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PIERW IASTK I PROM IENI0TW 0RCZE.

Podczas krótkiej bytności w Warszawie 
p. Skłodowska-Curie była tak uprzejma, że 
pozwoliła kilkunastu współpracownikom na
szego pisma i „Chemika Polskiego” na pry- 
watnem zebraniu w d. 12 b, m. wysłuchać 
swego opowiadania o najnowszych badaniach 
nad odkrytemi przez siebie pierwiastkami: 
radem i polonem. Mieliśmy przytem sposob
ność widzenia kilku wielce ciekawych do
świadczeń z otrzymanym w ostatnich zaled
wie ' czasach skoncentrowanym preparatem 
soli radu. P . Skłodowska tem chętniej wzię
ła  na siebie to zadanie, że dotychczas do
świadczenia te w Warszawie nie były wyko
nywane i że bardzo niewielu miało sposob
ność widzieć demonstracye z solami radu na 
zeszłorocznym Zjeździe przyrodników i leka
rzy w Krakowie.

Zaraz na wstępie pogawędki p. Skłodow
ska oznajmiła, że posiada bardzo cenny pre
parat, w którym procentowość chlorku radu 
dochodzi juź blisko do 50%; resztę stanowi 
nieodłączny chlorek barowy. W cieniutkiej 
rurce szklanej, zatopionej z obu stron, wi
dzieć można było parę decygramów kryształ
ków. Bodaj z 1 000 kg surowego materyału. 
którym były odpadki pech blendy od fabry-

kacyi uranu, p. S. musiała przerobić, zanim 
otrzymała tak drobną ilość promieniotwór
czego preparatu. Wyrażałoby to nadzwy
czaj minimalny procent zawartości radu, wy
noszący coś około 0,00001%- Choć w rurce 
drobna zaledwie ilość ciała czynnego była 
zawarta, mimo to doświadczenia wykazały 
w całej pełni własności radu wysyłania pro
mieni szczególnych, których nauka dotych- 
czasowemi hypotezami objaśnić nie jest 
w stanie. Po zgaszeniu lamp rureczka za
świeciła fosforycznem światełkiem, które na
wet w znaczniejszej odległości wyraźnie roz
poznać się dawało; kiedy zaś p. S. zbliżyła 
do preparatu duży kryształ platynocyanku 
baru, ten ostatni zaczął błyszczeć pyszną 
zielonawą fosforescencyą; a gdy znów między 
kryształem a preparatem umieszczono rękę, 
platynocyanek baru świecić nie przestawał, 
choć siła świecenia zmniejszyła się znacznie. 
Nietylko przez rękę, lecz nawet przez 12-mi- 
limetrową płytę ołowianą promienie radowe 
wywołać mogą jeszcze dość wyraźną fosfo
rescencyą. Same promienie, wysyłane przez 
rad, nie świecą; fosforescencyą preparatów 
radowych przypisać należy działaniu promie
ni na substancje fosforyzujące, jak np. p la 
tynocyanek baru, siarczek wapnia i strontu, 
jak również i chlorek baru. Świecenie więc 
samego preparatu ma swą przyczynę w fos-
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forescencyi chlorku baru, z którym chlorek 
radu jest zmieszany.

Prócz powyższych, inne jeszcze własności 
posiadają owe niewidzialne promienie radu; 
pod ich wpływem powietrze staje się dobrym 
przewodnikiem elektryczności, a to dlatego, 
że powodują one jonizacyą cząsteczek po
wietrza. Kiedy p. S. pudełeczko z prepara
tem przybliżyła zaledwie do naładowanego 
elektroskopu, listki natychmiastowo opadły 
na znak, że nastąpiło wyładowanie, że więc 
elektryczność wyszła w powietrze tak sa- | 
mo, jakgdybyśmy dotknęli gałkę elektrosko- J 
pu przewodnikiem metalowym; również siła | 
iskier i częstość wyładowań maazyny elek
trycznej influencyjnej zmieniła się, kiedy 
rurkę z preparatem  zbliżono do gałek.

Niemniej ciekawe, choć może najmniej 
jeszcze zrozumiałe są działania chemiczne 
promieni; szkło np. nabiera pod ich wpływem | 
koloru fioletowego, brunatnego lub szarego 
w całej swej masie. P . Skłodowska pokazy
wała kieliszek, który pod wpływem promieni 
radu zabarwił się na fioletowo. Is to ta  tego 
zabarwienia zupełnie jest nieznana; p. S. wie 
tylko ze swych doświadczeń, że zabarwiają j  

się szkła z najrozmaitszym składem.
Chemiczne własności samego pierwiastku 

radu, niestety, dotychczas zbadane nie zosta
ły; wiadomo tylko to, że ma bliskie pokre
wieństwo z barem, od którego oddzielić go 
niezmiernie jest trudno, wymaga to bowiem 
wielokrotnej krystalizacyi w wodzie z dodat
kiem alkoholu lub kwasu solnego; pierwsze 
frakcye krystalizacyjne są najbardziej czyn- j  

ne, więc muszą zawierać w sobie największą j  

ilość radu.
Ciężar atomowy radu daleko większy jest I 

niż baru (137,4); jedne z pierwszych prepa- j  

ratów wykazały ciężar atomowy mieszaniny i 
baru  i radu blisko 145; ostatni zaś preparat, | 
w którym p. S. przypuszcza na zasadzie po
miarów elektrycznych, źe zawiera w połowie 
chlorek radu a w połowie chlorek baru , wy
kazał ciężar atomowy 175. Jestto  nieza- j  

przeczony dowód, że rad  musi istnieć, jako 
oddzielny pierwiastek, tembardziej, że bada
ne widmo, którego fotografie również mieli
śmy możność oglądać, wykazało zupełnie no
we i charakterystyczne linie. Pragnieniem 
p. Skłodowskiej je s t dojście do chemicznie 
czystego chlorku radowego.

Co do innych dwu elementów, posiadają
cych podobne jak  i rad  własności, a więc po
lonu i aktynu, nic stanowczego o ich istnieniu 
powiedzieć się nie da; dotychczas jeszcze cha
rakterystycznych dla nich widm nie znale
ziono.

Czemże jest,zapytajm y,ten nieznany dotych
czas rodzaj promieni, które oprócz wymienio
nych posiadają zaledwie jeszcze dwa elemen
ty : uran i tor? N a to pytanie nauka nie 
jest obecnie w możności udzielić żadnej s ta 
nowczej odpowiedzi. Wiadomo tylko, że pro
mienie owe składają się z dwu zmieszanych 
ze sobą w rozmaitych stosunkach, rodzajów 
promieni, z których jedne na podobieństwo 
promieni katodalnych naładowane są elek
trycznością odjemną i zbaczają ze swej dro
gi w polu magnetycznem, drugie zaś na po
dobieństwo promieni Rontgena własności tej 
nie posiadają, W każdym razie studya nad 
substancyami promieniotwórczemi wiążą się 
z badaniami nad istotą promieni katodalnych 
i rentgenowskich.

N a tle powyższem wywiązała się następnie 
dyskusya, którą p. Skłodowska prowadziła 
z głęboką znajomością przedmiotu.

Prośbie, aby p. S. zechciała mieć odczyt 
w Sekcyi chemicznej, z przykrością odmówiła, 
tłumacząc się rychłym wyjazdem z W arsza
wy; wszystkie za to swe prace przyrzekła za
mieszczać również w „Chemiku Polskim”.

N a pożegnanie zebrani podziękowali pani 
Skłodowskiej za wysoką jej uprzejmość, ży
cząc zdobycia w krótkim czasie chemicznie 
czystego chlorku radu. K . J.

PKOF. J. H. POYNTING.

HYPOTEZY W FIZYCE.

Każde badanie przyrody powiększa zakres 
naszej wiedzy i każde nowe odkrycie rozsze
rza nasz widnokrąg naukowy. Lecz wartość 
i sama treść tej wiedzy jest przedmiotem nie
ustających sporów, które ze swej strony s$ 
rezultatam i tak zasadniczo sprzecznych kie
runków filozoficznych, że zdawałoby się nie- 
możebnem dojść tu  choć w pewnych punktach 
do zgodnego porozumienia, wyraźnie określa
jącego dążenia i postępy nauki.
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A  jednak sądzę, że w pewnych kierunkach 
niezawodny zrobiliśmy postęp i że przynaj
mniej fizycy dążą do wspólnego porozumie
nia się i formułowania zarówno praw, w któ
rych wyrażają się ich badania i odkrycia, 
jako też oznaczania wartości objaśnień i hy- 
potez, które tworzą, szukając wytłumaczenia 
zjawisk. Chcę tu  właśnie rozpatrzeć od
dzielne punkty tej wspólnej akcyi i tę for
mę, w której się one zdaniem mojeiu powin
ny wyrażać.

Zakres badan fizyka stanowią ruchy wi
dzialne i inne dostępne naszym zmysłom 
zmiany substancyi. M ateryał, który fizyko
wi służy po temu — to wrażenia zmysłów, 
a cel, do którego dąży, zawiera się w możli
wie zwięzłym opisie, jak  wyrażały się, wyra
żają i będą wyrażały te działania na jego 
organy zmysłów. Zadaniem fizyki jest od- I 
krywać wszystkie własności obserwowanych 
faktów i grupować wszystkie podobne do sie
bie zjawiska. Poszukiwanie tych wspólnych 
własności i dążenie do treściwych opisów 
prowadzi fizyka do przedstawienia takiego 
porządku rzeczy, w którym analogie istnieją 
i w tych przypadkach, gdzie obserwacya nam 
już nie daje wskazówek. Biorąc takie przy
puszczenie za rzeczywistość, fizyk może 
uprościć swą klasyfikacyą; przyjmując, że 
zbadane przez niego analogie i ustanowione 
przez niego wspólne cechy powtarzają się 
w teraźniejszości i powtarzać się będą w przy
szłości, fizyk m ocenjest przepowiadać zja
wiska; w ten sposób jego badanie przyrody 
nazwać można analizą opisową ajawiska.

