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T W Ó R C Z O Ś Ć  M A T E M A T Y C Z N A 1).

Geneza twórczości matematycznej s ta
nowi dla psychologa zagadnienie wybit
nie interesujące. Stoi on wobec aktu, 
w którym umysł ludzki zdaje się czerpać 
najmniej ze świata zewnętrznego, kiedy 
działa, istotnie lub pozornie, sam przez 
się i nad samym sobą, — to też badając 
proces myśli matematycznej, można spo
dziewać się dotrzeć do najwewnętrzniej- 
szej istoty umysłowości ludzkiej.

Zrozumiano to oddawna; przed kilku 
miesiącami czasopismo ,,1’Enseignement 
Mathematique“, wydawane przez Laisan- 
ta i Fehra przeprowadziło ankietę o na- 
wyknieniach umysłowych i metodach pra-

’) A rty k u ł niniejszy stanow i rozdział z książ
ki znakom itego au to ra  w ydanej przed paru ty 
godniam i w  P aryżu  p. t. „Science e t M ethode“. 
K siążka ta , będąca ' dalszym  ciągiem  dw u po 
przednich: N auki i H ypo tezy  oraz W artości N a
uki, w ydanych  w  r. ub. w  przekładzie polskim, 
w yjdzie rów nież po polsku.

cy matematyków. Główne rysy niniej
szego artykułu były już nakreślone, kie
dy wyniki tej ankiety zjawiły się w dru
ku; nie mogłem przeto z nich skorzystać, 
ograniczę się też powiedzeniem, że wię
kszość zawartych w nich świadectw po
twierdza moje wnioski,—większość tyl
ko, boć kiedy poddajemy się orzeczeniu 
głosowania powszechnego, nie możemy 
pochlebiać sobie, że osiągniemy jedno
myślność.

Pierwszy fakt, który powinien wzbu
dzić nasze zdziwienie, albo raczej powi- 
nienby był je wzbudzić, gdybyśmy nie 
byli doń tak bardzo przyzwyczajeni, po
lega na tem, że ogromna ilość ludzi nie 
rozumie matematyki. Skoro matematyka 
powołuje się jedynie na reguły logiczne, 
uznane przez wszystkie normalnie fun- 
kcyonujące umysły; skoro oczywistość 
jej je s t  oparta na zasadach wspólnych 
wszystkim ludziom, na zasadach, których 
nikt, o ile nie jest szaleńcem, nie może 
negow ać;- tedy  czemże się dzieje, że is
tnieje tyle osób, dla których jest ona 
zgoła niedostępna?

Że nie każdy posiada zdolność pracy 
twórczej, niema w tem nic tajemniczego. 
Że nie wszyscy są w stanie zapamiętać
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dowodzenie, którego się niegdyś nauczyli, 
i z tem można się pogodzić. Ale żeby 
każdy nie mógł pojąć rozumowania m a
tematycznego w chwili, kiedy mu je wy
kładają,—musi się nam wydać, gdy się 
nad tem zastanowimy, zgoła dziwnem. 
A przecież ludzie, którzy z trudem śle
dzą bieg takiego rozumowania, stanowią 
większość: nikt nie poda tego w wątpli
wość, a i doświadczenie nauczycieli szkół 
średnich napewno nie zada temu kłam u.

Co więcej: jakże to je s t  możliwe, żeby 
w matematyce popełniano błędy-’ Zdro
wy umysł nie powinien popełniać błędów 
logiki, a jednak istnieją subtelne głowy, 
które, choć nie potkną się na krótkiem 
rozumowaniu, jakie się wykonywa w 
zwykłych sprawach życiowych, przecież 
nie są zdolne śledzić lub powtórzyć bez 
błędu dowodzenia matematycznego, dłuż
szego wprawdzie, ale będącego w końcu 
jedynie nagromadzeniem drobnych rozu
mowań zupełnie analogicznych z temi, 
jakie przeprowadzają z taką łatwością. 
Czyż trzeba dodać, że i sami matematy
cy nie są nieomylni?

Jedna tylko, jak  mi się zdaje, istnieje 
na te pytania odpowiedź. Wyobraźmy 
.sobie długi szereg sylogizmów tak  usta
wionych, że wnioski pierwszych służą za 
przesłanki następnym: będziemy w stanie 
zrozumieć każdy z tych sylogizmów, i 
przechodząc od przesłanek do wniosków 
nie narazimy się na zbłądzenie. Lecz 
między chwilą, kiedy poraź pierwszy na
potykamy pewne twierdzenie, jako wnio
sek z sylogizmu, a chwilą, kiedy znowu 
je  odnajdujemy, jako przesłankę innego 
sylogizmu, upłynie często dużo czasu, 
przesunie się wiele ogniw łańcucha; zda
rzyć się przeto może, że twierdzenia te 
go zapomnimy; albo, co gorsza, że zapo
mnimy, co ono właściwie oznacza. Może 
się tedy zdarzyć, że zamiast niogo we
źmiemy inne twierdzenie, nieco różniące 
się od tamtego, albo że, zachowując da
wne brzmienie, nadamy mu treść nieco 
odmienną, i w ten sposób narazimy się 
na błąd.

Matematykowi wypada często posługi
wać się taką lub inną regułą; oczywiście 
zanim jej użył po raz pierwszy, dowiódł

jej; i w momencie, gdy dowodzenie to 
tkwiło zupełnie naświeżo w jego pamię
ci, rozumiał doskonale jego treść i za
kres, nie obawiał się, że je  wypaczy lub 
skazi. W następstwie wszakże powierzył 
je  swej pamięci, i stosuje je  poprostu 
w sposób mechaniczny; i wówczas, jeżeli 
pamięć go zawiedzie, może je zastosować 
całkiem rtaopak. Tak np., że wezmę przy
kład prosty i niemal pospolity, robimy 
niekiedy błędy rachunkowe dlatego, że 
zapomnieliśmy tabliczki mnożenia.

Z tego stanowiska szczególne uzdolnie
nie do matematyki polegałoby na pewno
ści pamięci lub na zdolności do niezwy
kłego natężenia uwagi. Byłaby to zdol
ność podobna do zdolności gracza w wi
sta, który pamięta, jakie karty  już po
łożono; albo, podnosząc się o stopień wy
żej, do zdolności gracza w szachy, który 
potrafi objąć wielką ilość kombinacyj i 
zachować je w pamięci. Każdy dobry 
matematyk powinienby być zarazem do
brym szachistą i odwrotnie; powinienby 
on również być dobrym rachmistrzem. 
Zapewne, zdarza się to niekiedy, Gauss 
np. był jednocześnie genialnym matema
tykiem i, za pacholęcych już lat, dosko
nałym rachmistrzem.

