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Teorya fizyologiczna wzruszeń.

Metoda eksperymentalna, jakkolwiek od 
tak niedawna zastosowana w psychologii 1), 
przyniosła w stosunkowo krótkim czasie tak 
poważne rezultaty, źe obecnie zyskała sobie 
wyłączne prawo obywatelstwa u psycholo
gów, traktujących swój przedmiot prawdzi
wie naukowo. Jeszcze sto lat temu taki 
krytyczny umysł, jak Kant, nie wierzył 
w rozwój psychologii, jako nauki ścisłej : 
dziś już niewielu znajdziemy nawet pośród 
najzagorzalszych metafizyków, którzyby nie i 
uznawali możliwości doświadczenia w psycho- j  

logii i odmawiali mu racyi bytu. Pierwszy j 
krok, jak zawsze, był trudny, dalej jednak ! 
szło już łatwiej, tak że wkrótce przekonano 
się najdowodniej, że jak we wszystkich nau- 
kach^tak i w psychologii, jedyną drogą pew
ną i prowadzącą do zdobyczy realnych musi 
być ścisłe i staranne gromadzenie danych, 
zdobytych zapomocą doświadczenia i obser
wacyi naukowej. To też psychologowie, za-

')  W roku 1860 wyszła pierwsza psychologia 
eksperymentalna, której autorem był Fećhner; 
w r. 1878 powstało pierwsze laboratoryum psy
chologiczne, założone przez Wilhelma W undta 
w Lipsku,

przestawszy na razie zajmować się takiemi 
ogólnemi zagadnieniami, jak zagadnienie 
wolnej woli lub stosunku ducha i ciała, jęli 
się szczegółów i we wszystkich dziedzinach 
psychologii starali się zastosować metody 
ścisłe, pozwalające wyrażać rezultaty w po
staci wzorów matematycznych (prawo We
bera i Fechnera, mierzenie czasu reakcyj
nego przez Exnera, Helmholtza, Wundta 
i t. d.). Obecnie nagromadzono już tyle do
strzeżeń, źe możliwem stało się wyprowadza
nie wniosków ogólnych, i oto zaczynają uka
zywać się próby systematyzacyi. Jedną z ta
kich teoryj, opartych jedynie i wyłącznie na 
doświadczeniach i dostrzeżeniach naukowych, 
jest teorya fizyologiczna wzruszeń.

Na pierwszy rzut oka zauważyć można, źe 
każde wzruszenie, nawet słabe, ogarnia nie
jako całego człowieka. Ze strony zewnętrz
nej widzimy tu najrozmaitsze ruchy ciała; 
z wewnętrznej zaś liczne zmiany organiczne 
(w krążeniu krwi, odżywianiu, wydzielinach 
i t. p.). Wzruszenie zatem stanowi zawsze 
pewien—że się tak wyrażę—splot psychofi- 
zyologiczny, zawierający w sobie oprócz 
pewnego swoistego stanu świadomości zmia
ny w funkcyach życia roślinnego, oraz ruchy 
lub dążność do ruchów, albo też powstrzy
manie lub dążność do powstrzymania ru
chów. Fakt ten, stwierdzony doświadczalnie
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przez Mosso, Lombarda, Gleya i wielu in
nych, posłużył Jamesowi i Langemu za pod
stawę do rozwinięcia ich sławnej fizyologicz- 
nej teoryi wzruszeń *)• W swych badaniach 
nad wzruszeniami autorowie ci oparli się na 
cechach przedmiotowych, jakiemi są : posta
wa ciała, gesty, zjawiska ustrojowe, które 
niesłusznie przedtem rozpatrywano jako ob
jawy wtórne, dodatkowe, następcze, i w ten 
sposób zastąpili samoobserwacyą przpz ana
lizę objektywną. Różniąc się co do argu
mentów, przytaczanych na dowód prawdzi
wości swych twierdzeń, obaj uczeni dochodzą 
pomimo to w końcu do jednakowych wnios
ków, które dadzą się streścić, jak następuje:

1) Wzruszenie jest tylko świadomością 
wszystkich zjawisk ustrojowych (zewnętrz
nych i wewnętrznych), które mu towarzyszą 
i które uważamy zwykle za jego skutki; in- 
nemi słowy, to, co ogólne mniemanie uważa 
za skutki wzruszenia, stanowi, przeciwnie, 
jego przyczynę.

2) Jedno wzruszenie różni się od drugiego 
tylko ilością i jakością tych stanów organicz
nych oraz zmianami w ich ugrupowaniu, 
gdyż stanowi ono jedynie wyraz podmiotowy 
rozmaitych kombinacyj tych stanów.

Tak więc zasadniczym i poprzedzającym 
przedewszystkiem we wzruszeniu nie jest— 
podług Jamesa i Langego—stan uczuciowy, 
lecz jego odpowiednik ustrojowy. Odejmij
my od wzruszenia gesty, postawę, zmiany 
ustrojowe—co zostanie? czysty stan intelek
tualny, blady, bezbarwny, chłodny. Wbrew 
ogólnemu mniemaniu, powinniśmy się wyra
żać : jesteśmi smutni, ponieważ płaczemy, 
gniewamy się, ponieważ marszczymy brwi, 
zaciskamy pięści i t. p. Ze zakłócenia ustro
jowe stanowią czynnik główny we wzrusze
niach, dowodem to, że wiele ciał chemicz
nych, powodujących zmiany w organizmie, 
wywołuje w nas jednocześnie wzruszenia: 
wino dodaje wesołości, alkohol odwagi, ha
szysz podnieca, bromek sodu uspokaja i t. d. 
Nie brak i innych dowodów. W rzeczy sa-

‘) Dzieło Langego „O wzruszeniach” ukazało 
się naprzód w języku duńskim, później zaś zo
stało przełożone na inne języki, między innemi 
w r. 1895 na francuski. W. Jam es wyłożył swą 
teoryą naprzód w „M ind” (1884), później zaś 
w „Principles of Psychology” (1890).

mej, jeżeli teorya Jamesa i Langego jest 
prawdziwa, to, wywołując sztucznie objawy 
pewnego wzruszenia, powinniśmy wzbudzić 
i samo wzruszenie.—W większości przypad
ków sprawdzian ten nie może znaleźć zasto
sowania, gdyż znacznej części zjawisk ustro
jowych, przy których pojawia się wzruszenie, 
nie możemy wywołać dowolnie. Tam jed
nak, gdzie doświadczenie staj 3 się możliwe, 
potwierdza ono najzupełniej hypotezę. Spró
bujmy czas jakiś siedzieć w melancholijnej 
postawie, a smutek nadejść nie omieszka, 
przybierzmy postawę wesołą, a smutek nasz 
po uływie pewnego czasu osłabnie, lub zu
pełnie zniknie. Zjawiska te jeszcze wyraź
niej występują w stanie hypnozy. Często
kroć wystarcza tu wywołanie jednego ruchu 
lub gestu, charakterystycznego dla danego 
wzruszenia (np. zmarszczenia brwi dla 
gniewu), aby natychmiast nastąpiło odpo
wiednie całkowite wzruszenie wraz ze wszyst
kiemi jego objawami.

Poglądy Jamesa i Langego wywołały 
wiele hałasu i wzbudziły wiele entuzyazmu, 
lecz i wiele zarzutów. Najważniejszym z nich 
był, że zarówno amerykański, jak i duński 
uczony wyprowadzili swe wnioski, opiera
jąc się na badaniach nad wzruszeniami sto
sunkowo prostemi i nieskomplikowanemi 
(gniew, strach, i t. p.), a więc teorya ich nie 
może być uważana za całkowicie udowod
nioną. Dalszą pracę w tym kierunku podjął 
Teodor Ribot, który w kapitalnem swem 
dziele „La psychologie des sentiments” za
stosował teoryą fizyologiczną do wzruszeń 
najbardziej złożonych: religijnego, moralne
go, intelektualnego i estetycznego. Metoda, 
użyta przez Ribota, niczem się nie różni od 
metody Jamesa i Langego, nie będziemy 
więc wchodzili w szczegóły jego dowodzenia. 
Musimy jednakże zauważyć, że w ostatecz
nych wnioskach psycholog francuski różni 
8ię,nie co do istoty wprawdzie, lecz co do sta
nowiska, od naszych badaczy. James i Lan
ge stoją w swych badaniach na punkcie wi
dzenia dualistycznym. Zjawiska fizyczne— 
podług nich —są przyczyną, której skutkiem 
jest wzruszenie. Ribot nie zgadza się na 
takie przedstawienie kwestyi. Podług niego 
objawy ustrojowe i objawy psychiczne we 
wzruszeniu stanowią tylko dwie strony jed
nego i tego samego zjawiska i mogą być od



dzielone jedynie drogą abstrakcyi. W rze
czy samej, w doświadczeniu występują one 
zawsze razem, psychologia przeto ekspery
mentalna nie może zajmować się stosunkiem 
przyczynowości pomiędzy niemi. Ten po
gląd unitarny, bardziej zgodny z naturą rze
czy i z kierunkami, obecnie panującemi 
w psychologii, usuwa w praktyce wiele za
rzutów i trudności. Zresztą, czy przyjmiemy 
punkt widzenia Ribota, czy staniemy na sta
nowisku Jamesa i Langego, w każdym razie 
pozostaje rzeczą niewątpliwą, że zjawiska 
ustrojowe i ruchowe nie są objawami dodat- 
kowemi i że ich badanie musi stanowić część 
badania wzruszeń.

Kazimierz Okuszko.
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Z a s t o s o w a n i e  e l e k t r y c z n o ś c i  d o  
s y n t e z y  o r g a n i c z n e j .

Rzecz, wygłoszona na posiedzeniu Sekcyi chemicznej.

W badaniach nad związkami organicznemi 
posługiwano się po większej części ciepłem, 
jako bodźcem energetycznym, celem wy
wołania lub przyśpieszenia reakcyi; podwyż
szenie temperatury stwarza, jak wiadomo, 
nowe stany równowagi, skutkiem czego 
zajść mogą takie reakcye, które w innej tem
peraturze zachodziłyby nadzwyczaj powolnie 
lub nie wszczynałyby się wcale.

Ciepło jednakże jest dopiero jednym 
z wielolicznych objawów energii, a podwyż
szenie lub obniżenie temperatury zaledwie 
jednym z wielu sposobów oddziaływania na 
przebieg reakcyi. Wiemy przecież, że i inne 
formy energii, jak np. prąd elektryczny, pro
mienie słoneczne, promienie katodalne wy
wierają znaczny wpływ na rozkład i tworze
nie się ciał; każdy zaś z tych czynników, 
wprowadzony do badań chemicznych, daje J  

możność dojścia do takich rezultatów, jakie 
na innej drodze osiągnąć się bezpośrednio 
nie dadzą.

