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0 ustaleniu słownictwa polskiego 

porównawczo-zoologicznego.')

Doniosłość ustalenia naszej terminologii 
porównawczo-zoologicznej tak jest wielka 
i oczywista, a wszyscy, pracujący w tej dzie
dzinie wiedzy tak żywo odczuwają jej po
trzebę, źe, sądzę, zbytecznem byłoby roz
wodzić się w tem miejscu nad ważnością spra
wy i pożytkiem, jaki przyniosłoby naszej 
nauce uregulowanie jej. Na kilka tylko 
okoliczności pragnę zwrócić uwagę.

Wszystkie narody uczuwają bezsprzecznie 
potrzebę tworzenia, wzbogacania i ustalania 
swej terminologii naukowej, ale dla nas jest 
to potrzeba o wiele donioślejszej natury, niż 
dla innych narodów europejskich, a to z dwu 
głównie powodów.

A mianowicie 1°. Języki zachodnio-euro
pejskie nadają się bardzo do przywłaszcze
nia sobie żywcem terminów technicznych 
łacińskich, któremi przedewszystkiem ozna
czamy wszelkie nowe pojęcia w dziedzinie 
dociekań biologicznych.

‘) Referat, wygłoszony na IX  Zjeździe lekarzy 
i przyrodników polskich w Krakowie w r. 1900.

Języki romańskie, zwłaszcza włoski i fran- 
cuzki, zawierają, tak wiele elementu łaciń
skiego, że dosyć jest dorobić odmienną koń
cówkę do odpowiedniego wyrazu łacińskiego, 
aby go w sposób bardzo naturalny i z duchem 
danego języka zgodny przyswoić temu ostat
niemu.

To też francuskie wyrazy w rodzaju „Pro- 
tozoaires” , „Metazoaires” , „Coelenteres”, 
„Echinodermes”, „Mollusąues”, „Tunicife- 
res”, „Arthropodes”, „Brachiopodes” i t. d. 
są tylko nieco dokrojonymi do francuszczyzny 
wyrazami łacińskiemi. Stosunkowo niewiel
ka tylko ilość terminów technicznych za
wiera rodzime źródłosłowy francuskie, czyli 
nie jest bezpośrednią przeróbką wyrazów 
łacińskich, a mianowicie należą tu nazwy 
zwierząt pospolitych oraz nazwy narządów 
lub części ciała, dobrze znanych szerszym 
masom ludu. To samo w jeszcze wyższym 
o wiele stopniu dotyczy naturalnie języka 
włoskiego.

Języki germańskie posiadają już znacznie 
więcej rodzimych wyrazów zoologicznych, 
niezależnych od odpowiednich terminów ła
cińskich. Wszelako duch tych języków po
zwala najzupełniej na używanie owych termi
nów z dodaniem zakończeń niemieckich oraz 
rodzaj ników, przyczem rodzaj danego wy
razu jest zawsze taki sam jak w łacinie.
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Dlatego też niemcy używają bez żadnego 
skrupułu np. terminów „die Stachelhinter” 
albo „die Ecbinodermen”, „die Sternwiir- 
mer” albo „die Gephyreen”, „die Bandwiir- 
mer” albo „die Cestoden”, „die Finne” albo 
„der Cysticercus”, „das . Kernkorperchen” 
albo „der Nucleolus”, „der Centralkorper” 
albo „das Centrosom” i t. d.

W jeszcze wyższym stopniu stosuje się to 
do języka angielskiego.

Natomiast języki słowiańskie nie nadają 
się do takiej obcesowej przeróbki terminów 
łacińskich; nie leży to w duchu tych języków, 
muszą one przeto dążyć do wyrobienia sobie 
własnej, rodzimej terminologii. Z  języków 
słowiańskich rossyjski dopuszcza jeszcze naj
bardziej używania pewnych wyrazów łaciń
skich odpowiednio przerobionych, stąd napo
tykamy np. „tunikaty” obok „obołoczniki”, 
„celenterity” obok „kiszecznopołostnyje”, 
albo „tricheaty” lub „amfipody”. Nato
miast język polski nie znosi takich wyrazów, 
nie znosi ich w jeszcze wyższym stopniu niż 
czeski, nie znosi ich w żadnej dziedzinie 
umiejętności i w tem tkwi jego bogactwo, 
jego oryginalnofić, samodzielność, jego wiel
ka, że tak powiem, żywotność rodzima; a stąd 
też między innemi my jedni niemal ze wszyst
kich narodów Europy mamy własne polskie 
nazwy dla oznaczenia pojedyńczych miesięcy 
roku (wyjąwszy maj) oraz własne terminy 
kosmograficzne i matematyczne.

Żadne polskie usta nie wymówią też bez 
wstrętu np. „pronucleus męski” lub „pro- 
nucleusa męskiego”, „orthonectydy” lub 
„amphipody#, „epithel” lub „endothel”, jak 
kolwiek niemiec mówi „das Epithel", „das 
Endothel”, a rosyanin „epitelij” lub „endo- 
telij”. Takim jest duch języka naszego, 
a z tym doniosłym faktem naturalnym mu
simy się liczyć i dążyć przeto do ustalenia 
terminologii rodzimej, jeżeli nie chcemy 
w najokrutniejszy sposób gwałcić, kaleczyć, 
wypaczać i wynaradawiać języka naszego.

2°. Drugi punkt, przemawiający za waż
nością sprawy, polega na tem, że język nasz 
ulega w każdej z trzech dzielnic odmiennym 
wpływom miejscowym, stąd terminologia 
naukowa urabia się i kształtuje inaczej 
w każdej z nich, a wzajemne porozumienie 
staje się przeto częstokroć bardzo trudnem. 
Tak np. epithelium królewiacy nazywają na

błonkiem, galicyanie i poznańczycy—przy- 
błonkiem, protoplazmę królewiacy — zaro- 
dzią, a galicyanie pierwoszczem lub pierwosz- 
czą; niemiecki wyraz „homolog”, homolo
giczny, używany jako przymiotnik, rossyanie 
przerobili na rzeczownik „gomołog”, rów
nający się greckiemu „o[aóXoyov”. Otóż war
szawiacy przyswoili sobie ten russycyzm 
i mówią np. źe „skrzydło jest homologiem 
przedniego odnóża ssaków”, co dla galicya- 
nina wydaje się niezrozumiałem, bo on zna 
tylko wyraz „homologiczny”, równający się 
niemieckiemu „homologu. Możnaby przyto
czyć jeszcze bardzo liczne inne podobne 
przykłady.

Przystępując po tych uwagach do sprawy 
ustalenia terminologii polskiej zoologiczno- 
porównawczej, musimy przedewszystkiem wy
jaśnić sobie jedno zasadnicze pytanie, a mia
nowicie, czy wobec tego, że duch naszego 
języka wymaga terminów o brzmieniach pol
skich, należy polszczyć wszystkie bez wy
jątku terminy i nazwy łacińskie, czy też 
należy zakreślić sobie w tym względzie pew
ną granicę?

Oo do tego punktu zdania są podzielone, 
a w dyskusyi, która wywiąże się po odczy
taniu niniejszego referatu, bliżej, sądzę, zo
stanie wyjaśniona ta  kwestyą zasadnicza, któ
rą przed rozpoczęciem wszelkiej pracy sy
stematycznej należy rozebrać i stanowczo 
rozstrzygnąć. W niniejszym referacie przed
stawię różne możliwości rozwiązania tego 
pytania i zwrócę uwagę na taki sposób za
łatwienia kwestyi, jaki uważam za najodpo
wiedniejszy.

Otóż, przedewszystkiem należy ściśle od
różnić „termini technici” od nazw łacińskich 
systematyczno-zoologicznycb. Oo do pierw
szych, to bezwarunkowo wszystkie muszą być 
spolszczone, a więc nazwy składowych części 
komórki, nazwy tkanek, organów i części 
ciała, wszystkie terminy embryologiczne oraz 
wszelkie wyrazy, oznaczające ogólne pojęcia 
morfologiczne. Na czem ma polegać polsz
czenie tych terminów, czy każdy z nich na
leży bezwarunkowo przerobić na brzmienie 
czysto polskie, t. j. mające źródłosłów polski, 
czy też można je także w wyjątkowych ra
zach polszczyć częściowo, t. j. zadowalniać się 
tylko końcówką polską, dodawaną do źródło- 
słowu łacińskiego, do tego później powrócę;
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w tej chwili chodzi mi tylko o to, źe w za
sadzie wszystkie terminy techniczne morfo
logii porównawczej muszą być ujednostaj
nione i ustalone w naszym języku nau
kowym.

Ale zupełnie co innego, gdy chodzi o na
zwy łacińskie, używane w systematyce zoolo
gicznej czyli o tak zwaną nomenklaturę. 
Pod tym względem zapatrywania są bardzo 
podzielone.

Niektórzy pragną polszczenia nazw łacin 
skich, odnoszących się nietylko do typów, 
gromad, rzędów, ale i do wszystkich bez wy- J 
jątku rodzin, rodzajów i gatunków. Każdy 
gatunek nowozaciągnięty do katalogów zoo
logicznych musi być ochrzczony nietylko 
po łacinie, ale i po polsku.

Kto jednak zajmował się kiedykolwiek 
systematyką jakiejbądź grupy zwierząt, wie 
doskonale, jak olbrzymią trudność przed
stawia dziś praca w tym kierunku z powodu 
niezliczonej ilości synonimów; każdy niemal 
gatunek ma kilka, kilkanaście lub kilkadzie
siąt różnych nazw synonimicznych; jedni 
dzielą pewne gatunki na większą liczbę ga
tunków, poczytując odmiany za „dobre ga
tunki”, inni'redukują ilość gatunków, a na
wet i rodzajów.

Otóż wyobraźmy sobie, o ile utrudniłaby 
się praca systematyka-polaka, pracującego 
monograficznie nad pewną grupą zwierząt, 
a uwzględniającego przytem nietylko faunę 
kraju rodzinnego, lecz i obcą, a nawet poza
europejską, gdyby do labiryntu nazw i syno
nimów łacińskich przybył nam jeszcze labi
rynt nazw i synonimów polskich, bo niewąt
pliwie z czasem powstałoby tą samą drogą, 
jak w języku łacińskim, mnóstwo też synoni
mów w języku polskim. Słowem, praca 
stałaby się tak ciężką i żmudną, że niewąt
pliwie odstraszyłaby niejednego zoologa na
szego od pisania prac systematyczno-fauni- 
stycznych po polsku, co nie leży naturalnie 
w interesie naszej nauki.

Otóż pytanie, co mamy czynić? Postę
pując konsenkwentnie, należałoby wybrać 
jednę z dwu dróg, a mianowicie: albo uży
wać wszędzie tylko nazw łacińskich albo też 
przytaczać wszędzie obok łacińskich i pol
skie, a więc dążyć do polszczenia wszystkich 
nazw typów, gromad, rzędów, rodzin, rodza
jów i gatunków.

Druga droga, jak powiedziałem, utrudniła
by w niemożliwy sposób pracę polskiemu 
systematykowi.