Ale istnieją wyjątki, albo raczej nie są 
to wyjątki, gdyż są one liczniejsze niż 
wypadki, odpowiadające regule. Gauss 
to był właśnie wyjątkiem. Co do mnie, 
to muszę wyznać, że jestem absolutnie 
niezdolny zrobić dodawanie bez błędu. 
Byłbym również bardzo złym szachistą; 
wykalkulowałbym wprawdzie, że poru
szając w pewien sposób, narażam się na 
takie a takie niebezpieczeństwo; rozwa
żyłbym kolejno wiele innych posunięć, 
które odrzuciłbym dla innych racyj, i w 
końcu zrobiłbym posunięcie, nad którem 

■ zastanawiałem się już był poprzednio, 
gdyż tymczasem zapomniałbym o niebez
pieczeństwie, które sam przewidziałem.

Słowem mam pamięć niezłą ale niedo
stateczną, bym mógł się stać dobrym 
szachistą. Dlaczegóż nie zawodzi mnie 
ona wśród rozumowania matematyczne
go, gdzie zabłądziłaby większość szachi
stów? Oczywiście dlatego, że wspiera ją  
poczucie ogólnego biegu rozumowania.
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Dowodzenie matematyczne nie jest pro- 
stem kleceniem sylogizmów, są to sylo- 
gizmy ustawione w pewnym porządku, 
i porządek, w jakim elementy te są umie
szczone, jest daleko ważniejszy niż same 
te elementy. Jeżeli posiadam czucie, in- 
tuicyę że tak powiem, tego porządku, 
tak, iż obejmuję jednym rzutem oka ca
łość rozumowania, nie mam czego oba
wiać się, że zapomnę jeden z elementów, 
każdy sam trafi do przygotowanej dlań 
ramy, nie wymagając ode mnie żadnego 
wysiłku pamięci.

Natenczas, kiedy powtarzam rozumo. 
wanie, którego się nauczyłem, mam w ra
żenie, że mógłbym je był sam wynaleźć; 
jestto często tylko złudzenie; ale nawet 
w takim razie, nawet jeśli nie jestem 
dość zdolny, by tworzyć sam, wynajduję 
je sam ponownie, w miarę tego jak  je 
powtarzam.

Łatwo zrozumieć, że to poczucie, ta 
intuicya porządku matematycznego, k tó 
ra pozwala nam zgadywać ukryte har
monie i związki, nie może być udziałem 
każdego. Jedni nie będą posiadali ani 
tego subtelnego a trudnego do określe
nia poczucia, ani tej, przewyższającej śre
dnią miarę, siły pamięci i uwagi, a prze
to będą zupełnie niezdolni do rozumienia 
matematyki nieco wyższej; ci są najlicz
niejsi. Innym poczucie to będzie właści
we w stopniu słabym tylko, ale będą oni 
obdarzeni niepospolitą pamięcią i wielką 
zdolnością koncentracyi uwagi. Nauczą 
się na pamięć jednych szczegółów za dru- 
giemi, będą mogli rozumieć matematykę 
i niekiedy ją  stosować, ale nie będą w 
stanie tworzyć. Inni wreszcie posiadać 
będą w mniejszym lub większym stopniu 
wspomnianą specyalną intuicyę, i ci nie- 
tylko będą mogli rozumieć matematykę, 
nawet jeżeli nie są obdarzeni nadzwy
czajną pamięcią, ale będą mogli stać się 
twórcami i probować działalności wyna
lazczej z powodzeniem mniejszem lub 
większem, w zależności od stopnia roz
woju ich intuicyi.

Czemże—bo je s t  twórczość matematy
czna? Nie polega ona na robieniu no
wych kombinacyj ze znanemi już istota
mi matematycznemi. To mógłby rob’ić

pierwszy lepszy, ale kombinacye, które- 
by w ten sposób powstały byłyby nie
skończenie liczne, i większość z nich by
łaby pozbawiona wszelkiego interesu. 
Twórczość polega właśnie na tern, by nie 
konstruować bezużytecznych kombinacyj, 
konstruować natomiast istotnie użytecz
ne, które stanowią nieznaczną mniejszość. 
Tworzyć znaczy to rozróżniać, znaczy 
wybierać.

W tym wyborze za fakty matematy
czne godne badania należy uznać te, któ
re przez swe analogie z innemi faktami 
posiadają moc naprowadzania nas na po
znanie praw matematycznych, podobnie 
jak  fakty doświadczalne prowadzą nas 
do poznania prawa fizycznego. Są to fak
ty, które objawiają nam nieprzeczuwane 
z góry powinowactwa między innemi 
faktami, znanemi oddawna, ale niesłusz
nie uważanemi za wzajemnie sobie obce.

Pośród kombinacyj, na których zatrzy
ma się nasz wybór, najpłodniejszemi bę
dą często te, które utworzone zostały z 
elementów, zapożyczonych z dziedzin bar
dzo od siebie odległych; nie chcę przez 
to powiedzieć, że aby tworzyć w mate
matyce, wystarczy zbliżyć do siebie dwa 
możliwie różne przedmioty; większość 
kombinacyj, któreby w ten sposób ufor
mowano, byłaby całkowicie jałowa; ale 
niektóre, bardzo nieliczne, z pośród nich 
są najpłodniejsze ze wszystkich możli
wych.

Tworzyć, jakem powiedział, to wybie
rać; być może jednak, że wyrażenie to 
nie jest zupełnie trafne, gdyż nasuwa 
ono obraz kupującego, któremu przedsta
wiają mnóstwo próbek, i który ogląda 
je kolejno, by dokonać wyboru. Tutaj 
ilość próbek byłaby tak wielka, że nie 
starczyłoby całego życia na ich obejrze
nie. W rzeczywistości wybór odbywa 
się inaczej. Jałowe kombinacye nie po- 

! wstaną nawet w umyśle twórcy. W polu 
jego świadomości zjawiać się będą za
wsze kombinacye istotnie użyteczne, i te 
nawet, które odrzuci, odznaczać się będą 
w pewnym stopniu cechami kombinacyj 
użytecznych. Wygląda to tak, jakgdyby 
wynalazca był egzaminatorem drugiego 

| stopnia, którego zadaniem jes t  ściślejsze
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przesłuchiwanie kandydatów, uznanych 
już po pierwszym egzaminie za dostate
cznie uzdolnionych.

Wszystko, com powiedział powyżej, 
możnaby zaobserwować lub wywniosko
wać, czytając pisma matematyków, byle 
czytać je z dostateczną rozwagą.