Jako przykład weźmy zamknięty systemat, 
np. roztwór jodku potasu w rozcieńczonym 
alkoholu; nawet w podwyższonej tempera
turze systemat ten nie będzie się zmieniał 
i pozostanie w całej swej masie jednorodny; 
jony jodu i potasu, jak i cząsteczki alkoholu j

będą równomiernie rozmieszczone i reakcya 
żadna nie nastąpi. Przeprowadźmy teraz 
przez płyn ^prąd elektryczny; cały systemat 
rozdzieli się wtedy na dwie różne od siebie 
części; w jednej znajdować się będą jony 
jodu i cząsteczki alkoholu, w drugiej zaś—jo
ny potasu obok alkoholu. Jeżeli prąd jest 
dostatecznie silny, w pierwszej utworzy się 
jodoform, w drugiej wodór i wodan potasu.

Powyższy przykład wykazuje, jak zasadni
czo różnią się rezultaty działania ciepła i prą
du elektrycznego.

Chemia nieorganiczna potrafiła wyzyskać 
te skutki działania prądu na swoję korzyść 
i doszła do rezultatów istotnie wspaniałych; 
chemia natomiast organiczna niezbyt liczne- 
mi zdobyczami poszczycić się może; składają 
się na to liczne trudności; jak np. niewielka 
liczba związków, przewodzących prąd elek
tryczny, ogromna łatwość wchodzenia w re- 
akcyą, przez co ilość ostatecznych produk
tów w kąpieli elektrycznej bywa nieraz bar
dzo znaczna. Napięcie i siła prądu, jakość 
elektrod i rozpuszczalnika, długość działania 
oraz temperatura wywierają również znaczny 
wpływ na przebieg reakcyi.

Powyższe trudności spowodowały, źe choć 
ilość badań nad działaniem prądu na związ
ki organiczne, a specyalnie nad elektroli
zą jest dosyć duża, rezultaty jednak są 
zbyt szczupłe; brak im szerszego teoretycz
nego poglądu, tej wspólnej idei, łączącej 
w jednę całość wyniki badań oddzielnych.

Działanie elektryczności objawia się w tro
jakiej formie, jako :

A) przechodzenie prądu o stałym lub 
zmiennym kierunku przez roztwór ciała elek- 
trolizowanego;

B) łuk Yolty;
C) ciemne wyładowania elektryczne.
Ponieważ rezultaty oraz metody każdego

z tych działów są odmienne, musimy je więc 
rozpatrywać oddzielnie.

A) Najbardziej znana i najbardziej zba
dana z powyższych trzech form działania 
prądu elektrycznego jest forma elektrolitycz
na; prąd przechodzi wtedy przez roztwór 
ciała organicznego, przyczem to ostatnie 
ulega mniejszym lub większym zmianom. 
Reakcye, jakie wówczas zachodzą, mogą być 
dwojakiego rodzaju : bezpośrednie i po
średnie.

LSWIAT 739
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Pierwsze z nich mają miejsce, jeżeli w re- 
akcyą wchodzą jony organiczne, jeżeli więc 
rozpuszczone ciało organiczne jest elektroli
tem; cząsteczki zaś elektrolitu ulegają w roz
tworze, jak  wiadomo, rozpadnięciu na jony; 
te ostatnie pod wpływem prądu elektryczne
go wędrują do odpowiednich biegunów i tam, 
reagując ze sobą, tworzą nowe związki.

W  powyższym przypadku prąd elektrycz
ny działał bezpośrednio na ciało organiczne, 
znajdujące się w roztworze; stąd więc reak
cye, jakie nastąpiły, należy nazwać bezpo
średniemu

Lecz większość ciał organicznych, jak np. 
węglowodory, alkohole, etery nie są elektro
litami, nie inogą więc przewodzić w roztwo
rze elektryczności. Aby i te związki poddać 
działaniu prądu, do roztworu dodawać nale
ży elektrolitów mineralnych, jako to : kwa
sów, soli, zasad. P rąd  elektryczny działać 
będzie wyłącznie na dodany elektrolit i skie
ruje jony jego do odpowiednich biegunów, 
gdzie dopiero wejdą w reakcyą w rozpusz- 
czonem ciałem organicznem. I  tak np. ni- 
trobenzol nie jest elektrolitem; aby go jed
nak poddać działaniu prądu, zmieszać nale
ży nitrobenzol ze stężonym kwasem siarcza- 
nym; podczas przejścia prądu nn biegunie 
odjemnym gromadzić się zaczną jony do
datnie kwasu siarczanego, a więc jony wo
doru, i tam, działając na rozpuszczony ni
trobenzol, zredukują go na anilinę. Re
akcye tego rodzaju nazwiemy pośred
niemu

5. R /  COO— 
\  COO "  =  R +  2C02.

Powyższy rozdział reakcyj na bezpośred
nie i pośrednie odpowiada rozdziałowi sub- 
stancyj organicznych na elektrolity i nie- 
elektrolity; do pierwszych należą: kwasy 
i ich sole, sulfokwasy, fenole, merkaptany 
oraz związki metaloorganiczne. Do dru
gich—reszta związków.

Reakcye bezpośrednie odbywają się we
dług następujących schematów :

1. 2R.COO— +  HoO =  2R.COOH +  O. 

R  
2 . 2 R.COO— =  | - f  2CO„. 

R 

3. 2R .C O O - =  R.COO.R -j- C 02.

4. 2R.Ce,,.CH2.COO — =  R.CH : CH2 

-J- R.CH2CH2.COOH +  c o 2.

CH — CH / R '  
\  R

+  Na2.
7. 2HCN =  2CN - f  H2.

8 . 2 R S -  =  R S -S R .

Powyższe schematy nie wyłączają możli
wości jeszcze innych.

1. Pierwszy schemat przedstawia rezul
ta t działania jonów kwasowych, nagroma
dzonych przy biegunie dodatnim, na wodę; 
wydziela się tlen a kwas organiczny regene
ruje się.

2. W drugim mamy znów klasyczną syn
tezę węglowodorów, opracowaną przez Kol
bego. Zasadza się na tem, że jony kwaso
we wydzielają dwutlenek węgla, przyczem 
rodniki pozostałe łączą się z sobą. I  tak np. 
sole kwasów : octowego, propionowego, ma- 
słowego, waleryanowego i wyższych dają 
węglowodory z dwuma, czterema, sześcioma 
atomami węgla.

Biorąc mieszaniny soli kwasów tłuszczo
wych otrzymamy na tejże samej zasadzie 
najrozmaitsze węglowodory, powstałe przez 
połączenie się rodników dwu odmiennych 
kwasów.

Analogicznie z powyższemi rezultatami 
Brown i Walker otrzymali wielką ilość kwa
sów tłuszczowych dwukarbonowych, biorąc 
za punkty wyjścia estry kwaśne kwasów 
dwukarbonowych. Grupa estrowa zacho
wuje się zupełnie obojętnie względem prądu 
elektrycznego. A więc: ester kwaśny kwasu 
malonowego dal ester obojętny kwasu bur
sztynowego i t. p. Tak samo acetonokwasy 
dadzą dwuacetony.

Zważywszy, jaką niezliczoną ilość rodni
ków można podstawić zamiast R —, doj
dziemy do wniosku, że na modłę schematu 2 

inożna otrzymać zapomocą prądu elektrycz
nego nieobliczone ilości ciał złożonych, jakie 
na zwykłej drodze z wielką trudnością otrzy- 
maćby się dały.

3. Reakcya ta daje nam możność otrzy
mania estrów; z jednego bowiem jonu wy
dziela się dwutlenek węgla, reszta zaś przy
łącza się do drugiego jonu kwaśnego. Tą dro
gą z octanu sodu otrzymuje się ester metylo
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wy kwasu octowego; również z propionianu 
sodu—propionian etylu.

4. Schemat czwarty objaśnia nam po
wstawanie związków nienasyconych w kąpieli 
elektrolitycznej, tak np. etylenu z octanu 
sodu. Wydajność tej reakcyi jest wogóle 
dość niewielka.

5. Według schematu piątego otrzymuje 
się z jonów kwasów dwukarbonowych dwu
tlenek węgla i związek, pozostały po wy
dzieleniu się obudwu grup karboksylowych; 
jako przykład posłużyć może kwas burszty
nowy, który wydziela etylen i dwutlenek 
węgla.

6 . Związki metaloorganiczne zachowują 
się jak sole kwasowe. Otrzymuje się więc 
ester kwasu dwuacetylobursztynowego z estru 
kwasu sodoacetooctowego.

Schematy 7 i 8 odpowiadają tworzeniu się 
cyanu z soli kwasu pruskiego oraz powsta
waniu dwusiarków z merkaptanów aroma
tycznych.

Niektóre -z powyższych reakcyj, jak np. 
1 , 2 , 3, 4 zachodzą równocześnie. Z nich 
bądź jedna, bądź druga wysunięte zostają 
na plan pierwszy, a to zależnie od siły i na
pięcia prądu, od jakości elektrody, lub też 
od składu kąpieli elektrolitycznej. Określe
nie granic tworzenia się każdej z tych reak
cyj winno być jedriem z najbliższych zadań 
elektrochemii.

(Dok. nast.).
Kazimierz Jabłczyński.

£ojęcie pr^c^nowości według 
pierwotnej filozofii.

(Ciąg dalszy).

IV.
Mówiąc o zasadzie wnioskowania induk

cyjnego, że rzeczy, znajdujące się w zależ
ności, zmieniają się spółrzędnie, przytoczy- j  

liśmy przykład naiwnego stosowania tej za- j  

sady przez umysł pierwotny, a mianowicie i 
przesąd ludu sycylijskiego, że przeciw poli
powi w nosie trzeba użyć polipa morskiego. 
Pomiędzy zwierzęciem a chorobą filozofia 
pierwotna znalazła pewien związek i odpo

wiednio do ducha swego mniema, że znisz
czenie pierwszego oddziała na drugą i położy 
jej koniec. Tego samego rodzaju jest prak- 

j tyka naszego ludu co do tak zwanego jęcz
mienia na oku: biorą ziarna jęczmienia, 
rzucają je w ogień i wybiegają czemprędzej 
z mieszkania, ażeby nie słyszeć trzasku zia
ren >).