Mojem zdaniem, musimy być przeto w tym 
razie niekonsekwentni i wybrać drogę po
średnią. Otóż sądziłbym, źe należy utworzyć 
słownictwo polskie dla wszystkich łacińskich 
nazw typów, gromad i rzędów, znanych wogó- 
le dotąd w zoologii. Oo zaś dotyczy rodzin, 
rodzajów i gatunków, to sądząc, źe winniśmy 
przedewszystkiem wprowadzić nazwy polskie 
dla rodzin, rodzajów i gatunków wszystkich 
zwierząt krajowych, t. j. poznanych w ziemiach 
naszych, z postaci zaś niekrajowych, ochrzcić 
należy po polsku tylko te, które są pospoli
cie znane, mniej lub więcej kosmopolityczne,

J  lub które mają szczególne jakieś znaczenie 
j  w anatomii porównawczej lub embryologii, 

czy to jako postaci przejściowe, czy to jako 
| formy z pewnych innych względów mające 

jakąś doniosłość biologiczną. Stąd koniecz- 
nemi byłyby nazwy polskie dla takich zwie- 

I rząt, jak np. Amphioxus (lancetnik), Balano- 
I glossus (źołądnik), Peripatus (pratchawiec),
I Orthonectidae (prostnice), Dicyemidae (dwu- 

8tnice). Trichoplax(włostek), Sagitta (strzał- 
! ka), Myxine (śluźnik) i t. d.; jestto niejako 
| wysoka arystokracya w świecie zwierzę

cym, mająca doniosłe znaczenie we wszelkich 
ważniejszych dociekaniach teoretycznych.

Ale oto zjawia się trudność, jakiemi tu 
j  kierować się względami? Stopień doniosło

ści teoretycznej nie może tu stanowić kryte- 
ryum, byłoby tu bowiem jaknajszersze pole 

j  do zapatrywań czysto indywidualnych i ni- 
gdyby nie przyszło do porozumienia. Są
dziłbym przeto, źe co do tego punktu należy 
pozostawić zoologom naszym pewną swobodę 

i  wyboru, a mianowicie : o ile nazwy polskie 
już istnieją, należy je uwzględnić, o ile na
zwy tej niema, można użyć w pracy polskiej 
tylko terminów łacińskich, albo też utworzyć 
polskie, skoro będzie uznana ich potrzeba. 
Natomiast w pracy polskiej o faunie krajo- 

! wej należy wymagać od zoologa polskiego, 
aby przytaczał zawsze nazwy polskie obok 
łacińskich. Punkt ten wymaga jeszcze bliż
szego omówienia i porozumienia i sądzę, 
że wywiąże się nad nim dyskusya po odczy
taniu przezemnie niniejszego referatu.

Przystępuję z kolei do rozpatrzenia pew
nych poszczególnych zasad, których winni-
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śmy, sądzę, trzymać się w pracy nad ustale
niem słownictwa zoologiczno-porównawczego.

1°. Ozy mamy terminom morfologicznym 
nadawać koniecznie brzmienie czysto polskie, 
t. j. opierać się na źródłosłowach polskich, 
czy też możemy zadowolnić się tylko końców
kami polskiemi? Otóż, mojem zdaniem, na
leży, o ile można, polszczyć je w zupełności. 
Wprawdzie z początku stanowi to dla piszą
cych pewną trudność, ale z czasem, gdy ucho 
przyzwyczaja się do nowych bi-zmień, nie 
możemy wprost obejść się bez terminu pol
skiego i czujemy wdzięczność dla pisarzy, 
którzy wprowadzili dane wyrazy.

Któż dziś, pisząc poprawnie po polsku, 
użyje wyrazu „allantois” lub w przypadku 
drugim „allantoisu”, albo „amnion”, „amnio- 
uu”, skoro posiadamy doskonałe i powszech
nie przyjęte terminy „omocznia” , „owodnia”. 
Tak samo dziś używając w polskich pismach 
wyrazów: marula, blastula, blastoderma,
blastopoeus, ekto- ento- mezoderma, mazen- 
chyma i t. d. czynimy to dlatego, że innych, 
czysto polskich terminów nie posiadamy, ale 
gdybyśmy je mieli i przyzwyczaili do nich 
ucbo nasze, nie używalibyśmy nigdy w pol
skich zdaniach tych wyrazów łacińskich i ra 
ziłyby one nas zupełnie tak samo, jak dziś 
razi nas zdanie, że np. „anamniota nie po
siadają amnionu, ani właściwego allantoisu”, 
zamiast „bezwodniowce nie posiadają owod- 
ni, ani teź właściwej omoezni”. Każdy ter
min naukowy polski, o ile jest szczęśliwie do
brany i zgodny z logiką i duchem języka, 
utrzyma się z pewnością, ale umiejętność 
tworzenia takich szczęśliwych terminów nie 
każdemu jest dana i wymaga pewnego swoi
stego uzdolnienia lingwistycznego.

Dotyczy to zresztą nietylko terminów nau
kowych, ale wszelkich wogóle nowych wyra
zów. Gdy przed kilkudziesięciu laty pewien 
literat warszawski ukuł wyraz „popiersie” 
na oznaczenie „biustu”, wydało się to współ
czesnym tak zabawnem, że nazywano owego 
autora „panem popiersiem", z czasem jed 
nak wyraz ten zyskał sobie najzupełniej 
prawo obywatelstwa, bo był doskonały 
i zgodny z duchem języka.

Gdy przed kilku laty wprowadzono wyraz 
„śródciałko” zamiast warszawskiego „ta cen- 
trosoma, tej centrosomy” lub krakowskiego 
„ten centrozom, tego centrozomu”, sądzili nie

którzy, że ten wyraz się nie przyjmie, gdyż ja 
ko złożony nie odpowiada jakoby duchowi j ę 
zyka. Ale mamy przecie w języku naszym wy
razy śródbłonek, śródjelicie, śródsierdzie, któ
re powszechnie się przyjęły. Jakoż spotkałem 
już u kilku młodszych autorów we Wszech- 
świecie termin śródciałko, który zyskuje so
bie zatem pewną wziętość.

2°. Skoro mamy tedy polszczyć terminy 
i nazwy łacińskie, zachodzi pytanie, co po
winno stanowić dla nas przytem zasadę 
przewodnią. Otóż, po pierwsze, o ile tylko 
można, należy się starać, aby brzmienie pol
skie podobne było do łacińskiego, jakkolwiek 
jestto po większej części bardzo trudne. Po- 
wtóre wyraz polski powinien być, o ile moż
na, dokładnym przekładem z łacińskiego, 
a nie z niemieckiego lub innego języka no
wożytnego.

Po trzecie, przy tworzeniu nazw pol
skich do oznaczenia większych lub mniej
szych grup zwierzęcych należy baczyć na 
to, aby dany termin polski był rzeczow
nikiem i jako taki mógł się odmieniać; 
forma rzeczownikowa jest bowiem o wiele 
wygodniejsza w języku naukowym aniżeli 
przymiotnikowa. Tak więc zamiast używa
nych w Królestwie nazw: brzuchonogie, brzu- 
chonogich, głowonogie, głowonogich (z ros- 
syjskiego „briuchonogije”, „gołowonogije”), 
lepiej używać: brzuchonogi, brzuchonogów, 
głowonogi, głowonogów i t. d. Zam iast: 
tkankowe, owodniowe lub bezowodniowe— 
tkankowce, owodniowce, bezowodniowce i t. d. 
Formę przymiotnikową można wyjątkowo 
zachować w wyrazach, które się oddawna już 
zakorzeniły i gdzie trudniej jest utworzyć 
formę rzeczownikową; np. „dwuskrzydłe”, 
„łuskoskrzydłe” brzmi chyba lepiej, niż dwu- 
skrzydłowce, dwuskrzydlaki, łuskoskoskrzy- 
dłowe, łuskoskrzydlaki lub łuskoskrzydlce 
i t. p.

Po czwarte, terminy polskie powinny być 
możliwie krótkie i jeżeli dane pojęcie wyma
ga koniecznie dla bliższego określenia dwu 
wyrazów, to należy raczej użyć jednego zło
żonego, aniżeli dwu pojedyńczych, gdyż ope
rowanie dwuma wyrazami w języku nauko
wym jest niezalecane z powodu, że język 
ten winien być zwięzły.

Tak np. należałoby koniecznie wyrażenia : 
istota międzykomórkowa, skóra właściwa
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i t. p. zastąpić przez inne, złożone, np. mię- 
dzykomórcze, podskórze, podskórnia albo 
podskórek. Albo wyrażenia : pierwotna ja 
ma ciała (blastocoel), pierwotne jelito (me- 
senteron), pierwotny otwór ust (blastoporus) 
należałoby zamienić na : prajama ciała, pra- 
jelito, prausta.

Po piąte, bardzo ważną zasadą przy two
rzeniu terminologii naukowej powinno być 
uwzględnianie nazw ludowych, o ile natural
nie mamy do czynienia z dziedziną, w której 
istnieją wyrażenia ludowe. Te ostatnie do
tyczą zwłaszcza części zwierząt domowych 
oraz zwierząt pospolitych, ludowi znanych. 
Doskonałymi są np. takie wyrazy, jak ryj, 
chrapy, zybry, pęcina, nadpęcina, słabizny, 
kłąb i t. p.,albo tysiączne nazwy zoologiczne, 
dotyczące ssaków, ptaków, gadów, płazów, 
ryb i niektórych bezkręgowych zwierząt 
krajowych. Uderzył mnie np. w okolicach 
Skulego trafny wyraz ludowy „żywowłos” 
na oznaczenie rodzaju Gordius.

Wszelako przy korzystaniu z nazw ludo
wych należy brać także pod uwagę stronę 
estetyczną i unikać wyrazów niesmacznych, 
a w części nieprzyzwoicie brzmiących. Ś. p. 
Nowicki, który tak wiele znakomitych wyra
zów zoologiczno-porównawczych wprowadził 
do naszego języka, nie przestrzegał często 
tej zasady, stąd w jego słownictwie spotyka
my takie wyrazy, jak gęba, zad, kałdun, za- 
kałdunie i liczne tym podobne, które nale
żałoby zastąpić odpowiedniejszemi.

Estetyczna strona winna być również prze
strzegana przy nazwach, nie wziętych z gwa
ry ludowej. Np. nieszczęśliwy wyraz gali
cyjski „pierwoszcz”, „pierwoszczu”, albo jak 
niektórzy mówią we Lwowie „pierwoszcza”, 
„pierwoszczy”, należy raz na zawsze wyrugo
wać z nauki, skoro mamy o wiele estetycz
niej i milej brzmiący wyraz warszawski „za- 
ródż” na oznaczenie protoplazmy.