Gdyby w całych grupach faktów nie było 
analogii, to nasza cała nauka byłaby tylko 
prostym regestrem, gdzie każde oddzielne 
zjawisko zanotowane byłoby wraz ze swym 
opisem; lecz obserwowana wspólność cech da
je  nam możność grupowania znacznej liczby 
zjawisk, jesteśmy w stanie podawać ogólne 
opisy i zamiast katalogowego wykazu tworzyć 
wiążącą się między sobą księgę wiedzy z pra
wami na czele oddzielnych nagłówków i pa
ragrafów. Praw a te, zdaniem mojem, są tyl
ko treściwym opisem obserwowanych analogij. 
Aby to poprzeć rozpatrzmy parę przykładów. 
Prawo ciążenia powszechnego uczy nas, że 
każdej cząstce materyi przypisać można pew
ną s ta łą —masę, która wywołuje przyspiesze
nie drugiego ciała wprost do tej masy pro-

porcyonalne i działające według prawa od
wrotności kwadratów; to znaczy, źe wszyst
kie ciała są do siebie w tem podobne, źe 
wykazują przyśpieszenia, skierowane od je d 
nego ciała do drugiego. Prawo H jukea, do
tyczące prętów rozciągniętych, mów.i nam, 
źe każdy z nowo dodanych równych ciężar
ków wywołuje jednakowe wydłużenie, ina
czej, że pręt zachowuje się jednakowo przy 
wszystkich równych wydłużeniach. Prawo 
Joulea głosi, że ilość powstającego ciepła 
jest wprost proporcyonalna do iloczynu 
z kwadratu prądu przez opór, t. j. że wszyst- 

j  kie podobne przypadki mają ważną wspólną 
cechę, tę mianowicie, że dla nich stosunek

JJ
zachowuje swą stałą wartość. I  wogó

le, gdy prawo jakie zostaje wyrażone w for
mie równania, znaczy to, że wykonano dwa 
szeregi pomiarów, wyznaczonych przez sym
bole obu części równania i źe wszystkie różne 
przypadki mają tę wspólną cechę, że dwa te 
szeregi czynią zadość pewnemu stałemu sto
sunkowi, charakteryzującemu dany związek. 
Przypuszczamy zawsze, że wykonawszy po
miary wyznaczone przez pierwszą część rów
nania, możemy zgóry przepowiedzieć to, co 
nam da strona druga; na tem przypuszczeniu 
opierają się właśnie ścisłe przepowiednie 
fizyki.

Jeżeli takie rozumienie treści praw fizycz
nych jest istotnie rzetelnem, to w takim ra 
zie przyznać należy, że one straciły obecnie 
wiele na swej wartości, gdyż doniedawna 
mówiono o nich, jako o niezmiennych p ra 
wach przyrody, które same z siebie zdolne 
są kierować światem; teraz zaś rola „praw” 
streszcza się w skromnym opisie wspólnych 
cech zjawisk, któreśmy, jak się nam zdaje, 
obserwowali, opisie często niedostatecznym, 
nierzadko nawet wprost błędnym.

Dawniejsze pojmowanie praw, jako samo
dzielnych kierujących czynników przyrody, 
było niewątpliwie pozostałością jeszcze da
leko starszych poglądów na zadanie wiedzy 
fizycznej i następnie przez czas długi podtrzy
mywane było przez ustępujące już przyzwy
czajenie do znanych poglądów na zjawiska 
fizyczne. Przypuszczam, źe człowiek patrzył 
początkowo na siebie i na rezultaty swej 
działalności co do ruchów i zmian materyi, 
jako na jedyny typ, podług którego opisywać
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należy każdy ruch lub zmianę w materyi. 
W iedząc, że ruchy te i zmiany w otaczającej 
go materyi są spowodowane przez jego chęć 
i wolę, człowiek upatrywał podobną wolę 
i poza obrębem obserwowanych przez siebie 
ruchów i zmian; uważał nawet taki pogląd 
za niezbędny, aby módz zdać sobie racyonal- 
nie sprawę ze swych obserwacyj. W  świetle 
takiego antropomorficznego lub lepiej psy
chicznego poglądu formułowane przez niego 
prawa nie mogły być tylko prostym opisem 
wspólnych cech w zjawiskach, lecz były w y
razami niezmiennej woli i pochodzącej stąd 
stałości działania; były to rozkazy, dawane 
materyi, którym ona bezwzględnie podlegać 
musiała.

Metoda psychiczna— wprowadzenie zam ia
ru i woli—może być jeszcze tolerowana, gdy 
mamy do czynienia z istotami żyiącemi. Bo 
rzeczywiście jestto  jedyna metoda, którą sta 
ramy się kierować, opisując ruchy naszych 
bliźnich: nikt nie będzie bowiem opisywał 
ruchów i działań swoich i sobie podobnych 
istot oraz grupował ich, nie biorąc pod uwa
gę wspólności zamiarów, gdy działania są 
zgodne. Lecz, gdy badanie przyrody postą
piło naprzód, zaczęto uważać wprowadzenie 
idei zamiaru i woli w prosty opis ruchów 
i zmian materyi nieożywionej, jako rzecz [ 
zgoła bezużyteczną. Zamiar i wolę można 
było zupełnie pominąć w opisie obserwowa
nych ruchów i zmian i w sądzeniu o przy 
szłych ruchach i zmianach.

Okazało się, że takie ograniczenie zadania 
wiedzy fizycznej do prostego opisu i sądów co 
do przyszłego przebiegu zjawiska odpowiada 
daleko lepiej celowi i że przynajmniej w dzie- j 
dżinie materyi nieożywionej pogląd psychicz
ny uBtąpił miejsca fizycznemu. Lecz w cza
sie przejścia od jednego stanu nauki do dru
giego wskutek nieuniknionego pomieszania 
poglądów, które nam, po ukończeniu przej- j 
ścia, dziwnem się wydaje, zamiar i wola, [ 
które poprzednio wyrażały się przez prawa, 
włożone zostały w te same prawa : poczęto 
je uosabiać i przypisywać im zdolność „ży
czenia” i „działania”.

Jeszcze i teraz te pierwotne stadya rozwo
ju umysłowego można dopatrzeć w pozosta
łościach naszego języka. Tak np. mówią nie
kiedy o gazach, że one „podlegają” lub „nie 
podlegają” prawu Mariottea, jakgdyby prawo

te było ukazem co do ich zachowania się, 
jakgdyby ono przedstawiało gaz doskonały, 
jako ideał, który wszystkie gazy naśladować 
powinny; nierzadko słyszeć się dają takie 
zdania, jakgdyby w rzeczywistych gazach 
były pewne braki co do ich doskonałości, po
nieważ one wykazują uchylenia od prawa. 
W takiem znaczeniu możnaby powiedzieć, że 
wodór jest najbliższym doskonałości, lecz 
zarazem trzebaby go uważać za zbyt zacie
trzewiony gaz, który przeszedł miarę w swym 
zapale słuchania rozkazów prawa; tlen i azot 
możnaby uważać za porządne w sprawach 
potocznego życia, lecz dwutlenek węgla, chlor 
i inne są to biedni grzesznicy, którzy łatwo 
ulegają pokusom i zgęszczają się, gdy tylko 
okoliczności silniej je przycisną. Podobne 
przypisywanie materyi własności duchowych 
ma miejsce i w tym razie, gdy sądzimy 

j  o ciałach, o ile one służą celowi, do którego 
| zostały użyte; tak np. uważamy ciała za do

bre lub złe radiatory, za dobre lub złe izola
tory, jakgdyby one obowiązane były dobrze 
promieniować lub izolować, jakgdyby tu za
chodziło jakieś odchylenie przyrody od nor
malnego stanu rzeczy.

Naturalnie sąto tylko ogólnie utarte wy
rażenia, lecz działanie języka na umysł jest 
tak nieuchwytne i zarazem tak silne, że, nie- 
obawiając się być posądzonym o pedantyzm, 
nalegałbym na to, aby te obrazowe terminy 
zostały usunięte; w swych ilościowych oce
nach powinniśmy się zadawalniać słowami 
„wysoki” lub „niski”, „duży” lub „m ały” 
i przytem niezbędnie pamiętać, że nie może 
być uchyleń od praw fizycznych, że t. zw. 
naruszenie prawa to tylko fałszywy opis 
rzeczy.

Jednocześnie ze zmianą pojmowania pra
wa fizycznego zmieniły się i nasze poglądy na 
treść fizycznego wyjaśnienia zjawiska. Nie 
potrzeba przecież zbyt zagłębiać się w czasy 
przeszłe, aby spotkać się z sądami, źe zjawisko 
objaśnia się, gdy znajdujemy jego przyczynę, 
co odpowiada psychicznemu pogłądowi na 
rzeczy. Nie wchodząc w rozbiór pojęcia 
przyczyny, możemy przynajmniej twierdzić, 
że ono tylko wtedy ma istotny sens, gdy roz
patrywane jest w związku z zamiarem i wolą. 
Z czysto fizycznego lub opisowego punktu 
widzenia idea przyczyny jest najzupełniej 
zbyteczna. W  opisywaniu powinniśmy wskazy-
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wać, „jak” coś zachodzi, a pytanie „dlaczego” 
rozmyślnie pozostawiamy na uboczu; objaś
nimy zjawisko nie wtedy, gdy dowiemy się, 
dlaczego ono odbyło się, lecz wtedy, gdy 
wskażemy wspólność cech jego z czemś, co 
zaszło kiedyś i gdzieś; zupełnie objaśnimy 
zjawisko, jeżeli okażemy, że daje się ono 
umieścić w  liczbie przypadków, opisywanych 
przez znane nam już prawo; przytem właści
wie nie objaśniamy zjawiska, ale tylko po
prawiamy nasze sądy o niem, porównywając 
je z tem, cośmy już dawniej widzieli i obser
wowali.

Tak np. Newton objaśnił spadanie kamie
nia na ziemię, gdy okazał, że przyśpieszenie 
jego podobne jest do przyśpieszenia księżyca 
względem ziemi i że ono wyraża się tem sa
mem prawem, co i ostatnie. Objaśnił wstrzą- I 
śnienia powietrza, zwane dźwiękiem, gdy j  

wskazał, że ruchy w falach podłużnych j  

wykazują wybitne analogie z innemi, dobrze 
już znanemi ruchami. Podobnież i Franklin | 
objaśnił zjawisko pioruna, gdy wykazał po- j  

dobkństwo zachodzących tu zjawisk z temi, [ 
które dają się obserwować podczas rozbrojeń 
elektrycznych.

Tutaj, nie bojąc się znowu posądzenia o pe- i 
dantyzm, przyłączam się do tych, którzy ż ą 
dają przystosowania naszej mowy do poglą
dów współczesnych; będzie to bezwątpienia 
celowe i przyczyni się do wzmożenia jasności 
myślenia, kiedy z opisu fizycznego potrafimy ( 
całkowicie usunąć słowo „przyczyna”, gdy 
przestaniemy pytać się, „dlaczego” zachodzą J  

zjawiska i przyznamy, że prawa nasze, to j  

tylko wyrazy tego, ,.jak” one zachodzą.
W  ten sposób celem objaśnienia być winno 
możliwie jaknajszersze ograniczenie liczby 
praw przez wskazanie, źe prawa, które dotąd 
stały zdała od siebie, można połączyć w jed- | 
no prawo ogólne; celem więc jest naszym I 
ograniczyć liczbę rozdziałów w księdze wie
dzy, dowodząc, że niektóre z nich to tylko 
poddziały części, już dawniej napisanych.