Aby przeniknąć głębiej, trzeba zoba
czyć, co się dzieje w samej duszy mate
matyka. W  tym celu najlepiej zapewne 
będzie, jeśli wyłożę osobiste swe wspo
mnienia. Ograniczę się opowiedzeniem, 
jak  napisałem moję pierwszą rozprawę 
o funkcyach fuchsowskich. Muszę z gó
ry przeprosić za to, że użyję paru wy
rażeń technicznych, ale nie powinny one 
odstraszyć czytelnika, gdyż nie ma on 
bynajmniej konieczności je  rozumieć. 
Powiem, np., że znalazłem dowodzenie 
takiego a takiego twierdzenia, w takich 
a takich okolicznościach, twierdzenie to 
będzie miało barbarzyńską nazwę, której 
wielu czytelników nie będzie znało, lecz 
nie ma to żadnej wagi; interesującem 
dla psychologa jest nie twierdzenie lecz 
okoliczności.

Od dwu tygodni usiłowałem dowieść, 
że nie może istnieć żadna funlccya ana
logiczna z funkcyami, które później na
zwałem fuchsowskiemi; wiedza moja była 
wówczas wielce ograniczona; co dnia sia
dałem do biurka, przepędzałem przy niem 
godzinę łub dwie, probowałem wielkiej 
ilości kombinacyj i nie dochodziłem do 
żadnych wyników. Pewnego wieczoru 
napiłem się, wbrew mym nawyknieniom, 
czarnej kawy i nie mogłem zasnąć; my
śli rodziły się rojami; czułem, że się jak 
gdyby obijają jedne o prugie, aż dwie 
zahaczyły się o siebie i utworzyły trwałą 
kombinacyę. Rano ustanowiłem istnie
nie pewnej klasy funkcyj fuchsowskich, 
tych mianowicie, które pochodzą od sze
regu hypergeometrycznego; pozostawało 
mi tylko zredagowanie wyników, co za
brało nie więcej nad kilka godzin czasu.

Chciałem następnie przedstawić tefun- 
kcye przez iloraz dwu szeregów; pomysł 
ten był zupełnie świadomy i celowy; kie
rowałem się analogią z iunkcyami elipty
cznemu Zadałem sobie pytanie, jakie 
powinnyby były być własności tych sze

regów, gdyby one istniały, i doszedłem 
bez trudności do utworzenia szeregów, 
które nazwałem teta-fuchsowskiemi.

W tym momencie opuściłem Caen, 
gdzie mieszkałem był wówczas, by wziąć 
udział w wycieczce geologicznej, zorga
nizowanej przez Szkolę Górniczą. Pery- 
petye podróży sprawiły, żem zapomniał 
o swych pracach matematycznych; po 
przybyciu do Coutances wsiedliśmy do 
omnibusu, aby udać się na jakiś spacer; 
w chwili, kiedy stawiałem nogę na sto
pniu, przyszło mi do głowy—chociaż nic 
w moich poprzedzających myślach nie 
zdawało się być do tego przygotowa
niem—że przekształcenia, których uży
łem dla definicyi funkcyj fuchsowskich, 
są identyczne z przekształceniami geomc- 
tryi nie-euklidesowskiej. Nie sprawdzi
łem tego; nie miałbym na to czasu, gdyż 
skoro tylko usiadłem w omnibusie, po
wróciłem do rozpoczętej poprzednio roz
mowy—ale miałem odrazu całkowitą pe
wność, że tak jest. Po powrocie do 
Caen, z wypoczętą głową poddałem ową 
myśl sprawdzeniu, dla spokoju sumienia.

Zająłem się następnie studyowaniem 
zagadnień arytmetycznych bez dużego 
napozór skutku i nie podejrzewając, by 
miało to jakikolwiek związek z memi po- 
przedniemi badaniami. Zniechęcony nie
powodzeniem, pojechałem przepędzić pa
rę dni nad brzegiem morza i myślałem 
o czemś zupełnie innem. Pewnego dnia, 
gdym się przechadzał po skałach nad
brzeżnych, zjawiła się mi myśl—znowru 
tak  krótka, nagła i nacechowana abso
lutną pewnością,—że przekształcenia ary
tmetyczne form kwadratowych trójko
wych nieoznaczonych są identyczne z 
przekształceniami geometryi nie-euklide
sowskiej.

Powróciwszy do Caen zastanowiłem się 
nad tym wynikiem, i wyprowadziłem zeń 
pewne konsekwencye; przykład furm kwa
dratowych wskazywał mi, że istnieją 
grupy fuchsowskie poza temi, które od
powiadają szeregowi hypergeometrycz- 
nemu; przekonałem się, że można do nich 
zastosować teoryę szeregów tetafuchsowr- 
skich, i że przeto istnieją funkcye fuch
sowskie odmienne od funkcyj, wywodzą-
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cych się z szeregu hypergeometryczne- | 
go, jedynych, które znałem przedtem. 
Oczywiście założyłem sobie znalezienie 
wszystkich tych funkcyj; poddałem je 
systematycznemu oblężeniu i zdobywa
łem kolejno najbardziej wysunięte pla- i  

cówki; były przecież takie, które trzy- 
mały się jeszcze, i tych właśnie upadek 
pociągnąłby za sobą poddanie się głów
nej pozycyi. Zrazu wszystkie moje wy
siłki nie dały mi nic ponad lepszą zna
jomość trudności, jakie należało pokonać, 
co też było już coś warte. Cała ta praca 
odbywała się zupełnie świadomie.

Następnie pojechałem do Mont-Vałe- 
rien, gdzie miałem odsłużyć wojskowość; 
zaprzątnięty więc byłem czemś zupełnie 
innem, niż poprzednio. Pewnego dnia, 
gdym przechodził przez bulwar, zjawiło 
się w moim umyśle rozwiązanie trudno
ści, która mnie zatrzymywała. Nie pró
bowałem natychmiast głębiej się nad 
niem zastanowić, i dopiero po skończeniu 
terminu ćwiczeń wojskowych powróciłem 
do tej kwestyi. Byłem w posiadaniu 
wszystkich elementów rozwiązania, pozo
stawało mi jedynie zebrać je  i uporząd
kować. To też zredagowałem ostateczną 
swą rozprawę jednym tchem i bez trudu

Ograniczę się tym jednym przykładem, 
niema bowiem celu je mnożyć; o innych 
moich badaniach musiałbym dać relacye 
zupełnie podobne do powyższej; a spo
strzeżenia, podane przez innych matema
tyków w ankiecie miesięcznika „Ensei- 
gnement Mathematique“, potwierdzają 
tylko moje uwagi.

Tłum. m. h. h.
(Dok. nast.).

O PRZYCZYNACH TRUJĄCYCH 
WŁASNOŚCI CZYSTEGO ROZ
T W O R U  CHLORKU SODU, ORAZ 
O USUWANIU TYCH W Ł A SN O Ś
CI, PRZEZ DODANIE CHLORKÓW  
P O T A S O W E G O  I W A P N IO W E G O 1)-

Przed 7 laty wykazano, że jaja, a na
wet młode pewnej ryby morskiej, Fun-

‘) J .  Loeb: U ber die Uraachen der g iftigke it

dulus, mogą żyć kilka dni w wodzie de
stylowanej, podczas gdy w roztworze 
chlorku sodu, o stężeniu, równem kon- 
centracyi wody morskiej, giną po paru 
godzinach. Dalej wykazano, że własno
ści te trujące NaCl, mogą być usunięte, 
za dodaniem CaCl2 i KC1.

