zasłużonem powodzeniem, a w szcze
gólności rząd austryacki tak się zaintereso
wał badaniami Petzvala, że dał mu dzie
sięciu zdolnych rachmistrzów do rozporzą
dzenia. Tylko bowiem odpowiednie i w od
powiedniej liczbie przeprowadzone rachunki 
pozwalały ideom teoretycznym znaleść za
stosowanie praktyczne. Petzval postawił 
sobie dalej następujące zadanie : Dany jest 
dowolny system załamujących obrotowych 
powierzchni o wspólnej osi. Promień o do
wolnym kierunku pada w dowolnym punkcie 
na pierwszą z tych powierzchni, zostaje 
przez nią, jak również przy przejściu przez 
wszystkie inne, załamany i przecina wresz
cie po wyjściu z ostatniej oś optyczną w pew
nym określonym punkcie. Należy otóż zna
leść położenie tego punktu obrazu przy po
mocy danych, określających punkt padania 
i położenia padającego promienia. Dla 
otrzymania szukanego obrazu otrzymują się 
równania warunkowe rozmaitego rzędu. 
W równaniach tych figurują wielkości dwu 
rodzajów: a) takie, które są uwarunkowane po
stacią załamujących powierzchni i, ponieważ 
te są zwykle sferyczne, nazywane są warun
kami aberacyi sferycznej i b) takie, które 
odpowiadają rozmaitym załamaniom rozmai
tych promieni i przeto obejmują korekcyą 
chromatyczną.

Aby otrzymać obraz z dokładnością do 
wielkości rzędu 5-go, muszą znikać lub wza
jemnie kompensować się wielkości rzędów 
niższych, co w teoryi Petzyala prowadziło do 
8 równań warunkowych; obraz 7-go rzędu 
wymagał wypełnienia 27 równań; wielu zaś 
i wielce skomplikowanym wyrazom 9-go rzę
du zadosyć uczynić—powiada Petzral—prze
chodzi już prawie ludzkie siły.

Łatwem było do przewidzenia, że z anali
zy wyżej wspomnianych równań warunko
wych jest mo'żebnem wyprowadzenie wielu
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•dotychczas nieznanych ważnych praw dio- 
ptryki. Tak np. okazało się, że osięgnięcie 
obrazu wyżej 5-go stopnia jest niemożliwe, 
jeżeli układ składa się z jednego tylko sze
regu, chociażby nawet wielu soczewek. Dla 
osięgnięcia tego celu jest zwłaszcza niezbęd
ne rozdzielanie objektywu na dwie lub więcej 
części. Inne znowu prawo, szczególniej waż
ne ze względu na swą ogólność i prostotę, 
jest następujące : „Odwrotna wartość pro
mienia krzywizny geometrycznego miejsca 
punktów obrazu w wierzchołku równa się 
eumie iloczynów z odwrotnych wartości ogni
skowych na odwrotne wartości współczynni
ków załamania oddzielnych części objekty
wu, t. j.

- i - = ^ + - L _ + - ^ -  +  ...R  n f  n if l n 2f2

Aby otrzymać na matówce obraz ostry aż 
po brzegi, należy, aby ten ostatni był płaski, 
t .  j. że dla celów fotograficznych powinno 
być R =  o o ,  i zatem dla objektywu foto
graficznego należy zachować warunek

1 1 1
n t n if i n iTz

a w tym celu trzeba starać się na drodze ra 
chunkowej o to, aby zbierające i rozprasza
jące części objektywu w sumie warunek ten 
zachowywały. Godną uwagi jest również 
metoda wyrównywania, zapomocą której 
Petzyal starał się usuwać pozostające błędy 
objektywu. Te i podobne badania teore
tyczne pokazały jak dalece pewną i prowa
dzącą do celu jest droga rachunkowa, leżąca 
obecnie w zasadzie optyki instrumentalnej. 
Obliczone na drodze matematycznej przez 
Petzvala objektywy okazały się takiemi 
w praktyce, jak tego wymagała teorya, co 
stwierdzało doświadczalnie rzetelność poczy
nionych założeń.

Petzyal powierzył pierwotnie wypełnianie 
swych objektywów P. Voigtlanderowi, z któ
rym jednak następnie wskutek nieporozu
mień finansowej natury zerwał i wszedł 
w stosunki najpierw z mechanikiem W aiz- j 
lsm, a następnie z Ditzlerem. W r. 1857 
Petzyal obrachował nowy objektyw, który 
przeznaczył specyalnie do zdejmowania wi- I

doków, budynków i map. Nie odznaczał się 
on wprawdzie taką jasnością, jak objektyw 
portretowy, posiadał jednak rozległe pole 
obrazu o kącie 42° i zalecał się wreszcie 
tem, że obrazy aź po brzegi były jednakowo 
jasne.

Widownią dalszego rozwinięcia fotoopty- 
ki i teoryi objektywów fotograficznych jest 
z kolei Monachium, gdzie w r. 1855 d-r Adolf 
Steinheil (1832—1893) założył pracownię 
optyczno-astronomiczną. W r. 1865 skon
struował on symetryczny objektyw-peryskop, 
który składał się z dwu prostych meni- 
sków z crownglasu i nie był z tego powodu 
chromatycznie poprawiony, posiadał zato 
jednak możliwie płaskie pole obrazu o kącie 
90°. Objektyw ten posiada wiele podobień
stwa do objektywu Buscha, t. zw. pantosko- 
pu, w którym jednakże błąd chromatyczny 
jest poprawiony.

Większe znaczenie jednak ma inny rodzaj 
objektywów, które d-r A. Steinhel w r. 1866 
skonstruował na zasadzie nowowyprowadzo- 
nych wzorów matematyka L. Seidla. Objek- 
tywem tym jest mianowicie znany powszech
nie aplanat. Składa się on z dwu symetrycz
nych części, z których każda zawiera dwa 
meniski z flintglasu, zewnętrzny ujemny 
i wewnętrzny dodatni. Budowane na tej 
zasadzie objektywy, a mianowicie portreto
we, dla widoków, grupowe i szerokokątne, 
odznaczają się nadto jasnością i są względ
nie bardzo głębokie.

Słabą stroną dotychczasowej optyki foto
graficznej i konstruowanych przez nią objek
tywów był brak odpowiednich szkieł optycz
nych o ściśle określonych i wskazanych 
własnościach. Pierwszy też już znany fizyk 
Fraunhofer starał się temu złemu zaradzić, 
lecz ostateczny impuls w tej mierze wyszedł 
dopiero z Jeny.