W myśl starego, lecz wciąż jeszcze stoso
wanego porównania fizyk rozważa odzież 
przyrody, liczy ile jest rodzajów nitek, z któ
rych ona utkana została, szuka jak każda 
oddzielna nitka wchodzi we wzór i usiłuje 
na zasadzie wzoru już utkanego rozpoznać 
wzór, który nastąpi. Ile też rodzajów i ga
tunków nitek używa przyroda? O ile wiemy

8 do y — taką jest bowiem liczba postaci 
energii, które przyjmujemy za różne pomię
dzy sobą. N ie możemy jednak różnic tych 

! uważać za istotnie rzeczywiste. Wzajemne 
j  związki między różnemi postaciami energii 
| i ciągłe przekształcania się różnych jej rodza

jów każą przypuszczać, że gdybyśmy mogli 
zaostrzyć swe zmysły lub patrzeć z odmien- 

| nych punktów widzenia, to musielibyśmy 
wprowadzić jeszcze nowe ograniczenia. Stoi
my przed tkackim warsztatem przyrody 
i rozważamy tkaninę jej odzieży; gdy uważamy 
oddzielną nitkę wzoru, zdarza się, że ona 
nagle znika, a jej miejsce zajmuje inna, od
miennej barwy; czy to nowa nitka, czy też 
poprzednia, tylko zwrócona do nas inną stro
na? Możemy tylko czynić domysły, nie je
steśmy w stanie obejrzeć drugiej strony tka
niny i nasza minutowa obserwacya nie po
zwala nam wystudyować całego działania 
warsztatu. Zostawiając na stronie porów
nanie, sądzę, że jeżeliśmy istotnie fizycy i tyl
ko fizycy, to powinien nas zadawalniać już 
opis tego, co obserwujemy w zmianach ener
gii; należałoby nam mówić, że tyle i tyle 
energii cynetycznej znika i w zamian za to 
ukazuje się taka i taka ilość ciepła, że dana 
ilość energii promienistej pada na powierzch
nię i daje tyle a tyle energii chemicznej. Lecz 
powinniśmy liczyć się z faktem, źe chociaż 
materyał nasz jest fizyczny, to jednak my 
sami tworzymy coś psychicznego; nie zada- 
walniają nas w istocie takie urywkowe opisy 
i wszędzie przypuszczamy ciągłość zjawisk. 
Rozpatrujemy np. ciepło, jako coś, co mo
ment przedtem było energią ruchu widzial
nego, myślimy o świetle jako o czemś, co 
zmienia tylko swą formę i przekształca się 
w energią chemiczną; we wszystkich tych ra
zach z bierną swoją niechęcią do przerw 
w ciągłości łączymy czynną chęć ułożenia 
umysłowego obrazu tego, co może zachodzić, 
na zasadzie analogii z tem, co nam jest już 
znane. Spotykając przerwy stoimy bezsilni, 
gdyż wtedy nasz zwykły sposób objaśnienia 
okazuje się niedostatecznym i przytem nie 
możemy zbadać zjawiska krok za krokiem; 
wtedy to wystawiamy sobie pewnego rodzaju 
budowę materyi oraz jej zmiany, odpowia
dające różnym postaciom energii; przerwa 
w ciągłości znika i my znów tworzymy sobie 
obraz tego, jak jedna postać energii przecho-
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dzi w  drugą. W istocie jednak wszystko po
zostaje po staremu; nas nie zadawalnia opis 
tego, co w rzeczywistości widzimy lub czu
jemy, lecz opisujemy to, co—według naszych 
sądów o rzeczy—widzielibyśmy lub czuli
byśmy, gdyby nasze zmysły posiadały wię
kszy stopień wrażliwości. Jednem  słowem 
przestajemy wtedy być fizykami teraźniejszo
ści i stajemy się fizykami idealnego poglądu 
na rzeczy.

D la ułożenia takiego umysłowego obrazu 
uciekamy się, rzecz naturalna, do tego z na
szych zmysłów, który daje najbardziej okre 
ślone obrazy, t. j. do wzroku, i myślimy o ta 
kiej budowie substancyi, któraby nam po
zwoliła objaśnić wszystkie różnorodne zmia
ny przez widzialne ruchy i przyśpieszenia : 
wyobrażamy sobie jednem  słowem mecha
niczną budowę przyrody. Temu dążeniu 
sprzyja jeszcze i ta  okoliczność, że w takiej 
mechanicznej koncepcyi związki wzajemne 
dają się ściśle wyznaczyć i że równania ru 
chu są zupełnie określone. Znamy przykłady 
układów mechanicznych, z których zdajemy 
sobie sprawę ze ścisłością, znacznie przewyż
szającą znajomość innych układów fizycz
nych. Porównajmy np. ścisłość, z jaką mo
żemy opisywać i przepowiadać drogę p la
nety, z naszą nieznajomością ruchów a tm o 
sfery w zależności od ciepła słonecznego: | 
planeta trzyma się tablic astronomicznych, 
gdy tymczasem wiatr wieje ciągle, gdzie mu 
się podoba.

Jedyną podstawą, którą znaleziono do
tychczas dla takiego mechanicznego objaśnia
nia (jeżeli tu  tylko można użyć słowo „ob
jaśnienie” dla oznaczenia podobieństwa przy
puszczalnych zjawisk z rzeczywiście obser- 
wowanemi) jes t atomistyczna lub molekular
na hypoteza budowy materyi. Hypoteza ta  
powstała tak wcześnie w historyi wiedzy, że 
skłonni jesteśmy nieomal do przypuszczania, 
jakoby ona stanowiła jakąś konieczność na
szego myślenia, jakoby prawdopodobieństwo 
jej rzetelności było wielkością rzędu wyższe
go. Podejrzewam jednak, że pochodzi ona 
z usiłowań wyjaśnienia zjawisk rozszerzal
ności i ściśliwości, parowania i rozpuszczal
ności. Jeżeli m aterya jest ciągła, to zmu
szeni jesteśmy przyjąć te zjawiska jako pro
ste fakty, których wskutek braku podobień
stwa 7. innemi objaśnić nie możemy; lecz wy

obraźmy sobie, że materya przedstawia kon
glomerat mnóstwa oddzielnych cząsteczek, 
oddzielonych od siebie przestrzeniami wolne- 
mi, wtedy ściśliwość i rozszerzalność sąto 
wprost wzajemne zbliżania się i oddalania 
cząsteczek, rozpuszczalność— mieszanie się 
dwu ich kompleksów, a parowanie— rozpra
szanie się cząsteczek z zewnętrznej po
wierzchni. W ten sposób najbardziej cha
rakterystyczne własności materyi są podobne 
do tych, które widzimy, obserwując zebrany 
tłum ludzi. W ciągu całych wieków teorya 
molekularna nie zrobiła poza tem kroku na
przód; dalszy jej postęp datuje się dopiero 
od czasu, gdy dla objaśnienia ciepła zaczęto 
przypisywać atomom ruch wahadłowy; dalej 
dla wyjaśnienia sprężystości i innych wła
sności materyi przypisano cząsteczkom okre
ślone działania, a siły specyalne przyzwano, 
aby działały między niemi. Lecz pierwszą 
istotnie ważną zasługą tej hypotezy było, mo- 
jem zdaniem, zadawalniające objaśnienie p ra
wa stałości i wielokrotności stosunków che
micznych, a także wielu własności ciał ga
zowych.

Dopóki światło rozpatrywano jako coś, 
składającego się z atomów i molekuł, póki 
„działanie na odległość" nie spotykało 
w swem przyjęciu trudności, póty hypoteza 
molekularna była jedyną podstawą mecha
nicznego przedstawiania zjawisk. Lecz gdy 
okazało się, źe przypuszczenie falowego cha
rakteru zjawisk świetlnych daleko lepiej wy
jaśnia ich własności, wtedy— według wyraże
nia lorda Salisbury—zjawiła się konieczność 
istnienia czegoś, coby mogło falować zarów
no w międzyplanetarnych jako też cząstecz
kowych przestworach; w ten sposób zrodziła 
się hypoteza eteru, jako niezbędne dopełnie- 

I nie do tej formy hypotezy molekularnej, we
dług której materya składa się z oddzidnych 
cząsteczek z pustemi (niezajętemi przez cia
ła) przestworami między niemi. Dalej odkry
cie przez Faradaya wpływu ośrodka dielek
trycznego na działania elektryczne doprowa
dziło do ostatecznego porzucenia pojęcia 
o działaniu na odległość i eter przywołano 
na pomoc materyi dla objaśnienia zjawisk 
elektrycznych i magnetycznych. W odkryciu, 
źe fale elektromagnetyczne rozchodzą się 
z tąż samą prędkością, co i fale świetlne,

| mamy nie bezpośredni wprawdzie, lecz waż-
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Dy dowód, źe oba te rodzaje falowań przewo
dzi jeden i ten sam ośrodek. Naturalnie ma
rzymy o tem, że z czasem uda się uzbroić 
ten eter takiemi własnościami, które rozsze
rzą znacznie granice jego dzisiejszych zasto- j 

sowań a w szczególności wyjaśnią nam ciąże
nie powszechne.

Hypoteza mechaniczna nie zawsze posłu
guje się tą dualistyczną formą cząstek mate- 
ryalnych, pływających w zasadniczo od nich 
odmiennym ośrodku eterycznym. Obmyślo
ną przez Boscovicha teoryą centrów, oto
czonych bez końca rozpościerającemi się at
mosferami sił, można uważać za próbę wy
swobodzenia się od tego dualizmu. Fara- 
dayowska teoryą centrów z promieniście wy- 
chodzącemi z nich liniami sił jest pewną od
mianą poprzedniej. Teoryą atomów wiro
wych lorda Kelvina stanowi uproszczenie ! 
teoryi Boscovicha i jest dostępniejsza dla 
u m ysłu : tutaj cała przestrzeń wypełniona ! 
jest nieprzerwanym ośrodkiem płynnym—czyż 
nie możnaby powiedzieć płynnym eterem?— 
a atomy sąto tylko miejsca specyalnego typu 
ruchów tego płynu, pozbawionego wewnętrz
nego tarcia; atomy różnią się tylko położeniem 
swem i ruchem. Tę część płynu, gdzie zacho
dzą wiry, nazywamy materyą, a tam gdzie wi 
rów niema, jest eter. Całkowita energia jest | 
energią ruchu : nasza widzialna energia cy
netyczna, jest energią wirów cen- |
tralnycb, nasza widzialna energia położenia, | 
nasza energia potencyalna, jest energią ru
chu otaczających te wiry przestrzeni. Po- J  

dobne uproszczenie daje także hypoteza Lar- 
morea, według której przestrzeń cała wypeł- j 
niona jest substancyą ciągłą, doskonale jed- | 
nolitą, która jest raczej twardą niż płynną, j  

Atomy są tu centrami natężeń, a eter jest 
to coś, co tym natężeniom podlega. I tak j  

więc, badając i rozpatrując tkaninę zwierzch
niej odzieży przyrody, rozdzielamy ją w swem 
wyobrażeniu na nitki z eteru, ozdobione ; 
gdzieśniegdzieś materyą. Lecz wpatrujemy 
się b liżej: miejsca z materyą uchodzą przed j 

nami—to tylko węzełki i pętelki na nitkach 
z eteru.

A teraz nasuwa się pytanie : jak patrzyć 
należy na te hypotezy o budowie materyi 
i eteru? jak patrzeć na dawane przez nie wy- | 
jaśnienia? czy uważać atomy i eter za fakty 
jednego i tego samego rzędu ze zjawiskami, j

I obserwowanemi przy pomocy naszych zm y
słów, czy uważać je za rzeczywistości nie
zbite? czy też sąto tylko środki w naszych 
poszukiwaniach nad prawdą.