Po szóste, każdy termin polski winien 
mieć ścisłe uzasadnienie językowe, lingwi
styczne, t. j. przy wprowadzeniu go należy 
przedewszystkiem uwzględnić, czy zgadza 
się z duchem naszego języka, a naj ważniej- 
szem kryteryum w tym względzie winno być 
to, czy istnieją inne wyrazy w języku pol
skim o podobnej budowie i podobnem za
kończeniu oraz czy podobne wyrażenia, wpro
wadzone przez dawniejszych autorów do

słownictwa polskiego, przyjęły się i zyskały 
sobie zupełne obywatelstwo.

Wreszcie, po siódme, każdy termin powi
nien mieć ścisłe uzasadnienie logiczne l).
0  ile w łacinie przedstawia on zupełnie do
kładnie dane pojęcie, należy go, jak powie
dzieliśmy, dosłownie przełożyć. Ale jeżeli 
dane pojęcie można oddać po polsku ściślej, 
choćby nie było przekładem dosłownym, na
leży to bezwarunkowo uczynić i można wów
czas uciec się także do pomocy innych ję 
zyków. Tak np. Protozoa i Metazoa odda
jemy po polsku przez „pierwotniaki” albo 
„komórkowce” oraz „tkankowce”. Metazoa 
nie znaczy przecież po polsku „tkankowce”, 
a jednak termin taki wydaje mi się bardzo 
odpowiedni i kiedy przed kilkunastu laty 
wprowadziłem go do naszego języka we 
Wszechświecie, nie przypuszczałem, że zo
stanie prawie powszechnie przyjęty. Tak 
samo też van JBenedenowskie „Mesozoa” 
możnaby doskonale oddać przez „dwuwar- 
stwowce” i w ten sposób zapomocą nazwy 
polskiej uwydatnić odrazu najistotniejszą ce
chę całej grupy, jakkolwiek wyraz ten nie 
jest wcale dosłownym przekładem łaciń
skiego.

Najważniejszym warunkiem winno tu być 
to, aby dany wyraz polski uwydatniał, o ile 
można, najistotniejszą właściwość, najcha 
rakterystyczniejsze znamię danego przed
miotu, czy danej grupy przedmiotów, ażeby 
możliwie najdokładniej ilustrował rzecz da
ną. Np. wyraz Peripatus może być, sądzę, 
znakomicie oddany po polsku przez „pra
tchawiec”, gdyż wyraz ten odrazu ilustruje 
rodowe stanowisko Peripatusa; tak samo 
szczęśliwemi wydają się nazwy „członowce”
1 „pancerzowate” dla Entomo- i Malaco- 
straea, bo jakkolwiek te terminy nie są ści
słym przykładem łacińskich, to jednak pod 
względem logicznym są znacznie stosowniej
sze i odpowiedniejsze.

Natomiast zupełnie nielogicznym jest np. 
ter minus technicus morfologii zwierzęcej, 
używany w Galicyi „wyróżniać się” na ozna
czenie niemieckiego „sich diiferenziren”. 
Bowiem „wyróżniać się” jest po niemiecku

') Liczne przykłady odnośne znajdujemy 
w nader zajm ującej pracy prof. Dybowskiego 
w Kosmosie, 1900.



502 WSZECHŚWIAT Nr 32

„sich auszeichnen”, gdy tymczasem niemie
ckie „sich differenziren“ oznacza zupełnie co 
innego. Wyróżniać się czemś, albo pod ja- 
kimbądź względem jestto zaznaczyć się ja 
kąś osobliwą właściwością. „Ten uczeń wy
różnia się—mówimy—inteligencyą ponad in
nych”. Jeżeli coś się różnicuje, to znaczy, 
że będąc dotąd jednorodnem, staje się róż- 
norodnem.

Cewka pokarmowa zarodka, z początku 
jednorodna, różnicuje się z kolei, mówimy, 
na trzy oddziały : jelito przednie, środkowe 
i tylne. Czyż byłoby logicznem powiedzieć, 
że cewka pokarmowa wyróżniła się, albo 
uległa wyróżnieniu?

Ścisła analiza logiczna może nas zawsze 
uchronić od podobnych kardynalnych błędów 
w terminologii naukowej.

Albo weźmy inny przykład. Królewiacy 
używają stale wyrazu „barwnik”, nie mogąc 
się oswoić z galicyjskim „barwikiem”, gali- 
cyan zaś razi warszawski „barwnik”. Ale 
gdy tylko bliżej nieco zanalizujemy oba wy
rażenia, znajdziemy, że jedno i drugie ma 
racyą bytu, ale każde powinno co innego 
oznaczać. „Barwikiem” jest to, co barwi, 
a więc używane w technice mikroskopowej 
odczynniki barwiące należy nazywać barwi
kami, podobnie jak przedmioty wabiące na
zywamy wabikami. „Barwnikiem14 natomiast 
jest to, co jest barwne, zabarwione, czyli 
jestto niemieckie „Pigment”. Powiemy za
tem, źe w skórze znajduje się barwnik, lecz 
że ten lub ów barwik uwydatnia w danej 
komórce te lub owe składniki morfologiczne.

W ten sposób w najogólniejszych zary
sach przedstawione zostały zasady, jakich 
trzymać się należy, mojem zdaniem, przy 
ustaleniu terminologii naukowej zoologiczno- 
porównawczej.

Chodzi teraz o systematyczną pracę w tym 
kierunku, o zabranie się do ułożenia syste
matycznego słownictwa zoologiczno-porów- 
nawczego. Proponuję wybranie komisyi, 
która zajęłaby się programem działania. 
Słownik wydałaby może Akademia Umiejęt
ności, Towarzystwo im. Kopernika albo K a 
sa im. Mianowskiego.

Wreszcie muszę jeszcze zauważyć, że słow
nik, gdyby został ułożony, nie mógłby obo
wiązywać pisarzy naszych dopóty, dopóki 
zaproponowane przez autorów terminy same

przez się nie weszłyby w krew i kości nasze
go języka naukowego. Takie ustalenie ter
minów naukowych odbywa się bardzo po
woli, drogą doboru naturalnego, utrzymują
cego niejako przy życiu jedne wyrazy, a usu
wającego inne, mniej z duchem języka 
zgodne. Wydanie słownika miałoby jednak 
ogromną doniosłość dla przyśpieszenia owe
go procesu, przyczyniłoby się do rozpowszech
nienia pośród pisarzy naszych polskiej ter
minologii zoologiczno-porównawczej, a przez 
wyrugowanie gwałcących język germaniz- 
mów i łacinizmów naturalne ustalenie się 
odpowiedniego słownictwa polskiego tem 
rychlej przyszłoby do skutku.

Prof. d-r Józef Nusbaum.

A L K A .

Na zapytanie, co to jest trawa „alfa”, je
den z czytelników naszych otrzymał w po
przednim numerze Wszechświata odpowiedź, 
że pod nazwą tą  w spisach botanicznych 
żadna trawa nie występuje. Odpowiedź 
wszakże taka, ze stanowiska botanicznego 
usprawiedliwiona, jest zbyt jednostronna, po
dajemy więc o roślinie tej wiadomość nieco 
obszerniejszą, na którą zasługuje ze względu 
na swe znaczenie w przemyśle.

„Alfa“ nie jest wprawdzie nazwą bota
niczną rośliny, ale pewnym jej przydomkiem 
czyli nazwą handlową; nie należy też sądzić, 
źe ma ona związek z pierwszą głoską alfa
betu greckiego, jestto bowiem nazwa arab
ska, algierska w szczególności, trawy z ro 
dzaju ostnicy, Stipa tenacissima, którą zresz
tą niektórzy botanicy z rodzaju tego wyłą
czają i mianują Macrochloa tenacissima. Po
krewny jej gatunek Stipa pennata, zwany 
trawą piórową, zarasta obficie stepy Rossyi 
południowej i używa się na suche bukiety 
zimowe. I  sama alfa daleko też rozbiega 
się po świecie, a jest dobrze znana palaczom 
długich i wązkich cygar austryackich, zwa
nych wirginia, słomka bowiem, przez cygara 
te przesunięta, jestto właśnie alfa, albo, wy
rażając się ściślej, jestto liść tej trawy, jak 
kolwiek do liścia zgoła napozór niepodobny.
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Stipa tenacissima posiada wiechy mniej 
rozwichrzone, bardziej ściśnięte, aniżeli trawa 
piórowa, u spodu zaś źdźbła wyrastają liście 
na 15—90 cm długie, a na 1,5 mm grube. 
Te właśnie liście dla znacznej swej wytrzy
małości mają od starożytnych już czasów 
znaczenie techniczne, służą bowiem na wy
rób różnych plecionek, worków i koszy, ka
peluszy i obuwia, mat i powrozów. W mło
dości liście te są normalne, płaskie i wąskie, 
szerokości około 4 mm, przy dalszym wszak
że rozwoju obie ich połowy składają się 
wzdłuż głównego nerwu i zrastają tak silnie, 
że w stanie suchym przybierają postać wal
cowatą, jakby drutów, tak źe zupełnie tracą 
pozór liści i stają się raczej podobne do 
słomy, i

Ojczyzną tej trawy są wybrzeża afrykań
skie morza Śródziemnego, skąd ją  otrzymy
wali rzymianie; Pliniusz opisuje ją  pod nazwą 
„spartium”, a nazwa ta  w zmienionej formie 
„esparto” utrzymuje się w Hiszpanii, dokąd 
alfę sprowadzili podobno jeszcze kartagiń- 
czycy. W Hiszpanii ma ona też ludową na
zwę „atocha” i zarasta rozległe równiny 
(atochales) w Kastylii, Murcyi i Walencyi. 
W  handlu też najbardziej upowszechniona 
jest nazwa hiszpańska—esparto.

Rozgłos alfy rozpoczyna się wszakże do
piero od czasu, gdy zyskała zastosowanie do 
wyrobu papieru. Odkąd zapotrzebowanie 
papieru wzrosło, głównie wskutek niesłycha- 
nago rozwoju dziennikarstwa, zaczęto na 
wszystkie strony oglądać się za surogatami, 
które mogłyby zastąpić dawniej wyłącz
nie na ten cel używane gałgany, a obok 
drzewa i słomy, obok kukurydzy, juty 
i wielu innych materyałów, nader uży
teczną okazała się i alfa. Pierwsze pró
by papieru z espąrto widziano na wystawie 
londyńskiej z r. 1851, ale dopiero w piętna
ście lat później fabrykacya ta rozwinęła się 
w Anglii. Na lądzie stałym Europy dotąd 
nigdzie się nie przyjęła, jakkolwiek nie 
brakło po temu usiłowań. Pochodzi to stąd, 
że koszt przewozu trawy algierskiej i hisz
pańskiej do różnych krajów jest dosyć znacz- 
ny, gdy Anglia sprowadzać ją  może daleko 
taniej. Okręty bowiem angielskie, odwożąc 
na południe węgiel, wracają najczęściej puste, 
a zadowolone, gdy mogą zabrać jakikolwiek 
ładunek, poprzestają na jaknajmniejszej za

płacie; dlatego nawet do sąsiedniej Francyi 
dowóz esparta z Hiszpanii wypada drożej, 
aniżeli na wyspy Brytańskie.