Tutaj w roku 1846 młody mechanik K a
rol Zeiss otworzył małą pracownią optyczną 
i postawił sobie za zadanie na zasadzie do
tychczas wiadomych danych budować moż
liwie doskonałe optyczne instrumenty. W i
dząc ich niedostateczność i uznając potrzebę 
racyonalniejszych naukowych metod zwró
cił się Zeiss do znanego fizyka i astro
noma E. Abbe z prośbą o pomoc naukową. 
E. Abbe, obejmując już wówczas katedrę 
astronomii w uniwersytecie jenajskim, pro
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pozycją tę chętnie przyjął i wstąpił do fir
my, jako naukowy współpracownik. Jeszcze 
przed nim L. Seidel i J .  Petzyal wykazywali 
niezdędność nowych szkieł optycznych, Abbe 
zaś podniósł tę kwestyą raz jeszcze i z więk
szą energią. W  roku 1878 E. Abbe wszedł 
w tym celu w stosunki z chemikiem O. Schot- 
tem, który opierając się na podstawach do
świadczalnych i teoretycznych zajmował się 
przygotowaniem możliwie różnorodnych szkieł 
optycznych o ściśle wskazanych fizycznych 
własnościach. D -r Abbe badał natomiast 
szklą na drodze spektrometrycznej i określał 
ich stałe optyczne. Rezultaty tej pracy 
były bardzo owocne i w roku 1886 urządzona 
zostata w Jenie znana dziś powszechnie 
szklarnia Schotta, która wydaniem katalogu 
szkieł jenajskich umożliwiła dalszy postęp 
objektywów fotograficznych.

Cały szereg rachujących optyków począł 
tedy stosować do wyrobu objektywów no
we szkła jenajskie i tu należy wspomnieć
H. Schroedera, A. Miethe, D. Kaempfera, 
floegha, a przedewszystkiem P. Rudolpha. 
Ten ostatni po ukończeniu uniwersytetu 
w Jenie, wstąpił tpjako współpracownik nau
kowy do firmy Zeiss i pod kierunkiem 
E. Abbego studyował rachunkową optykę 
i teoryą instrumentów optycznych. Początko
wo zajęty rachowaniem mikroskopów, prze
rzucił się następnie do fotooptyki i od roku 
1888 zajął się samodzielnie objektywami 
fotograficznemi. Tutaj postawił sobie on za 
zadanie, jeżeli już nie usunąć, to przynaj- 
mniej możliwie zmniejszyć główny błąd do
tychczasowych objektywów, a mianowicie psu
jący ostrość'obrazu astygmatyzm; ogromny 
materyał rachunkowy, który on w tym celu 
zebrał, doprowadził go do wniosku, że astyg
matyzm zależny jest od różnicy współczyn
ników załamania użytego w każdej oddziel
nej części objektywu crownu i flintu. Na 
zasadzie też tych rachunków skonstruował 
on słynne obecnie konstrukcye anastygma- 
tyczne, wśród których podwójne symetrycz
ne anastygmaty tak głośnym cieszą się 
uznaniem. Słuszna ta  sława i ogromny po- 
kup, jakie znalazły anastygmatyczne kon
strukcye, wzbudził zazdrość ze strony innych 
konkurencyjnych firm niemieckich, a z tych 
zaś szczególniej opartej na reklamie ber
lińskiej fabryki Goerza, która puszczając

w obieg swe podwójne anastygmaty, skon
struowane już dawniej przez Rudolpha w Je 
nie, chciała nawet podać w wątpliwość 
niezaprzeczone pierwszeństwo tego ostat
niego.

Metodą Rudolpha obrachowane zostały 
również anastygmaty przez Steinheila (na
zwane orthostygmatami) i Collineary przez 
Kaempfera; objektywy te jednak stoją nieco 
niżej od Zaissowskicb, gdyż w nich korekcya 
anastygroatyczna nie jest tak ściśle przepro
wadzoną, jak w pierwszych.

Podając powyżej w streszczeniu pracę 
prof. Schiffnera, musimy w końcu ze swej. 
strony dodać, źe i w Warszawie od roku 
istnieje i czynną jest fabryka „Fos’’, 
poświęcona wyrobowi instrumentów optycz
nych, wśród których objektywy fotograficzne 
pierwsze miejsce zajmują. Fabrykacya opar
ta jest na naukowych podstawach zgodnie 
z duchem nowoczesnej fotooptyki i z tech
nicznej strony odpowiada również najzupeł
niej wymaganym warunkom. Wykonany 
w fabryce „Fos” według obliczeń p. A. Gins- 
berga objektyw Planistygmat należy do typu 
podwójnych anastygmatów,' t. j. do typu naj
wyżej obecnie cenionych i przedstawiających 
ostatni wyraz postępu fotograficznych objek
tywów.

W planistygmacie „Fos” znalazły prócz 
tego zastosowania nowe szkła, świeżo do
piero otrzymane w Jenie, wskutek czego 
anastygmatyczna korekcya, a co za tem 
idzie, ostrość obrazu, jeszcze w wyższym 
stopniu, jak wskazały odpowiednie doświad
czenia, osięgniętą tu została.

Uprzytomniając sobie w końcu cały rys 
postępowego rozwoju fotooptyki,® widzimy 
jasno, jaki zasadniczy i przemożny wpływ 
miała w tej dziedzinie teorya na rozwój 
i doskonalenie się objektywów fotograficz
nych; można nawet powiedzieć że tu rozwój 
metod matematycznych wprost był mierni
kiem postępu i że tylko suchym wzorom 
dioptryki i wydoskonaleniu metod rachunko
wych zawdzięcza fotooptyka tak dziś ju& 
doskonałe obrazy fotograficzne.

G.
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Z zagadnień mechaniki 
rozwoju.

Wiadomo dziś powszechnie, że ciało wszyst
kich ustrojów wielokomórkowych, wraz ze 
wszystkiemi, tak często cudownie fzłożonemi 
narządami ich, powstaje z jednej, pojedyn
czej komórki—zapłodnioniej komórki jajo
wej. Komórka ta, drogą, wielokrotnego po
działu, rozpada się [na niezliczoną ilość ko
mórek pochodnych, które grupując się roz
maicie, drogą różnicowania budowy swej 
oraz czynności,—tworzą wreszcie ciało nowej 
postaci zwierzęcej.

Tak więc zasadniczym punktem wyjścia 
wszystkich procesów rozwojowych, jest po
dział komórki jajowej. Nic więc dziwnego, 
że w czasach ostatnich wielu biologów zwró
ciło baczną uwagę na mechanizm brózdko- 
wania jaj u przedstawicieli rozmaitych grup 
układniczych świata zwierzęcego, starając 
się przedewszystkiem okreścić: jakie momen
ty wywierają najważniejszy wpływ na kieru
nek oraz następczość wzajemną ukazywania 
się brózd podziału w rozwijającem się jajku 
zwierzęcem, a także w rosnących i odnawia
jących się tkankach ustroju już wykształ
conego?

Pierwsze badania doświadczalne w tej 
mierze rozpoczął słynny Pfliiger. Dowiódł 
on, że przy nadaniu jajku żabiemu położenia 
ukośnego, t. j. takiego, gdy oś jajka, prze
chodząca przez środek ciemno zabarwio
nego „bieguna zwierzęcego”, zwróconego nor
malnie ku górze, oraz jasnego „bieguna 
dolnego”, zostaje odchylona od linii piono- 
nowej —kierunek obu pierwszych płaszczyzn 
podziału pozostaje mimo to ściśle pionowym. 
Pfliiger wyprowadzał stąd nader szerokie 
uogólnienia, dotyczące wogóle wpływu siły 
ciężkości na rozwój, lecz następnie O. Hert- 
wig na zasadzie spostrzeżeń swych nad roz
wojem szkarłupni (Echinodermata) dowiódł, 
że  pierwsze płaszczyzny podziału jaja mogą 
normalnie ukazywać się pod dowolnym kątem 
do kierunku dzałania siły ciężkości.