Pojęcie o ziarnistej budowie materyi wy
raża ten fakt, że w bardzo cienkich warstew
kach własności materyi różnią się od tych, 
które obserwujemy w warunkach normal
nych. Lecz gdy iść chcemy dalej poza ten 
ogólny punkt wyjścia, gdy nadajemy ziaren
kom formę określoną, gdy przypisujemy pew
ne własności spajającemu je cementowi, to 
to wszystko—są tylko domysły.

Trudno nawet marzyć o tem, abyśmy kie
dyś mogli zobaczyć atomy lub wziąć do ręki 
eter. N ie staramy się nawet uczynić je do- 
stępnemi dla naszych zmysłów. Rozmaite 
stany i zmiany, obserwowane w grubej wi
dzialnej materyi, wiążemy z sobą przy po
mocy niewidzialnego molekularnego i eterycz
nego mechanizmu; obserwowane zmiany 
w każdym końcu mechanizmu zachodzą 
w grubej materyi; ta gruba m aterya—to nasz 
jedyny środek do odkryć i nigdy zmysłami 
naszemi nie odczujemy wyobrażanych przez 
nas atomów i łączącego je eteru. D la czysto 
opisowego fizyka jedyny pożytek takich obra
zów zawierałby się w usłudze, jakąby one mu 
oddawać mogły w przepowiadaniu zmian, za
chodzących w grubej materyi.

(DN)
T ł u m .  W. G.

Dr. Med. R. UADZIWIŁŁOWICZ.

INSTYNKT i ŚWIADOMOŚĆ.
Odczyt wygłoszony w dniu 9 marca 1901 roku w Muzeum 

Przemysłu i Rolnictwa.

(D o k o ń c z e n ie ) .

Jeżeli kot rzuca się na mysz, to czyni to 
dlatego, że obraz poruszającego się przed nim 
przedmiotu na jego siatkówce wywołuje zmia
nę stanu nerwowego w nerwie wzrokowym, 
powstały przez to bodziec za pośrednictwem 
łuku odruchowego przenosi się na narząd 
mięśniowy, wywołuje skurcz mięśni potrzeb
nych do skoku, dotknięcie myszy wywołuje 
odruchowe otwarcie pyszczka, dalej pociąga 
za sobą skurcz żwaczy, zapach i smak krwi 
wprowadzają w ruch mięśnie przełykow e.. .
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i mysz znajduje się już w żołądku kota, za
nim świadomość jego zdoła sobie uprzytomnić 
sam fakt pożarcia myszy. I  tak ma się 
z każdym przejawem instynktu. Istnieje 
zawsze jawna lub ukryta przyczyna zewnętrz
na, bodziec fizyczny lub chemiczny, który od
ruchowo powoduje pierwszy ruch instynkto
wy, wywołane przez ruch ten czucie wyzwala 
ruch następny i dalej cały ruchów tych sze
reg, a wyrazem ich zewnętrznym jest przejaw 
instynktu. I

W biegu ewolucyi połączenia odpowiednich 
narządów odbiorczych z narządami mięśnio- 
wemi utrwaliły się w taki sposób, że wywoła
ne przez działanie tych narządów czynności 
są dla rozwoju jednostki i gatunku pożytecz
ne, stąd pozór celowej świadomości w pokie
rowaniu całem zjawiskiem, ale zjawisko samo 
mimo to jest aktem czysto fizyologicznym  
i to najbardziej elementarnym, odruch bowiem | 
jest zjawiskiem najprostszem, obywa s ę zu 
pełnie bez kierowniczego udziału świadomości. 
Jak widzimy— samoistnie układ nerwowy 
u zwierząt nawet najwyższych nie działa 
w objawach instynktu. Istnienie jakichś spe- 
cyalnych ośrodków instynktowych dla wytłu
maczenia samego zjawiska jest niepotrzebne. 
Najprostszy objaw fizyologiczny— odruch, 
w sposób zupełnie dostateczny tłumaczy nam 
cale zjawisko. Układ nerwowy sam w sobie 
nie jest źródłem, ani przyczyną zjawiska, 
przyczyna ta leży w bodźcu zewnętrznym, i 
działającym na odbiorczy narząd ruchowy. !

I  tu się kryje wspólność zjawiska instynktu j  

u wszystkich zwierząt, na wszystkich szcze
blach hierarchii zwierzęcej; u zwierząt niż
szych zarówno odbieranie jak i przesyłanie 
bodźców odbywa się bezpośrednio i dlatego 
jest bardzo ubogie i ograniczone. U zwierząt 
wyższych. w miarę rozwoju ich ustroju ner
wowego, bogactwo tych oddziaływań wzrasta, 
różnicuje się sama zdolność odbiorcza, przy
stosowuje się do odbioru bodźców różnych 
kategoryj; narządy zmysłowe są już różne dla 
różnych działających na nie bodźców ze
wnętrznych; skutkiem bogactwa narządów 
mięśniowych, a przedewszystkiem skutkiem  
bogactwa połączeń nerwowych pomiędzy na
rządami odbiorczemi a,oddawczemi zwierzę 
otrzymuje możność bardzo różnorodnego od 
działywania na odbierane bodźce zewnętrzne, 
ma możność przystosowania się do coraz bar

dziej złożonych warunków życia, ma możność 
skutkiem bogactwa swych przejawów instyn
ktowych coraz częstszego w walce o byt zwy
cięstwa względnie do rozwoju jego narządu 
nerwowego. I  dlatego to zupełnie słusznie 
stopień rozwoju układu nerwowego uważamy 
za wykładnik stopnia hierarchicznego porząd
ku skali zwierzęcej, gdyż właśnie układ ten 
stanowi o tem, czy dane zwierzę posiada 
możność odpowiedzi na największą liczbę po
budek zewnętrznych. W ynikają stąd kon- 
sekwencye następujące. Im wyżej wy różni
cowany układ nerwowy posiada dane zwierzę, 
tem bogatsze w instynkty będzie jego życie. 
I  tak jest niewątpliwie. Najwyżej wyróżni- 
cowany układ nerwowy posiada człowiek i on 
też posiada największą liczbę i najlepiej do 
do warunków zewnętrznych przystosowaną 
ilość odpowiedzi instynktowych.

Dalej z powodu zależności przejawu instynk
tu od budowy układu nerwowego, wobec cze
go każda przyczyna zewnętrzna taką a nie 
inną odpowiedź narządu ruchowego wywołać 
musi, wszelki przejaw instynktu nosi cha
rakter przymusowy— impulsywny. N a dany 
bodziec zewnętrzny układ nasz nerwowy mu- 

! si tak odpowiedzieć, ponieważ jest on tak, 
a nie inaczej zbudowany. Obserwacya prze
jawów instynktu stwierdza prawdziwość tego 
założenia. Charakterystyczną cechą obja
wów instynktowych jest ich przymusowość— 
impulsywność. W  pozornej sprzeczności 
z założeniem powyższera znajduje się fakt 
przejściowości instynktu. W iemy, że niektó
re instynkty, np. ssania, trwają tylko czas 
pewien, właściwe są tylko pewnemu okresowi 
życia człowieka lub zwierzęcia. Niektóre in
stynkty giną bezpowrotnie, inne przeobrażają 
się, przybierają zupełnie odrębną postać, 

j  Zdawałoby się, że skoro istnienie instynktu 
zależy od takiej a nie innej budowy ustroju  
nerwowego, sam przejaw instynktu musi być 

! zjawiskiem stałem, a tymczasem dzieje się 
przeciwnie. A  dzieje się tak dlatego, że bu
dowa układu nerwowego naszego nie jest ni- 
czem stałem. Przeciwnie ten układ nasz 
zmienia się ciągle, zmieniają się zatem i czyn
ności jego, znikają i pojawiają się znowu 
i czynności tych przejawy zewnętrzne w po
staci zanikania instynktów dawnych, pojawia
nia się nowych. Układ nerwowy nasz rośnie 
i rozwija się ciągle. W jego organizacyi we-
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wnętrznej zachodzą ciągłe przemiany, przy
bywają nowe wyrostki, nowe bocznice włókien 
nerwowych, pojedyncze składniki ustroju — 
komórki nerwowe, wchodzą w coraz to nowe 
kombinacye wzajemne, pojawiają się coraz 
to nowe funkcye, coraz to nowe odpowiedzi 
narządów ruchowych na działanie podniet 
zewnętrznych. I  ten proces rozwoju w ukła
dzie nerwowym trwa, a  raczej trwać może 
przez całe życie człowieka, od kolebki do naj
późniejszej starości. W  początkowych okre
sach życia jes t on największy naturalnie, 
słabnie w miarę przybywających lat, u ludzi 
dojrzałych jest już bardzo powolny, ale nie 

. zanika zupełnie nawet i w późnej starości. 
W  związku z tem i przejawy instynktowe, 
żywe i zmienne u dzieci i młodzieży, utrwa
lają się w dalszym wieku coraz wyraźniej, 
i wahanie zmienności instynktów w później
szym wieku już w bardzo ciasnych obraca się 
granicach. A zatem zmienność przejawów 
instynktu nietylko nie przeczy, ale raczej 
stwierdza prawdziwość naszego pierwszego 
założenia, że instynkt jest wynikiem takiej, 
a nie innej budowy naszego, i nie tylko nasze
go organizmu; że wszelki przejaw instynktu 
jest tylko fizyologicznym wykładnikiem budo
wy anatomicznej ciała (u zwierząt wyższych 
specyalnie układu nerwowego); że przy
czyna zjawiska leky w przystosowaniu narzą
du nerwowego do odbioru danego będźca 
zewnętrznego i przekazania go narządom ru
chu, z czego wynika czynność najczęściej 
wskutek przystosowania tych narządów do 
walki o byt dla istnienia jednostki i gatunku 
pożyteczna—ewolucyjnie celowa.

Tak samo rzecz się ma i z innemi bezwied- 
nemi czynnościami, których zakres jest bar- j  

dzo obszerny. Przyzwyczajenie, nałóg co do 
istoty swojej jest tem samem co instynkt i tak 
samo polega na szeregu połączonych ze sobą 
odruchów. Jakaś przyczyna zewnętrzna po
woduje bodziec nerwowy, który odruchowo 
wywołuje pewne oddziaływanie 'mięśniowe, ■ 
wywołane przez ruch czucie powoduje na- j  

stępny ruch odruchowy i t. d. aż jakaś nowa 
przyczyna nie otamuje tego ściśle ze sobą po- ■ 
wiązanego szeregu odruchów. Różnica po- j  

między nałogiem a instynktem polega na tem, 
że nałóg jest zjawiskiem nabytem, a instynkt 
jak  wiemy, zjawiskiem wrodzonem i że na- 
łóg bardziej niż instynkt podlega kontroli

naszej świadomości. Każdy przejaw nało- 
J  gu był kiedyś czynnością świadomą, świado- 
! mość uznała pożyteczność jego dla naszego.

własnego rozwoju, przez częste powtarzanie 
| pozwoliła na utrwalenie się jego w ustroju. 

W przejawie instynktu tę egzekutywę daje 
prawo ewolucyi.

Oprócz instynktu i nałogu istnieją i inne 
czynności bezwiedne, których podstawą jest 
stałość szeregu odruchowych oddziaływań na 
pewne podniety zewnętrzne.