Do zbioru tej trawy kosa nie jest potrzeb
na; idzie tu przecież tylko o liście, które 
zrywają się ręcznie. Esparto jestto roślina 
trwała, której źdźbła czyli łodygi wyrastają 
kępkami ze wspólnych korzeni, a gdy hodo
wana jest z nasion, dopiero po 12 lub 15 
latach dostarczać może zbiorów corocznych. 
W  latach pierwszych liście są tak wiotkie, 
że służyć mogą za strawę dla bydła; stop
niowo dopiero stają się bogatsze w drzewnik 
i nabierają jędrności. Życie rośliny trwa 
przez lat sześćdziesiąt niekiedy. Zrywanie liści 
dokonywać się winno jedynie podczas suszy, 
przy wilgoci bowiem liść jest tak wytrzymały, 
że nie oddziela się od łodygi, ale cała roś
lina zostaje z gruntu wyrwaną; sprowadza 
to nietylko stratę dla właściciela, ale zmniej
sza też wartość towaru, korzenie bowiem nie 
mogą być na papier przerabiane i należy 
je odcinać. Dlatego teź trawa hiszpańska, 
staranniej zbierana, ma wartość wyższą, 
aniżeli algierska. Liście, za młodu zielone, 
żółkną następnie, a w tym stanie dojrzałym 
zbierane łatwiej bielić się dają.

Pewna część esparta, zarówno hiszpań
skiego jak i algierskiego, pochodzi z innej 
trawy, z gatunku włokitna, Lygeum spartum, 
która najobficiej rośnie w okolicach Barcelo
ny i w handlu ma nazwę „albardiny”; liście 
tej trawy są, również walcowato zwinięte 
i zupełnie do esparta właściwego podobne, 
ale w pakach przesyłanych dają się odróż
nić tem, że obok liści znajdują się obficie 
i kolankowate łodygi.

Tkanka liści składa się przeważnie z wią
zek włóknonaczynnych, miąższ występuje 
w tej sieci włóknistej w bardzo drobnej ilości. 
Włókna surowe, otrzymywane wprost przez 
rozrywanie liści, mają długość 10 do 40 cm, 
a grubość 0,1 do 0,5 mm, są zielonawo-źółte, 
szorstkie i sztywne. W tym stanie przy
datne są na wyrób towarów powroźniczych; 
przez traktowanie dopiero chemiczne włókna 
ulegają zmianom, które je czynią podatnemi 
na papier. Podobnie jak przy wyrobie pa
pieru z gałganów, esparto sortuje się, oczysz
cza, gotuje, traktuje sodą i wapnem i bieli 
działaniem chlorku wapna; po tych przy
gotowaniach, które w szczegółach znacznie



504 WSZECHSWIAT N r 32

się różnią od przeróbki gałganów, ostateczna 
fabrykacya papieru z esparta dokonywa 
się na zwykłych przyrządach papierniczych. 
Z esparta hiszpańskiego otrzymuje się 40 — 
42 odsetek papieru, z alfy zaś afrykańskiej
0 3—4 odsetki mniej, a to dla powodu wyżej 
już przytoczonego.

Papier z esparta nie należy bynajmniej do 
gatunków pośledniejszych, jak  papier ze 
słomy lub z drzewa. W porównaniu ze sło
mą, włókna tej trawy są daleko dłuższe
1 giętsze, zawierają mniej krzemionki a wię
cej drzewnika, stąd też wydają papier biały 
i mocny; bez dodatku jakichkolwiek innych 
materyalów używają się na wyrób papieru 
do książek i do pisania, a nawet na papier 
listowy. Papier słomiany, łatwo łamliwy, 
rogowa ty i przeświecający, znacznie się po
lepsza, gdy do słomy dodaje się pewna ilość 
esparta; wyrabiane są też papiery z mie
szaniny esparta z gałganami luh drzewni- 
kiem w różnych stosunkach.

Uprawa alfy w Algieryi zajmuje obszar 
5 milionów hektarów, co stanowi prawie 
trzynastą część rozległości całego kraju; za
prowadzono dla niej sztuczne nawodnienia, 
a dla wywozu zbiorów zbudowano oddzielne 
drogi żelazne. Wywóz tej trawy z Algieryi 
rozpoczął się dopiero w r. 1862, a obecnie 
przenosi już 60 milionów kilogramów. Tunis 
i Tripolis wysyłają rocznie około 30 milio
nów kg. "Wobec tego współzawodnictwa wy
wóz esparta z Hiszpanii słabnie, ale i obec
nie jeszczee wynosi 38 do 42 milionów kg 
rocznie, wartości 8 do 9 milionów pesetas 
(t. j. franków). — Treściwa ta  statystyka 
świadczy, że alfa, jakkolwiek pod tą  nazwą 
miejsca w botanice nie zajmuje, posia
da wszakże wybitne stanowisko w handlu 
i przemyśle.

T .B .

0 poznaniu przyrody i jego granicach.
Odczyt, wypow iedziany w  s tow arzyszen iu  „Ognisko" studentów  

polskich w  B erlinie.

(Dokończenie).

Zanim jeszcze przejdziemy do przeglądu 
zjawisk natury psychicznej, musimy zwrócić 
uwagę na jednę ważną rzecz. Powtarzałem

wielokrotnie, źe wszystko, co dotychczas po
wiedziałem, odnosi się równie dobrze do zja
wisk, zachodzących w świecie t. zw. tworów 
nieożywionych, jak i do tych wszystkich zja
wisk w świecie tworów, obdarzonych życiem, 
które nie są zjawiskami natury psychicz
nej. Innemi słowy, wszystkie procesy natury 
fizycznej lub chemicznej, jakie zachodzą 
w ciałach ustrojowych, odbywają się według 
tych samych praw, co w świecie materyi 
martwej. Różnica polega tylko na tein, źe 
procesy te w ciele zwierząt i roślin są bez 
porównania bardziej skomplikowane i mniej 
dostępne naszemu badaniu, aniżeli w naszych 
laboratoryach. Podczas gdy w naszych la- 
boratoryach badamy współdziałanie stosun
kowo małej ilości odczyników, w najprost
szej komórce zwierzęcej lub roślinnej znaj
dujemy cały szereg ciał tak dalece zawiłej 
budowy molekularnej, źe ich formuła che
miczna po dziś dzień pozostaje tajemnicą. 
Reakcye chemiczne, jakie zachodzą w ko
mórce roślinnej, lub zwierzęcej, muszą być 
w tej samej mierze zawiłe, jak i ich podłoże.

Przez bardzo długi czas fizyologia do
patrywała w organizmach ustrojowych 
działania specyalnego czynnika, t. zw. „siły 
żywotnej”. Interwencya siły żywotnej miała 
tłumaczyć, dlaczego w ciałach ożywionych 
zjawiska odbywają się napozór inaczej, ani
żeli w ciałach martwych, dlaczego np. sok 
żołądkowy, posiadający zdolność rozpuszcza- 

! nia białka tkanek mięsnych, nie nagryza 
ścianek żołądka, dlaczego w organizmach 
zwierzęcych i roślinnych powstają związki 
organiczne, których inną drogą nie można 
było otrzymać? 1)

Współczesna fizyologia pojęciem siły ży
wotnej oddawna już posługiwać się przesta
ła. Zastanówmy się nad tem, co ma właści
wie oznaczać pojęcie „siły żywotnej”. J a 
kimś czynnikiem nadprzyrodzonym siła ży
wotna być nie może. Twierdzenie: „w danym 
przypadku działa siła żywotna” jest równo
ważne twierdzeniu : „w ciałach ustrojowych 
działają inne prawa przyrody, aniżeli w cia
łach nieustrojowych”, co znów nie byłoby

*) Właśnie syntezy organiczne, z których 
pierwsza, synteza mocznika, została dokonana 
przez W eylera, zachwiały podstawami teoryi 
siły żywotnej.
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niczem nadprzyrodzonem, tylko przekonało
by nas, że nazbyt pośpiesznie przyjęliśmy ja 
ko pewnik twierdzenie, że prawa przyrody 
działają wszędzie w sposób jednakowy.
W gruncie rzeczy nie posiadamy żadnej pew
ności, że tak jest w istocie, ale póki zjawiska 
w świecie tworów ożywionych dają się pod
porządkować pod te same prawa, jakie dzia
łają w świecie materyi martwej, póty nie 
mamy prawa stawiać hypotezy, źe w ciele 
tego, czy innego stworzenia działają inne 
prawa. Dopiero wtedy, kiedy wszystkie na
sze usiłowania, skierowane ku wytłumacze
niu np. tworzenia się mączki z chlorofilu 
w liściach roślin pod wpływem światła na 
zasadzie praw zwykłej chemii organicznej 
zawiodą, będziemy uprawnieni do twierdze
nia, że ciało zwierzęce lub roślinne to labo
ratorium  nietylko nieskończenie bardziej 
skomplikowane, ale i jakościowo różne od 
naszych pracowni naukowych.

Wszelako, rozumując w ten sposób, na
trafiamy na jeden szkopuł. Jaki jest począ
tek życia? Jeżeli w królestwie zwierząt 
i roślin działają te same prawa, co w kró
lestwie minerałów, natenczas pierwsze ży
cie może zawdzięczać swe powstanie tylko 
spotkaniu się całego szeregu pewnych szcze
gólnych warunków. W  takim zaś razie co 
było niegdyś możliwe, możliwem być musi 
i dziś jeszcze. Zagadnienie zdaje się być za
tem dostępnem doświadczalnemu badaniu. 
Wprawdzie Pasteur dowiódł, że t. zw. sa- 
morództwo jest niemożliwe, to znaczy, że 
w ośrodkach sterylizowanych, t. j. pozbawio- ; 
nych wszelkich zarodków drobnoustrojów, 
życie samo przez się powstać nie może. Do
świadczenia te jednak kwestyi nie rozstrzy
gają—mówiliśmy bowiem o powstawaniu ży
cia wskutek zbiegu szeregu specyalnych wa
runków natury fizycznej i chemicznej, wa
runków, jakich w doświadczeniach Pasteura 
napewno nie było.

Kwestyą powstania pierwszego życia Du 
Bois-Reymond zalicza do siedmiu zagadek 
świata („ W eltrathsel”), nie uważa jej jed
nak za transcendentalną, to jest nierozwią- 
zalną.

Wobec trudności zrozumienia powstania 
pierwszego życia wydaje się naturalnem, że 
znaleźli się uczeni, którzy wygłosili hypo- 
tezę, źe życie istnieje wiecznie. Helmholtz

wypowiedział hypotezę, że pierwsze zarodki 
życia mogły być przeniesione na ziemię przez 
meteoryty z innych ciał niebieskich, na owe 
ciała w ten sam sposób z jeszcze innych i t. d. 
wstecz aż do nieskończoności. Oczywistem 
jest, że hypoteza Helmholtza przypisuje ma
teryi, wchodzącej w skład ciał ustrojowych 
własności, na jakich zbywa materyi martwej, 
opiera się więc na doktrynie witalistów, t. j. 
zwolenników teoryi siły żywotnej. Gdybyśmy 
bowiem przypuścili, że w ciele zwierząt i roś
lin działają tylko te same prawa, co i ze
wnątrz nich, natenczas musielibyśmy się 
w zasadzie zgodzić na to, źe życie powstało 
samo przez się. Mnie osobiście przytem slusz- 
niejszem się wydaje przyjęcie możliwości sa
morodnego powstania życia w najniższej je 
go fazie rozwoju, aniżeli zgodzenie się na to, 
że życie istnieje wiecznie.