Następnie znany twórca „mechaniki roz
wojowej” W. Roux zauważył, że przy po- 
wolnem obracaniu jaj żabich na wirownicy

w płaszczyźnie pionowej—jaja te odbywają 
proces brózdkowania zupełnie normalnie. 
Born zaś wykazał, że przy dowolnem obra
caniu jaja skrzeków, główna masa zarodzi 
wraz z jądrem, jako posiadająca mniejszy 
ciężar właściwy od żółtka odżywczego—zaw
sze przemieści się wewnątrz błony jajowej 
w ten sposób, że znajdzie się u najwyższeg.0 

punktu jaja, i w tym też punkcie zawsze roz
pocznie się podział komórki jajowej. Tak 
więc siła ciężkości wpływa tylko pośrednio 
i ubocznie na kierunek pierwszych brózd 
podziału (fig. 1), głównym zaś czynnikiem 
jest tu położenie jądra  oraz otaczającej go 
czynnej masy zarodzi (czyli t. zw. dawniej 
„żółtka twórczego”).

Wysoce interesującemi są też doświadcze
nia nad działaniem ciśnienia, wywieranego 
w pewnych kierunkach na zaczynające dzie
lić się jajko. Tak np. przy ściskaniu jaja 
żabiego pomiędzy dwiema płytkami szklą-

Fig. 1. Ja je  żaby, odchylone w lewą stronę od! 
położenia normalnego.

0— biegun górny, u— biegun dolny. Linia UO 
przedstawia oś ja ja . n—jądro . Strzałka wska
zuje kierunek, podług którego przemieszcza się 
w tym przypadku jąd ro  komórki jajowej wraz 

z otaczającą go masą zarodzi. (Schemat).

nemi, pierwsze wrzeciono karyokinetyczne 
podziału zawsze układa się równolegle do 
płaszczyzny ściskających jaja  płytek, pierw- 
zaś brózda ukazuje się, naturalnie, w kierun
ku prostopadłym do tejże płaszczyzny i, za
zwyczaj, prostopadle do powierzchni ziemi. 
Druga zaś brózda pojawia się w płaszczyźnie 
poziomej o ile oś jaja  była ustawiona pio
nowo.—Widzimy więc, że wpływ siły cięż
kości został tu zrównoważony i nawet prze
zwyciężony przez wprowadzenie nowego czyn
nika, tak że kierunek dwu pierwszych płasz
czyzn podziału został w danem doświadczę- 
czeniu uwarunkowauy wyłącznie przez kie
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runek wywieranego na jajko ciśnienia. Tak 
samo można wywołać odchylenie pierwszej 
brózdy podziału od linii pionowej przez 
umieszczenie brózdkowatego jaja  w ustawio- 
wej pionowo rurce szklanej, o średnicy jaja 
samego: wówczas pierwsza płaszczyzna po
działu będzie zazwyczaj zupełnie po
zioma.

Pfliiger i Braem starają się objaśnić fakty 
powyższe, obserwowane przy rozwoju jaj 
żabich, pierwszy przy pomocy zasady naj
mniejszego oporu; drugi zaś -  oporu równo
miernego. Gdy wrzeciona istoty achromaty- 
nowej przy karyokinetycznym podziale jąder, 
w pierwszych stadyach brózdkowania ja ja  
żabiego, układają się w kierunku pozio
mym, to może to zależeć od jednakowego 
zewsząd oporu, jakie jądro w kierunku tym 
właśnie napotyka. Pionowe zaś ułożenie J  

wrzecion przy trzeciej, poziomej brózdzie | 
Pfliiger tłumaczy na zasadzie najmniejszego i 
oporu, gdyż w tym razie komórki sąsiednie j  
wywierają największe ciśnienie na wydłuża- j 
jące się "wrzeciono achromatynowe. Jeżeli 
zaś jajko podlega pewnemu określonemu ciś- j  

nieniu, działającemu w pewnym określonym | 
kierunku, i dzieli się w tym ze samym kierun- j  

ku, to tłumaczyć to można przez koniecz
ność dzielenia się w kierunku najmniejszego | 
oporu.

Braem starał się wyśledzić, kiedy i w ja 
kim momencie rozwoju występują obie przy
toczone zasady, lecz wszystkie te usiłowania 
musiały spełznąć na niczem wobec masy 
najzupełniej sprzecznych ze sobą faktów. 
Bardziej już prawdopodobnem, chociaż rów
nież nie ze wszystkiemi faktami się zgadza- 
jącem, jest przypuszczenie O. Hertwiga, 
mające się stosować nie tylko do mechaniz
mu brózdkujących jaj, lecz i do wszystkich 
wogóle komórek, w skład gotowych już tka
nek wchodzących. Hertwig przyjmuje za 
zasadę, że w jajku o postaci kulistej i o rów- 
nomiernem ułożeniu zarodzi i żółtka, oś 
wrzecionowa przy podziale leżącego w geo
metrycznym środku tegoż jaja  jądra, może 
ułożyć się w kierunku dowolnego promienia; 
zaś w komórce jajowej kształtu owalnego 
wrzeciono zawsze ułożyć się musi w kierunku 
osi dłuższej ciała komórkowego. Prócz tego 
w okrągłej tarczce protoplazmatycznej oś 
wrzeciona jądrowego może skierować się

wzdłuż dowolnego promienia w płaszczyznie 
równoległej do powierzchni, w tarczce zaś 
podłużnej, oś ta, pozostając równoległą do 
powierzchni, musi się ułożyć wzdłóż osi więk
szej owalu.

Zasady te w szczególności mogą być za
stosowane do znacznej większości obserwo
wanych faktów, lecz, niestety, nie do wszyst
kich. Nie tłumaczą one nam wcale róż
nych modyfikacyj brózdkowania w przy
padkach nierównomiernego ułożenia zarodzi 
i żółtka, oraz odśrodkowego położenia jądra. 
Dlaczego np. przy ekscentrycznem położeniu 
jąd ra  w jajkach skrzeków (Amphibra), ja ja  
te z początku odbywają brózdkowanie pra
widłowo, a zaś w jajach mięczaków blaszko- 
skrzelnych (Lamellibranchiata), przy ta- 
kiem samem ułożeniu jądra, widzimy brózd
kowanie w wysokim stopniu pogmatwane 
i nieprawidłowe?

jnediad

Fig. 2. Część wstęgi zarodkowej Mysis.

Komórki są tu  ulożoue prawidłowemi poprzecz- 
nemi i podłużnemi szeregami. W  trzech komór
kach ją d ra  dzielą się karyokinetycznie. W  sze
regach poprzecznych podział odbywa się w k ie 
runku również poprzecznym— na dwa szeregi 
równoległe. Nawiasy, z prawej umieszczone 
strony, wskazują wspólne pochodzenio objętych 
nimi komórek— od jednej m acierzystej. (Rysu

nek nawpół schematyczny).