Granice tego automatyzmu psychologicz
nego są bardzo obszerne; czynności bezwied
ne m ają w życiu każdego z nas większe znacze
nie niż to sami przypuścić jesteśmy skłonni. 
W pewnych stanach chorobowych (histeryi, 
alkoholizmie, padaczce) dosięgają one granic 
dla zwykłego spostrzegacza nieprawdopo
dobnych. Tylko ścisła obserwacya lekarska 

j  jest wstanie stwierdzić, że stany te są rzeczy
wiście automatyczne, bezwiedne.

Wobec wszystkich tych faktów determi- 
nizm, odmawiający świadomości naszej wszel
kiego wpływu bezpośredniego na bieg naszych 
czynności, nie wydaje się zupełnie nieuzasa
dnionym. J a k  wiemy, kwestya ta  jest w nau
ce sporną i nie będziemy jej tutaj przesądzali, 
tembardziej, źe do rozstrzygnięcia interesu
jącego nas pytania, jaki wpływ posiada świa
domość na bieg naszego własnego rozwoju, 
nie jest ona koniecznie nam potrzebną 
Sprawa biologicznego* znaczenia świadomości 
wprowadza nas do nowego działu biologii 
ogólnej—do psychologii, będącej także nauką 
o życiu, o jednej postaci życia, o świadomo
ści. Czem jest świadomość, czem jej postać 
szczegółowa—samowiedza, objaśniać nie po
trzebuję, każdy w swem doświadczeniu pod- 
miotowem posiada na to pytanie odpowiedź 
lepszą, niż ta, jakąbym dać mógł w warun
kach i ramach obecnego odczytu.

Natomiast pojęcie jaźni wymaga bliższego 
określenia, nie tyle ze względu na treść samą, 
ile ze względu na nazwę, z którą może wię
kszość łaskawych słuchaczy spotyka się po 
raz pierwszym

Jaźnią nazywamy wewnętrzny, podmioto
wy świat /człowieka—wszystko to, co wyczer
puje pojęcie „ja” i „moje” . Obejmuje ona 
nietylko ciało fizyczne człowieka, ale i warun
ki jego życia—ubranie, dom, krewnych, przy
jaciół, stosunek do bliższego i dalszego oto
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czenia, idee, ideały społeczne, religijne, mo
ralne, plany, marzenia i t. d. W pojęciu 
jaźni człowieka mieści się wszystko to, co go 
obchodzi, co mu jest drogie i bliskie.

W szystkie te składniki tak różnorodne łą 
czy w jednę ścisłą i harmonijną całość— 
uczucie.

Ten fakt, źe do jakiegoć przedmiotu przy
wiązujemy wagę, rozstrzyga o przynależności 
jego do naszego świata podmiotowego. 
W  psychologii prawo własności brzmi od
miennie, niż w prawie zwyczajowem. Mojem  
staje się coś dlatego, źe je ukochałem; uczu
cie starczy za tytuł własności. Taka moja 
sława np. jest niewątpliwie moją, chociaż jest 
nią opinia, jaką inni mają o mnie—to jest 
myśli cudze; moją staje się ona dlatego, że 
do niej ja przywiązuję wartość, i nikt tytułu 
mej własności zaprzeczyć mi nie może.

Jaźń nasza jest bardzo różnorodna; wzglę
dnie do przedmiotowej treści rozróżniamy 
jaźń osobową, obejmującą fizyczną stronę 
człowieka, jaźń moralną, społeczną, religijną, 
artystyczną względnie do treści świata ducho- 
wego, jaki każdy poszczególny rodzaj obej
muje.

Pomiędzy temi postaciami jaźni istnieje 
pewien hierarchiczny porządek, jeden rodzaj 
obejmuje drugi, jedna postać jest drugiej 
podporządkowana. U człowieka dojrzałego 
stosunek ten jest stały, ulewa się w pewne 
trwałe formy, a ta stałość stosunków w hie
rarchicznym porządku poszczególnych jaźni 
stanowi o dojrzałości duchowej jednostki.

Jaźń moralna i społeczna zajmuje w tej 
hierarchii miejsce naczelne, osobowa mieści 
się u dołu, podporządkowana wszystkim in-. 
nym postaciom jaźni.

Postać odmienną tworzy jaźń poznawcza, 
nasze czyste ja, nasze ja transcedentalne. 
Cechę jej charakterystyczną stanowi zdolność 
poznawcza, możność ujmowania nietylko sto 
sunków świata zewnętrzuego, ale i własnych 
stanów świadomości. Nad innemi postaciami 
jaźni, jaźń poznawcza rozciąga zwierzchni 
nadzór i kontrolę, czuwa nad ich stanem  
i zachowaniem hierarchicznego porządku, dba 
o prawidłowość stosunku do warunków bytu 
jednostki.

Z nauki, sztuki, religii, tradycyi a przede
wszystkiem z doświadczenia osobistego jaźń 
poznawcza czerpie m ateryał potrzebny, ura

bia i przystosowuje, zyskując w ten sposób 
możność oceny warunków świata zewnętrzne
go względnie do potrzeb i pojęć jednostki. 
To zaś ujęcie stosunku świata zewnętrznego 
do warunków bytu stanowi pierwsze biolo
giczne zadanie świadomości.

Od bogactwa wyobrażeniowego zasobu na
szej jaźni poznawczej, od ścisłości wniosko
wania zależy trafne wykreślenie całego biegu 
życia jednostki.

Jak widzimy jestto zadanie pierwszorzęd
nej wagi dla naszego własnego rozwoju, 
a do rozwiązania nie łatwe. I  dlatego war
to tę jaźń poznawczą kształcić, czas i roz
kład pracy, w wykształcenie włożone, opłaca
ją się i z biologicznego punktu widzenia. 
Tylko jaźń wykształcona potrafi zapewnić 
jednostce utrzymanie się w walce o byt, 
ustrzedz ją  i jej gatunek od zagłady.

Ta biologiczna koncepcya świadomości 
wskazuje nam również i kierunek, w jakim  
wykształcenie nasze dążyć powinno. N a j
bliższe warunki życia jednostki, jej najbar
dziej bezpośrednie otoczenie— to najpierwszy 
materyał poznawczy dla jego jaźni, a naj
pewniejszą drogą poznania doświadczenia 
osobiste.

Drugiem i ważniejszem biologicznem za
daniem świadomości jest oddziaływanie na pro
ces przystosowania narządów do warunków 
bytu.

Bezpośrednio oddziaływanie to nie istnieje; 
żaden nakaz świadomości, najbardziej nawet 
surowy, nie stworzy zmian anatomicznych 
w ustroju. Tylko na drodze pośredniej mo
żemy te zmiany wywołać. Drogę po temu 
wskazuje biologia w swem prawie najpo- 
wszechniejszem — „la fonction fait Torgane”. 
Przez odpowiedni dobór bodźców zewnętrz
nych, przez pilne baczenie, aby bodźce te się
gały samej głębi naszego narządu nerwowego, 
to znaczy, ażeby zawsze i stale przeobrażały 
się one w odpowiedzi czynne, wytworzyć mo
żemy w naszym narządzie nerwowym nowe 
drogi przewodnictwa, nowe połączenia po
między komórkami, nowe ugrupowania skład
ników nerwowych, jednem słowem wytwo
rzyć możemy nowe anatomiczne podłoże dła 
zjawisk fizyologicznych, których dany stan 
świadomości jest współczynnikiem psychicz
nym. Umiejętne ukształtowanie warunków 
świata zewnętrznego, wytrwałe ćwiczenia.
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w wykonywaniu czynności w zakresie każdej 
jaźni, stwarza dla tej jaźni anatomiczne 
i fizyologiczne warunki bytu, tworzy dla niej 
trwałą podstawę. Tą drogą najłatwiej utrzy
mać możemy ten hierarchiczny porządek po
szczególnych jaźni, jaki nasza jaźń poznaw
cza za właściwy poczytuje, tą drogą sami 
przyczynić się możemy do naszego własnego 
rozwoju.

Anatomia i fizyologią wskazują, że to jest 
możliwe, od nas samych zależy skorzysta
nie z tej możliwości na nasz pożytek czy 
szkodę.

Pojęcie jaźni społecznej wprowadza nas 
do innego działu biologii ogólnej— do socyo- 
logii, badającej, jak wiemy, także pewną po 
stać życia, życie gatunku— życie zbiorowe. 
Prof. Giddings, najznakomitszy socyolog 
współczesny, uważa świadomość gatunku, „tbe 
consciousness of kind", za podstawowy fakt 
socyologiczny. Pod tą nazwą rozumie on 
ten stan świadomości, który każe każdej isto
cie świadomej, bez względu na zajmowany 
szczebel w hierarchii społecznej, uznawać 
w drugiej świadomej istocie jednostkę, nale
żącą do jednego z nią gatunku. Ta świado
mość gatunku tworzy społeczeństwo, stwarza 
wszystkie jego instytucye, rozwija się współ
miernie z rozwojem społecznym, jest właści
wą tylko organizacyi społecznej i niczemu in
nemu.

Dzięki rozwojowi społecznemu znika coraz 
bardziej „homo homini lupus”; człowiek pier
wotny, człowiek z Lewiatana.Hobbesa, pro
wadzący ustawicznie „bellum omnium con
tra onmes” ustępuje coraz bardziej miejsca 
człowiekowi uspołecznionemu, wytworzone
mu przez społeczeństwo, istniejącemu tylko 
w niem, ale i dla niego tylko. Życie jed
nostki nie kończy się z jej indywidualną 
śmiercią, lecz trwa dalej w życiu zorganizo- 
wanem ludzkości.

W iek za wiekiem, powoli ale wytrwale, 
społeczeństwo, które wydało człowieka, pod 
jego wpływem i za jego sprawą przekształca 
się i przeobraża, dźwigając się coraz wyżej, 
ponad fizyczną konieczność życia w sferę 
światłości. I  w tej mozolnej drodze w ie
kuistej ewolucyi brzmieć mu zawsze będzie 
jak hejnał przewodni—nakaz poety :

Nic n:e strącać nigdy w dół,
Lecz do coraz wyższych kół

Iść przez ludzi podnoszenie,
Jak to czyni Bóg w wszechświecie, 
Bo cel światów— szlachetnienie !

ZWYCZAJE 
ZWIERZĄT UMIERAJĄCYCH.

Nauka posiada du 'o  badań nad stroną eko
logiczną życia zwierząt, ale dotychczas pra
wie wcale nie zwrócono uwagi na „ekologią 
śmierci”. Zestawienie takie wygląda mo
że nieco paradoksalnie, lecz czyż śmierć nie 
jest właściwie aktem ostatnim normalnej 
ewolucyi osobnika? To też niedawno 
d r P. Ballion zebrał niektóre dane w kw e
styi zwyczajów zwierząt, czujących zbliżenie 
się zgonu. Między innemi zwrócił uwagę na 
rozpowszechtiione mniemanie o ukrywaniu 
się zwierząt chorych—dla spokojnego skona
nia. Mniemanie to opiera się na znanym 
powszechnie fakcie, że naogół, w porównaniu 
z olbrzymią wciąż napotykaną ilością zwie
rząt różnych typów, klas, rodzajów i gatun
ków—nadzwyczaj mało widzimy trupów tych 
zwierząt. Trupy ssących, ptaków, żab, owa
dów nader rzadko znaleźć można na polach 
i w lasach. Zjawisko to może być tłum a
czone w sposób dwojaki: albo zwłoki zwie
rzęce podlegają nader szybkiemu rozkładowi, 
albo też same zwierzęta ukrywają się gdzieś 
w jakichś niedostępnych miejscach. W y
znać musimy, źe dotychczas sprawa ta wyja
śniona nie została, pożądanemi więc bardzo 
są obserwacye w tej mierze, przy dobrych 
chęciach dla każdego mniej lub więcej do
stępne.