Przesądy te wprowadzają nas do rozleg
łej sfery praktyk zabobonnych, stosowanych 
przez umysłowość pierwotną, kiedy pewien 
przedmiot, posiadający z innym pewne wspól
ne cechy, jest używany jako środek oddzia
ływania. W tylko co przytoczonych przy
kładach ów związek jest jasny: trzeba
zniszczyć zwierzę morskie, spalić ziarnka jęcz
mienia, ażeby zgładzić choroby, posiadające 
pewne podobieństwo zewnętrzne z wymienio- 
nemi przedmiotami i dlatego noszące ich na
zwę. W innych przypadkach czynność nisz
czenia jest nieobecna, chociaż jest prawdopo
dobne, że ongi istniała, i dopiero później 
znikła, kiedy praktyki pierwotne zostały 
uproszczone pod wpływem rozwoju społecz
nego: jak  z górskich ostrych granitów po
zostają w strumyku zaokrąglone kamyczki, 
tak samo życie obchodzi się ze zwyczajami 
prastarej epoki. Jeszcze w innych prze
sądach, tego ogniwa prawdopodobnie nigdy 
nie było, a działały zgoła inne założenia: 
jeżeli ktoś lub coś wywołało chorobę, to on 
lub ono albo cokolwiek, od nich pochodzące,

' ma moc jej usuwania. Wszystkie te ogniwa 
dają się ułożyć dość harmonijnie w jedno 
pasmo, ale na dostatecznej odległości są zgo
ła odmienne, a samo pasmo nie poddaje się 

| ujęciu w jedno sformułowanie. Może zasada 
similibus similia curantur najlepiej odda
wałaby duch tych rozpierzchłych szczątków 

! filozofii pierwotnej naszych praojców. W roz
biorze naszym będziemy posługiwali się wy
łącznie przykładami, zaczerpniętemi od na
szego ludu, bo brak odpowiednio obfitego 
materyału nie pozwala nam wyzyskać żywej, 
dzikiej rzeczywistości, najstosowniejszej w tym 
razie.

Zasada: „podobne leczy się podobnem” 
przedstawia wielką maksymę lecznictwa lu
dowego. Oglądamy ją  na każdym kroku 
nieraz w formie bardzo jaskrawej, jak świad-

')  W isła, III, 492.
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czą o tem np. sposoby leczenia upławów. Ko
bietom, cierpiącym na białe upławy, dają pić 
mleko z proszkiem z kory świerkowej, czer
wone zaś są leczone koralami lub burszty
nem *). Znachorskie użycie ziół w znacznej 
części opiera się nie na ich właściwościach 
leczniczych, ale na pokrewnej nazwie, bar
wie, zewnętrznych przymiotach i t. d. Róża 
polna np. i porosty, na niej rosnące, są uży
wane przeciw róży. Chorobę tę, „jak się 
rana sprzeciwia”, leczą okadzaniem z wianka 
święconej róży, przykładaniem ziemi z pod 
róży, „co nigdy umarłego nie widzi” (polnej), 
i innemi sposobami, w których zawsze kwiat 
róży uczestniczy. Na żółtaczkę kładą do 
kąpieli marchew święconą lub dają się prze
glądać w patynie lub kielichu przy mszy 
używanym. Tak samo żółty kaczyniec, od 
którego mleko krów bywa żółtem, jest lekar
stwem na choroby śledziony i wątroby, np. na 
żółtaczkę. Krwawnik usuwa plucie krwią, ja 
rzębina (czerwone jagody!) służy do tego sa
mego. Okadzanie żegawkami usuwa kolki a).

Jest to jedno ogniwo rozpatrywanego łań
cucha, kiedy zasada: „podobne należy leczyć 
podobnem” występuje w całej swej jaskra
wości. Inne ogniwa nie dają się pod nią pod
ciągnąć tak łatwo. W  ich skład wchodzą 
jeszcze inne założenia. Jakie, widać to 
z paru niżej podanych przykładów.

Przypadłości, dotykające osoby, które prze
lękły się kogoś lub czegoś, leczą się nakadza- 
niem chorego. Jeżeli przeląkł się człowieka, 
to niezbędną jest rzeczą otrzymać nieco wło
sów z głowy jego, a jeżeli zwierzęcia, to szer- 
ści z grzbietu jego. Włosy te miesza się 
z okapkami ze świec kościelnych i rzuciwszy 
na rozżarzone węgle, wznieca się"dym gęsty, 
bardzo nieprzyjemnej woni. W  nim wędzą 
pacyenta 3). Tak samo w Sycylii ukąszenie 
psa wściekłego leczy szerść jego, przyłożona

*) M. Federowski: Lud okolic Żarek, Sie
wierza i Pilicy, II, 2 6 8 —269.

s) W isła, III, 880 — 882. Wyliczono tam 
zioła, używane na leki. Z lis ty  tej wyjęliśmy 
tylko parę przykładów. Zwłaszcza sądząc z nazw, 
moglibyśmy ją  znacznie powiększyć. Ochwat- 
nik np. służy przeciw ochwatowi, łuszczkowe 
ziele przeciw łuszczce. Lecz możliwem jest, że 
zielę otrzym ało nazwę z powodu własności lecz
niczych.

3) W isła, XI, 778.

na ranę i umaczana niekiedy w starej oli
wie *).

Na Żmudzi, kiedy krety ryją ziemię i wy
rządzają przez to szkody w ogrodach i na 
polach, trzeba wziąć nieco ziemi z niwy są
siada, którego czary są domniemaną przy
czyną klęski, wsypać ją  do nór, przez krety 
zrobionych, a niezawodnie przestaną one ro
bić szkody. Tak samo kiedy gęsi zdziczeją 
skutkiem czarów, trzeba łowieniem tak je 
zmęczyć, aby dały się pojmać co do jednej, 
a następnie wziąć słomy z dachu, poddasza 
lub śmietnika tych ludzi, którzy oczaro
wali, i słomą tą, na żar rzuconą, okadzić 
każdą z osobna w zamkniętom miejscu, np. 
w chlewie 2).

Dziecko chrapie, gdyż matka przed uro
dzeniem nogą świnię trąciła. Chcąc je z tego 
uleczyć, trzeba położyć na ziemi i przepędzić 
przez nie świnię tak, żeby przestąpiła przez 
dziecko 3).

Jakkolwiek różnorodnemi są powyższe 
przykłady, niepodobna nie spostrzedz w nich 
ogólniejszego założenia, a mianowicie, że pew
na klęska może być usunięta z pomocą spraw
cy jej (lub rzeczy od niego pochodzących), 
chorobę zaś można wyleczyć, posługując się 
przedmiotem, posiadającym z tą ostatnią 
pewne wspólne cecby. Paracelsus, wycho
dząc z takich przesłanek, zbudował swoję 
teoryą lecznictwa, która w swoim czasie tak 
silnie oddziałała na umysły. Doktryna jego, 
choć nie posiadała wartości naukowej, ode
grała bardzo wpływową rolę w rozwoju me
dycyny, taką jak romantyzm w poezyi: za
biła tłumiącą wszelki postęp powagę trady- 
cyi klasycznej i otworzyła drogę poszukiwa
niu nowych środków i, co za tem idzie, i no
wych teoryj. Paracelsus dużo podróżował, 
a korzystając z okazyi wszędzie zawierał 
znajomość z osobistościami takiemi, jak zna
chorzy, kaci, cyganie, balwierze, ażeby od nich 
wydostać tajemnice znachorskie. Jego teo
rya lecznicza przedstawia usystematyzowanie 
tego, co dzisiaj nazywamy przesądem ludo
wym. Przypuszczając, źe każdy narząd 
naszego organizmu znajduje się pod działa
niem pewnej gwiazdy, oraz że władza ciał

•) Wisła, XI, 819.
2) Tamże, XI, 100— 101.
3) Tamże, IV, 441.



N r 47 WSZECHŚWIAT 743

niebieskich rozpościera się na wszystkie 
przedmioty w przyrodzie, mniemał, że rzeczy, 
będące pod wpywem tej samej planety, do
starczają skutecznych środków przeciw nie
mocom odpowiedniego organu. Złoto pod
lega słońcu, dlatego dostarcza medykamentu 
przeciw chorobom serca, organu, będącego 
pod wpływem tego ciała niebieskiego. Za
liczyłby on wątrobę (źródło żółtaczki) oraz 
kaczyniec do rubryki przedmiotów, znajdu
jących się pod działaniem tej samej gwiazdy. 
Każda taka substancya działa więc nie na 
całe ciało, tylko na określoną część jego. 
Nosi ona w teoryi Paracelsusa nazwę „Ar- 
cani”. Doniosłość tej doktryny w rozwoju 
medycyny polegała na tem, źe jej twórca 
mniemał, że dopiero badanie empiryczne 
zdoła wykryć istotne „arcana”, t. j.uwalniała 
lecznictwo od wszelkiej zgóry powziętej teo
ryi i wprowadzała je na tory doświadczenia : 
„niesłusznem jest żądanie, ażeby alchemia 
przygotowywała złoto, najważniejszem jest I 
wyszukiwanie arkanów i stosowanie ich prze- | 
ciw chorobom!” Nadto oświadcza on, że po
nieważ jednorodne rzeczy nawzajem wycią
gają siłę z siebie, to można leczyć choroby, j  
przenosząc substancye chorobliwe na inne ! 
jestestwo, zwierzę lub roślinę. Przypusz- j  

czał, że choroba posiada właściwą sobie siłę I 
żywotną, czyli mumią. Jeżeli wyciągnęliśmy 
nieco substancyi chorobliwej, a z nią nieco | 
siły żywotnej (czyli „magnesu”), i umieści
liśmy ją  w odpowiedniej rzeczy, to ów ma
gnes przyciągnie i resztę substancyi choro
bliwych. Mniemał, że można z łatwością 
wyleczyć przypadłości całego organizmu, I 
wpuszczając nieco krwi chorego do jaja 
i kładąc je pod koguta, póki nie nabierze 
ono złej woni, a potem z chlebem lub ma
słem dając je pożreć zwierzęciu. Lud nasz, j 
a w dalszym ciągu człowiek pierwotny nie 
filozofują, ale swoją drogą wszędzie posłu- | 
gują się pokrewnemi środkami, które od 
nich zaczerpnięte, doczekały się usystematy- j  

zowania przez Paracelsusa, oraz wyjaśnie
nia. Niezależnie od medyka średniowiecz- j  

nego dokonali tego samego zadania i lamo
wie tybetańscy. Praktyki lecznicze polegają 
tam między innemi na przenoszeniu choroby 
z chorego na jajo lub ciasto, toczone po cie
le. Ciasto taczają oni surowe, w nocy, przy 
nawpół przyćmionem świetle palącego się

ognia, wśród długich modlitw i ogłuszają
cych uderzeń bębnów i trąb; poczem ulepia
ją  z niego i tłuszczu figurkę, przelewają na 
nią cierpienia chorego i ustawiają na osob
nym stole obok różnych przedmiotów sym
bolicznych, każąc choremu wpatrywać się 
w nią, poczem ją  palą ').