Przytoczona wyżej hypoteza Hertwiga nie 
może również objaśnić i przypadków równo
miernego podziału komórek z centralnie 
ułożonem jądrem. Z przypuszczeń jego wy
pada wniosek, źe osi dwu następująch po 
sobie wrzecion podziału (komórki macierzy
stej i pochodnej) nigdy nie mogą leżeć w jed
nym i tym samym kierunku, jeżeli oś całego 
ciała komórki pochodnej, wspólna poprzed
niej osi komórki macierzystej, stała się, wsku
tek podziału tej ostatniej—najkrótszą osią 
komórki pochodnej. Mimo to napotyka-
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my znaczną ilość przypadków, gdzie w rze
czywistości dzieje się wprost odwrotnie. 
Za przykład służyć może ułożenie komórek 
na „wstędze zarodkowej” niektórych raków 
(Mysis)—fig. 2. Zewnętrzna warstwa ko
mórek dzieli się tu nader energicznie, w jed
nej płaszczyźnie, i wszystkie wrzeciona ją 
drowe układają się wzdłuż osi podłużnej 
całego ciała zarodka, tak że płaszczyzny po- j  
działu są do tejże osi stale prostopadłe, j  

Tym więc sposobem każda z nowych komó
rek pochodnych podlega znacznemu ciśnieniu 
z przodu i z tyłu, wywieranemu przez jej 
sąsiadki, a mimo to każdy nowy podział 
w tym samym wciąż się odbywa kierunku. 
Po każdym podziale komórki pochodne prze
chodzą przez okres spokoju, podczas którego 
rosną tak, źe podłużne osi ich stają się 
równemi poprzecznym, poczem dopiero na
stępuje nowy podział. Toż samo zja
wisko daje się zresztą zauważyć i przy 
wzroście zwyczajnego nabłonka walcowa
tego.

Zestawiając to wszystko, cośmy powie
dzieli o próbkach wyjaśnienia działania pro
stych mechanicznych czynników na rozwój 
ustrojów zwierzęcych, musimy dość do wnio
sku, że pomimo licznych w tej mierze poszu
kiwań sprawy te pozostają jeszcze wysoce 
zagadkowemi i nie wyjaśnionemi. I  nic 
dziwnego: dotychczasowe bowiem metody 
badania, jakiemi posługuje się nauka o życiu, 
są, za wyłączeniem do pewnego stopnia me
tod fizyologicznych,—zbyt grubemi w sto
sunku do nieskończenej zawiłości i złożoności 
badanego podścieliska żywego. Mimo to 
jednak, mimo całej niedoskonałości przyrzą
dów i metod, badania doświadczalne nad 
rozwojem postaci żywych dały nam w cza
sach ostatnich znaczny zapas faktów nader 
cennych, i chociaż fakty te nie tłumaczą nam 
dotąd wielu zagadnień zasadniczych—sta
nowią one jednak trwałą podwalinę zaczy
nającej się rozwijać „morfologii przyczyno
wej”, jako głównego dzisiaj kierunku w bio
logii, który niewątpliwie zostanie jako taki 
przekazany pracownikom nadchodzącego stu
lecia.

Jan  Tur.

IX Zjazd lekarzy i przyrodników polskich.

SPRAWOZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W SEKCYACH.

II. Sekcya chemiczna.

Posiedzenie I z dnia 21 lipca, sobota, godz. 4 
po południu.

Osób obecnych 42.
Prof. J . Schramm otwiera posiedzenie, zapra

szając na przewodniczącego prof. Br. Radziszew
skiego, a na sekretarza p. W ładysława Piotrow- 

) skiego (W arszawa).
1. P. Jan  Zaleski (P e tersb u rg ): „O hemi-

nie” . Praca ta  została wykonana wspólnie 
przez p. Zaleskiego i prof. Nenckiego. Autoro-

| wie otrzymywali heminę metodą Nenckiego 
j  i Sieberta i metodą Teichmanna. Te prepa

raty  udało się przekrystalizować z wrącego 
kwasu octowego, nasyconego solą kuchenną. 
Kwas octowy da się zastąpić także kwasem ma
glowym. Produkty krystalizacyi są zupełnie iden
tyczne: rozpuszczalne w słabych ługach i amo- 

j  niaku, nierozpuszczalne zaś w chloroformie.
Kryształy należą do układu trójskosnego. Ana- 

J  liza wykazuje wzór C34H330 4N4FeCl. Prof. Nen- 
J cki podał dawniej dla heminy wzór C32H31N4Fe 

C103. Hemina Teichmanna różni się więc o j e 
den acetyl od heminy Nenckiego: C34H330 4N4 
Fe Cl =  C32H30N4FeC102(0C0CH 3). Przy zmie
nionych warunkach krystalizacyi (nie w kwa
sie octowym, lecz w ogrzanych alkoholo
wych roztworach HC1, np. metylowym, etylowym, 
amylowym), otrzymujemy kryształy inne od 
Teichmanowskich. Przy małej zawartości HC1 
otrzymujemy tabliczki sześcioboczne, przy 10°/o 
HC1 otrzymuje się gwiazdki i kulki. Te krysz
tały różnią się swemi własnościami od poprzed
nich acetylowych Teichmanowskich. Są one 
mono- i dieterami. Hemina Teichmanna zawiera 
więc dwa hydroksyle wolne, które mogą być za
stąpione rodnikami alkilowymi. Z acetonu otrzy
muje się kryształy włoskowate, niezupełnie je d 
norodne.

2. Br. Znatowicz : „Nitrowanie chlorowco
pochodnych węglowodorów aromatycznych zapo
mocą N 02Ag” . Działanie N 02Ag na pochodne 
chlorowcowe aromatyczne, wbrew ogólnie przy
ję tem u mniemaniu, odbywa się wogóle łatwo 
i zwykle zupełnie gładko. Ze szczególną łatwo
ścią jod  ustępuje zupełnie miejsca grupie N 02, 
co autor sprawdził na kilku związkach jodo
wych. Jeżeli zaś użyjemy nie jodowęglowodoru,

I lecz związku, w którym i inne atomy wodoru 
j  przy pierścieniu są ju ż  zastąpione, np. jakiego- 
J kol wiek jodofenolu, reakcya odbywa się tak ła 

two i szybko, że w pewnych razach przyjm uje 
] charakter prawie wybuchowy. Jako przykład
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podobnego działania p. Znatowicz przedstawił 
zjawiska, zachodzące przy  zetknięciu C6H410H 
z N 02Ag w różnych warunkach tem peratury, 
polecając tę reakcyą jako  doświadczenie wy
kładowe.

Po kilkominutowej pauzie przemawia :
3. Br. Znatowicz : „Kilka notatek z p rak 

tyk i chemicznej” . P . Zn. przedstaw ił zebranym 
okazy otrzymanego przez siebie nitroantracenu 
i produktów jego redukcyi, a także włókna zwie
rzęce, wybarwione pochodnemi amidoantracenu. 
Następnie okazał model opłóczki, której używa do 
nitrowania węglowodorów aromatycznych w stanie 
pary zapomocą NOaH i p reparaty  przygotowa
nych tą  drogą związków nitrowych. Dalej 
przedstawił modelo ogniw, w których p rąd  po
wstaje skutkiem rozmaitych reakcyj ze zw iązka
mi organicznemi. W reszcie opisał metodę ła 
twego otrzymywania antracenu w stanie dosko
nale czystym i bazbarwnego przeez działanie na 
antracen surowy wodorem w środowisku kwa- 
śnem i okazał tak  przygotowany p repara t an tra 
cenu.