Przechodzimy teraz do zjawisk psychicz
nych. Kardynalną różnicę pomiędzy zja
wiskami natury fizycznej a psychicznej sta
nowi sposób, w jaki sobie te zjawiska uświa
damiamy. Zjawiska natury materyalnej je
steśmy w stanie sobie wyobrazić; znaczy to, 
że możemy utworzyć w umyśle naszym 
dokładny obraz przebiegu tego zjawiska. 
Aktów psychicznych wyobrazić sobie nie po
trafimy, możemy je tylko odczuć. Mogę od
czuć to, co czuje człowiek, znoszący w tej 

I chwili ból, lub doznający jakiegokolwiek 
■ przyjemnego wrażenia,—nigdy jednak nie 
! będę w stanie wyobrazić sobie, co zachodzi 

w przyrodzie, gdy odczuwamy wrażenie psy
chiczne bólu lub przyjemności.

Określę zaraz dokładniej, co pragnę wy
razić przez to zdanie. Doświadczenie wyka
zuje, że każdemu aktowi psychicznemu to
warzyszy szereg zjawisk fizycznych i che- 

j  micznych, których siedliskiem jest nasz układ 
nerwowy. Te właśnie zjawiska natury fizycz
nej, stanowiące podłoże zjawisk psychicz
nych—oto wszystko, co możemy poznać i wy- 

j  obrazić sobie, jak  wyobrażamy sobie dowol
ne zjawisko w przyrodzie nieuorganizowanej. 
Ostatniem stadyum naszego poznania zja
wisk psychicznych z tej strony będzie do
kładne poznanie praw ruchów atomów ma
teryi nerwowej, jakie towarzyszą danemu 
aktowi psychicznemu. Możemy poznać, jaki 
ruch atomów towarzyszy uczuciu silnego bó- 

j lu, a jaki uczuciu błogiego spokoju, następu-
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czyli sensualizmu, transcedentalnego idea
lizmu i monizmu.

Dualizm, to doktryna teologiczna, uznają
ca istnienie śmiertelnego ciała i nieśmiertel
nej duszy, czasowo to ciało zamieszkującej 
i pełniącej wszystkie funkcye duchowe.

Materyalizm zaprzecza wogóle istnieniu 
wszystkiego, co nie jest materyą i ruchem. 
Oczywistem jest jednak, źe żadne, jaknaj- 
dokładniejsze poznanie aktów materyalnych, 
zachodzących w naszem ciele, a towarzyszą
cych stanowi psychicznemu, tych stanów 
nam nie wytłumaczy. Sam ruch atomów 
w żadnym razie jeszcze nie stanowi uczucia 
bólu, albo przyjemności.

Idealizm transcedentalny, kierunek, które
go głównym przedstawicielem był Fichte,

jącego po usunięciu tego bólu. Czy posia
dając te wiadomości, znamy już wszystko? 
Nie, nic prawie. Znamy zaledwie okolicz
ności, jakie towarzyszą dowolnemu aktowi 
psychicznemu, ale w żadnym razie nie je
steśmy w stanie wyobrazić sobie, jak się to 
dzieje, że takiemu a takiemu ruchowi ato
mów odpowiada pewien akt psychiczny. Ni
gdy tego nie pojmiemy. Psychologia do
świadczalna też tej kwestyi najzupełniej nie 
porusza i bada prawa powstawania i koja
rzenia się stanów psychicznych, uważanych 
jako jednostki gatunkowe niewspółmierne ze 
stanami materyi. Akty psychiczne a zja
wiska fizyczne sąto różności nie do porówny
wania. Prawdę tę wyrażamy popularnie 
przez te słowa : „dusza jest niemateryalna”. 
Pod słowem „dusza” pojmujemy całokształt 
stanów psychicznych naszego umysłu. Słowo 
zaś „niemateryalny” oznacza nie jakąś włas
ność duszy, lecz raczej zaprzeczenie pewnej 
własności; mówiąc : „dusza jest nieśmiertel
na” pragniemy wyrazić myśl, że dusza nie 
jest materyalna, zatem nie może być z mate
ryą porównywana.

W poznaniu zjawisk psychicznych dojść 
możemy do dokładnego poznania praw ruchu 
atomów materyi nerwowej, który to ruch 
stale towarzyszy owym stanom psychicznym, 
i dokładnego poznania praw powstawania 
i kojarzenia się stanów psychicznych. Wyo
brazić sobie tych stanów nigdy nie będziemy 
w stanie. Przyczyna tego polegać musi nie
wątpliwie na samej naturze umysłu naszego, 
który nie jest w stanie uświadomić sobie sta- 
nych psychicznych inaczej, jak tylko drogą 
ich odczuwania.

Kwestyą istoty zjawisk psychicznych, pro
blemat duszy, jak zwykliśmy się wyrażać, 
zajmuje najprzedniejsze umysły ludzkie od 
czasów powstania filozofii po dzień dzisiejszy. 
Jądro  główne niezliczonych systematów filo
zoficznych, o ile miały one za przedmiot teo
ryą poznania, a nie np. kwestye natury etycz
nej lub indywidualnej, stanowi właśnie od
wieczny problemat istoty; duszy.

Poprzestając na idei zasadniczej, możemy 
odróżnić czworakiego rodzaju poglądy na 
kwestyą, obchodzącą nas w tej chwili. Po
glądy te, ujęte w doktryny filozoficzne, zna
ne są pod nazwą: dualizmu, materyalizmu

wychodząc z tego, że wrażenia, jakie odbie
ramy od świata zewnętrznego, są równie do
brze produktem tego świata samego w sobie, 
jak i naszego indywidualizmu, a pojmując 
trudność, jaka leży w nieporównywalności 
materyi i duszy, ogłosił materyą, jako nie
istniejącą, jako złudzenie naszych zmy
słów, a jedynie duch jako coś, co posia
da objektywne istnienie we wszechświecie. 
Idealizm transcedentalny jak i materyalizm 
jest jednostronny; zwątpiwszy w możność 
zrozumienia istnienia dwu pierwiastków nie
współmiernych ze sobą, przyjął egzystencyą 
tylko jednego z nich jako rzecz pewną, drugi 
ma być tylko złudzeniem. Wszelako, gdy 
dla materyalizmu dusza jest funkcyą, czyn
nością materyi, idealizm transcedentalny 
przyjmuje jako jedynie istniejący pierwia
stek bardziej trudny, a nawet zupełnie nie- 
możebny do objektywnego poznania, t. j. 
duch.

Twórcą monizmu był wielki filozof, ju 
rysta, moralista, a nadewszystko i po wszyst
kie czasy wielki i genialny matematyk, twór
ca rachunku nieskończonościowego, Gotfryd 
Wilhelm Leibnitz (1646—1716). Doktryna 
monizmu w pierwotnej swej formie brzmi 
jak następuje. Świat utworzony jest z ato
mów; każdemu atomowi towarzyszy pier
wiastek duchowy, t. zw. „monada” („Mona- 
denseele”). Dusza ludzka jestto zbiorowisko 
monad, towarzyszących atomom ciała na
szego. Atomy te dokonywają oznaczonych 
ruchów, zaś w łonie gromady monad zacho
dzą stany psychiczne, które odpowiadają na
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szym wrażeniom i uczuciom. Dotychczas 
doktryna Leibnitza nie różni się w zasadzie 
od zwykłej doktryny dualistycznej. Ale oto 
jak  Leibnitz omija trudności, jaką przedsta
wia zrozumienie wzajemnego działania na 
siebie dwu jakościowo różnych pierwiastków, 
ciała i duszy. Dla Leibnitza stany materyi 
i monad przebiegają niezależnie od siebie, 
t. j. wzajemnie na siebie nie wpływają. Fakt 
zaś, źe stany fizyczne świata same w sobie 
i odpowiednie stany świadomości naszej ma
ją się do siebie, jak oryginał do obra
zu, Leibnitz tłumaczy zapomocą doktryny 
o „harmonii predestynowanej” („prastabilir- 
te Harmonie”). Fakt, że szereg stanów 
fizycznych w świecie zewnętrznym i szereg 
stanów świadomości w świecie monad prze
biega równolegle do siebie, Leibnitz tłuma
czy poprostu tem, że taką była wola Boga.

Najwybitniejszym przedstawicielem współ
czesnego monizmu jest Haeckel, który ostat- 
niemi czasy wydał obszerne dzieło, poświęco
ne temu, a zatytułowane „ W eltrathsel”. Dla 
Haeckla w przyrodzie istnieje tylko jeden 
substrat. Substrat ten z natury rzeczy po
siada własności natury psychicznej. Na 
różnych stopniach rozwoju materyi te włas
ności psychiczne są różne : gdy układ ato
mów, zwany człowiekiem, myśli, czuje, sło
wem posiada świadomość, atomy materyi 
nieorganicznej przyciągają lub odpychają się 
nawzajem, czują skłonność ku sobie (powi
nowactwo chemiczne) i t. p. Ruch i własno
ści psychiczne to dla Haeckla dwie zasadni
cze własności jednego i tego samego sub- 
stratu. Badanie ich pochodzenia nie ma 
sensu, jak nie ma sensu poszukiwanie osta
tecznych przyczyn ruchów atomów materyi 
martwej.

Dalej zastanawiać się nad tym przedmio
tem nie będziemy. Zagadka istoty duszy po 
wszystkie czasy będzie zajmowała umysł 
ludzki i nigdy nie zabraknie systematów filo
zoficznych, pozornie rozstrzygających tę 
kwestyą. Nauka pozytywna jednak już od- 
dawna uważa istotę zjawisk psychicznych za 
niepoznawalną, jak się wyraził Spencer i za
myka swe badania w granicach, które za
kreśliliśmy w powyższem.

Leon Liclitenstein,
stud, politecbn.

Spostrzeżenia naukowe.

Nowa kometa.

Kometa teleskopowa, goszcząca obecnie na 
naszem niebie, odkryta została w Ameryce 
dnia 23 lipca r. b. Była wtedy pod wznie
sieniem prostem AR =  2h43m i zboczeniem 
5 =  -f-12°30'. Następnego dnia obserwowa
na w Strasburgu miała : AR =  2 h44m26s
i 3 =  14032',5. Mając tg wiadomość, udzielo
ną przez prof. Kowalczyka w dniu 29 z. m., te 
goż wieczora znalazłem kometę, stale obecnie 
spostrzeganą, celem określenia jej drogi przez 
odniesienie do leżących w pobliżu gwiazd sta
łych. Tu podaję notatki z dziennika obserwacyi, 
dotyczące stanu fizycznego komety i przybliżone 
miejsca z dnia 29 i 31 z. m. otrzymane wprost 
przez skierowanie refraktora Steinheila, z dni 
zaś następnych wzięte z efemerydy, przesłanej 
w cyrkularzu do obserwatoryów astronom icz
nych. Spostrzeżenia robiono przeważnie refrak- 
torem Steinheila, okularem kometowym i mikro
metrem pierścieniowym, powiększającym 70 razy.