Dla uzupełnienia tych wywodów podamy 
parę swojskich przykładów :

Gardziel (wole) leczą w sposób następują
cy : szyję chorego obwiązują nitką lub 
sznurkiem, poczem opasują ją dokoła pnia, 
gardziel zniknie u człowieka, a urośnie na 
drzewie. Tem to tłumaczą przyczynę gar
bów na drzewach 2).

Strupek z chłopaka, dotkniętego prysz
czami, zaszczepiają pod korę jabłoni słod
kiej, a z dziewczyny pod korę gruszy, a nie
zawodnie strup się wykruszy i przepadnie 3).

V.

Dotknęliśmy paru stron filozofii pierwotnej, 
a mianowicie modeł przyczynowego powią
zania zjawisk. Świadczą one, że bądź co 
bądź umysł pierwotny rozporządza pewr.emi 
ustalonemi zasadami, według których ocze
kuje określonych skutków od pojawienia się 
określonych poprzedników. Zasady to są 
błędne, ale wystarczają dla ujęcia wszech
świata w karby jednostajności i przyczyno
wości. Zresztą były ono błędnemi tylko 

| w swem całkowitem zastosowaniu. Istota 
ludzka prawdopodobnie spostrzegła bardzo 
wcześnie; źe ciepło przedmiotu ogrzanego 
udziela się dalszym przedmiotom, że także 
pewne choroby krzewią się w taki sam spo
sób, że roślina zostawia swój barwnik w ręku, 
ogień przenosi się z miejsca na miejsce. Gdy 
w umyśle pojawia się idea, rozszerzająca 
to oddziaływanie nawet na niewłaściwe stany, 
to i wtedy autosugeStya, zwłaszcza w choro
bach, nieraz sprawiała oczekiwane skutki. 
Ale jakiemikolwiek były zasady jej co do 
przyczynowej zależności zjawisk, musiała ona 
zawsze posiadać znaczną ilość zdrowych po-

*) D -r TalkoHryncewicz : Kilka słów o m e
dycynie tybetańskiej. Wisła, XI, 796.

2) Wisła, IV, 872.
3) M. Udziela : Medycyna i obrzędy lecznicze 

ludu polskiego. Warszawa, 1891 i 1892.
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głodów w tem znaczeniu, że przywidywania 
jej sprawdzały się. Jądro  takie było koniecz
nością, jeżeli człowiek miał wytrwać w walce
0 byt i zapewnić sobie utrzymanie. Mylnie 
on pojmował siły przyrody, wiązał błędnein 
spoidłem zależności przyczynowej zjawiska, 
ale w zakresie wymagań życia codziennego 
działał w sposób trafny, tembardziej że i sa
me zasady łączności przyczynowej, takie jak 
je poznaliśmy w wywodach poprzednich, były 
stamtąd zaczerpnięte i tylko niewłaściwie 
rozszerzone i stosowane. Ze poglądy filozo
ficzne niejednokrotnie odzywały się ujemnie 
na działalności i życiu człowieka dzikiego, 
rzecz to niewątpliwa. Ale niemniej słusz- 
nem jest przypuszczenie, że to ujemne dzia
łanie nie było tak napiętem, ażeby uniemoż
liwić ów poziom dobrobytu, jakiego można 
było dosięgnąć przy danej technice, oraz da
nym zasobie rzetelnych wiadomości.

„Człowiek pierwotny—słusznie pisze F . B- 
Jevons *) — zawdzięcza swoje zachowanie 
w swej niebezpiecznej walce darowi, którego 
potęgą ludzkość ujarzmiła wszechświat ma- 
teryalny, a darem tym była wiara w jedno- 
stajność przyrody, wiara, że to co raz jeden 
się zdarzyło, powtórzy się w podobnych oko
licznościach. . .  W  razie nieuwzględnienia 
tej prawdy możemy popaść w błędne wyobra
żenia, że w pewnym'okresie człowiek nie od
różniał przyrodzonego od nadprzyrodzo
nego... Możemy poczytywać to za rzecz 
pewną, że od początku istniały pewne następ- 
czości zjawisk, pewne prawa, które zostały 
dostrzeżone, że człowiek uważał za rzecz 
samą z siebie zrozumiałą istnienie ich
1 patrzał na nie jako na zgoła naturalne. 
Podziw go ogarniał dopiero wtedy, gdy ma- 
szynerya nie wydawała zwykłych skutków, 
gdy nie produkowała lub produkowała coś 
sprzecznego a nieoczekiwanego”.

My, dzieci naukowego pojmowania przy
rody, na wszystkie zjawiska spoglądamy, jako 
na posiadające tę sarnę wartość teoretycz
ną—z punktu filozoficznego. Wszystkie one 
są stanami substancyi kosmicznej w odnie
sieniu do naszego otrzymującego wrażenia 
podmiotu. Jedne z działających tam „sił” 
są dla nas pożyteczne, inne szkodliwe, jedne

*) 1. c. 18, 19, 20, passim.

z nich są jawne, inne ukryte, jeszcze inne 
rzadkie, lecz wszystkie są dla nas jednakowo 
naturalne. Pewne zjawiska mogą być na 
razie nawet nieoczekiwanemi i nas zdumie
wać istnieniem swojem, ale tak jesteśmy 
przejęci właściwem wiekowi naszemu pojmo
waniem przyrody, że z góry jesteśmy pewni, 
że dla każdego nowego objawu, nawet ta 
kiego jak medyumistyczne, znajdzie się od
powiednie miejsce w naszym systemie filozo
ficznym, rozpatrującym wszechświat jako 
przyczynowe, prawidłowe powiązanie przy
czyn i skutków, wysnuwających się samor 
rzutnie w olbrzymim procesie ewolucyi ko
smicznej. Z pośród narzędzi, jakiemi nasza 
cywilizacya rozporządza, to pojmowanie przed
stawia jednę z najdonioślejszych dźwigni po
stępu. Nasz ród ukazał się jako jedno 
z ogniw w kolejnem następstwie kształtów, 
a pomiędzy nami a naszem otoczeniem ko- 
smicznem istnieje harmonia, podsuwająca 
umysłom niewyrobionym ideę celowości. H ar
monia ta stanowi warunek naszego istnienia, 
bo, nie będąc w zgodzie z otoczeniem, nie 
moglibyśmy wcale istnieć. Tymczasem czło
wiek pierwotny i w dalszym ciągu niewy
kształcone koła naszej cywilizacyi spoglądają 
na przyrodę, co do istniejących tam sił, zgo
ła z innego punktu. Dla nas, przejętych 
duchem filozofii naukowej, woły przy żłobie 
są tylko wołami, nawet w nocy Bożego Na
rodzenia. Według włościanina rozmawiają 
one wtedy i naturalnie zajmują się przy- 
szłemi losami swego gospodarza i jego są
siadów, a kto podsłucha ich gawęd, dowie 
się przyszłości swojej. Wrona, w rozumieniu 
pierwotnego umysłu, kracze nad domem 
tylko po to, ażeby komuś z rodziny zwiasto
wać śmierć; kukułka wydaje swe jednostajne 
dźwięki, gdyż pragnie zawiadomić dziewczy
nę, ile lat pozostało jej do zamążpójścia. 
Nawet trzask drzew w kominie i uderzanie 
kołatka w palach chaty o czemś mówią jej 
mieszkańcom. Duch, ożywiający te przykła
dy, przenika całe pierwotne pojmowanie zja
wisk przyrody. „Świat, spojony przyczyno- 
wością, rzeczowy, zostaje w ten sposób za
mieniony na świat znaków, zawiadamiający 
człowieka o tem, co go spotka; znika przed- 
miotowość, podmiotowe zaś stanowisko nada
je każdej rzeczy lub zjawisku to znaczenie, 
jakie powinny one posiadać jako znaki”

N r 47
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(Steinthal) *). Zarodki takiego teleologiczne- 
go pojmowania ukazały się prawdopodobnie 
w okresie jaknajdawniejszym w formie nie
jasnych emocyj i niewyraźnych idej. I  tutaj 
niewątpliwie działała natura prastarego do
świadczenia rodu ludzkiego. Człowiek ów
czesny, jeszcze nieposiadający narzędzi, wy- j  

bijający się na wyższy szczebel w hierarchii 
kształtów organicznych i ie siłą swoją fizycz
ną, lecz inteligencyą, musiał darzyć uwagą 
swoją wszelki szczebiot ptastwa, każdy ha
łas dochodzący z pośród kniei. Gdzie my, 
dzieci wieku pary i elektryczności, stąpamy 
obojętnie, tam on szedł zasłuchany bacznie 
i zapatrzony. Drobiazgi dla nas obojętne 
rozstrzygały o jego utrzymaniu. Posiadał 
on zasób niejasnych idej, może pół-instyn- 
któw, które kazały mu stąpać śmiało, gdy 
do ucha dolatywały pewne odgłosy, skradać 
się lub cofać, kiedy inne szmery się rozlega
ły. W takich okolicznościach zrodziło się 
niejasne pojmowanie, że niema takiego dro
biazgu, któryby nio współdziałał człowiekowi 
w sposób dodatni lub ujemny, wszystko tam 
było, jak rzekł Steinthal, znakiem, t. j. 
wróżbą. Stanowisko człowieka, t. j. naprzód 
instynktu emocyalnego, a później sformuło
wanej myśli, było antropocentryczne : szele
sty kniei i wszelkie inne przypadki zdarzały 
się w jego pojmowaniu po to, ażeby mu po- 
módz lub zaszkodzić, zwiastowały powodze
nie lub zawód. Były to manowce, po któ
rych umysł ludzki błąkał się w ciągu tjsią- 
coleci. Ale w okresie najwcześniejszym ist
niała tam pewna ścieżyna niezawodząca— 
tego, co jednostajnie, prawidłowo powtarzało 
się z dnia na dzień. W granicach tej stale 
powtarzającej się codzienności człowiek dzia
łał poniekąd jak automat. Pierwsze brza
ski jego teoretyzującej umysłowości zastały 
tę codzienność, a więc wschodzące i zacho
dzące słońce, chód naprzód przed siebie, 
większe wyrobienie prawej ręki, pianie sam
ca w gromadzie kur. Zjawiska te nie zmie
niały swego charakteru w miarę podnoszenia 
się poziomu umysłowego pierwotnej ludzko
ści. Brał on tę sferę zdarzeń, jaką była; 
w jej obrębie wiązał przewybornie przyczy
nę ze skutkiem i nad tem powiązaniem nie 
filozofował, chociaż z niego czerpał wzory