4. L. Marchlewski (K raków ): „Chemia chlo
rofilu”. A utor podaje sposób otrzym ania chlo
rofilu w stanie czystym, oparty  na różnych roz- 
puszczalneściach składników surowych wyciągów 
zielonych części liści w alkoholu i siarcz
ku węgla. K rytykuje metodę Oatleya, mającą 
prowadzić do tego samego celu, w rzeczywisto
ści jednak dającą pochodną chlorofilu, zbliżoną 
do alkochrolofilu. Następnie au tor wyjaśnia 
działanie kwasów i alkalij na chlorofil. Ciało to 
ulega pod wpływem wspomnianych czynników 
głębokim przemianom, a nie tworzy, ja k  chcą 
niektórzy pisarze, li tylko chlororodanu, względ
nie związku z alkaliami. Zdanie to autor opiera 
na szczegółowem studyum produktów  przemiany 
pierwszej i drugiej reakcyi, opisuje więc filo- 
ksantynę i filocyaninę z jednej strony i alkachlo- 
rofil, filotasninę i jej etery z drugiej. Następnie 
au tor opisuje wpływ stężonych alkalij na chlo
rofil, względnie jego pochodne w tem peraturach 
wysokich, przyczem otrzym uje się czerwone cia
ła, filorubinę i filoporfiryuę. W reszcie autor 
daje porównanie filoporfiryny i hematoporfi- 
ryny.

D -r St. Tołloczko : P rzyrząd  do oznaczeń 
ciężarów drobinowych w roztworach. —  Autor 
dem onstruje aparat własnego pomysłu do okre
ślania ciężaru drobinowego w roztworach, na za
sadzie obniżenia rozpuszczalności i objaśnia 
w krótkości jego teoryą, jako  też sposoby użycia 
i kalibrowania, przytem  podnosi jego prostotę 
i taniość 5 K. P rzyrząd służyć może nietylko 
do ścisłych pomiarów ciężarów drobinowych 
w roztworach eterowych, lecz także jako  aparat 
lekcyjny do demonstracyi p raw a obniżenia roz
puszczalności. — Szczegółowy opis znajduje się 
w Zeit. f. Phys. Chem. XX. 3 (1896).

Posiedzenie skończyło się o godz. 6 m. 35.

III. Sekcya mineralogii i geologii.

Posiedzenie z d. 21 lipca.

Obecnych 22.
Gospodarz sekcyi, prof. Szajnocha, powitaw

szy gości, zaproponował na przewodniczącego 
prof. d-ra Trejdosiewicza, co przez aklamacyą 
przyjęto. P rof. Trejdosiewicz zagaił posiedze
nie i zaprosił p. d-ra E . Zielińskiego do wygło
szenia odczytu :

„O wpływie drobnoustrojów na powstawanie 
pewnych zjawisk geologicznych” .

W śród pokładów soli kamiennej niezabarwio- 
nej znajdują się ogniska barwy niebieskiej lub 
czerwonawo-fioletowej. Pochodzenie tych ognisk 
dotąd nieznane. Hypotezy co do przyczyny za
barwienia nie wytrzymują krytyki. To jednak  
tylko pozostaje pewnem, że barwnik ten musi 
być pochodzenia organicznego. Na zasadzie, że 
zachowanie się barwnika tego je s t takież same, 
ja k  i barwnika z ognisk niebieskich lodu (dostar
czonego do pracowni szpitali warszawskich), a po
wstałego pod wpływem rozwoju laseczuika t. z w. 
niebieskiego mleka, autor przypuszcza, że i owe 
gniazda barwne soli musiały powstać wskutek 
rozwoju takiegoż drobnoustroju chromogen.

Przyjm ując tego rodzaju hypotezę, łatwo ob
jaśnić można wszelkie cechy fizyczne soli nie
bieskiej, oraz nie wpaść w wyraźny rozdźwięk 
z danymi geologicznemi co do tworzenia się po
kładów soli. W szystko pozwala przypuszczać, 
że w owej epoce były wszelkie warunki rozm na
żania się bakteryj. Badania morza w tym kie
runku dzisiaj potwierdzają hypotezę.

Po wykładzie wywiązała się ożywiona dy- 
skusya, w której prócz prelegenta brali udział 
prof, Szajnocha, prof. Trejdosiewicz, J. Góral. 
Przedmiotem dyskusyi była niemożliwość spraw
dzenia hypotezy zabarwienia soli za pośredni
ctwem drobnoustrojów, jako usuwająca się z pod 
obserwacyi bezpośredniej, przyczem zaznaczono, 
źe analogiczne zabarwienia innych minerałów da
ją  się zupełnie dobrze wytłumaczyć obecnością 
barwników nieorganicznych. Nie przecząc moż
liwości przypuszczenia, podniesionego przez pre
legenta, zaznaczono jednakże, ża nie wychodzi 
ono poza granice hypotezy.

Następnie przewodniczący udzielił głosu prof. 
d rowi Szajnosze, który demonstrował i objaś
niał ostatnie wyszłe z druku zeszyty atlasu geo
logicznego Galicyi i przedstawił obecny stan ro 
bót około wydawnictwa tegoż atlasu. Po wy
kładzie prof. Szajnochy przewodniczący zamknął 
posiedzenie.

Z powodu usprawiedilwionego spóźnienia się 
kilku  uczestników, następne posiedzenie nazna
czono na 23 b. m. z następującym porządkiem 
dziennym :

1) D -r J . G rzybowski: Ostatnie rezultaty  ba
dań nad mikrofauną piaskowców karpackich.
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2) D -r E . Romer : Asymetrya dolin jako dzie
ło erozyi i denudacyi.

3) D -r T. W iśniow ski: Kilka uwag o florze 
trzeciorzędowej w Galicyi.

IV. Sekcya zoologii i anatomii porównawczej.

Posiedzenie I  w sobotę, 21/V II, od godz. 4 do 
6 m. 20 popołudniu.

Osób obecnych 1 1 .
Gospodarz : prof. A. W ierzejski, sekretarz : 

d-r Tad. Garbowski.
Gospedarz otwiera posiedzenie i proponuje na 

prezesa d-ra Nusbauma, na zastępcę prof. Kul
czyńskiego.

Wybrani przyjmują, wybór.
N as‘ępuje refera t profesora d-ra J . Nusbauma 

p. t. „ Sprawa ujednostajnienia polskiej nomen
k latury  porównawczo-zoologicznej ” .

I . Doniosłość ustalenia słownictwa naukowego 
polskiego referent uzasadnia :

1 . tem, że duch języka naszego nie pozwala 
na przywłaszczania sobie żywcem terminów ła 
cińskich i dodawanie końcówek polskich.

2 . tem, że w trzech dzielnicach ziem polskich 
terminologia w innych tworzyła się warunkach; 
stąd trudność porozumienia.

I I . Co do tego, czy należy polszczyć wszyst
kie nazwy łacińskie, referent dochodzi do wnio
sku, że wszystkie terminy techniczne należy 
spolszczyć; zaś co do nomenklatury systematycz
nej należałoby utworzyć słownictwo polskie dla 
wszystkich nazw łacińskich typów, gromad i rzę 
dów, znanych wogóle w zoologii, co zaś dotyczę 
rodzin, rodzajów i gatunków, spolszczyć nazwy 
form żyjącycych w ziemiach polskich, a z zakra- 
jowych te tylko, które mają, większe znaczenie 
y/ morfologii porównawczej.