J. Loeb, w rozprawie ogłoszonej w 
„Biochemische Zeitschrift“, stara się wy
jaśnić to trujące działanie NaCl. Z ba
dań poprzednich Loeba nad absorpcyą 
cieczy oraz nad wywoływaniem skur
czów w mięśniach, wynika, że jony me
tali, dodane w postaci soli do substancyi 
żywej, tworzą w niej z ciałami białko- 
watemi połączenia zdysocyowane, które 
z kwasami posiadają dwie wspólne ce
chy: l-o pochłaniają jony metali Na, K i 
Ca w stosunku zgodnym z prawem dzia
łania mas; 2-o własności fizyczne tych 
połączeń (absorpcya wody, napięcie po
wierzchni) zmieniają się zależnie od na- 
turyjonu, który tworzy związek z ciałem 

' białkowatem. Loeb tłumaczył własności 
trujące chlorku sodu w następujący spo
sób: W tkankach zwierzęcych Na, K i
Ca muszą być w odpowiednim stosunku, 
aby własności fizyczne tych połączeń jo
nów metali z ciałami białkowatemi były 
odpowiednie dla życia ustrojów. Z chwi
lą, gdy jajko dostanie się do czystego 
roztworu NaCl, sód na mocy prawa dzia
łania mas wypiera z połączeń potas i 
wapń, przyczem własności fizyczne tych 
połączeń tak się zmieniają, że życie 

i ustaje.
To przypuszczenie znajduje potwier

dzenie w tem, że i w wodzie morskiej 
i w plazmie krwi te trzy składniki wy
stępują w pewnym stałym stosunku, a 
mianowicie w takim, w jakim są rozpu
szczone w płynie van’t Iloffa.

Zarzucano wówczas Loebowi, że chlo
rek sodu nie zawsze wywiera działanie 
trujące, np. komórki mięśniowe i nerwo
we mogą nieraz po kilka dni wykazywać 
własności życiowe w czystym roztworze 
tej soli.

einer reinen  Chlornatrium losung vmd ih rer E n t- 
g iftung  durch K  und Ca. Biochemische Zeit- 
schrift, tom  I.
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W nowszych swych badaniach nad | 
działaniem chlorku sodu na ja jka  jeżow
ców Loeb przekonał się, że to działanie 
trujące NaCl, je s t  cztery razy silniejsze 
na ja ja  zapłodnione niż na niezapłodnio- 
ne, które bez szkody mogą pozostawać 
parę dni w roztworze NaCl, a następnie 
przeniesione do wody morskiej i zapłod
nione rozwijają się zupełnie normalnie. 
Tymczasem jajka zapłodnione, które le
żały tylko parę godzin w NaCl, przenie
sione do wody morskiej nie rozwijają się 
wcale. Pakt ten pozwala odpowiedzieć 
Loebowi na powyższy zarzut. Przypusz
cza on bowiem, że tylko na mięśnie i 
nerwy w stanie spoczynku NaCl trująco 
nie działa, natomiast bicie serca ustaje 
w czystym roztworze NaCl, jeżeli jednak 
dodamy odpowiednią ilość CaCL i KC1, 
to serce bić będzie. Ringel i Howell 
twierdzili, że pochodzi to stąd, iż skurcz 
je s t  spowodowany przez jony Ca, na to 
miast rozkurcz przez jony K. Że tak 
nie jest, widać chociażby stąd, że w mię
śniach właśnie zwiększenie koncentraeyi 
Ca zmniejsza kurczliwość, podczas gdy 
sód działa przeciwnie.

Czyste roztwory MgCla, CaCl2 i KC1 
również działają trująco na ja jka jeżow
ców, przyczem daleko silniej n a ja jk a  za
płodnione niż na niezapłodnione.

Można było przypuszczać, że czysty 
roztwór NaCl, lub innej soli, dlatego dzia
ła bardziej trująco na jaje zapłodnione, 
że ono posiada błonę bardziej przepusz
czalną dla jonów sodu. Z poprzednich 
badań Loeba widać, że brak tlenu dale
ko szkodliwiej oddziaływa ńa ja ja  za
płodnione, niż na niezapłodnione. Pocho
dzi to stąd, że w ja ju  zapłodnionem spra
wy rozwojowe znacznie szybciej przebie
gają, i w braku tlenu, szybciej też two
rzą się różne szkodliwe produkty prze
miany materyi, które działają powstrzy
muj ąco na rozwój jajka, Cjś podobnego 
zachodzi i w razie działania czystego roz
tworu NaCl, mianowicie w jajkach za
płodnionych znacznie szybciej tworzą się 
pewne trujące związki materyi białko
watej z jonami sodu niż w jajkach nie- 
zapłodnionych, a co zatem idzie, rozwój

daleko prędzej ustanie w jajkach za
płodnionych niż niezapłodnionych.

Z powyższego wynika, że jeżeli nam 
się uda zwolnić lub przyspieszyć sprawy 
rozwojowe w jaju, to w odpowiednim 
stopniu działanie trujące NaCl zmniejszy 
się lub zwiększy.

Badając warunki, w których mogą się 
rozwijać ja ja  jeżowców, Loeb zauważył, 
że rozwijają się one tylko w roztworach 
o pewnem stężeniu jonów wodorotleno
wych.

W czystym roztworze van’t Hołta (100 
cz. NaCl-f- 2,2KCl-f2CaCl2-|-2MgCl2) jaja 
albo się wcale nie rozwijały albo tylko 
do stadyum kilkunastu blastomeronów. 
Roztwór taki był obojętny, a stężenie w 
nim jonów wodorotlenowych wynosiło
c<: 1 0 - 7n.

Jeżeli teraz badacz zwiększał koncen- 
tracyę jonów wodorotlenowych przez do

danie małych ilości ” KOH, aż do

C >  10~6n, to ja jka w takim roztworze 
mogły się rozwijać aż do stadyum plu- 
tensa.

Loeb objaśniał to w taki sposób, iż 
przypuszczał, że jajka się mogą rozwi
jać, tylko wówczas, gdy koncentracya 
jonów hydroksylowych wynosi conaj- 
mniej C> 10~''n. Ponieważ w roztworze 
van’t HolFa była ona mniejsza (C< 10~7n) 
przeto ja ja  się rozwijać nie mogły.

Zwiększając kwasotę roztworu van’t 
Hoffa przez dodawanie małych ilości kw a
su, Loeb wykazał, że w takim roztworze 
o zwiększonej kwasocie ja ja  się rozwijać 
nie mogły.