J) Zeitscbrift fur Vólkerpsychologie, II, 98.

do działalności teoretycznej w zakresie z ja
wisk niecodziennych. Koryto to „normal
nego”, codziennego biegu przyrody rozsze
rzało się w miarę wzrostu kultury, lecz za
wsze istniało, jako puścizna czasów, kiedy 
praecursor hominis swoją obecnością zwia
stował bliskie pojawienie się naszego rodu. 
Nienormalnem było tam to, co mąciło zwy
kły bieg wypadków. Ze zdarzenia obojętne
go, jakiem były objawy codzienności, zamie- 

5 niało się na znak czegoś, słowem na przepo- 
! wiednię. ^Nawet czyny i postępki najco- 

dzienniejsze, od nas wychodzące, nie wyła- 
I mywały się z pod takiego oświetlenia, w ra- 
I zie jeżeli odchyliły się w czemkolwiek od 
j  automatyzmu zwyczajnego. \V powszedniem 

życiu naszego włościanina znajdziemy mnó
stwo przykładów tej półświadomej filozofii 
nadzwyczajnego: niewłaściwe stąpnięcie, nie
stosowny objaw dobrego humoru już prze
stają należeć do liczby normalnych zdarzeń 
i zamieniają się na zwiastunów czegoś.

Przytoczymy nieco przykładów z tej sfery, 
tak nam bliskiej.

Chodzimy, stawiając nogi przed siebie.
! Komu więc zdarzy się iść w tył, przypadek 

taki, zdaniem umysłowości pierwotnej, musi 
posiadać osobliwe znaczenie. Rodzice zaka- 

| żują dzieciom chodzić tyłem, bo prowadzą 
one w ten sposób ojca i matkę do piekła *). 
Dlatego to podczas czarów, zrywania ziół 
leczniczych, dokonywania zabobonnych prak
tyk, filozofia pierwotna poleca iść tyłem, tak 

: samo jak pisać lub prząść na wspak—dla 
tych samych powodów. Kto np. z niecką od 
ciasta (z którego wyrobiono tak zwane nowe- 
latka, t. j. ciasto noworoczne) na głowie wej
dzie tyłem po drabinie na dach i zajrzy do 
komina, ten zobaczy tam wszystkich, którzy 
umrą w ciągu rozpoczynającego się roku 2).

Kołyskę kołysze się tylko wtedy, gdy 
w niej znajduje się dziecko. Niewolno jej 
kołysać pustej, bo niemowlę zachoruje na 
bezsenność, będzie bolała je głowa, nawet 
śmierć może je dotknąć 3).

')  Kętrzyński, 1. o., 29; Kolberg : Lud, XVII; 
Petrow : Lud ziemi Dobrzyńskiej, 127; ' Wisła, 
III, 494, ib. IV, 871.

a) Toeppen, 1. c. (W isła, VI, 648).
3) Wisła, V, 485; VI, 203; X, 405 (w Dytom- 

skiem); IV, 870. Sumcow : Kulturnyja piereżi- 
| wanija.
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Obiad zazwyczaj spożywają, siedząc oraz 
zachowując pewną przyzwoitość. Sowizdrzał, 
który gwiżdże przy obiedzie, dostanie głupią 
żonę. Kobieta nie gwiżdże, pozostawiając 
tę umiejętność na wyłączną rozrywkę męż
czyźnie; dlatego, jeżeli ona to czyni, ziemia 
zostaje wstrząśnięta na sto łokci w głębię 

Zwykle chodzi s;ę w obuwiu na obu no
gach. Nietrzeba więc pozwalać, ażeby dzie
cko biegało, mając obutą jednę tylko nóżkę, 
bo nigdy nie dorobi się chleba 2). Obuwie 
jest zawsze niżej głowy; jeżeli znajdzie się 
wyżej, nie jest to dobrym znakiem 3).

Nie wolno kłaść chleba w niewłaściwem 
położeniu, t. j. do'góry spodem, bo dostatek 
odwróci się od tego, kto tak czyni.

Wszystkie te wróżby i skutki zostały 
wzięte z dziedziny niewłaściwych ruchów 
i postępków człowieka w jego zachowaniu 
się powszedniem. Ta sama zasada przewod
niczy umysłowi pierwotnemu w jego działal
ności filozoficznej i wtedy, gdy wychyli się 
poza te szranki własnych czynów. A zatem : 

Zła to wróżba, jeżeli kura pieje albo robi 
to kogut w niewłaściwej porze. Wierzenie 
to, tak u nas powszechne, odnajdujemy 
w wielu punktach globu 4).

Kiedy deszcz pada a słońce świeci, nie
dobra to wróżba, wtedy wiedźmy mają wpływ 
na człowieka: „słońce świeci a deszcz leci, 
czarownica masło kleci”.

Na Łużycach komu na jesień drzewo za
kwitnie, ten zaraz umrze 5).

Lud przypisuje księżycowi różne wpływy, 
związane z jego kwadrami. Oddziaływanie 
to jest, że tak rzekniemy, normalnem zjawis
kiem. Natomiast „zaćmienie księżyca wyraź
nie wróży nieurodzaj lub klęski w gospodar
stwie, choroby na bydło i ludzi” °). Tak 
samo człowiek pierwotny mało interesuje się 
słońcem w jego normalnym biegu. Kiedy

')  Wiała, III. 495; por. przesąd kanadyjski, 
Jour. of Amer. Folklore, 1897, 77.

*) W isła, I, 762.
3) Jour. of. Amer. Folklore, V, 110 (u m u

rzynów baltimorskich).
4) Np. A. B. Ellis : The Ewu-speaking peoplea 

96; Jour. of Amer. Folklore, 114 (Karolina pó ł
nocna); Folklore Journal, II, 24 (Anglia).

5) C zerny: Istoty mityczne Słowian łużyckich. 
Wisła, IX, 733.

°) Kolberg, Lud, XVII, 70.

Park zadawał murzynom pytania, co się 
dzieje ze słońcem w ciągu nocy i czy zrana 
widzimy to samo słońce czy inne, nie odpo
wiadali na to lub udzielali dziecinnych wy
jaśnień. „Nie posuwali się nigdy do jakichś 
domysłów i nie tworzyli żadnej o tym przed
miocie hypotezy” '). Ale ci sami murzyni 
zachowują się zgoła inaczej, gdy chwilowe 
zaćmienie pozbawi ich światła dziennego. 
Z tego samego powodu umysł prostaczy przy
wiązuje taką wagą do komet.

Australczycy mniemają, że jeżeli coś zgi
nęło a potem znalazło się nieoczekiwane, 
duchy są tego sprawcami: ukradli przed
miot, a potem zwrócili go 2).

Pierwsze próby wyjaśnienia zjawisk zaczy
nają się dopiero tam, gdzie normalny, pra
widłowy bieg zdarzeń —z punktu codziennego 
życia—doznaje zatamowania, a natomiast 
zjawia się coś, sprzeczne ze zwyczajami, na
turą otoczenia, pospolitem przewidywaniem, 
kiedy np. komuś wypadło iść tyłem, jabłoń 
zakwitła w jesieni, pośrodku dnia ciemności 
zaległy widnokrąg, wśród codziennie oglą
danych konstelacyj pojawiła się kometa, 
tak różna od nich kształtem. Człowiek 
pierwotny brał życie tak, jak ono mu się 
przedstawiało, t. j. korzystał z niego, niewda- 
jąc się w żadne zaciekania. Spencer, jako 
dowód małej jego skłonności do spekulacyi 
naukowej, przytacza powyżej cytowane spo
strzeżenie Parka i robi parę uwag dość nie
sprawiedliwych co do ciekawości a raczej 
obojętności umysłowej, jaką miał odznaczać 
się nasz przodek. Bo, że istota ludzka w sta
nie pierwotnym nie zaprzątała się kwestyą 
tak powszednią i jednostajną, jak bieg słońca, 
jest to zgoła zrozumiałem i nie może być 
brane za świadectwo jej opieszałości umysło
wej. Dopiero zaćmienie wywoływało w niej 
zainteresowanie, a z niem spekulacyą na ten 
temat. Wogóle zaczynała filozofować dopiero 
wtedy, gdy spotkało ją  coś nieprzewidzianego. 
Praca spekulacyjna poczęła się od wyjaśnień 
rzadkiego, niezwykłego, a wzrósłszy tam 
w siłę, zagarnęła i zakres pospolitego, jedno
stajnego. Jak nadzwyczajne, a na wyższym 
szczeblu cudowne, powstało z pierwiastków

*) Cytowany przez H erberta Spencera, 1. c.
3) B. Spencer i F. G.Gillen: Tl e native Tribes 

of Central A us'r. Londyn 1899, 516.
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otoczenia, możemy rozwój ten przewybornie 
rozważać, poddając analizie poglądy naszego 
ludu. Kwiat bzu ma cztery listki, koniczyna 
trzy, i naturalnie nikt nad tem nie zastana
wia się; ale jeżeli zdarzy się kwiat bzu z pię
ciu listkami, albo czterolistna koniczyna lub 
parka w kłosach zboża, naówczas przypadek 
ten dla osoby, która znalazła te osobliwości, 
natychmiast posiada pewne szczególne zna
czenie! Możemy bez szkody wykopywać ko
rzeń każdej rośliny, ale jeżeli to zrobimy 
z przestępem, to sprawcy połamią się nogi, 
powykręcają ręce—korzeń bowiem tej rośliny 
przedstawia pewne podobieństwo z głową 
ludzką '). Paproć z pozoru niczem nie różni 
się od innych roślin, lud więc nie wątpi o tem, 
że kwitnie ona jak inne, lecz rzadko, tylko 
w osobliwej porze, jaką jest noc świętojań
ska. Taki rzadki kwiat musi posiadać osob
liwe przymioty: jest złoty, żarzy się jak 
ogień, otwiera drogę do ukrytych skarbów. 
Trzeba iść po niego nago, mieć niezmierne 
szczęście ażeby odszukać, a jeszcze większą 
odwagę i przytomność ducha, ażeby zerwać, 
pilnuje go bowiem siła szatańska, która pis
kiem, wrzaskiem i wykrzywieniami prze
szkadza go uszczknąć.