Wiadomo powszechnie, że psy i koty na 
czas pewien przed śmiercią uciekają z domu, 
aby umrzeć w jakimś zwykle oddalonym 
kącie: możliwem jest, źe „zwyczaj” ten 
przedstawia pewną pozostałość po okresie 
bardzo dawnym życia tych gatunków zwie
rzęcych—jeszcze przed przyswojeniem ich 
przez człowieka.

Króliki umierające wychodzą ze swych 
nor i umierają na powietrzu, —i to z własnej 
woli, a nie wypędzane przez swych współ- 
towarzyszów, jak to zwykle dotąd przypusz
czano; tak samo zachowują się susly i nor
nice. Myszy opuszczają swe nory zwykłe,
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lecz zato kryją się w jakichś innych, cichych 
i oddalonych szczelinach.

Ciężko zranione kozły skalne opuszczają 
swe stado, szukają samotnych rozpadlin 
skalnych, i tam leżąc, liżą swe rany i ocze
kują wyzdrowienia lub śmierci. Chore s ło 
nie szukają samotności w miejscach pustych 
i niedostępnych. Lamy przed śmiercią dążą 
do pewnych określonych miejscowości, które 
z biegiem czasu zmieniają się w istne cmen
tarzyska. „Zauważono nieraz, powiada Hou- 
zeau, źe zwierzęta te, zarówno dzikie, jak  
i przyswojone, obierają sobie pewne m iejsco
wości, najczęściej nad brzegami rzek, gdzie 
schodzą się osobniki chore, i gdzie też napo
tykać można całe stosy bielejących kość- 
ców”. W  ten sposób tłum aczą też fakt 
znajdowania w jednem miejscu znacznej 
ilości szczątków kopalnych niedźwiedzi, hyen 
i t. p. Moźliwem jest z drugiej strony przy- j  

puszczenie, że wprost zwierzęta chore i go- j 
rączką przedśmiertną trawione, szukają wody 
i umierają nad jej brzegiem.

Ptaki umierające uciekają od światła i po
szukują miejsc zacienionych. Tak przynaj
mniej utrzymuje d-r Ballion, i tłumaczy 
w ten sposób fakt znany, że trupy ptaków 
nader rzadko znaleźć można. Choć z dru- j  

giej strony koty i szczury cz§9to stają się na
turalnymi grabarzami trupów ptasich.

W obec tych wszystkich faktów d-r Ballion 
kładzie szczególny nacisk na przypuszczenie, 
źe większość zwierząt dzikich czując zbliża
jącą się śmierć chowa się po miejscach nie
dostępnych, i dlatego też tak rzadko znaj
dujemy ich szczątki. Lecz nie należy za
pomnieć, że istnieje w przyrodzie cała falan-. 
ga istot, żyjących ze śmierci innych, że całe 
zastępy grabarzy, zarówno zwierzęcych, jak  
roślinnych, czychają na każdego nowego tru
pa, wprędce zostawiając tylko szkielet biały, 
który również szybko ulega butwieniu i roz
kładowi zupełnemu. D zieło zniszczenia tru
pa, a właściwie oczyszczenia okolicy od 
szczątków złowonnych, zaczęte przez zwie
rzęta—kończą drobnoustroje, działalnością | 
swą przyśpieszające sprawę rozkładu. W taki | 
sposób znikają z powierzchni ziemi szczątki 
ofiar brutalnej walki o byt, a całokształt j  

istot żywych przedstawia się wzrokowi po- j  

wierzchownego obserwatora, jako wyraz bar- \ 
monii i spokoju. J a n  T.

SPOSTRZEŻENIA NAUKOWE.

0  w pływ ie  f o s f o r a n ó w  n a  d z ia łan ie  f e rm e n ta c y jn e  
soku  w y c iś n ię teg o  z d ro ż d ż y  i o k w a s a c h  f o s f o r o 
w ych  sp rz ę ż o n y c h ,  c r a z  k ilka  uw ag  o znaczen iu ,  
j a k ie  p o s i a d a  k w a s  f o s f o ro w y  w p rz y ro d z ie  o ż y 

wionej.

Podczas badań nad fermentacją pod działa
niem soku wyciśniętego z drożdży autor zau
ważył, że obecność fosforanów wywiera znaczny 
dodatni wpływ na przebieg fermentacyi. Pod- 

| czas gdy NaCl, MgS04 i KNOs potęgują, fermen 
tacyą w bardzo niewielkim tylko stopniu i to tyl
ko wrazie zastosowania ich w ilości 0,3 — 0,6°/0, 
w większem zaś stężeniu działają natomiast szko
dliwie, fosforany jedno lub dwuzasadowe dopro
wadzają ilość wydzielanego bezwodnika węglo
wego* do potrójnej lub poczwórnej w porównaniu 
z próbą kontrolną i to w razie zastosowania ich 
w ilości l,25°/0. Wpływ fosforanów uwydatnia 
się jeszcze bardziej, gdy działają wobec dodania 
zasad lub kwasów do soku. Dodanie zasady lub 
kwasu szkodzi fermentacyi. Chociaż bowiem 
mała ilość EaOH podnosi działanie fermentacyi, 
jednak 0,l°/o tej zasady już wpływa ujemnie, 
kwasy zaś wzbudzają działanie ujemne, nawet 
gdy są dodane w małych ilościach. W obecności 

I zaś fosforanów otrzymuje się optimum fermen
tacyi po dodaniu 0,5°/o NaOH. Co zaś do kwa
sów, to podczas gdy 0,3°/o HC1 wytwarza w so
ku obfity osad i zupełnie powstrzymuje fermen- 
tacyą, wobec dodania fosforanów ta ilość kwasu 
nie osłabia fermentacyi i nie wytwarza osadu.

Z przytoczonych doświadczeń wypływa, że 
fosforany znajdujące się w soku, a posiadające
podwójne oddziaływanie, przeszkadzają małym

i ilościom dodanego ługu lub kwasu wywierać
i  swoje niszczące działanie na sprawę fermentacyi.
I Fosforany więc zawarte w drożdżach służą do 

ochrony tego procesu życiowego, jakim jest od
dychanie śródcząsteczkowe, od działania zasad lub 
kwasów, które mogą wytworzyć się wewnątrz ko- 

j  mórki lub też atakować ją z zewnątrz.
Obecność jedno i dwuzasadowych fosforanów 

j  autor wykazał w wielu sokach pochodzenia zwie
rzęcego i roślinnego, posiadających odczyn po 
dwójny i stwierdził zapomocą prób z kwasem 
solnym i octowym i z ługiem sodowym, że 
w tych sokach fosforanom należy przypisać rolę 

i  ochronną, gdyż dodanie małych ilości zasady lub 
| kwasu nie wywołuje w tych sokach zmian żadnych 

dopóki odczyn pozostaje podwójnym, t. j. dopóki 
w roztworze istnieją obok siebie jedno i dwuzasa
dowe fosforany, gdy zaś odczyn stanie się alka
licznym, wtedy się strącają fosforany i ich związ
ki alkaliczne, a gdy stanie się kwaśnym, strącają 
się ciała proteinowe.

Stosując drożdże czystej hodowli, jak 
i w dawniejszych doświadczeniach.
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Gdy zważymy, że fosforany są wszędzie tam 
rozpowszechnione, gdzie i materya żywa, że każ
da bryłka protoplazmy je zawiera, że w ogrom
nej większości przypadków spotykamy je w śro
dowiskach o podwójnem oddziaływaniu, to zgo
dzimy się na to, że jedną z funkcyj, jakie speł 
niają fosforany w przyrodzie żywej, jest ich funk- 
cya ochronna, fuukcya zabezpieczania materyi 
żywej oraz procesów życiowych od niszczącego 
wpływu pojawiających się zasad lub kwasów. 
Wobec ciągłej niestałości równowagi chemicznej 
w komórce, wobec ciągłego odbywania się tam 
różnorodnych procesów chemicznych obok siebie 
i wobec zmienności kierunku, w jakim te procesy 
zachodzą, odczyn nie może pozostawać stałym, 
leoz musiałby chwiać się ciągle, stając się to kwaś
nym, to zasadowym, w większym lub mniejszym 
stopniu. Cóż więc byłoby tego bezpośredniem 
następstwem? Oto powstawałyby osady, strąty, 
ważne czynniki życiowe zostałyby silnie atakowa
ne, w gospodarce komórki powstałby zamęt. 
Fosforany są czynnikiem regulującym, który nie 
dopuszcza do tego zamętu, przyjmują na siebie 
ataki kwaśnego i zasadowego oddziaływania, 
ochraniając normalny bieg życia w komórce.

Prócz tego fosforany mają inne jeszcze zna* 
czenie w komórce, sprzęgając się w związki z roz- 
maitemi ciałami organicznemi. Tak np. autor 
wykrył w soku drożdżowym obecność takiego 
ciała krystalizującego się, zawierającego 25,8°/0 
popiołu, który składał się głównie z Ca, Mg 
i P203. W kefirze i w mleku świeżem autor 
wykrył również obecność podobnego ciała ł). 
Obecność sprzężonego kwasu fosforowego stwier
dził też w moczu, w soku wyciśniętym z wątro
by, z mięśni, z mózgu, z kapusty, z marchwi, 
w wyciągu z ziarn zboża.

Sprzężone kwasy fosforowe wspomniane tutaj 
posiadają tę własność, że z roztworu ich tworzy 
się za ogrzaniem osad bezkształtny, który się 
rozpuszcza po ochłodzeniu. Podobne zjawisko, 
jak to zauważył autor, tworzy jednak i nieorga
niczny fosforan magnezu i amonu, gdy go rozpu
ścimy w słabym kwasie octowym.

W celu wyjaśnienia|wlasności kwasu fosforowe
go co do tworzenia sprzężonych związków orga
nicznych, kwasu, który znany jest z tego, że ła
two daje sole podwójne, autor wykonał szereg 
prób mających na celu otrzymanie takich związ
ków na drodze syntetycznej, i zamierza je szcze
gółowo opracować. Między innemi otrzymał 
sole kwasu fosforowego z ciałami ksanfynowemi, 
oraz związki sprzężone ciał ksantynowych 
z jednokwasowym fosforanem magnezu.

Sprzężone kwasy fosforowe mają ważne znacze
nie w przebiegu działania niektórych enzymów.

*) Przy tej sposobności autor rozstrzygnął 
sporną dotychczas kwestyą zawartości peptonu 
w mleku, wykazując, że mleko nie zawiera pep
tonu w tem znaczeniu tego terminu, jakie mu 
dotychczas przypisujemy.