III. Co do poszczególnych zasad, jakich na
leży trzym uć się przy ustaleniu słownictwa pod 
nosi referent te  punkty:

1 . o ile należałoby opierać się na źródłoslo- 
wach czysto polskich;

2 . trzym ać się następujących zasad przewod
nich przy tworzeniu nomenklatury:

a) aby brzmienie polskie było o ile możności 
zbliżone do łacińskiego;

b) aby było dosłownym przekładem z łaciny, 
a  nie z innych języków;

c) aby term in polski był formą rzeczowniko
wą a nie przymiotnikową (np. tkankowce, głowo- 
nogi, zam iast: tkaakowe, głowonogie);

d) aby był możliwie krótki i raczej złożony 
aniżeli z dwu wyrazów się składający (np. pra- 
je lito  zamiast je lito  pierwotne);

e) aby o ile możności Uwzględnić nazwy lu d o 
we, zwłaszcza części ciała zwierząt domowych, 
oraz zwierząt pospolitych, w kraju  znanych lu 
dowi, przyczem jednak należy brać pod uwagę 
stronę estetyczną (np. usunąć należałoby wyrazy 
ja k  „gęba” , „zad” , „kaldunu i t. p );

f) aby każdy term in palski miał ścisłe uza
sadnienie lingwistyczne i

g) logiczne, wobec czego można i należy 
w wielu przypadkach odstąpić od zasady ,,b)”, 
t. j .  nie trzym ać się dosłownie przekładu z łaci
ny (np. metazoa-—tkankowce, mesozoa— dwu-

| warstwowce i t. d.
IV. Referent proponuje w tym celu zwołanie 

odpowiedniej komisyi.
Nad referatem  powyższym rozwinęła się na

der obszerna i ożywiona dyskusya, w której kil
kakrotnie zawierali głos pp. Garbowski, Hoyer, 
Kulczyński, Majewski, Natanson, Nusbaum, P rzy 
bylski i W ierzejski.

W rezultacie uchwalono jednogłośnie, względ
nie większością głosów wnioski następujące :

1. Sekcya zoologii i anatomii porównawczej 
uznaje potrzebę ustalenia nomenklatury i term i
nologii polskiej.

2. Sekcya je s t za oddzielnem traktowaniem 
sprawy nomenklatury a terminologii.

3. Sekcya postanawia wybras komisyą w spra
wie ustalenia terminoisgii polskiej po poprzed- 
niem porozumieniu się prezydyum z sekcyą ana- 
tomiczno fizyologiczną. (Za wybraniem komisyi 
w sprawie ustalenia nomenklatury głosowali ty l
ko pp. Garbowski, Majewski i Nusbaum).

VI. Sekcya przyrodniczo-rolnicza.

Posiedzenie I. Sobota godz. 4.

Gospodarz sekcyi, prof. E. Godlewski, otwiera 
zgromadzenie, wita obecnych i proponuje ua 
przewodniczących posiedzeń sekcyi prof. Stokla- 

j  sę z Pragi i p. Stanisława Chełchowskiego 
z Chojnowa, na sekretarzy posiedzeń d -ra  K. 
Rogóyskiego i d-ra S. Kozickiego. Prof. Sto- 
klasa zaznacza, że wybranie go na przewodni
czącego uważa za zaszczyt wyrażony nie sobie, 
lecz narodowi czeskiemu.

Przewodniczący posiedzenia prof. Stoklasa. 
Sekretarz : d-r Stanisław Kozicki.
Prócz członków sekcyi VI-ej wzięli w posie- 

dzoniu udział członkowie sekcyi botanicznej. 
W szystkich obecnych 26.

D r  Juliusz Stoklasa mówił „O denitryfikacyi” 
Po odczycie, wygłoszonym po czesku, wywią

zała się dyskusya, w której zabierali głos prof. 
E . Godlewski i prof. Mikulowski-Pomorski. P o 
czem wysłuchano referatu prof. Szulca z Dublan;

„O gradach w Galicyi” . Referent przedsta
wia rezu ltat swego opracowania gradobić w Ga
licyi z 18 lat, 1881— 1898. M ateryał, użyty 
do opracowania, pochodzi z wykazów gradobić, 
ogłaszanych corocznie przez d-ra Wierzbickiego 
w Sprawozdaniach Komisyi Fizyograficznej Aka
demii Umiejętności w Krakowie. Referent opra
cował liczbę wypadków gradowych według po 
wiatów sądowych i obliczając je  na 100  /cm.2 po
wierzchni. Rezultat obliczenia referent nazna- 

I czyi na mapie Galicyi i mapę tę przedstawił
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obecnym, uzasadniając je j układ odnośnemi 
liczbami.

W dyskusyi, jak a  się wywiązała, zabierał glos 
prof. Rostafiński, którem u odpowiadał referent, 
poczem przewodniczący zamknął posiedzenie, za
praszając obecnych na posiedzenie sekcyi bota
nicznej .

Sekcya XI Anatomiczno-fizyologiczna.

Posiedzenie I  w sobotę, d. 21 lipca o godz. 4 — 6
(Zakład fizyologiczny, ul. Grzegórzecka).

Przewodniczący: prof. dr. N. Cybulski i prof. 
dr, K. Kostanecki.

Sekretarz: d -r  A. Bochenek i d -r  S. Ma- 
ziarski.

Obecnych uczestników 14.
Prof. d-r Cybulski, jako  gospodarz zakładu 

fizyologicznego wita członków sekcyi w nowym, 
wszelkim wymogom nauki odpowiadającym za
kładzie i życzy pracom sekcyi jaknaj lepszych 
wyników. Następnie proponuje na przewodni
czących sekcyi na dalsze posiedzenia prof. d-ra
H. Hoyera, prof. d -ra  Kadyiego i prof. d-ra 
Becka, a na sekretarzy d ra  Burzyńskiego i Boi. 
Błażka.

Prof. d-r Hoyer (W arszawa) dziękuje za za
szczyt wybrania go przewodniczącym i z rado
ścią stwierdza rozwój nauk biologicznych, cze
go dowodem nietylko gmach ten wspania
ły, ale i liczne prace, z zakładów wychodzące. 
Jako dowód składa pierwsze arkusze drukujące
go się w W arszawie podręcznika polskiego hi- 
stologii, k tó ra  jeet owocem pracy zbiorowej ba
daczy warszawskich, krakowskich i lwowskich.

Następnie prof. d -r  H. Kadyi stawia wniosek, 
ażeby sekcyą anatomiczno-fizyologiczną połączyć 
z sekcyą zoologii i anatomii porównawczej, 
motywując swój wniosek ścislem powinowactwem 
tych gałęzi nauki. Po dyskusyi, w której zabierali 
głos prof. Kostanecki, Cybulski i Kadyi, uchwa
lono odbyć pierwsze i ostatnie posiedzenie w sali 
zakładu fizyologicznego, a inne razem z wymie- 
nionemi sekeyami w zakładzie zoologicznym 
(ul. św. Anny 6).