Jeżeli od przykładów swojskich zwrócimy 
się ku obcym, weźmiemy np. drzewochwal- 
stwo, to i tam okaże się, źe przedmiot czci 
odróżnia się zawsze czemś niezwykłem.

U kirgizów, na ich bezdrzewnym stepie, 
każde drzewo, które wyrośnie, jest przed
miotem czci głębokiej. Uważają oni za świę
tą tę osobę, nad której mogiłą wybuja duże 
drzewo 2).

Giliacy czczą każde uschnięte drzewo, któ
rego sęki nadają mu kształty krzyża 3).

U czuanów istnieje zwyczaj zanoszenia 
modłów przed największemi drzewami w gę
stych gajach 4).

U winegagów wielkie drzewa, oraz te, któ
re stoją samotnie na wyniosłych miejscach, 
uchodzą za święte, jako siedziba duchów 
drzewnych s).

*) Wisła, X, 136.
a) A. Charuzin : Kirgizy Bukjejewskoj ordy. 

Moskwa 1889, 94.
3) Izw jestja Imp. Obszcz. Ljubitielej Jeste- 

stwoznunija, XL1X, III, 17.
*) Jour. Anthr. Inst., XVI, 83. 
s) Jour. of Amer. Folklore, IX, 63.

U czerwonoskórych Ameryki północnej 
istnieje zwyczaj oddawania czci drzewom, 
wydającym z siebie tajemnicze szmery 1).

Do tych faktów, zaczerpniętych z różnych 
punktów globu, możemy dodać cześć, odda
waną przez pogan litwinów najwyższym dę
bom, oraz przesąd naszego ludu, że w wy
krzywionych i spróchniałych wierzbach sie
dzi dyabeł Rokita, niewątpliwie dawne bó
stwo drzewne. Kto zna kształty cudackie 
wierzb na piaskach Powiśla, z łatwością poj
mie stosunek, istpiejący pomiędzy niemi 
ajumieszczaniem w wierzbach Rokity 2).

Od kultu drzew przejdziemy teraz do 
przykładów ogólniejszego i zarazem rozleg- 
lejszego charakteru.

Jak pojęcia niezwykłego i niecodziennego, 
rzadkiego i nadzwyczajnego, wielkiego i cu
downego, plączą się w umyśle pierwotnym, 
o tem przewybornie świadczy słownictwo 
malagaskie. Malagaszowie posiadają trzy 
terminy na oznaczenie bóstwa. Jednym 
z nich jest „andria-manitra”, stosowany 
zresztą do wielu przedmiotów, pierwsza część 
jego znaczy „książę”. Nazywają nim bał
wany, króla, niekiedy z dodaniem „hita-m a
so” („widziany okiem”). Cokolwiek jest wiel
kie i przewyższa ich zdolność pojmowania, 
wszystko to zowią „andria-manitra”. Cokol
wiek jest nowe, pożyteczne i nadzwyczajne, 
jest oznaczane tam terminem bóstwa. „Jed
wab, ryż, pieniądze, grzmot, błyskawica, 
trzęsienie ziemi noszą nazwę bogów; przod
ków i zmarłych bogów także oznaczają tym 
terminem”, jak również książki. „Aksami
towi nadają osobliwy przydomek : syna bo
skiego” 3). Rodowód takich zwrotów języ-

‘) R. M. Dorman : The Origin of Priraitive 
Superstitions. Filadelfia, 1881, 288.

s) Drzewo pokrzywione— mieszkanie dyabła. 
K olberg: Lud, XVII, 125.

3) Ellis : History of Madagascar, I, 390. Dla 
badacza, zajmującego się analizą pojęć nadzwy
czajnego i rzadkiego, ciekawą a pouczającą je s t 
psychologia zapoznawania się ludów pierwotnych 
z produktami techniki europejskiej. „Przymioty 
magnesu sprawiły wielkie zdziwienie. P rzypatry
wali się oni (indyanie) z zaciekawieniem małemu 
kompasowi kieszonkowemu. Spoglądali nań, j a 
ko na coś nadprzyrodzonego; choć niebawem 
zrozumieli jego użytek, przecież podejrzliwie 
traktowali go przez czas jakiś. Pewien poważny 
mężczyzna, którego namówiono wziąć kompas do
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kowych jest bardzo prosty : pewnym wyra
zem posługiwano się dla oznaczenia kon
kretnych zdarzeń i rzeczy, ale rzadkich, póź
niej zaś wtłoczono treśó bardziej oderwaną. 
Malagaszowie nie stanowią wyjątku, sądzi
my bowiem, że język każdego ludu dostar
czyłby podobnych wzorków. Dość byłoby 
porównać treść, zawartą w naszem „cudo
wny” lub „siedem cudów świata”, a w ros- 
syjskiem „czudnyj” i „czudowiszcze”, albo 1 

w „Bóg”, „bogaty” i „ubogi”. Mowa lu
dów pierwotnych w tym razie nadaje się le
piej do tego rodzaju studyów, ponieważ ter
miny, użyte na oznaczenie nawet najbardziej 
oderwanych pojęć, nie utraciły jeszcze żywe
go związku ze swym źródłosłowem zmysło
wym. Dakotowie, ufatrujący cudowność we 
wszystkiem, czego nie zdołają zrozumieć, 
przedstawiają przykład bardzo wymowny, 
gdy chodzi o genezę pojęć nadprzyrodzono- 
ści. „Żaden termin nie zdoła oddać całko
witego znaczenia wyrazu „wakan”. Ogarnia 
on wszelką tajemniczość, mistyczną potęgę 
i boskość. Cześć i poszanowanie są jego 
prawem. Wszelkie życie, to wakan. Tak 
samo każda rzecz, wykazująca potęgę, czy 
czynną, jak wiatry i gromady chmur, czy 
bierną, jak ściany kotła. Nawet najzwy
czajniejsze pręty i kamienie posiadają w so
bie esencyą duchową, wymagającą czci, jako 
objaw wszechobecnej potęgi tajemniczej, na
pełniającej wszechświat”. U tuskorów, krew
niaków lingwistycznych szczepu dakotów, 
żródłosłów ten posiada podobne znaczenie : 
„Najczęstszemi znaczeniami tego wyrazu są : 
czarodziejski, subtelny, tajemniczy, nieod- 
gadniony, ukryty, nadprzyrodzony... Jeżeli 
ktoś dokonał wyjątkowego czynu lub wyka
zał nadzwyczajne talenty, mówią o nim : 
istotny wakan”. Dakotowie, kiedy poraź

ręki, obracał go na wszystkie strony i widząc 
zawsze zwróconym na północ, wydał swój sąd : 
„To żywa istota!” (W . H. B r e t t : The Indian 
Tribes of Guiana. Londyn. 1878, 108). O ze
garku, arszeniku, broni palnej w początkach, 
możnaby napisać całą monografią, tak osobliwe- 
mi były zapatrywania ludów pierwotnych na ta 
przedmioty. Te i inne produkty uchodziły za 
rzeczy tajemnicze, a sam biały człowiek za p o 
tężną istotę. Co do faktów patrz Andrew Lang, 
1. c., 86, 128— 129; Schultze : Fetischismus, 
7 3 — 75, 78, 220— 221.

pierwszy poznali broń palną, ochrzcili ją  na- 
j zwą maza-wakan, t. j. tajemnicze żelazo, 

konia zaś szunka-wakan, t. j. tajemniczy 
pies. Na zakończonie winniśmy zaznaczyć, 
że pierwotnem znaczeniem wakan jest „wąż”, 
zwierzę, uchodzące za symbol zręczności, 
mądrości, tajemniczości ').

Począwszy od zdarzeń najpospolitszych, 
takich, jak zguba przedmiotu i nieoczekiwa
ne odnalezienie, a .kończąc zjawiskami ko- 
smicznemi, umysł pierwotny wysnuwa coraz 
ogólniejsze i rozleglejsze pojęcie nienormalno
ści, wreszcie cudowności i nadprzyrodzonośej. 
Pojedyncze zdarzenia okresu pra-pierwot- 
nego rodziły niejasną ideę o czemś, wycbyla- 
jącem się z pod „normalnego” biegu, do- 

j świadczenie dalszych faz rozwoju wzmac
niało ją nowym dorobkiem, aż wreszcie, na 
względnie wyższym szczeblu, powstało wy
raźne pojęcie nadprzyrodzonego, które uka
zawszy się w różnych punktach „pospoli
tego”, „prawidłowego”, „normalnego” biegu 
zdarzeń, teraz przeniknęło we wszystkie 
sfery, jako gotowe tłumaczenie w charak
terze sprawczej potęgi. Ale, jesicze raz to 
zaznaczamy, stało się to już podczas względ
nie wyższych, późniejszych faz rozwoju. 
Samo cudowne, nadprzyrodzone, zostało upo
rządkowane w zależność hierarchiczną. O za
sadach tej hierarchii dają wyobrażenie po
glądy filozoficzne zuńczyków, oraz średnio
wiecznej magii naturalnej.