D. 29 . VII . 1900. Miejsce komety :

AR =  2h47m, 8 =  + 2 9 °5 1 '

22 godz. 30 m. czasu gwiazdowego. Świetlna masa 
o blasku jednostajnym  tworzy warkocz komety 
krótki, niewięcej nad 1 2 ' luku. Jądro  w postaci 
okrągłej tarczy, nieco jaśniejsze od otaczającej 
wokoło materyi warkocza. Światło białe z od
cieniem niebieskawym, kometa wyraźnie zaryso
wana na tle nieba, bez wszelkich stopniowań 
światła, warkocz odgraniczony z trzech stron 
liniami prostemi i półkolem od strony głowy. 
Po chwili chmury przeszkodziły obserwacyi.

D. 31 . VII. AR =  2h50m, 8 =  + 3 5 °5 4 '

20 g. 45 m. cz. gw. Powietrze złe: słaba plam 
ka mglista bez warkocza.

21 g. 35 m. cz. gw. Stan powietrza lepszy. 
Zupełnie odmienny widok, niż w dniu 29. Ko
meta przedstawia jądro , jako białę gwiazdę 9 
wielkości, otoczoną masą świetlistą, tworzącą 
warkocz długi na 1/2°, nieco zwężony w pobliżu 
głowy, rozszerzony ku końcowi, wygięty, zwró- 
couy wklęsłością ku północy. M aterya warko
cza dość silnie świeci około jąd ra , dalej słabnie 
w miarę odległości. Oświetlonego pola, nawet 

j  słabem światłem czerwonem, kometa nie znosi, 
wytrzymuje natomiast 300-krotne powiększenie, 
przyczem zauważyć się dają dwa wyskoki z j ą 
dra w postaci obi’ęczy, zwrócone wyyukłością ku 
przodowi. Spektroskop gwiazdowy Vogla, bez 
szpary i soczewki cylindrycznej, daje widmo 
ciągłe, wszelako bez charakterystycznych linij 
komet.



508 WSZECHŚWIAT N r 32

D. 3 . VIII. AR =  2h57m, 3 =  - f  44°37'

23 g. cz. gw. Powietrze dość dobre. Jąd ro  jako 
gwiazdka biała 9,5 wielkości silnie przebłyskuje 
za zbliżeniem do czarnego pierścienia m ikrom e
tru . W arkocz w linii p rostej, długość około 
V20, równej szerokości z głową.

D. 5 . VIII. AR =  3h l m, § =  + 5 0 ° 2 9 '

22 g. cz. gw. Powietrze chwilami przezroczy
ste, lecz chmury przeszkadzają i słaby błask 
księżyca. W idok komety ja k  dnia 3 .V III , lecz 
warkocz o połowę mniejszy. W yskoki z ją d ra  
bardzo słabo widoczne w postaci prostych skrzy
żowanych linij, przez co ją d ro  wydaje się prze- 
dłużonem. Chmury całkowicie pokryły niebo.

(Obserwatoryum astronomiczne im. d-ra. Jędrze- 
jewicza w W arszawie, d. 7 .V III.1900).

R . MerecM.

IX Zjazd lekarzy i przyrodniko'w polsk ich .

SPRAW OZDANIE Z OBRAD NAUKOWYCH 

W  SEKCYACH.

['V. Sekcya botaniczna, złączona z sekcyą 
rolniczą.

Posiedzenie I  21 lipca o godz. 5 po południu
w Coli. physicum, pracownia zakładu fizyki.

Obecnych osób 20.
Posiedzenie otworzył prof. d-r Rostafiński po

witaniem członków sekcyi. Przewodniczącym wy
brano przez aklamacyą prof. d ra  F . Kamieńskie
go; sekretarzem  był prof. R. Gutwiński.

Przewód, prof. d r  F r. Kamieński dziękując 
za wybór, zaprosił do wygłoszenia odczytów : 
d -ra  I. Kosińskiego i prof. d-ra E. Janczew 
skiego.

1. Ignacy K osińsk i: „W pływ zagłodzenia,
stężenia i składu pożywki, oraz mechanicznych 
i chemicznych podrażnień na oddychanie i wzrost 
pleśni”. Energią oddychania oznaczono według 
ilości wydzielanego C 02 m etodą Pettenkofera — 
Pfeffera.

Prelegent przeprow adził liczne doświadczenia 
nad zmianą energii oddychania, pow stałą wsku- J 
tek nagłego odebrania pleśni (Aspergillus niger) j  
pożywki i wymycie korzucha grzybowego jużto  
wodą wodociągową, jużto  izotonicznerai rozczy- j 
nami soli mineralnych lub cukru. P rzez wy
mycie wodą wodociągową lub rozczynam i soli 
mineralnych (NaCl, KN03, K2S 0 4) powstające na
gle obniżenie oddychania dochodziło do 50% po
przedniej jego ilości, zaś dodanie do tak  zagło
dzonego grzyba normalnej pożywki spowodowy- j  

wało natychmiastowy pow rót oddychania do pier- |

wotnej wysokości.— Wymycie izot. rozczynem 
cukru trzcinowego wywołało słabą ( 10 °/o) obniż
kę oddychania.

W zrost po wymyciu wodą wodociągową lub 
izot. rozczynem NaCl ustawał nagle i dopiero po 
dodaniu pożywki wracał do normalnej swej p ręd 
kości; rozczyn cukru, aczkolwiek po wymyciu 
nim, wstrzymywał wzrost na pewien czas, to je d 
nak tylko chwilowo.

Nagła zmiana koncentracyi pożywki grzyba 
wywoływała natychmiastowe zmiany w energii od
dychania organizmu: zwiększenie stężenia— obni
żenie (50°/o \ zmniejszenie zaś koncentracyi— 
podwyższenie ( 10 0 °/o).

Uszkodzenie pleśni przez pokrajanie na licz
ne części podwyższało oddychanie do 30°/o.

Sole m e ta li: cynku (ZnS04), żelaza (FeCł3), 
manganu (MnCl2) podwyższyły energią oddycha
nia w przeciągu paru godzin w najlepszych wy
padkach: o 1 0 0 %  (przy 0 ,0 0 2 % ), 4 0 %  (przy 
0 ,0 6 % ), 4 0 %  (przy 0 ,0 5 % ).

Alkaloidy działały słabiej na podwyższenie 
energii oddychania; kokaina (0 ,2% )  wzmagała 
o 15°/0, zaś strychnina (0 ,0 2% )  o 1 9 %  norm al
ne oddychanie.

E ter w dawkach mniejszych, do 2 % , zwięk
szał, powyżej zaś tej koncentracyi zmiejszał 
wielkość oddychania. 7 %  eteru, jakoteż po 
żywka nasycona tym narkotykiem wstrzymywały 
natychmiast wydzielenie C02 zupełnie albo p ra 
wie zupełnie, po czem,— po wymyciu i wypędze
niu par e te ru — grzyb umieszczony na normalnej 
pożywce przychodził po 24 g. do pierwotnego 
swego stanu.

2. Ed. Janczewski. „Kosmki garbnikowe” . 
Oprócz cienkich włosków, niemal zawsze jedno
komórkowych, napotykają się w rodzaju Ribes 
włoski, raczej kosmki (Villi) główkowe, które 
w porzeczce czarnej czyli smrodyni i pokrew 
nych je j gatunkach mają postać tarczek o kró t
kiej nóżce, wydzielających balsam żółtej barwy, 
w porzeczce krwistej występują jako  znaczne 
kosmki stożkowate, zakończone okrągławą głów
ką, wydzielającą również ciało aromatyczne, 
wreszcie w porzeczkach jadalnych, alpejskiej, 
złotej i w agreście przedstaw iają się również 
jako  kosmki główkowe, o trzonie długim, p ro
stym lub nawet galęzistym, albo też tak  krótkim, 
że ich główki są niemal siedzące. Na tych głów
kach wydzieliny żadnej niema, przeto ich zna
czenie ochronne byłoby wątpliwe, gdyby w ich 
komórkach nie dało się wyszukać składnika 
mającego podobne znaczenie.

Tym składnikiem je s t garbnik, nader obfity 
w komórkach główki, a zwykle nieobecny w trzo
nie. A utor przypuszcza, że kosmki główkowe, 
nie wykazujące żadnej wydzieliny u bardzo 
wielu roślin, muszą być częstokroć garbnikowemi, 
ja k  się to pokazało w rodzaju Ribes— i tym swo
im składnikiem stanowić obronę młodych orga
nów od wielu zwierząt.
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W  dyskusyi przemawiali pp. Kothert i Rosta
fiński.

3. D-r Janczewski: „Rodzice porzeczki up ra
wnej” . Wykazawszy niedawno, że nazwą Ribes 
rubrum  dotąd oznaczano trzy , całkiem odmienne 
gatunki, au for stwierdza, że porzeczki uprawne 
pochodzą od trzech gatunków R. rubrum , R. pe- 
traeum  i R. domesticum, z których pierwszy 
rośnie w Europie pólDocnej i wschodniej, w Azyi 
zaś dochodzi do oceanu Spokojnego, drugi jest 
krzewem górskim w Europie, a w Syberyi scho
dzi na doliny i sięga po ocean Spokojny, trzeci 
zaś je s t tylko mieszkańcem Europy zachodniej. 
Najliczniejsze odmiany ogrodowe wydal gatunek 
ostatni; mieszańce zachodzą pomiędzy wszystkie
mi. bez ujmy dla płodności, owszem nieraz z p o 
żytkiem. Autor podaje cechy, wzięte z budowy 
kwiatu, owocu, po części nawet i liści, po k tó
rych te trzy  gatunki łatwo można rozpoznać 
i wykazuje, jakim  one ulegają zmianom w stanie 
dzikim i uprawnym.

W dyskusyi brali udział pp. Rostafiński, Ro- 
the rt, Dębski i referent.

X. Sekcya psychologiczna.

Posiedzenie I sekcyi rozpoczęło się 2 1  lipca 
o godz. 5.

Prezydujący prof. K. Twardowski.
Sekretarz W. M. Kozłowski.
Przewodniczący zagaił dyskusyą na przesiany 

przez prof. H. Struvego z W arszawy te m a t:
„Porównanie wszechstronne objawów psychicz

nych z fizyologicznemi i fizycznemi w celu ści
słego określenia właściwości pierwszych w ró ż
nicy od ostatnich".

W  dyskusyi na ten tem at zabierali g łos: ks. 
d-r M. Barabasz (z Baltimore), p. Kośraiński, 
p. Kalinowski (z W arszawy) i W . M. Kozłowski. 
Toczyła się ona głównie w zakresie kwestyi, o ile 
rozciągłość może być uważana za powszechną 
i wyłączną cechę zjawisk fizycznych.