Wobec powyższej uchwały odbyły się na pierw- 
szem posiedzeniu odczyty jedynie z zakresu fizyo- 
logii w następującym  p o rzą d k u :

I. Prof. A. Beck (Lwów) : „Nowe spostrze
żenia nad galwanotropizmem. Przeciw antropo- 
morficznemu tłum aczeniu zjawisk galwanotropiz- 
mu występuje ostro Loeb. Doświadczenia au 
to ra  na kijankach potw ierdzają zapatrywania 
Loeba na przyczyny galwanotropizmu. Autor 
badał mianowicie, jak i wpływ wywierają niektóre 
trucizny działające na układ nerwowy (strych
nina, alkohol, chloral, eter, chloroform), na wy
stępowanie galwanotropizm u. Okazało się, że 
strychnina nie wywiera prawie żadnego wpływu, 
a pod działaniem środków, obniżających pobud

liwość układu nerwowego centralnego występuje 
wprawdzie słabsza reakeya zwierząt, ale dopiero 
po dużych dawkach, gdy już  zatrucie je s t bardzo 
znaczne. W ynikałoby więc z tego, że przym u
sowe ustawienie się zwierzęcia pod wpływem 
ptądu  je s t raczej następstwem działania p rądu  
na nerwy obwodowe i na mięśnie, niż na układ 
nerwowy centralny.

Dyskusyi nie było.
II. Boi. Błażek (Lwów) : „Nowe spostrzeże

nia nad nużeniem się mięśnia” . (Badania zapo
mocą myografu automatycznego). A utor przed
stawił wyniki doświadczeń, robionych w miesią
cach zimowych r. 1900 w zakładzie fizyólogicz- 
nym we Lwowie, nad przebiegiem pracy mięśnia 
aż do zupełnego jego znużenia. P rzyrząd zbu
dowany w tym celu miał za zadanie umożliwić 
drażnienie mięśnia ściśle w chwili, gdy ten już 
powrócił do pierwotnego stanu rozkurczu. D raż
nienie było automatyczne, to znaczy, mięsień ro z 
kurczywszy się, sam prąd  zamykał, tak, że po
między jednem podrażnieniam a drugiem nie było 
czasu, w którymby mięśń mógł wypocząć. P rzy
rząd ten nazwanym został przez autora myogra- 
fem automatycznym.

Wyniki licznego szeregu doświadczeń, robio
nych na mięśniach żaby, dają się ująć w nastę
pujące prawidło nużenia się mięśnia drażnionego 
wprost prądem indukcyjnym :

Skurcze z początku są bardzo energiczne, 
a rozkurcz trw a krótko; później wysokość sku r
czów nagle spada, przy równoczesnem zwiększe
niu czasu ich trwania. Ten objaw ostatni trwa 
dalej, wysokość skurczów jednakowoż rośnie, tak 
że często dosięga wysokości skurczów początko
wych. Potem następuje stały ich spadek, aż do 
stanu, w którym mięsień przy stałej podniecie 
przestaje się kurczyć. Częstość skurczów jed 
nakowoż pod koniec znowu wzrasta, a chwilę 
ustania skurczów poprzedza czas, w którym są 
one bardzo częste, lecz niknąco niskie.

Obliczona ilość produkowanej pracy przez 
kurczący się mięsień spada stale od początku ku 
końcowi. Spadek ten je s t bardzo nagły w okre
sie, gdy wysokość skurczów nagle maleje.

D ruga serya doświadczeń, robionych tym sa
mym, co pierwsze, przyrządem, dotyczyła badań 
nad okresem utajonego podrażnienia.

Z tych doświadczeń okazała się zasada stałego 
wzrostu okresu utajonego podrażnienia, a co do 
czasu trwania skurczów, to doświadczenia te po
tw ierdziły w zupełności wyniki, otrzym ane przy  
badaniach poprzednio omawianych.

W dyskusyi'prof. Cybulski zaznacza, że w p ra
cach Ficka przy  drażnieniu mięśnia prądem  
przerywanym udało się otrzymać mniej więcej 
podobne krzywe. P rzy własnych doświadcze
niach, wykonywanych z pomocą kondensatorów, 
otrzymywał rezultany odmienne, stały spadek 
skurczów mięśnia, przyczem pokazał odpowied
nie krzywe.
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III. Profesor d-r N, Cybulski (Kraków) : 
BW sprawie badania wahania wstecznego” . 
W ahanie wsteczne je s t objawem stanu czynnego, 
zjawia się tylko w nerwach żywych i zdolnych 
do czynności. Wszystkie obserwacye wahaniu 
wstecznego na martwych nerwach były następ
stwem nieodpowiednich warunków doświadcze
nia. Wychylenie lusterka w galwanometrze imi
tu je  wahanie wsteczne, w martwych nerwach 
można otrzymać tylko wtedy, jeżeli drażnimy 
nerw prądem przerywanym w Wysokiem napięciu 
i w niewielkiej odległości. Wynik w galwano
m etrze w tym wypadku je s t następstwem p rze
wagi wpływu stanu katelektrotonicznego nad an- 
elektrotonicznym, co w pewnym okresie zmian 
pośmiertnych w nerwach je s t zjawiskiem stałem. 
Dlatego, ażeby odróżnić wahanie wsteczne od 
działania katelektrotonicznego potrzeba używać 
albo prądu przerywanego, jednokierunkowego 
o dowolnem natężeniu, albo rozbrojeń kondensa
tora. Jeżeli mamy do czynienia z wahaniem 
wstecznem, to  zmiana kierunku prądu drażniące
go pozostaje bez wpływu. Jeżeli zaś występują 
prądy elektryczne, to kierunek wychylenia gal- 
wanometru staje się zależnym od kierunku p rą
du drażniącego. Tak zwane wahanie dodat
nie je s t tylko następstwem prądu anelekrotonicz- 
nego i jako  objaw czynności nerwu nie istnieje 
wcale.

Drażnienie mechaniczne lub chemiczne m ar
twych nerwów, o ile nie wywołuje ani zmian 
w ułożeniu nerwów na elektrodach, ani też nie 
działa wprost na elektrody chemicznie, żadnych 
śladów wahania wstecznego nie daje.

W  dyskusyi prof. Beck podziela zapatrywania 
prelegenta i wyraża wdzięczność za prace nad 
sprawą wahania wstecznego, zwraca jednak 
uwagę, że w wypadkach, w których kontrolne 
doświadczenia z drażnieniem mechanicznem dają 
wyniki dodatnie, można, używając większych 
odległości cewek, z wahań wywołanych drażnie
niem cewką, wysnuwać wnioski o istnieniu waha
nia wstecznego.

Prof. Cybulski zaprzecza, że cewka indukcyj
na należy do przyrządów, w których natężenie 
prądu może się zmieniać wskutek nam bliżej nie
znanych ^warunków, z tego powodu nie nadaje 
się do badań ktak  subtelnych, jakiemi są badania 
wahania wstecznego.