Całym szeregiem badań w tym kierun
ku Loeb dowiódł, że optimum zagęszcze
nia jonów hydroksylowych dla rozwoju 
ja jek  wynosi C = 4 .l0 _4n. Jeżeli zagęsz
czenie jest większe i przewyższa 
C >  8.l0~4n to na rozwój takie zagęsz
czenie działa szkodliwie.

Loeb wykazał, że koncentracya jonów 
hydroksylowych w wodzie morskiej wa
ha się w granicach od C =  l 0 - 6n do 
C =  10~5n, i je s t  spowodowana obecnoś
cią CO:iNa2 i C03NaH.

Martin przypuszcza, że chlorek sodu
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dlatego szkodliwie oddziaływa na rozwój 
jaj jeżowców, iż błony jajowe, w roztwo
rze NaCl są niedostatecznie przepuszczal
ne dla tlenu, i dopiero dodanie Ca czyni 
je  bardziej przepuszczalnemi. Opiera się 
on na doświadczeniach prof. Linglea, z 
których wynika, że serce może bić w 
czystym roztworze NaCl, jeżeli tylko do
prowadzimy tlen w dostatecznej ilości. 
Że zapatrywanie to jest błędne, widać 
chociażby z tego, że w płynie van’t Hof- 
fa ja ja  się rozwijać nie mogą, chociaż 
w skład jego wchodzi Ca.

Przedstawia się jednak inna możliwość* 
mianowicie można przypuszczać, że samo 
podwyższenie stężenia jonów wodorotle
nowych usposabia błonę do przepuszcza
nia tlenu. Przypuszczenie to zostało po
twierdzone przez doświadczenie, gdyż je 
żeli przepuszczano tlen przez roztwór 
van’t Hoffa nawet o małej koncentracyi 
jonów wodorotlenowych, to się ja ja  roz
wijały. Loeb zauważył jednak, że po ta- 
kiem przepuszczaniu roztwór van’t Hoffa 
zaczął oddziaływać alkalicznie. Pierwo
tnie przypuszczał, że tlen był zanieczysz
czony śladami amoniaku. Przepuszczając 
jednak tlen w przeciągu 26 godzin przez 
odczynnik Nesslera, dowiódł, że tam nie 
było ani śladu amoniaku. Przepuszcza
jąc dalej tlen przez wodorotlenek baro
wy, wykazał dalej że był on również po
zbawiony śladów C02. Natomiast gdy 
użyto tlenu z innej fabryki, który zawie
rał ślady C02 rozwój jajek nie nastąpił.

Loeb próbował zastąpić tlen suchem 
powietrzem absolutnie czystem. Gdy prze
puszczano powietrze, rozwój jaj się od
bywał. To naprowadziło Loeba na myśl, 
że wyższa koncentracya jonów hydroksy
lowych bynajmniej nie usposabia błony 
jajowej do większej przepuszczalności 
tlenu, a samo przepuszczanie tlenu, ma 
tylko to znaczenie, że usuwając dwutle
nek węgla, ciągle wytwarzany przez sa
me jaja, utrzymuje taką koncentracyę 
jonów wodorotlenowych, wobec której 
rozwój jaj może się odbywać.

Wyżej wspominaliśmy, że oprócz nie
zbędnego zagęszczenia jonów wodorotle
nowych, dla rozwoju jaj niezbędnem jest,

aby Na, K i Ca występowały w roztwo
rze w pewnym określonym stosunku.

Ażeby bliżej zbadać działanie Na, K, 
Ga Loeb do doświadczenia używał 25 pły
nów, w których występowały te trzy czę
ści składowe, albo wszystkie razem, albo 
po dwie, albo wreszcie po jednej; wszy
stkie te roztwory były izosmotyczne z 
wodą morską, oraz przedstawiały różny 
stopień zagęszczenia jonów hydroksylo
wych.

W tych wszystkich roztworach, gdzie 
zagęszczenie jonów hydroksylowych było 
mniejsze od C< ]0“ 6n rozwój jaj się nie 
odbywał albo tylko do stadyum ośmiu 
blastomeronów.

W roztworach czystych chlorku sodu 
o większej koncentracyi jonów wodoro
tlenowych, ja ja  ulegały rozpadowi, który 
to rozpad znany jest pod nazwą cytolizy. 
Cytoliza była dwojakiego rodzaju, mia
nowicie albo zwykła, polegająca na uwal
nianiu barwnika (pigmentu) i tworzeniu 
się cieni komórek, albo tak zwana czar
na, występująca specyalnie w jajach pod
czas procesów rozwojowych.

Pierwszy rodzaj cytolizy występuje 
zwłaszcza wobec wysokiej koncentracyi 
jonów wodorotlenowych, drugi wobec 
nizkiej. Przez dodanie KC1 zostaje usu
nięta cytoliza czarna, zwykła zaś cytoli
za występuje w dalszym ciągu i dopiero 
dodanie CaCL ją  usuwa.

Chlorek wapniowy natomiast nie jest 
w stanie usunąć cytolizy czarnej. Jaja 
zatem mogły się rozwijać tylko w takich 
roztworach, gdzie występują te wszyst
kie trzy sole.

Badania te były wielokrotnie stwier
dzane. Wynika z nich, że trujące wła
sności chlorku sodu są tem silniejsze im 
większe jest zagęszczenie jonów wodo
rotlenowych.

Z drugiej strony działanie antytoksy
czne CaCI2 i KC1 było tem większe im 
większe zagęszczenie jonów wodorotle
nowych. W roztworach obojętnych lub 
słabo kwaśnych, działanie antytoksyczne 
było bardzo słabe.

Pochodzi to stąd, że w razie małego 
zagęszczenia jonów wodorotlenowych bar
dzo powroli wytwarzają się w ja ju  zwią*
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zki prowadzące do cytolizy, przyczem 
działanie antytoksyczne KC1 występuje 
silniej niż CaCL, ponieważ cytoliza czar
na może występować w roztworach słabo 
alkalicznych lub prawie obojętnych.

Doświadczenia z czystemi roztworami 
KC1, CaCl2 i MgCl2 doprowadziły do je 
dnakowych rezultatów, i tutaj roztwory 
zasadowe działały w wyższym stopniu 
trująco, niż roztwory kwaśne lub obo
jętne.

Z poprzednich badań Loeba wynikało, 
że trujące własności hypertonicznych roz
tworów na ja ja  zapłodnione mogą być 
zmniejszone przez wstrzymanie dostępu 
tlenu. Trujące własności roztworów hy- i 
pertonicznych zależą od tego, że wywo
łują one w ja ju  szereg przemian utlenia
jących, które w razie braku odpowied
nich warunków idą w szkodliwym kie
runku i niszczą życie. Z wstrzymaniem 
dostępu tlenu, procesy te będą w strzy
mane, i zarazem będzie usunięte ich dzia
łanie trujące. Loeb przypuszczał, że i 
trujące działanie chlorku sodu przez 
wstrzymanie dostępu tlenu zostanie zna
cznie zmniejszone.