Podpuszczka ścina sernik tylko wobec fosforanu 
wapnia, który tworzy tu z sernikiem pewnego 
rodzaju związek. Do koagulacyi krwi potrzebny 
jest też fosforan wapnia. Istnieją nawet pod
stawy do przypuszczenia, że enzymy mogą wcho
dzić w związki z fosforanami; wypływa to z uwag 
następujących :

Często bywa przytaczany fakt, że w razie po
wstawania osadów napęczniałych w roztworach 
zawierających enzymy, zostają one porwane 
z osadami razem. Jest to bezwątpienia właści
wością enzymów, chociaż nie w tak wielkim 
stopniu i nie w tak ogólnem znaczeniu, jak to 
zwykle przyjmują Pracując nad diastazą, autor 
przekonał się, że ten enzym nie strąca się całko
wicie z osadami powstającemi w cieczy, a tylko 
pewna większa lub mniejsza część jego się strąca, 
część diastazy zostaje zaś zawsze w roztworze. 
To samo stosuje się do pepsyny. Wypróbowu- 
jąc metodę podaną przez Briickego do oczysz
czania pepsyny, autor przekonał się, że po oczysz
czeniu jej zapomocą wielokrotnego strącania 
z powstającemi osadami, fosforanami wapnia, 
a następnie cholesteryny, w roztworze pepsyny, 
otrzymanym na tej drodze, znajdują się wogóle 
tylko ślady substancyi i działanie peptyczne ta
kiego rozczynu nie jest silne. Z cholesteryną 
strąca się tylko niewielka część pepsyny z jej 
roztworu, mechanizm zaś samego strącania się 
można objaśnić w taki sposób, że podczas tej 
manipulacyi pepsyna przechodzi w stan pseudo 
roztworu, w stan bardzo silnego napęcznienia 
z powodu dodania alkoholu i eteru i zostaje 
wskutek tego porwana w pewnej części z osa
dem. Daleko więcej pepsyny strąca się z osa
dem fosforanu kwaśnego wapnia. Faktu, że 
pepsyna w tym osadzie zostaje zatrzymana, nie 
można objaśnić na podstawie absorpcyi, ponie
waż po kilkakrotnem przemyciu takiego osadu 
w moździerzu pepsyna pozostaje pomimo to 
w osadzie. Stąd rodzi się przypuszczenie, że 
fosforan łączy się z pepsyną, tworząc spn-zężony 
kwas fosforowy, chociaż ten związek należy uwa
żać za nietrwały. Podobnie zachowują się fos
forany i względem innych enzymów. Powstają 
w ten sposób fosforany sprzężone jako związki 
nierozpuszczalne. Mogą jednak istnieć podobne 
połączenia i w roztworach i to zmusza do zasta
nowienia się nad funkcyą fosforanów, jaką w cza
sie działania enzymów mogą spełniać.

Kwas fosforowy posiada własność tworzenia 
związków z kilku naraz ciałami organicznemi, 
skąd powstają ciała o własnościach połączonych 
a oddzielne części składowe tych związków przy
bierają własności, jakich poprzednio nie miały. 
Tak np. albumina w lecytalbuminie przybiera 
własności lecytyny, może się rozpuszczać w takich 
cieczach, w jakich w stanie wolnym jest nieroz
puszczalna i wskutek tego może przenikać w takie 
środowiska, do jakich inaczej nie miałaby dostępu, 
i może w tem nowem środowisku, do którego ją 
kwas fosforowy zanosi, swe funkcye chemiczne
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wykonywać. To samo da się powiedzieć o cho
linie lub o tłuszczach zawartych w lecytynie, 
o nukleoalbuminach i t. p. Jeżeli tego rodzaju 
związki sprzężone bywają częstokroć bardzo 
nietrwale i łatwo hydrolizujące się, jak  np. związ- | 
ki enzymów, lub ciało zawarte w kefirze, to | 
nietrwałość ta ułatwia tylko reagowanie tych ciał, 
czyni icli cząsteczki bardziej ruchliwemi, bardziej 
wrażliwemi na bodźce chemiczne.

Autor przypomina o poglądzie Hoppe Seylera  
popartym danemi doświadczalnemi, podług któ- j  

rego hemoglobina rodzima i chlorofil przedsta
wiają lecytyny osobliwego rodzaju. To znaczy, 
że podług Hoppego w ciałkach krwi zawiera się j  

hemoglobina jako sprzężony kwas fosforowy, tak | 
samo chlorofil— w chloroblastacli roślin. W ta 
kim razie podług tej teoryi, kwas fosforowy ma 
ważny udział w roznoszeniu tlenu w usłrojach 
zwierząt krwistych i w asym ilacyi bezwodnika | 
w ustrojach roślin zielonych.

A. Wróblewski.
(Przedstawione na posiedź. W ydz. Mat. Przyr. 

Akademii krakowskiej w d. 10 grudnia 1900 r.j.

SPRAWOZDANIE.

—  Dr. T. Z ie h e n . Zasady psychologii fizyo- 
logicznej, w 15 wykładach. Przekład z czwarte
go wydania dzieła : „L eitfaden der physiologi- 
schen Psychologie”, z przedmową A dam a M ahr- 
burga. X X IV  i 268  str.; z 23 rysunkami w tek- [ 
ście. W arszawa 1900. Wydawnictwo Bronisława 
Natansona.

D zieło pod tytułem  wyżej przytoczonym po
wstało z szeregu odczytów, wygłoszonych przed 
studentami wydziału lekarskiego w Jena przez 
profesora psychiatryi Ziebena, który miał pier
wotnie na celu dostarczenie słuchaczom medycy
ny wiadomości z dziedziny psychologii, niezbęd
nych dla zrozumienia zboczeń chorobowych 
w czynnościach umysłowych. Sam jednak przed
miot, jak  również i przystępność wykładu i ory
ginalność głoszonych poglądów zyskały tym wy
kładom wielką popularność, przyciągnęły licz
nych słuchaczów z innycli także wydziałów uni
wersytetu i dały powód do ogłoszenia dru
kiem całego kursu odczytów. Powstałe stąd 
dziełko zjednało sobie również licznych zw olen
ników, jak o tem wymownie świadczy pojawianie 
się co dwa lata nowego wydania, za każdym ra 
zem w znacznej mierze poprawionego i uzupeł
nionego.

Leżące przed nami tłumaczenie polskie zostało  
dokonane z wydania czwartego, zuaczuie obszer
niejszego od wydań pierwszych, przez pp. Jana 
Zaleskiego, dr. Feliksa Sachsa i dr. Stanisława 
Kopczyńskiego pod kierunkiem p. Ad. Mahrbur- 
ga. Ostatni utrzymuje wprawdzie, że jego  „udział 
w przekładzie polega tylko na tem , że tłumacze

zgodzili się na jego terminologią, poczem gotowy 
ich przekład zestawił z oryginałem ”, ale to „ze
stawienie” musiało być bardzo ścisłem i nader 
mozolnem, albowiem cały przekład od początku 
do końca odznacza się nietylko zupełną popraw
nością języka, ale co ważniejsze, największą 
ścisłością i sumiennością w oddawaniu myśli 
autora. Tłumaczenie dzieła o treści wielce ab
strakcyjnej wymaga dokładnej znajomości n ie
tylko samego przedmiotu, ale również subtelno
ści języka oryginału i języka, na który się tłu 
maczy; przekład wadliwy niweczy w zupełności 
cel wydawnictwa.

Do dzieła dodana je s t obszerna przedmowa 
p. Mahrburga, w której dzielny ten specyalista  
usprawiedliwia nietylko wybór książki Ziehena 
do przyswojenia literaturze polskiej; ale wyjaśnia 
zarazem stanowisko tego autora względem poglą
dów innych pracowników w dziedzinie psychologii 
fizyologicznej. O wartości książki p M. wyraża 
się w następujący sposób : „Czytelnik ma przed 
sobą autora, którego przestudyować warto, 

j Książka Ziehena nie należy do zbyt łatwych, tak 
z powodu niezwykłej treściwości wykładu, jak  
również ze względu na to, że wymaga pewnego 

[ obycia się z fizyologią układu nerwowego i me
todami konstruowania mechanizmów nerwowych, 
co stanowi główne zadanie tego autora. Gdyby 
nawet niejedna hypoteza Ziehena okazała się 
wątpliwą i wadliwą, książka jego pozostałaby nie
wątpliwie jednym z najlepszych traktatów w tym 
przedmiocie i praca wyłożona na jej przestudyo- 
wauie opłaciłaby się sowicie : czytelnik zapozna
je się w niej z pojęciami, metodami, hypotezami 
i trudnościami spółczesnej psychologii fizyolo
gicznej”.

Zga Izamy się w zupełności z przytoczonym  
tu sądem o wartości i znaczeniu książki Ziehena 
jak również i z poglądami na zajęte przez tegoż 
autora stanowisko, wyłożonemi w obszernym  
dziale przedmowy, poprzedzającym cytowany 
końcowy ustęp, choć niejedno twierdzenie Ziehe
na nie przemawia w zupełności do naszego prze
konania. Tak mianowicie wydaje się nam nader 
wątpliwem, aby jego teorya skojarzeniowa (aso- 
cyacyjna) mogła w zupełności wystarczyć do 
wyjaśnienia powstawania konsekwentnie prze
prowadzonego szeregu logicznie powiązanych 
myśli, choć jego zarzuty przeciwko „organowi” 
appercepcyi Wundta uznać należy za przeważnie 
usprawiedliwione. A le takich różnic poglądów  
w nauce, stojącej jeszcze na pierwszych stopniach 
rozwoju, nie można żadnym sposobem uniknąć; 
każde podobne dzieło nosi z konieczności mniej 
więcej subjektywny charakter, co jednak wcale 
nie zmniejsza jego wartości jako przewodnika 
na obszarze zawiłych zjawisk psychicznych. 
Aby się w tyra labiryncie zoryentować, potrzeba 
wielkiego nakładu pracy umysłowej, na którą 
zdobywa się zwykle niewielka tylko liczba miło
śników wiedzy. Mianowicie niektórym leka
rzom, Zajmującym się wyłącznie praktyczną
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stroną swego zawodu, subtelny rozbiór spraw’ 
psychicznych wydaje się zbyt trudnym; każde J  
wnioskowanie abstrakcyjne uważają z tego powo- | 
du za „m gliste” i pozbawione znaczenia nauko
wego. Pomimo to zalecamy to cenne dziełko, 
za którego przetłumaczenie należy się p. Mahr- 
burgowi i jego  współpracownikom szczera 
wdzięczność, nietylko psychiatrom, ale także 
przyrodnikom, którzy usiłują głębiej wniknąć 
w warsztat myśli ludzkiej, albowiem tylko przy 
pomocy psychologii, czyli szczegółowego rozbio
ru mechanizmu tkackiego myśli, zdołamy sobie j  

zdać sprawę ze sposobu powstawania i doniosłości J  
pojęć zasadniczych, któremi stale operujemy nie- j  
tylko w życiu codziennem, ale także w najści- 
ślejszem rozumowaniu naukowem przyrodniczem  
(np. pojęć bytu, poznania, wiedzy, nauki, su b
stancyi, energii i t. d.), oraz uchronimy się od 
złudzeń w ocenie zdolności umysłu do zgłębienia 
istoty tych jego wytworów.