W systemie filozoficznym zuńczyków czło
wiek jest punktem wyjścia całej hierarchii, 
istotą najbardziej skończoną i zarazem naj
niższą, bo najzależniejszą i najmniej tajem
niczą. O ile pewien organizm, rzeczywisty 
lub urojony, go przypomina, o tyle uchodzi 
za pokrewny z nim i w odpowiednim stopniu 
śmiertelny; o ile zaś jost tajemniczy, o tyle 
uważają go za wyżej posunięty, potężniejszy 
i nieśmiertelny. Dlatego zwierzęta, śmier
telne i uposażone w analogiczne organy 
i rysy fizyczne, uchodzą za bliższe człowieka 
niż bogowie i jednocześnie za bliższe bogów 
niż człowieka, bo bardziej tajemnicze i ob-

St. R. Riggs : The Gospel anoong the D.i- 
cotas, Boston, 1869, 56— 57; notatka J. N. B. 
Hewitta w Amer. Anthr. II, 180; R iggs: Dacota 
Grammar, Texta and Ethnograpby, Waszyngton, 
1 8 9 3 .1 7 5 .
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darzone osobliwemi instynktami i władzami, 
których człowiek sam z siebie nie posiada. 
Żywioły i zjawiska przyrody, ponieważ są 
jeszcze bardziej tajemnicze, potężne i nie
śmiertelne, są bardziej związane z niższemi 
bogami niż zwierzęta, bardziej związane ze 
zwierzętami niż bogowie, bo sposób ich dzia
łania przypomina zwierzęta. Zuóczycy przy
puszczają, że słońce, księżyc i gwiazdy^ 
niebo, ziemia i morze, we wszystkicli swoich 
żywiołach i objawach, wszystkie przedmioty 
nieożywione, oraz rośliny, zwierzęta i ludzie 
należą do wielkiego systemu wszechświato
wego i spokrewnionego nawzajem życia, 
w którem stopnie pokrewieństwa są wyzna
czone w rozległej mierze, jeżeli nie wyłącz
nie, przez napięcie podobieństwa. Każdy 
żywioł w przyrodzie i zjawisko posiada, ich 
zdaniem, byt osobisty i jest obdarzony osobo
wością, analogiczną z tem zwierzęciem, któ
rego charakter odpowiada najbardziej jego 
objawom. Błyskawicy np. nadają często 
kształty żmii z językiem jak  ostrze lub bez 
języka, bo droga jej po niebie jest wężyko
wata, jej uderzenia nagłe i niszczące. Z te
go powodu wąż jest bliższym krewniakiem 
błyskawicy niż człowiek, bliższym człowieka 
niż błyskawica. Strzała, chociaż zrobiona 
przez człowieka, uchodzi za „mięso” błyska
wicy, za jej upominek. To pokrewieństwo 
ze strasznym żywiołem robi jej działanie sku- 
teczniejszem, dlatego do drzewa strzały do
dają zygzagowatą linią, symbol błyskawicy. 
Człowiek, dla oddziałania na żywioły, zwra
cał się do zwierząt kosmicznych, do oddzia
łania na nie—do amuletów, posiadających ich 
kształty. Najniższe z najwyższem łączyło 
się za pośrednictwem stopniowych gradacyj, 
sposoby działania polegały na stosowaniu 
zasady, źe podobne wywiera wpływy na po
dobne lub rozpowszechnia od siebie odpo
wiednie przymioty 

Odmienną w budowie swojej, acz pokrewną 
w planie i wielu wątkach jest filozofia śred
niowiecznej magii naturalnej, usystema
tyzowana przez mistrza jej, Korneliusza 
Agrippę, który oparł ją  z jednej strony na 
fizyce Arystotolesa i kosmologii Ptolemeusza, 
z drugiej wtłoczył w ramki tradycyi cbrze-

ściańskiej, ale materyał i wątki zaczerpnął 
z przesądów otoczenia ‘).

Świat jest trojaki: elementarny.(t. j. zbu
dowany z żywiołów), niebiański i intelek
tualny. Pierwszy to nasza ziemia, złożona 
z czterech żywiołów: ziemi, powietrza, ognia 
i wody. Nad nią się wznosi świat niebiański: 
siedem sfer planetarnych i ósma gwiazd sta
łych. Za nim idzie świat idei, „intelek
tualny”, miejsce pobytu duchów, a nad wszyst- 
kiem króluje r „\Vielki Budowniczy”. W sy
stemie tym „wszystko niższe jest pod władzą 
wyższego i od niego otrzymuje moc swoję. 
Prawzóri budowniczy świata rozlewa siły swo
jej wszechmocy za pośrednictwem aniołów, 
nieba, gwiazd, żywiołów, zwierząt, roślin, me
tali i kamieni, a przez nie na ludzi. Dla
tego to zajmujący się magią nie bez słusz
ności wierzą, źe zapomocą szczebli, przez 
jakie pojedyńcze światy podnoszą się do 
świata prawzorów, zdołają trafić do Budow
niczego, Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy, 
przez którą wszystko jest i od której wszyst
ko pochodzi; wierzą oni, źe nietylko możemy 
posługiwać się istniejącemi siłami pospolitych 
rzeczy, ale ściągnąć nowe siły z wyższych 
światów”. Oddziaływanie to, tak u zuńczy- 
ków, jak i w filozofii ludu wiejskiego, odbywa 
się na zasadzie podobieństwa wzajemnego: 
„wszystkie rzeczy, które w nadmiarze posia
dają pewien przymiot lub właściwość, np. 
ciepło, strach, smutek, gniew, miłość lub nie
nawiść albo inną namiętność lub siłę, wszyst
kie one z całą mocą przyciągają się do rze
czy podobnych własności i wywołują w nich 
podobne siły”. Na ziemi podobne lub po
krewne działa na podobne, w całym zaś 
wszechświecie niższe podlega jednorodnemu 
wyższemu i od niego czerpie siłę swoję. 
Chodzi więc o poznanie zasad tej podległości. 
„Każda rzecz jest podległa którejś planecie; 
trudnem jest jednak poznać, do jakich pla
net lub znaków należą pojedyńcze rzeczy. 
Można dowiedzieć się o tem, badając, jakie 
promienie, ruch lub kształty ciał niebieskich 
pewna rzecz odtwarza, częściowo zaś przez 
zgodność skutków pomiędzy gwiazdą a rze
czą. Ogień, a pomiędzy cieczami krew pod
legają słońcu, są słoneczne. Wśród metali

’) F. II. Cushing: Zuni feticheg w Rep of Ethn ‘) Według A I.«hinann». 1. c.. 166/170
for 1880— 1881, 9— 10 passim.
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złoto jest słoneczne, pomiędzy kamieniami 
te, które naśladują promienie słoneczne (kar- 
bunkuł np., świecący w nocy). Heliotrop, 
jaspis i szmaragd są także słoneczne, bo 
otrzymały od słońca przymiot ochrony od 
gadów; topaz, rubin i aurypigment, bo 
mają barwę złota i słońca. Z pośród ro 
ślin słonecznemi są te, które, jak sło
necznik, zwracają się ku słońcu lub, jak lo
tos, zamykają liście po zachodzie słońca 
a otwierają, gdy słońce wzejdzie. Słonecz
nemi są także te, których liście lub inne czę
ści posiadają barwę słońca. Pomiędzy zwie
rzętami wielkie i silne, jak lew, krokodyl, byk, 
są słoneczne. Wśród ptaków feniks, jedyny 
w swoim rodzaju, i orzeł, król ptaków; także 
te, które wschód słońca witają śpiewem, jak 
kogut”. Są jeszcze inne oznaki związku: 
gwiazdy posiadają swoje „charaktery”, które 
znajdują się w wielu rzeczach na ziemi, w ko
rzeniach roślin, w liściach i kwiatach, w liniach 
ręki. Właśnie, na podstawie tej podległości, 
„sympatyi”, rzeczy przyciągają się nawzajem 
i oddziaływają. „Każda wyższa siła wysyła 
promienie, w długim nieprzerwanym szeregu, 
do wszelkiej rzeczy niższej, z nią zgodnej; 
z drugiej strony, niższe może dosięgnąć wyż
szego za pośrednictwem wszystkich poszcze
gólnych szczebli. Niższe jest tak związane 
z wyższem, że wpływ jego sięga aż krańco
wego punktu szeregu, tak samo jak naciąg
nięty sznur drga w całej swej długości, "je
żeli potrącimy jeden koniec”. Gromadząc 
rzeczy, należące do pewnej Bfery wpływów, 
a więc kadzidła, kamienie, znaki zwierząt, 
symbole, cyfry, zaklęcia, możemy ściągnąć 
siły odpowiedniego ciała niebieskiego, a z jego 
pomocą inteligencyą i duchy, ujawniające 
działanie swoje za pośrednictwem danej pla
nety.

(Dok. nast.).
Ludw ik Krzywicki.

Spostrzeżenia naukowe.

Dr  Jan Bielecki. Nowa synteza  dwufenylu i jego pochodnych.

Związki pochodne dwufenylu s ‘anowią podsta
wę jednej z ważniejszych gałęzi przemysłu che
micznego od lat szesnastu. Pochodne dwufenylu 
zawdzięczają stanowisko i znaczenie swoje pew

nej gromadzie barwników, które wywołały „no
wy efekt techniczny” . W chwili, kiedy istniało 
zapotrzebowanie techniczne, aby drogą czerwień 
alizarynową i drzewa farbierskie, wymagające do 
s*ego utrwalenia na włóknie zapraw (bejc), z a 
stąpić, w przypadkach szczególniej raniej waż
nych, barwnikami prostszemi i tańszemi, a także 
mogącemi służyć jednocześnie do farbowania 
tkanin mieszanych, zjawił się pierwszy i typowy 
przedstawiciel ich, t. zw. czerwi ó Kongo, pro
dukt połączenia tetrazodwufenylu z dwiema 
cząsteczkami kwasu naftionowego. Nowy ten 
barwnik farbował intensywnie czerwono bawełnę 
bez pomocy baje. Własności fej nie posiadał 
żaden ze znanych barwników sztucznych. Z na
turalnych zaś tylko trzy  były znane, które far
bowały wprawdzie bawełnę niebejcowaną, ale 
w bardzo słabym stopniu Karmin dawał deli
katne odcienie różowe, kurkuma — żółte, a or
lean— pomarańczowe. Czerwień Kongo, a także 
chryzamina, drugi zkolei zastosowany do prze
mysłu barwnik bezpośredni, otrzymany przez po
łączenie tetrazodwufenylu z 2 cz. kwasu salicy
lowego, zyskały sobie odrazu ogólne uznanie 
i obszerne zastosowanie w farbiarstwie. Fakt 
ten wywołał dalsze poszukiwania nowych barw
ników bezpośrednich, których ilość dziś je s t tak 
wielka, że stanowią całą gamę wszystkich ko lo
rów tęczy. Zaczęto więc naprzód zamiast kwa
sów naftionowego, salicylowego stosować inne 
komponenty, a później, zamiast para dwuamido- 
dwufenylu, jego analogony, ja k  tolidynę, diani- 
zydynę i t. p. Wreszcie nasuwała się myśl wy
próbowania, czy związki izomeryczne para-dwu- 
amidodwufenylu dają również bezpośrednie barw
niki, podobnie intensywnie farbujące, jak  czer
wień Kongo. Chodziło więc o stworzenie meta- 
dwuamidodwufenylu i orto dwuamidodwufenylu, 
kfói-ych jeszcze nie znano.

W r. 1887 Brunner i W itt otrzymali m dwu- 
amidodwufenyl z benzydyny, dwuacetylując ją , 
n itrując, zmydlając, tefrazując i rozkładając 
wreszcie związek tetrazowy przez gotowanie 
z alkoholem. E. Tauber w r. 1891 zdołał otrzy
mać w małej ilości orto-dwuamidodwufenyl z meta- 
dwunitrobenzydyny, te ‘razując j ą  azotonem ety
lu i rozkładając związek tetrazowy przez ogrze
wanie. Metoda ta  otrzymywania pochodnych 
dwufenylu była i bardzo mozolna i nie zawsze 
dawała dobre rezultaty.