Cały szereg doświadczeń potwierdził to 
przypuszczenie. Loeb usuwał tlen albo 
dodając nieznacznych ilości cyanku pota
sowego, lub też usuwał go przepuszcza
jąc strumień wodoru i następnie pozo
stawiając badany roztwór w atmosferze 
wodoru. Jeżeli teraz roztwór chlorku 
sodu był słabo kwaśny lub obojętny, to 
wstrzymanie dostępu tlenu nie mogło 
zmniejszyć trujących własności NaCl. 
Loeb tłumaczył to w taki sposób, że w 
razie nieznacznego zagęszczenia jonów 
wodorotlenowych sprawy utleniające od
bywają się niesłychanie powoli.

Jeżeli jednak wstrzymywano dostęp 
tlenu do roztworów zasadowych, w któ
rych procesy utleniające w jajkach od
bywały się bardzo szybko, to w braku 
tlenu procesy szkodliwe ustawały i ja jka 
mogły pozostawać bez szkody przez czas 
dłuższy w takich roztworach, a następ
nie przeniesione do wody morskiej mo
gły się normalnie rozwijać. Tymczasem 
te jaja, które leżały w tym roztworze w 
obecności tlenu, przeniesione do wody

morskiej po paru godzinach, już nie mo
gły się rozwijać.

Z powyższego wynika, że jony wodo
rotlenowe dlatego zwiększają własności 
trujące NaCl, że przyspieszają wogóle 
sprawy rozwojowe w jajkach, powodują 
szybsze tworzenie się niekorzystnych dla 
rozwoju połączeń ciał białkowatych z jo 
nami sodu. Jeżeli przemiany utleniające 
zostaną wstrzymane, to związki te two
rzyć się nie mogą i dlatego trujące wła
sności czystego roztworu chlorku sodu 
zostają usunięte. Jeżeli zaś przez za
gęszczenie jonów wodorotlenowych pro
cesy rozwojowe zostaną przyspieszone, 
to szybciej zostają wytworzone związki 
prowadzące do cytolizy, a co zatem idzie 
do śmierci jajek.

Witold Staniewicz.

EL E K T R O N  S Z T Y W N Y  CZY NIE- 
SZTYWNY? ELEK TRO M A GN E TY 
CZNY POGLĄD NA ŚWIAT A ZA

SADA RELATYWIZMU.

(Ciąg dalszy).

Pogląd elektromagnetyczny zaleca się 
swą prostotą i przedewszystkiem tem, że 

1 programem swym obejmuje najważniej
sze zagadnienia nauk matematyczno-przy
rodniczych. Z drugiej jednak strony pro
wadzi do konsekwencyi sprzeciwiających 
się starym, dobrze ugruntowanym zasa
dom. I tak sprzeciwia się on zasadzie 
relatywizmu. Zasada relatywizmu brzmi 
ja k  następuję: „Prawa, według których 
stan systemów fizycznych się zmienia, są 
niezależne od tego, do którego z dwu sy
stemów spółrzędnych znajdujących się 
względem siebie w ruchu względnym 
prostolinijnym jednostajnym, owe zmia
ny stanu odnosimy11 *). Wyjaśnię ją  
wpierw dla zjawisk mechanicznych. Dla 
mechaniki zasada relatywizmu je s t  pod-

') Sform ułow anie A. E insteina: „Zur E lek 
trodynam ik  bew egter K órper" A nnalen der P hy- 
sik 1905, p. 821.
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stawową. W  istocie: już zwykłe defini- 
cye ruchu ją  zawierają; „ruch“ ciała— 
tak się zwykłe określa—to zmiana poło
żenia jego względem otoczenia. „Abso
lutnego" ruchu, t. j. bez względu na oto
czenie, nie moglibyśmy ze zjawisk me
chanicznych spostrzedz i dlatego nie mo
żemy o nim mówić. Zjawiska mechani
czne, zachodzące w systemie ciał izolo
wanym *) od reszty świata, nie zależą 
od szybkości, z jaką  środek ciężkości 
owego systemu porusza się prostolinijnie 
jednostajnie względem reszty świata.

I tak  np. w wagonie pociągu kolejo
wego lub kajucie okrętu poruszającego 
się jednostajnie i prostolinijnie nie mo
żemy (o ile nie wyglądamy przez okno) 
po niczem poznać, czy i z jaką szybko
ścią pociąg lub okręt się porusza: przed
mioty spadają pionowo (względem wnę
trza wagonu), a więc tak samo jak  i w 
razie spoczynku wagonu, wahadła waha
ją  się również wr sposób zupełnie nor
malny i t. p. 2). Takim systemem ciał 
jest i kula ziemska poruszająca się w c ią 
gu roku dokoła słońca. (Ruch ten jest 
postępowy, translacyjny a nie obrotowy 
bo podczas niego wszystkie punkty zie- 
mi zakreślają drogi do siebie równole
gle). Wpływu ruchu ziemi dokoła słońca 
nie możemy też dostrzedz w żadnem zja
wisku mechanicznem. Ogólna zasada re
latywizmu żąda, aby niemożliwem było 
zapomocą zjawisk nie-mechanicznych kon
statować ruch, którego mechanika nie 
może skonstatować; zatem: „zjawiska fi
zyczne jakiegokolwiek rodzaju, czy to me
chaniczne czy to optyczne (a więc elek
tromagnetyczne), jakie zachodzą w syste
mie ciał izolowanym od reszty świata 
nie zależą od szybkości, z jaką  środek 
ciężkości owego systemu porusza się je 
dnostajnie prostolinijnie względem reszty

*) Pod. system em  ciał izolow anym  od reszty  
św iata rozum iem y system  ciał, na k tó ry  reszta 
św ia ta  nie w yw iera żadnego w pływu. Co p raw 
da, nie m ożem y dla żadnego system u dokonać 
zupełnej izolacyi, ale w każdym  razie izolacyę 
w  w ielk iem  przybliżeniu.

2) Tak te ż  i aeronauci porw ani przez w iatr, 
lecąc z nim  nieraz z olbrzym ią szybkpścią, nie 
odczuw ają zupełnie ruchu.