Terminologię, stosowaną w calem tłumaczeniu, 
uznać należy za bardzo odpowiednią i przystępną, 
choć niektóre wyrażenia nie każdemu przypadną 
do gustu, jak np. następujące: „wyrażając się 
fizyko-logicznie” , str. 16: „czucie uzależniamy 
od podniety” str 20; „sprawy śródośrodkowe”, 
„powidoki” ; „przysłyszenia” i t. d. N ie ma to 

jednak większego znaczenia wobec zupełnej zro
zum iałości wykładu.

Niniejsze sprawozdanie ukazuje się ze znacz- 
nem opóźnieniem, ale pochodzi to z obarczenia 
referenta inną pracą pilną, która przez cały sze
reg miesięcy czas jego pochłaniała. Nie śmiał 
on wyi-azić swego zdania o tłumaczeniu dzieła 
Ziehena bez sumiennego przeczytania od p o 
czątku do końca, do czego nie starczyło mu jed 
nak czasu. Obecnie rad jest, że może je  rze
telnie pochwalić i sumiennie zalecić uwadze także 
i czytelników Wszechświata. H. H.

•KRONIKA NAUKOWA.

Badania aktynometryczne w Alpach. Cie
kawy materyał aktynometryczny zebrał włoski 
uczony G. R izzo, badając natężenie promienio
wania słonecznego w miejscowości Monte Rosa 
(4  549  m  nad poziomem morza) i na różnych 
stacyach w Val di Susa w r. 1897. Rizzo posłu
giwał się przy swych pomiarach aktynometrem  
Angstróma i V iollea.

Na Monte Rosa warunki atmosferyczne w cza
sie obserwacyi były bardzo sprzyjające, to też 
pomiary uskuteczniane tu były codziennie w cią
gu kilkunastu dni od godz. 8i/i  rano do 2 popoł, 
Z otrzymanych tu rezultatów Rizzo obliczył war
tość stałej słonecznej, t. j. tej ilości energii c ie
plikowej, którą pochłania 1 cni1 górnej po
wierzchni atmosfery w ciągu jednej minuty w ra
zie prostopadłego padania promieni słonecznych. 
Stosując odnoszący się tu wzór Forbesa i P ou ille

ta, Rizzo otrzymał wartość 3 ,133  kaloryi gramo
wej. Ponieważ dalej dla aktynom etryi je s t  
nader ważnem przeprowadzanie jednoczesne po
miarów natężenia słonecznego na różnych wyso
kościach nad poziomem morza w identycznych 
jednak warunkach atmosferycznych, przeto Rizzo 
urządził cztery stacye na Rocciamelone w Val 
di Susa, wyniesionej na 3 537 m  nad p o 
wierzchnię morza. Na każdej stacyi znajdował 
się oddzielny obserwator i oto z obserwacyj 
w dniu 6 września 1898 (gdy warunki atmosfe
ryczne na wszystkich czterech s'acyach były jed 
nakowe), Rizzo otrzymał następujące wartości 
stałej słonecznej : w Mompantero (wyniesienie 
501 m ), 1 ,605 , w Trucco (1 722 m ) 1 ,984 , 
w Casa d’Asti (2 8 3 4  m ) 2 ,090  i Rocciamelone 
(3 537  m) 2 ,134 . Wartości te odniesione już zo
stały do wysokości słońca równej zeru, t.. j . do 
zenitu, należy liczby te jednak poprawić ze 
względu na niejednakową grubość atmosfery na 
różnych stacyach. Tak Rizzo obliczył, że jeżeli 
przyjmiemy grubość atmosfery na powierzchni 
ziemi za jednostkę, to dla powyższych czterech 
stacyj otrzymamy kolejno liczby : 0 ,950; 0 ,818; 
0,716; 0 ,6 5 6 . Przechodząc stąd do grubości 
atmosfery równej zeru, t. j. na granicę górną 
asmosfery, Rizzo otrzymuje na wartość stałej 
słonecznej liczbę 2 ,5 . Jestto wielkość znacz
nie mniejsza od znanej wartości Auga4roma (4  
kalorye gramowe), która je s t  powszechnie przyj
mowana.

Nie można jednak bynajmniej twierdzić, mówi 
Rizzo w końcu swej pięknej rozprawy, aby zna
leziona przez nas wartość stałej słonecznej była 
bezwarunkowo rzeczywistą, gdyż w kotrtpleksie 
promieni słonecznych je s t wiele takich, które po 
drodze ku nam zupełnie pochłania atmosfera, 
nawet gdy wybieramy najwyższe punkty obser
wacyjne. Aby obliczyć prawdziwe natężenie 
promieni słonecznych, dosięgających granic na
szej atmosfery, należałoby koniecznie do tej 
stałej słonecznej, którą dają zwykłe nasze pomia
ry aktynometryczne, dodać jeszcze natężenia ca- 

j  lego szeregu innych promieni, które pochłaniają 
wyższe warstwy atmosferyczne.

(Nuovo Cimento). O.

—  Towarzysze argonu. Ilość rzadkich ga
zów, znajdujących się w powietrzu, zmniejszyła 

| się przez wykreślenie z ich liczby metargonu. 
Poszlakę istnienia tego gazu stanowiło widmo 
odrębne od widma argonu, podobne do widm 

; tlenku węgla i cyanu. Dalsze badania wykazały,
| że widmo to powstawało wtedy tylko, skoro do 

usunięcia tlenu z powietrza używano fosforu, za
wierającego węgiel. Mimo licznych prób nie 
udało się gazu tego otrzymać w większych ilo 
ściach. Na zasadzie tego odkrywca metargonu, 
Ramsay, doszedł do wniosku, że przedstawia on 
mieszaninę tlenku węgla z cyanem. Natomiast 
istnienie innych nowoodkrytych składników atm o
sfery : kryptom^ neonu, ksenonu i helu, nie ule-
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ga kwestyi. Ramsay i Travers otrzymali te ga
zy w wielkich ilościach i w dostatecznie czystym  
stanie i  określili ich własności. Na zasadzie te'- 
go, że punkty wrzenia tych gazów różnią się 
znacznie, można było je  rozdzielić zapomocą de- 
stylacyi cząstkowej skroplonego powietrza. N aj
trudniej lotnym je s t  ksenon; punkt wrzenia tego  
gazu wynosi 16 3 ,9 °  temp. absol. ( =  — 109° C). 
Gaz ten jest jednocześnie najgęstszym (gęstość  
pary =  64 , gęstość cieczy 3 ,5 2 )  i posiada naj 
większy spólczynnik załamania światia ; 2 ,364 . 
Krypton wre w niższej temperaturze : 121 ,33°  
abs. temp. ( =  — 1 5 2 ° C); gęstość pary wynosi 
4 0 ,8 8 , gęstość cieczy 2 ,155  , współczynnik za
łamania światła =  1 ,449 . Argon wre w tempe 
ratm-ze 8 6 ,9 °  temp. abs. , ( =  — 186 ,1° C), g ę 
stość pary wynosi 19 ,96 , gęstość cieczy 1 ,212 , 
współczynnik załamania 0 ,9 6 8 . Najbardziej lot- 
nemi są neon i h e l : hel zupełnie dotąd nie dał 
się skroplić; neon skrapla się w temperaturze 
wrącego wodoru (punkt wrzenia nie został ozna
czony). W tym samym stosunku co temperatury 
wrzenia zmieniają się i gęstości pary (neon 9 ,9 7 , 
hel 1 ,9 8 ) i współczynniki załamania światła  
(neon 0 ,2 3 4 5 , hel 0 ,1 2 3 8 ). Widoczna jest pe- 
ryodyczność tych własności i zależność ich od 
gęstości pary : im w iększa je s t  gęstość pary, 
tem trudniej lotnem  jest ciało, tem w iększy p o 

siada ono współczynnik załamania światła. 
Z określeń stosunku ciepia właściwego pod sta
łem ciśnieniem i w stałej objętości wynika, żo 
cząsteczki tych gazów składają się z pojedyn
czych atom ów : waga atomowa ich równa się 
więc podwójnej gęstości *). W ten sposób gazy 
nowo odkryte stanowią nową grupę pierwiastków, 
zajmującą w układzie peryodycznym pośrednie 
miejsce między grupą chlorowców a metali a lka
licznych :

wodór =  1 hel =  4 lit =  7
fluor =  19 neon =  20 sód =  23
chlor =  35 ,5  argon =  40  potas =  39
brom — 8 0  krypton =  82 rubid =  85
jod =  127 ksenon =  128 cez =  133

Cechę charakterystyczną tych gazów stanowi ich 
obojętność chemiczna, skutkiem której nadano 
im nazwę gazów szlachetnych, analogiczną 
z nazwą metali szlachetnych.

(Proceed. Roy. Soc. 15 listop. 1900  r. —  Zeit. f.
phys. Chem. tom 35 , str. 6 3 4 — 637).

M . C.

*) W aga atomowa gazów dwuatomowych: w o
doru, tlenu i t. d. równa się ich gęstości, skoro 
gęstość tlenu przyjmiemy =  16.

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. 10 do 16 kwietnia 1901 r.

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

•flo
M

Barometr
700 mm  -j- Temperatura w st . C.

■CO

JŚ1•I-*
Kierunek wiatru
Szybkość w metrach

Suma
opadu

U w a g i
O 7 r. 1 n 9 w 7 p 1 P- 9 w Naiw Nain. Is

lo S. 4<\F> 44,6 40,0 8,2 13,5 10,4 14,5 7,4 77 SE5,S3,SE5 12,1 •  kilkakr.
1 1  C. 41,1 41,8 43,8 8,8 13,2 8 4 13,8 7,7 73 j W3,W13,SW* !o,3 •  kilkakr.; /  w pdndnie
12  P. 44,o 43,1 41,3 9,4 >4,4 1 1 ,8 15,7 -5,5 61 j SWfSW»,SE6 — ^ wieczorem w str. NE
13 S. 39,5 40,0 39,1 7,o lo,5 6.4 12,0 6,4

79 1 W3,NVV3,N13 1,2 0 ran ; 0 J  wiecz.
14 N. 4',1 4',4 40,8 5,6 7.2 V 8,5 4,o 7° W13,SW'°,SWJ 0,3 0  kilkakr., A w polud.
15 P. 39,0 38,7 38,2 3,6 9,1 8,6 10,9 3,5 74 SW3,S W9,S8 o,5 O dr. kilkakr.
16 W 40,3 39.** 42,3 8 6 9.« V 9,» 5,6 79

1
S5,S5,SW5 2,4 •  kilkakrotnie

Średnie 4 1 ,2  8,8 73 26,8

T R E Ś Ć . Pierwiastki promieniotwórcze, przez K. J. —  Prof. J. H. Poynting. Hypotezy w fizyce; 
tłum. W. G. —  Instynkt i świadomość, przez dr. R. R adziw iłow icza (dokończenie). —  Zwyczaje 
zwierząt umierających, przez J. T. —  Spostrzeżenia naukowe. —  Sprawozdanie. —  Kronika nauko

wa. —  Buletyn meteorologiczny.
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