Ważniejsze syntezy dwufenylu były zasługą 
L ista i Liranrichta, F ittiga, Berthelota, wreszcie 
Broennera, Pfankucha, Smitha, Friedla i Craf*sa, 
Gąsiorowskiego i Culmanna, Gatterm anna i Ehr- 
hardta, Mohlaua i Bergera, o których wspom
niawszy, przejdziemy do wyjaśnienia nowej me
tody otrzymywania pochodnych dwufenylu, ja k ą  
osobiście wypróbowałem na licznym szeregu 
związków. Polega ona na wzajemnem działaniu 
różnych haloidopochodnych benzolu i miedzi me
talicznej, przyczem miedź wydziela haloid w po
staci odpowiedniej soli, a pozostałe jąd ra  benzo
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lowe łączą się na pochodne dwufenylu. Biorąc 
np. 2 cząsteczki trójnitrochlorobenzolu i 2 cz. 
miedzi, otrzymamy, po odpowiedniem ogrzaniu, 
2 cz. CuCl i 2.2'-—4.4'— 6.6' sześcionitrodwufe- 
nyl, według rów nania:

Cl
NOJ|/  XjNO,

\  /
N02

-f- 2Cu =

NOŻYNO, N02|</‘>,N03
I 5/ 3.1 

\ - /  
NO,

I 3 » I
W
NO,

- f  2CuCl .

Miedź, używana do syntez, nie była przygoto
wana drogą chemiczną, bądź przez redukcyą 
tleuniku miedzi zapomocą wodoru, bąHź przez 
strącanie z roztworów soli miedzianych pyłkiem 
cynkowym, lecz otrzymywana w przemyśle na 
wielką skalę drogą mechaniczną Gdy pastę 
Gatterm anna nadzwyczaj trudno mieć wolną od 
tlenku miedzi i należy ją  przytem  trzymać 
w szczelnie zamkniętem naczyniu, pył miedziany 
handlowy, przygo'owany drogą mechaniczną, jest 
wolny od tlenku, konserwuje się nieograniczenie 
długo i posiada zdolność do reakcyi nawet w bar
dzo małych ilościach.

Szereg badań ścisłych nad tą  reakcyą wyka
zał, że służyć ona może za metodę ogólną otrzy
mywania pochodnych dwufenylu. Rzeczywiście, 
zastępując w powyższem równaniu trójnitrochlo- 
robenzol innemi pochodnerai halcidowemi benzo
lu, otrzymałem różne pochodne dwufenylu, jak  
n p . : 2 .2 '— dwunitrodwufenyl, 3 3'— dwunitro-
dwufenyl, 4 .4 '— dwunitrodwufenyl, 2 .2 '— 4.4 '—  
— czteronitrodwufenyl, 3.3' — 4 .4 '— c^teronitro- 
dwufenyl, 2 .2 '— 4 4 '— 6.6'— sześcionitrodwufe- 
nyl. Jeżeli ogrzewać będziemy trójnitrocbloro- 
benzol z Cu nie w nitrobenzolu, lecz w toluolu, 
to zamiast syntezy sześcionitrodwufenylu zacho
dzi przeważnie tworzenie się trójnitrobenzolu 
symetrycznego. Następnie zostały też otrzym a
ne : 4 .4 '— dwuchloro— 2 2'— dwunitrodwufenyl
i 4 .4 '—  dwubrom o— 2 .2 '— dwunitrodwufenyl; 
z karboksylowych zaś pochodnych — ester dwu- 
metylowy kwasu 4 4' —  dwunitrodwufenylo —  
— 2 .2 '—dwukarboksylowego, a przez zmydlenie 
zapomocą kwasu siarczanego i sam kwas wolny 
4 .4 '— dwunitrodwufenylo— 2.2 '— dwukarboksy- 
lowy; dalej —  ester dwumetylowy kwasu 2.2' — 
— dwunitrodwufenylo— 4.4' —dwukarboksylowe
go i ester dwumetylowy kwasu 2 .2 '— 6.6 '— czte- 
ronitrodwufenylo —  4 .4 ' —  dwukarboksylowego 
z estru metylowego kwasu 4 — chloro — 3.5 — 
— dwunitrobenzoesowegj. Metodę tę wreszcie 
stosować też można i do związków rzędu naftali
nowego w celu otrzymania pochodnych dwunaf- 
tylu. Z jodonaftalinu np. i miedzi powstaje 
w obfitej ilości a-a-dw unaftyl. Wydajności we 
wszystkich tych syntezach są bardzo zadawala
jące i dochodzą do 70—80°/o.

Większość syntez pochodnych dwufenylu z od
powiednich pochodnych baloidowych benzolu 
uskutecznia się zazwyczaj, ogrzewając te ostat
nie bezpośrednio z pyłem miedzianym w epruwet- 
ce, umieszczonej w kolbce z kw. siarczanym. 
W niektórych tylko razach, jak  np w przypadku 
syntezy sześcionitrodwufenylu lub estru dwume- 
tylowpgo kwasu 2.2'— 6 .6 '— czteronitrodwufeny-
lo— 4.4'— dwukarboksylowego i t. p., gdzie łatwo 
zachodzą eksplozye, należy zbyt energiczne dzia
łanie miedzi osłabić przez użycie odpowiednich 
rozpuszczalników, jak  toluolu, ksylolu lub n itro 
benzolu.

J. B.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Osadzanie się metali w skałach wybucho
wych. W roku 1870 Nordenskjold znalazł koło 
Ovifak na wyspie Disco bryły żelaza, wagi 
20000 , 10 000, i 4 500 A:</; leżały one u stóp 
potężnej żyły bazalfowej, przerywającej skały 
trzeciorzędowe. Żelazo było nader twarde, wie
trzejąc rozsypywało się w maleńkie grudki. Pier- 
wiastkowo przypisywano tym bryłom rodzimego 
żelaza początek meteoryczny, później jednak zna
leziono w bazalcie elipsoidalną masę żelaza, wagi 
7 500 kg i liczne drobniejsze bryłki. Musiano 
więc uznać ziemskie pochodzenie ovifackiego że
laza, o ile nie wierzono wątpliwej hypotezie, że 
akurat w chwili wybuchu bazaltu spadł nań rój 
żelaznych meteorytów. Dla wyjaśnienia, w jaki 
sposób w bazalcie utworzyć się mogły podobne 
bryły metalu rodzimego, najrozmaitsze czyniono 
przypuszczenia, wszystkie mniej lub więcej bez
podstawne. W ostatnich czasach KI. Winkler 
podaje nowe przypuszczenie, oparte na włas
nościach odkrytych niedawno związków metali 
z tlenkiem węgla. Związki te zostały już spo
żytkowane do otrzym ania czystego niklu z rudy 
(patrz Wszechświat n-r 44), skutkiem ich lo t
ności i rozkładania się w wysokiej temperaturze. 
Z  żelazem tlenek węgla daje dwa związki: jeden 
ciekły i lotny, drugi stały, topiący się w 80°; 
przez ogrzewanie związki te, analogicznie z nikło- 
wemi, rozpadają się, wydzielając metal. Win
kler tedy przypuszcza, że potężne bloki żelazne 
utworzyły się skutkiem rozkładu związku żelaza 
z tlenkiem węgla w chwili zetknięcia z gorącym 
bazaltem. Związek ten musiał powstać w niż
szej tem peraturze, a więc w powierzchownych 
warstwach ziemi pewnie pod Wysokiem ciśnie
niem.

X

—  Tlenek węgla przestaje być trującym
dla myszy według doświadczeń Haldoma, nawet 
w ilości 50°/0, jeżeli zwierzęta te znajdują się
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pod ciśnieniem dwu atmosfer czystego tlenu. 
Mosso potwierdził obserw acją powyższą szere
giem doświadczeń nad psami, królikami i mał
pami. Doświadczenia wykazały, że nawet w obec
ności G %  tlenku węgla zwierzęta nie podlegają 
otruciu, jeżeli ęiśnienie wynosi 2 atm. w czystym 
tlenie, a 10 atm. w powietrzu. Pod zwykłem 
atoli ciśnieniem zabójczym je s t gaz, zawierający 
0,5°/,, CO. Gdy zwierzęta raptownie wyjmiemy 
z naczynia, zawierającego gaz pod wysokiem ciś
nieniem, zdychają one natychmiast; gdy nato
miast pod wysokiem jeszcze ciśnienieniem zastą
pimy gaz zawierający CO przez powietrze Czyste, 
zwierzęta wcale nie cierpią. F a k t powyższy 
je s t nader zajm ujący z fizyologicznego punktu 
widzenia; wykazuje on, że zwierzęta, których 
czerwone ciałka krwi są nasycone tlenkiem węgla 
i tlenu pochłaniać nie mogą, żyją bez działalności 
ciałek krwi, kosztem rozpuszczonego w plazmie 
krwi tlenu. Okazuje się, że pod wysokiem ciś
nieniem plazma ta  zawiera dostateczną dla funk-

cyj życiowych ilość tlenu. Mosso przypuszcza, 
że będzie można praktycznie zużytkować zdol
ność tlenu do rozpuszczania się pod wysokiem 
ciśnieniem bezpośrednio w plazmie krwi: można 
będzie ratować osoby otru te tlenkiem węgla, da
jąc  im do wdychania czysty tlen pod wysokiem 
ciśnieniem.

  X

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

—  WP. S S. Rozesłanie prospektu je s t zwy
kłą uczynnością, niczem więcej. Książka, o k tó 
rą  Sz. Pan zapytuje, nie bogaci zbyt korzystnie 
naszego piśmiennictwa. Sprawozdanie o niej 
będzie zapewne podane niezadługo.

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. 14 do d. 20 listopada 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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20 W 52,8 5 4 8  5 i, 2

i »
5,4  6,8 6,8 7,6 4.7 96 E 7,S E \S E 5 6,9 •  z nocy i do południa

Ś re d n ie 48,9 5,8 94 28,8

T R E Ś ć .  Teorya fizyologiczna wzruszeń, przez K. O kuszkę.—  Zastosowanie elektryczności do 
syntezy organicznej, przez K. Jablczyńskiego. —  Pojęcie przyczynowości według pierwotnej filozofii, 
przez li. Krzywickiego (ciąg dalszy). —  Spostrzeżenia naukowe, przez J. B. —  Kronika naukowa. —

Buletyn meteorologiczny.
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