D r J. Sosnowski zgadza się z prof. Cybul
skim i podnosi, że tylko prąd przerywany 
jednokierunkowy lub rozbrojenia kondensatora 
mogą wykazać istnienie wahania wstecznego. 
P rzy badaniach wahania wstecznego w nerwach 
grubych np. w nerwie kulszowym królika, cewki 
indukcyjnej absolutnie używać nie można, gdyż 
prądy elektrotoniczne rozchodzą się w nich na 
bardzo wielkiej przestrzeni.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Termometry kwarcowe. Przed k ilkuna
stu ju ż  laty Boys zdołał wyciągnąć kwarc w nici 
nader cienkie, doświadczenie zaś to prowadzi 
bezpośrednio do wniosku, że przed zupełnem 
stopieniem kwarc przechodzi przez stan cias- 
towaty; ciało to zatem zachowuje się jak  szkło,, 
a p. A. Dufour przekonał się, że rzeczywiście 

[ daje się przerabiać i że można go do różnych 
celów używać. Na końcu płomienia dmuchawki 

I tlenowodornej kwarc topi się zupełnie, ale we
wnątrz płomienia staje się tylko miękkim i daje 
się wyciągać w rury, które stanowią wyborny 

| materyał na termometry do wysokich tem peratur. 
Jako cieczy zaś termometrycznej do napełniania 
ru r  kwarcowych p. Dufour użył cyny, metal ten 

j  bowiem topi się w tem peraturze dostatecznie 
| niskiej, nie wywiązuje pary wyraźnej, dopóki nie 
j  rozgrzeje się do czerwoności, a przy krzepnięciu 

zmniejsza swą objętość. Z takich więc niezwy
kłych materyałów p. Dufour zbudował ter- 

j  mometr dla tem peratur od 240° do 580°r 
ponieważ wszakże kwarc mięknie dopiero mię
dzy 10 0 0  a 1 200°, term om etr kwarcowo- 

j  cynowy mógłby służyć przynajmniej do 900°. 
Jeżeli term om etr napełniony je st cyną cie
kłą po starannem  opróżnieniu z powietrza, 
słup metalu zakończony je s t połyskującym 
meniskiem, dającym się wyraźnie dojrzeć. 
P. Dufour napełniał zresztą term om etry swe 
i rtęcią w nadziei, że punkt zera nie będzie 
w nich ulegał przesuwaniu, jak  w termometrach 
szklanych; sądzi też, że kwarc da się użyff 
korzystnie na rury  Geisslera.

T .R .

OBJAW Y ASTRONOMICZNE 
na m. sierpień.

W  m. sierpniu mogą być widzialne planety : 
M erkury, W enus, M ars, Jowisz i Saturn.

Merkury daje się zwykle najłatwiej wynaleść 
w czasie największej elongacyi na trzy kw adran
se przed wschodem słońca lub po zachodzie. 
Największa elongacya wschodnia M erkurego 
(18°81') przypada w dniu 19-ym p. m,, około 
tego więc czasu należy go szukać rankami przed 
wschodem słońca na północo wschodzie i można 
obserwować w ciągu godziny blisko; odległość 
planety od ziemi wzrasta, wynosząc d. 15-go 
0 ,80  i d. 31-go— 1,12 średnich odległości ziemi, 
od słońca.

Wenus świeci silnie przed wschodem słońca 
nad poziomem północno-wschodnim; wschód pla- 

; nety przypada d. I go o godz. 2 m. 19 nad*
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ranem , w końcu miesiąca około 1 -ej po północy; 
pomimo oddalenia się planety od ziemi blask 
w zrasta, gdyż coraz większa część tarczy je st 
widoczna (blisko połowa), a d. 13-go blask We- 
nery dosięga maximum. Przez lunetę widać 
sierp zwrócony stroną wypukłą ku słońcu; wiel
kość środnicy wynosi około 25" łuku.

M ars wschodzi po północy, świeci w gwiazdo
zbiorze Bliźniąt ja k o  mała czerwona gwiazdka, 
k tóraj blask z biegiem czasu w zrasta, gdyż p la
neta do końca roku stale zbliża się ku ziemi. 
Wielkość tarczy je s t nieznaczna, gdyż średnica 
nie przenosi 4", z tego powodu planeta daje się 
wynaleść z trudnością.

Jowisz bywa widoczny z nastaniem zm roku 
coraz niżej nad poziomem południowo-zachod
nim, przytem  średnica planety zm niejsza się, 
wynosząc w sierpniu około 35", skutkiem  czego 
warunki widzialności Jow isza zm ieniają się na 
gorsze. Odległość od ziemi w zrasta od 1,49 do 
1,53 średnich odległości ziemi od słońca.

Niespełna w godzinę po zachodzie słońca prze- 
ehodzi przez południk Saturn  na wysokości n ie 
znacznej (około 15°), świecący blado w gwiazdo
zbiorze Strzelca.

Zboczenie słońca zm niejsza się w granicach

-4-18° do 9°; równanie czasu wynosi d. 1 -go 
-j-6  minut, poczem zmniejsza się stopniowo, 
dochodząc d. 3 1-go do zera, co znaczy, że 
w końcu sierpnia czas średni zgadza się ze 
słonecznym.

Odmiany księżyca: d. 3-go pierwsza kwadra 
o godz. 6 m. 10  w., d. 10  go pełnia o godz. 10  
m. 54 w., d. 17-go ostatnia kw adra o godz. 1 
m. 10 pp., d 25-go nów o godz. 5 m. 17 r.

Między 1 0 — 12 sierpnia je s t spodziewany rój 
gwiazd spadających (Perseidy), których punkt 
promieniowania znajduje się w gwiazdozbiorze 
Perseusza. G. Tołwiński.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. K. Dembowskiemu w Tambowie Okaz
rośliny pasorzytniczej, którą Sz. Pan nadesłał, 
nadszedł w stanie tak uszkodzonym, że bliższe 
określenie było niemożliwe. Czyby Sz. Pan po 
ukończeniu feryj letnich nie zechciał nadesłać 
drugiego takiego okazu.

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. 18 do 24 lipca 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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19 C. 5 J,5 55,1 1 9 6 az .i 22,0 2 V 14,8 58 N W2,NE5,ME1
20 P. 56,5 56,6 66,0 25.0 26,2 24,8 28,8 18,5 46 SW2.SW5.S1 —
22 S . 65.7 54, \ 52,9 27.0 29,8 28,0 3l,5 2o,o 41 SW5,SW3 W3 —
23  N. 51,5 49.7 48,9 23,8 32,1 20,0 3 2.7 2o,5 62 SW2,SW‘,NE7 0,6 T ,  V  0  g .7 p .m .; •  740p.m  

[do 830; \ r ;  T21 P. 48,2 48,0 48 3 17,2 22,4
23,

19,9 23,'’ 15,5 62 E 5,K7,K4
S4 W. 48,7 49,4 49,7 16,9 22,7 24,7 i 5,o 48

.
E3,E5.Nw1

<

Średnie 51,9 23,0 £4 2,0

T R E Ś ć .  O poznaniu przyrody i jego granicach, przez L , Lichtensteina. —  Rys rozwoju objekty
wów fotograficznych, przez G. —  Z zagadnień mechaniki rozwoju, przez J . Tura. —  Zjazd lekarzy 
i przyrodników w Krakowie. —  Kronika naukowa. —  Objawy astronomiczne. — Odpowiedzi re 

dakcyi. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca W. Wróblewski. R edaktor Br. Znatowicz.

^ 0jB0j[eH0 UeHsypojo. BapmaBa 14 iio^ a 1900 r o ja . D ruk W arsz. Tow. Akc. Artystyczno-W ydaw niczego.