Przewodniczący proponuje wykład :
Aniela Szycówna (z Warszawy) : „Psycholo

gia dziecka wobec psychologii ogólnej i pedago
g iki” . Psychologia dziecka je s t zdobyczą d ru 
giej połowy XIX wieku, a dopiero w ostatniem 
dziesięcioleciu rozwinięto szerszą działalność na 
tem polu, zwłaszcza w Ameryce. Skutkiem tego 
zakres je j, metody badania, a nawet nazwa do
tąd  nie zostały ustalone (w różnych pismach 
znajdujemy terminy : psychologia dziecka, psy
chologia wychowawcza, pedologia). Mimo to 
studya w tym kierunku godne są uwagi i roz
patrzenia, a to z powodu trojakiego swego zna
czenia : naukowego, wychowawczego i społecz
nego. Ze stanowiska naukowego badanie stop
niowego rozwoju dziecka ma znaczenie dla psy
chologii ogólnej, gdyż wykrywa genezę wielu 
objawów, które u dorosłych znajdujemy w skoń
czonej i bardzo złożonej formie, a tem samem

trudniejszej do zrealizowania. Ze stanowiska 
wychowawczego psychologia daje podstawy dla 
racyonalnej pedagogiki, gdyż niepodobna nikogo 
wychowywać lub uczyć, nie znając go dokładnie. 
Ze stanowiska społecznego wreszcie tylko dzięki 
znajomości psychologii dziecka można będzie 
uniknąć w przyszłości wielu błędów, które po
pełniamy często w różnych instytucyach i u rzą 
dzeniach, mających na celu dobro młodzieży 
(książki i pisma dla dzieci, zabawy i przedsta
wienia dla dzieci i młodzieży, zakłady dobro 
czynne, ochrony, przytułki i t. d.). W śród me
tod badania dotychczas wywalczyły sobie prawo 
obywatelstwa następujące :

1. Metoda biograficzna, t. j. śledzenie za roz
wojem psychicznym jednego tylko dziecka od 
urodzenia aż do pewnego wieku, najczęściej do 
la t trzech (klasyczne dzieło Preyera, biografia 
dziecka Darwina, studya Tainea, Perera i t. d.).

2. Metoda laboratoryjna eksperymentalna, t. j . 
poddawanie starszych dzieci, uczniów w szkołach, 
pewnym umyślnym doświadczeniom, stosowana 
dotychczas prawie wyłącznie celem badania zmę
czenia umysłowego. (Prace Kraepelina, Elbing- 
hausa, we Francyi Bineta, we Lwowie Błażka).

3. Metoda statystyczna, t. j .  badanie tego 
samego objawu u większej liczby dzieci za po
średnictwem ankiet i kwestyonaryuszy. (Bada
nie nad zasobem umysłowym w Niemczech, 
w Berlinie, w Annabergu, badania amerykańskie, 
badania warszawskie Dawida i prelegentki).

Po ukończeniu wykładu zabrał głos p. Maksy
milian Schlesinger. W ytknął on trudności i p rze
szkody, jak ie  spotyka z rozmaitych powodów 
badanie dzieci pod względem psychologicznym 
w rozmaitych okresach ich życia i zakończył 
wnioskiem tak sformułowanym :

„Sekcya uchwala, aby wniesiona została umo
tywowana prośba do Rady szkolnej krajowej, 
aby tak  w interesie samej nauki psychologii, jak  
i dobra wychowania publicznego, zachęciła p rze
łożone ochronek dziecięcych, ogródków freblow- 
skich, jako też dyrekcye szkół ludowych i wy
działowych do przedsięwzięcia badań psycholo
gicznych nad powierzonemi im dziećmi, komuni
kując wyniki Radzie szkolnej” .

P. E. Korniłowicz zuowu zastanawiał 'się nad 
trudnościami badań tego rodzaju, wynikającemi 
z niedostatecznej znajomości psychologii wśród 
nauczycieli i kierowników ochronek. P roponu
je  wniosek, zmierzający ku podniesieniu nauki 
psychologii w szkołach.

P. Schlesinger proponuje poprawkę do wnios
ku, nadając mu taką formę :

„Prosić Radę szkolną krajową, aby ju ż  kandy
daci na nauczycieli w seminaryach zajmowali się 
pod okiem profesorów swoich badaniami psycho- 
logicznemi nad dziećmi szkółki wzorowej” .

Prof. K. Twardowski,'] przywiązując t większą 
wagę do inicyatywy prywatnej w tej kwestyi, 
proponuje, aby sekcya uchwaliła : „prosić p.Szy- 
cównę o napisanie broszury zachęcającej do ba
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dań tego rodzaju i dającej wskazówki, jak  je  
czynić. Broszurę tę  polecić towarzystwom p e 
dagogicznym do zakupienia w większej ilości 
egzemplarzy i rozsyłania nauczycielom” .

Wreszcie p. Cybulska proponuje urządzanie 
peryodycznych zjazdów nauczycieli na kursy po
pularne psychologii.

Myśl tę prof. K. Twardowski proponuje zale
cić stowarzyszeniom, zajmującym się urządza
niem odczytów publicznych.

W szystkie wnioski zostały przyjęte. Prezy- 
dujący odczytuje ułożony wspólnie z sekreta
rzem porządek obrad na dzień ju trzejszy . P o 
siedzenie zamknięto o godz. 7-mej.

Posiedzenie II, rozpoczęte w niedzielę d. 22 lipca.

Przewadniczący prof. K. Twardowski.
Sekretarz W. M. Kozłowski.
Sekretarz czyta następujący przesłany referat 

(z W arszawy) :
D r Rafał Radziwiłowicz : „Znaczenie od

środkowych włókien w dośrodkowych drogach 
nerwowych” . Badania Ramon y Cajala, van 
Gehuchtena i innych stw ierdziły istnienie w dro
gach dośrodkowych (czuciowych) włókien nerwo
wych, o przewodnictwie odwrotnem, od ośrodka 
ku obwodowi. Zbadano je  dokładnie w narzą
dzie wzrokowym; zaczynają się one tam , gdzie 
kończy się pierwszy etap obwodowej drogi wzro 
kowej, a kończą u początków tej drogi. Istnieją 
fakty, stw ierdzające obecność włókien tego r o 
dzaju i w innych drogach czuciowych. Działa
nie ich fizyologiczne polega na doprowadzaniu 
bodźców, powstających w ośrodkach nerwowych, 
do obwodowych narządów odbiorczych, np. siat
kówki. Tą drogą narząd obwodowy, ośrodkowo 
pobudzony, staje się wrażliwszy na bodźce ze
wnętrzne, mniejsze natężenie bodźca wystarcza 
do wywołania sprawy fizyologicznej; bez tej 
ośrodkowej podniety do wywołania tej samej 
sprawy koniecznym byłby bodziec silniejszy. 
Chorobliwe wzmocnienie pobudliwości tych n a
rządów tłum aczy nam mechanizm powstawania 
omamień i złudzeń zmysłowych, a fizyologiczne 
współdziałanie tych narządów w zjawiskach, za
chodzących w dośrodkowych drogach nerwo
wych, mechanizm takich zjawisk, ja k  widzenie, 
słyszenie i t. p. W działaniu tych narządów, 
być może, szukać należy także fizyologicznego 
współczynnika zjawiska psychicznego czynnej 
uwagi.

W dyskusyi zabiera głos :
D-r Biegański (z Częstochowy). Zwraca on 

uwagę na to, że pozorna anomalia, ja k ą  przed
stawiają włókna odśrodkowe w narządach zmy
słowych, daje się wytłumaczyć z punktu  widze
nia anatomicznego tym faktem , że siatkówka je s t 
częścią mózgu, włókna zaś nerwu wzrokowego 
są kojarzeniowemi. Przem awiający uzasadnia 
to, powołując się na em bryologią oka.

D -r J. Kodisowa (z Sfc. Louis, Mo) : „Isto ta 
pojęć naukowych”. A utorka postawiła sobie za

zadanie odpowiedzieć na pytanie : czy pojęcia 
naukowe m ają wartość transcedentalną? Od 
czasów Helmholtza rozpowszechnione jest* prze
konanie, że pojęcia naukowe są symbolami „rze
czy samych w sobie” . Przekonanie to  je s t opar
te na teoryi spostrzegania, tak iej, ja k a  ustaliła 
się od czasów Kanta. Teorya ta  jest błędna, bo 
opiera się na introjekcyi (t. j. wciśnięciu między 
rzecz a człowieka, którem u przypisujemy do
świadczenie te j rzeczy, wrażenia danej rzeczy, 
jako  jakiejś substancyi psychicznej) i w ynikają
cym z niej dualizmie metafizycznym oraz na hy- 
potezie władz duszy. Po krytycznem wyjaśnie
niu introjekcyi, okazuje się prawdziwą inna teo
rya spostrzegania, k tórą można nazwać empirio- 
krytyczną. A utorka uzasadnia tę teoryę. W obec 
niej teorya pojęć naukowych, jako symbolów 
rzeczy transcedentalnych, nie może się u trzy 
mać. Pojęcia naukowe przedstaw iają nie rzeczy, 
ale w pierwszej linii myślenie o rzeczach, są za
tem dopasowaniem myśli do rzeczy. Kryzys, 
jak i obecnie przechodzi nauka, polega na uświa
domieniu praw  własnego rozwoju.

W  dyskusyi zabierali głos :
W. M Kozłowski zwrócił uwagę na to, że 

zwrot wśród ludzi nauki ku wyjaśnieniu istoty 
wiedzy (co już  dawno czynili filozofowie) rozpo
czął się, nie dzięki Avenariusowi, lecz głównie 
pod wpływem ruchu neokantowskiego, wywołane
go przez dzieło Alberta Langego (Historya rna- 
teryalizmu). Dalej przedstawiwszy krótko pierw
sze kroki myśli filozoficznej w starożytności, do
prowadzające do rozczłonkowania pojęcia bytu, 
na stronę m ateryalną i duchową, zaznaczył, że 
zaprzeczenie tego rozróżnienia byłoby krokiem 
wstecznym, powrotem do naiwnego hylozoizmu 
pojęć przednaukowych.

Pani Kodisowa odpowiada na zarzuty, tłum a
cząc dokładniej swoje założenia.

D -r Heinrich twierdzi, że kryzys obecny nau
kowy powstał pod wpływem samych badań nau
kowych. Wymienia niektóre dzieła naukowe, 
k tóre to znanionują, nadmienia o neowitalizmie, 
jako  pokrewnym w tym  kierunku.

P . E . Kośmiński, kandydat nauk fizyko-mate- 
mat., zaznaczył, że w nauce pow tarzają się pod 
nową formą te same pojęcia i to tłumaczy podo
bieństwo wielu pojęć współczesnych do starożyt
nych.