świata". Taki je s t  postulat ogólnej za
sady relatywizmu. Jest on tak oczywis
ty, że nieraz chciano go brać za prawdę 
apryorystyczną; dziś wiemy, że tylko do
świadczenie może zasadę jaką ugrunto
wać, ale też zasada relatywizmu w tylu 
wypadkach została stwierdzona, że tru 
dno nam przypuszczać, aby się mógł zna- 
leść jakiś od niej wyjątek. A jednak 
pierwotna teorya elektronów prowadzi do 
konsekwencyj sprzecznych z ową zasadą. 
Wiadomo z elementów fizyki, że dwa 
druty równoległe, w których płynie prąd 
w kierunku zgodnym, przyciągają się. 
Wyżej wyłuszczyłem, że kula naelektry- 
zowana poruszająca się jest równoważna 
z prądem. Wyobraźmy sobie dwie kule 
równoimienną elektrycznością naładowa
ne tak ustawione, że linia łącząca ich 
środki jest prostopadła do kierunku ru 
chu . postępowego ziemi dokoła słońca; 
kule poruszają się razem z ziemią i przed
stawiają dwa prądy równoległe o zgod
nym kierunku, zatem przyciągają się 
(chociaż bardzo słabo, bo szybkość ru
chu ziemi dokoła słońca je s t  bardzo ma
łą w porównaniu z szybkością światła), 
równocześnie jednak odpychają się jako 
równoimiennie naładowane ciała; odpy
chanie owo (elektrostatyczne) będzie z 
powodu przyciągania zmniejszone. Jeśli 
następnie te same dwie kule ustawimy 
tak, iż linia łącząca ich środki będzie ró
wnoległa do kierunku ruchu ziemi, to bę
dą one przedstawiały tylko jeden prąd, 
a więc przyciągania nie będzie, odpycha
nie elektrostatyczne nie będzie zmniej
szone. Różnica odpychania w obu w y
padkach dałaby nam wielkość przycią
gania dwu tych kul z powodu ruchu zie
mi dokoła słońca; a wszak ruch ten jest 
postępowy x). Zatem ze zjawisk elektry
cznych w systemie izolowanym (kula 
ziemska) moglibyśmy obliczyć wielkość 
szybkości prostolinijnej jednostajnej, z 
jaką się porusza środek ciężkości owego 
systemu (kuli ziemskiej) względem re
szty świata (względem słońca): sprzecz-

') Zm iany k ierunku i w ielkości szybkości 
ziemi dokoła słońca są tak  znikomo małe, że tu  
wcale w  grę nie wchodzą.
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ność z zasadą relatywizmu. Co prawda, 
owo przyciąganie je s t  tak małe, iżby go 
nie można było obserwować, je s t  ono 
mniejsze od błędów spostrzeżeń, podam 
jednak drugi przykład, dozwalający już 
na rozstrzygnięcie doświadczalne. W y
obraźmy sobie dwie stacye na ziemi A  
i B  tak położone, że linia je  łącząca jest 
równoległa do kierunku ruchu ziemi. Nie
chaj ze stacyi A  wyjdzie promień świe
tlny ku i? a stamtąd odbity przez zwier
ciadło niechaj wróci do A. Obliczmy ja 
kiego czasu na to światło potrzebuje. 
Teorya elektronów przyjmuje, że środo
wisko, w którem się rozchodzą fale elek
tromagnetyczne (a Mięć i światło) nie 
porusza się razem z ziemią !). Skutkiem 
tego światło potrzebuje do przebycia dro
gi z A  do B  czasu dłuższego, niż gdyby 
się ziemia (a z nią B) nie poruszała 
(wszak B  ucieka niejako przed światłem; 
gdyby się np. B  poruszała z szybkością 
światła, to promień z A  wysłany nigdy- 
by do B  nie doszedł); naodwrót dla prze
bycia drogi z B do A światło potrzebuje 
krótszego czasu niż w razie spoczynku, j 
boć A  porusza się ku światłu. Jednakże 
nadwyżka czasu w drodze z, A do B  nie 
je s t  równa zmniejszeniu czasu w drodze 
z B  do A, tak, że czas, do przebycia ca
łej drogi z A  do B  i następnie z B do A 
potrzebny, nie je s t  równy czasowi po
trzebnemu do przebycia tej samej drogi 
w razie spoczynku systemu A B\ odle
głość od A  do B  oznaczamy przez l, szyb
kość światła c, szybkość ziemi (a więc j  
i systemu A B) v, czas do przebycia dro- j 
gi z A  do A albo z B  do A — t ^  albo

') Że środow isko, w  k tó rem  się rozchodzi 
św iatło , t. zw. e te r  św ie tln y  nie porusza się ra 
zem z ziem ią, d o g o d z i aberacya św ia tła  gw iazd 
sta łych. Że e te r  w ogóle z poruszającem i się cia
łam i nie porusza się razem , dow odzi dośw iadcze
nie F izeaua, k tó ry  m ierzy ł szybkość św ia tła  w  
wodzie p łynącej i o trzym ał, że szybkość św iatła  
w  w odzie p łynącej j e s t  m niejsza niż sum a szyb
kości św iatłu  w  spoczyw ającej w odzie i szybko
ści v ody p łynącej. G dyby się e te r  poruszał z w o
dą płynącą, szybkość św ia tła  m usiałaby się w ła
śnie zw iększyć o szybkość w ody płynącej.

zatem czas do przebycia całej drogi z A 
do B  i następnie z B  do A tj,BA =

. . I I 2lc
— tjlB +  'bA — -----------  j-—“To-----o~ >

1 C ------V  C - J - W  C J —  V J

podczas gdy w razie spoczynku ów czas 
2 lwynosiłby . Lecz gdy weźmiemy

dwie inne stacye A', B' tak położone, że 
linia je łącząca je s t  prostopadła do kie
runku ruchu ziemi, to na czas tjf& jf 
ruch ziemi nie będzie mieć wpływu. Mo- 
żnaby zatem z tych dwu pomiarów 
i obliczyć szybkość ruchu ziemi,
ze zjawisk odbywających się na ziemi 
samej wbrew zasadzie relatywizmu. To 
doświadczenie można już wykonać (chociaż 
w innej nieco formie). Zostało też fakty
cznie przez Michelsona i Morleya *) naj
staranniej wykonane i - dało rezultat ne
gatywny, którego stanowczo nie można 
było przypisać niedokładności spostrze
żeń, bo czułość eksperymentu była tak 
wielka, że spodziewany efekt, choć mały, 
jednak przewyższał możliwe błędy spo
strzeżeń; gdyby istniał wpływ ruchu po
stępowego ziemi na przebieg zjawisk 
elektrycznych lub optycznych na ziemi, 
eksperyment Michelsona i Morleya byłby 
go niezawodnie okazał; że go nie okazał, 
to dowód, że wpływ taki nie istnieje.

Doświadczeniu każda teorya musi się 
poddać; tak i H. A. Lorentz, twórca te 
oryi elektronów, zmodyfikował swą teoryę 
wprowadzając cały system hypotez 2) 
zdających sprawę z ujemnego rezultatu 
doświadczenia Michelsona 3). Nie mogę 
tu wchodzić bliżej w owe hypotezy i ich 
uzasadnienie, wystarczy podnieść jednę

*) Co do bliższych szczegółów odsyłam  do 
arty k u łu  w  „W szechśw iecie11 z 1908 r. d-ra E. 
M arxa „O granicach postrzegania w  przyrodzie*.