W. M. Kozłowski robi poprawkę chronolo
giczną; p. Kodisowa i p. Biegański robią kilka 
uwag o neowitalizmie, zaznaczają różnicę między 
nim, jako  odnowieniem teoryj XVIII w., a prze
obrażeniem w duchu ich pogłębienia pojęć fizycz
nych. Prof. Twardowski, reasum ując dyskusyą, 
zaznacza, że pomimo różnic punktu wyjścia 
wszyscy dysputanci zgadzają się co do istoty, 
t. j .  niemożności naiwnego pojmowania śwata.

Prof. Twardowski (ze Lwowa) wygłasza wy
kład p. t . :

„W  sprawie klasyfikacyi zjawisk psychicz
nych”. Autor poddaje ocenie krytycznej kia-
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syfikacyą zjawisk psychicznych, proponowaną 
przez Brentana, a zmodyfikowaną przez Meinon- 
ga i Hoflera, przyjm ującą 4 grupy: 1° przedsta
wienia, 2° sądy, 3° uczucia, 4° wolę. Pod
nosząc jej wyższość nad pospolicie przyjętą, uzna
je  wszakże konieczność poprawki. Uzasadnia 
on szczegółowo przyięty przez Brentana i wie
deńską szkolę podział spraw myślenia na dwie 
g rupy : przedstawień (Torstellungen) i sądów. 
Natomiast nie wydaje mu się poprawnym za
liczanie pragnień, dążeń i pożądań do objawów 
woli. Zwykle uważane są one za niższy, wola 
zaś za najwyższy stopień napięcia ich przecho
dzący w czyn, źródło zaś błędu tkwi właśnie w tem, 
że pożądania narówni z aktami woli doprowadza
ją  ostatecznie do pewnych czynności. Pomimo 
wszakże tego podobieństwa w skutkach istnieje 
głęboka różnica psychologiczna między pożąda
niami a postanowieniami. Postanowienie, mimo 
pozorów przeciwnych, nie posiada (narówni z są
dem) różnic co do intensywności. Prócz tego 
wszelkie pożądanie da się rozłożyć na czynniki 
prostsze, należące do poprzednich grup zjawisk 
psychicznych, a mianowicie: 1 ° przedstawienie 
przedm iotu; 2° przekonanie, że przedmiot ten 
nie posiada rzeczywistości; 3° przykre uczucia 
stąd  wynikające; 4° przeświadczenie, że urzeczy
wistnienie przedmiotu byłoby połączone z uczu
ciem przyjenmem. Podobnież rozłożyć daje się 
i wstręt. Wobec tego pożądania uważać należy 
za połączenie uczuć z przekonaniami, za uczucia 
powstające na tle  pewnych przekonań.

Zaliczanie pożądań do grupy uczuć pociągnąć 
musi za sobą rewizyą innych powszechnie p rzy 
jętych poglądów, dotyczących skłonności, namięt
ności, popędów. Mglistość potocznych term i
nów w tym zakresie przenosi się i do psycho
logii. Autor proponuje ograniczyć znaczenie 
tych wyrazów do pewnych dyspozycyj, na k tó 
rych tle powstają uczucia i pożądania. Klasy- 
fikacyi proponowanej autor nie uważa za najlep
szą wogóle, gdyż rozmaite punkty widzenia wy
magać mogą rozmaitego podziału przedmiotu. 
Proponowaną tu  autor uważa zu najlepiej od
powiadającą wymaganiom metodycznym psycho
logii opisowej. Może ona uledz zmianom wsku
tek dalszych badań, a zwłaszcza w zakresie 4-ej 
grupy (woli).

Głos w dyskusyi zabierają:
D -r  Korniłowicz poddając analizie pojęcie 

woli, przychodzi do wniosku, że je s t ona chęcią 
wywołującą czyn, chęć zaś je s t uświadomionym 
celem, popędem ku niemu. Polski wyraz „wolę” 
doskonale odzwierciadla ów wybór.

D -r A. Wyczółkowska wyraża wątpliwość, czy 
klasyfikacya proponowana może się nadać do psy
chologii doświadczalnej i zaznacza niejasność 
pojęcia woli oraz brak  prac doświadczalnych nad 
wolą. Klasyfikacya ta  może być dobrą dla psy
chologii racyonalnej.

Prof. Twardowski zgadzia się na niejasność 
pojęcia woli. Zaznacza, że w jego poglądach

niema nic z psychologii racyonalnej. Podkreśla 
konieczność klasyfikacyi dla oryentowania się 
i względność każdej z nich.

P. Wyczółkowska odpowiada na zarzuty.
P . Schlesinger solidaryzuje się z poglądami 

prelegenta.
D -r Biegański zaznacza doniosłość podziału 

prof. Twardowskiego na działalność czynną i bier
ną, zapytuje o stosunek jego poglądów do Wund- 
towskich.

Prof. Twardowski zaznacza niejasność pojęcia 
apercppcyi W undta. Przedstawienia są pod
stawą wszystkich innych objawów psychologicz
nych. Odpowiada na zarzuty p. Wyczółkow- 
skiej i p. Korniłowicza.

P. Kośmiński zaznacza konieczność wyróżnie
nia elementów psychicznych od zjawisk psy
chicznych.

Na tem posiedzenie zamknięto o godz. 12.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Perseidy. Niedawno przekonano się, że 
Jowisz sprawia największe działanie na rój 
meteorów sierpniowych, skutkiem czego orbity 
meteorów odchylają się od głównej płaszczyzny 
w tę lub owę stronę i punkt promieniowania jest 
właściwie kołem o średnicy około 20°. Badania 
nad wpływem Saturna, Urana i Neptuna dowiod
ły, że planety powyższe m ają nieznaczny wpływ 
na rój Perseidów. Cr. T.

—  Figury elektryczne na płytach fotogra
ficznych. A. Bliimel w Berlinie przeprowadził 
w ostatnich czasach szereg badań nad figurami 
elektrycznemi, powstającemi wskutek wyładowań 
na płytach fotograficznych; poszukiwania te do
prowadziły go, zgodnie z teoryą fal Hertza, do 
następujących głównych wyników :

1) F igura ujemna tworzy się wskutek dzia
łania rozżarzonego powietrza lub cząstek drutu 
i powstaje nasamprzód, niezależnie od figury do
datniej, k tórą natomiast należy uważać, jako 
figui-ę pochodną, powstałą wskutek indukcyi;

2) ruch falowy elektryczny wychodzi zawsze 
z ujemnego elektrodu, a nie z dodatniego;

3) na zasadzie tego prawa możebnem je s t wy
jaśnienie charakterystycznej różnicy, dostrzega
nej między dodatnią a ujemną figurą wyładowa
nia na płytach fotograficznych, jek  również i fi
gur Lichtenberga.— A. Bliimel łączył w swych 
badaniach jeden biegun obwodu wtórnego cewki 
z podstawką metaliczną, gdy drugi umieszczony 
był w środku płytki fotograficznej, leżącej na 
powyższej podstawce. P rzy każdem przerwaniu 
p rądu  głównego następowało w obwodzie wtór
nym wyładowanie i zachodzące tam  zjawiska 
świetlne odtwarzały się na płytce fotograficznej.
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Obrazy te były charakterystycznie różne, zależnie 
od bieguna, z jakim  połączona była płytka, a zja
wisko to występowało stale niezależnie od zmian 
warunków doświadczeń.

9-

—  Nowe objektywy. Znana firma optycz
na Zeissa w Jenie zaczęła wyrabiać nowe objek
tywy astronomiczne, na k tóre św iat naukowy 
zwrócił uwagę; składają się one z dwu soczewek, 
nie dają zabarwienia, a dobrocią przewyższają 
szkła najlepszych optyków; zapomocą 8 mio 
calowego objektywu dały się z łatwościu rozdzie
lać gwiazdy podwójne, mające odległość 0 ,5"—  
0,3". P rzy powiększeniu 825 razy otrzym ywa
no niezwykle dokładne obrazy kraterów  na k się 
życu i plam słonecznych. Na pierwszy rzu t oka 
zdaje się, że objektywy są zrobione ze szkła zwy
kłego, niepozbawionego mnóstwa pęcherzyków 
powietrznych. W ynalazcą je s t d - r  Pauly.

G. T.

ROZMAITOŚCI.

—  Poprawa powietrza w tunelach. P ro 
fesor Mosso przeprowadził doświadczenia, mają. 
ce na celu polepszenie powietrza w długim tu 
nelu pod Genuą. Użył do tego zbiornika zło
żonego z ru r, napełnionych powiełrzem zgęszczo- 
nem i umieszczonych pod tendrem lokomotywy; 
p rąd  powietrza wybiegający ze zbiornika pędzi 
przed sobą dym i gazy szkodliwe w kierunku bie
gu pociągu, a podróżni mają dobre do oddychania 
powietrze. Doświadczenie to wydało rezultaty  
pożądane; nieco mniej korzystną okazała się 
metoda druga, polegająca na doprowadzeniu do 
ogniska kotła prądu tlenu, który ożywia spale
nie i zmniejsza obfitość dymu.

T .B .

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. 1 do 7 sierpnia 1900 r.

(Ze spostrzeżeń ua stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

©•HH

B a ro m e tr  
700 nim Ą- - T e m p e ra tu r a w st. C.

U'CO
^3
•rl

K ieru n ek  w ia tru  
Szybkość w metrach

Sum a

opadu
U w a g i

Q 7 r . 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. | 9 w. Najw j N ajn. ts

l S. 47,6 48,6 41,8 16,4 18,8 16,4 22,5 >4,1 69 W5 W 5 W 3 0,0 •  w południe
2 C. 49,' 47,0 44,6 20,0 22,1 19 ,9 23,7 14,0 54 SW 3,SW 3,S5 —
3 P. 47,o 46,9 41 ,2 17.2 22.2 19,6 22,9 >4,o 56 W5,W 7,SW 1 —

4S . 44,5 42,9 4^,5 1 8 0 23,9 2 2,3 25,9 1 -1,8 6 3 S3,SE7,SW 3 —

5 N. 44.3 45,3 41,2 16,8 22,8 18,7 2 3,6 16,3 56 W 5,W 4, w 1 6,6 OOaŹ•

6 P. 47,9 47,9 4 S 0 15:4 16.3 >3,7 18,7 13,6 83 E 3,NE5,NS 1,6 0  cały dzień z przerwami
7 W. 48 8 4 9 ,5 50 ,2 '3 ,7 18,6 17,5 20,3 >?,4 81 N W0,SW J,S4

Ś re d n ie 45,5 18,5 66 8,2

T R E Ś ć .  O ustaleniu słownictwa polskiego porównawczo-zoologicznego, przez prof. J . N us
bauma. —  Alfa, przez T. R —  O poznaniu przyrody i jego granicach, przez L. Lichtensteina 
(dokończenie). —  Spostrzeżenia naukowe. —  Zjazd lekarzy i przyrodników w Krakowie. —  

Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

R edaktor Br. Znatowicz.

AojBojeuo Uoaiypoio. B»pm»Ba 28 i io j i  1900 f « » .  Druk W arsz. Tow. Akc. A rtystyczno-W ydawniczego.

W ydaw ca W. Wróblewski.