2) Zob. w yżej cy tow any  arty k u ł d-ra M arxa 
w „ W szechśw iecie“.

3) H ypo tezy  L orentza znalazły dobre uzasad
nienie fizyczne w  ogólnej teo ry i relatyw izm u
A. E inste ina  („Zur E lektrodynam ik bew egter
K orper" Ann. d. P h y sik  1905). N iedawno H .
M inkowski (w „G ottinger N achrich ten“ 1908,
1 zeszyt) dał nader piękne uzasadnienie m atem a
tyczne hypotez L oren tza i teory i E inste ina . Za
sadę rela tyw izm u dla elektrodynam iki nazyw ają
obecnie ogólnie „zasadą Lorentzow sko-Einstei- 
now ską”.
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z nich dla nas najważniejszą: oto Lorentz 
widzi się zmuszonym zrezygnować ze 
„sztywnego" elektronu; przyjmuje on, że 
elektron z powodu ruchu deformuje się, 
kula zamienia się w elipsoidę spłaszczo
ną '(w kierunku ruchu). Widzieliśmy wy
żej, że taki elektron dający się odkształ
cić, oprócz energii elektro magnetycznej, 
musi jeszcze zawierać energię potencyal- 
ną elastyczną—sprzecznie z poglądem 
elektromagnetycznym; z drugiej strony 
„sztywny" elektron prowadzi do sprze
czności z zasadą relatywizmu. Mamy 
zatem do wyboru: pogląd elektromagne
tyczny czy zasada relatywizmu? I jedna 
i druga leorya ma swoich gorących zwo
lenników i obrońców; na zjeździe przy
rodników niemieckich przed 3-ma laty 
Sommerfeld wyraził przypuszczenie, że 
bezwzględnymi zwolennikami poglądu 
elektromagnetycznego są fizycy poniżej 
lat 40, wszyscy starsi zapewne przychy
lają się raczej do zasady relatywizmu. 
Dziś sprawy stoją nieco inaczej. Roz
strzygają bowiem w tych rzeczach nie- 
lylko osobiste sympatye ale — doświad
czenie.

Wskażę teraz, jak  doświadczenie w spo
sób prawie bezpośredni może rozstrzy
gnąć pomiędzy jedną teoryą a drugą. 
Powiedzieliśmy wyżej, że istotną różnicą 
pomiędzy masą elektro-magnetyczną a 
masą zwykłą jest to, iż masa zwykła jest 
dla danego ciała ilością stałą, gdy tym
czasem masa elektromagnetyczna wzra
sta z szybkością ciała, jest funkcyą szyb
kości. Wprawdzie ów przyrost masy dla 
małych szybkości jest znikomo mały, je 
dnakże w promieniach p ciał promienio
twórczych posiadamy cząstki lecące z tak 
wielką szybkością (od a/3 do s/10 szybko
ści światła), że w tych drobnych ciał
kach można zauważyć zależność masy 
od szybkości. Prawo wyrażające ową 
zależność masy od szybkości przewidzia
ne przez teoryę je s t  inne, gdy wprowa
dzamy elektron „sztywny1*, a inne dla 
elektronu odkształcającego się (przybie
rającego z powodu ruchu kształt elipso
idy). Dla elektronu sztywnego prawo to 
wyraża się w następujący sposób:

— » o a + K D + f e ) * + ^ ) ,+ . . . ) 1)
gdzie m oznacza masę elektronu porusza
jącego się z szybkością v, m0 masę tego 
samego elektronu w spoczynku (lub dla 
bardzo małych szybkości, wobec których 
jeszcze zmienności masy nie można za
uważyć), a c szybkość światła. Dla elek
tronu odkształcającego się w sposób, j a 
kiego wymagają hypotezy Lorentza, le
orya przewiduje wzór:

m0m =  -7—— = —7

( ń - a y >
Jak widzimy, masa elektronu sztywnego 
jest inną funkcyą szybkości niż masa 
elektronu niesztywnego; jeśli ową funk- 
cyę znajdziemy doświadczalnie, to mo
żna będzie stwierdzić, czy funkcyą ekspe
rymentalnie znaleziona zgadza się z j e 
dną z teoretycznie przewidzianych. Tak 
więc możliwe jest rozstrzygnięcie do
świadczalne pomiędzy teoryą sztywnego 
a niesztywnego elektronu, pomiędzy czy
sto elektromagnetycznym poglądem a za 
sadą ogólną relatywizmu.

Rozpatrzę tu pokrótce metody doświad
czalne pomiarów masy elektronów w za
leżności od ich szybkości, zanim podam 
rezultaty ostatnich pomiarów w tym kie
runku zrobionych. Pierwsze pomiary m a
sy elektronów robiono na promieniach 
katodalnych. Wiadomo, że są to cząste
czki odjemnie naładowane, lecące w ru r 
kach próżnych od katody w polu elek- 
trycznem, wytworzonem przez elektrody, 
z szybkością dochodzącą ł/3 szybkości 
światła. Za zbliżeniem magnesu odchy
lają się one od swej drogi, tak samo za 
zbliżeniem płyty naelektryzowanej; kie
runek i wielkość owych odchyleń są 
oznaczone przez następujące dwie regu
ły: w polu elektrostatycznem działa na 
elektron siła mająca kierunek równole
gły liniom siły pola elektrostatycznego

*) W zór podany w  tekścio je s t wzorem na 
masę t. zw. podłużną,. In n ą  je s t  masa elektronu, 
gdy porusza się prostolinijnie a inną, gdy  z d ro 
gi prostolinijnej zbacza. W  ty m  drugim  w ypad
ku m ów i się o masie „transw ersalnej" (poprze
cznej).



28 WSZECHŚWIAT JM® 2

a wielkość proporcyonalną do ładunku 
elektronu i natężenia pola elektrostaty
cznego, w polu magnetycznem zaś działa 
na elektron siła prostopadła do kierunku 
ruchu elektronu i do kierunku linii siły 
magnetycznej, a wielkość zależy od szyb
kości i ładunku elektronu, od natężenia 
pola magnetycznego i kąta, jak i tworzą 
linie siły magnetycznej z kierunkiem ru 
chu elektronu.

J . L . Salpeter.
(Dok. nast.).

I

Al<ademia Umiejętności.
III. W yd z ia ł m atem atyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 7  grudnia 1 9 0 8  r.

Przewodniczący: D yrektor E. 'Janczewski-

Czł. J .  Niedźwiedzki p rzedstawia rozpra- j 
wę własną p. t. „O nowym g a tu n k u  ostryg  
mioceńskich: Ostrea L eopo li tana“ .

Podaje  tu ta j  opis sko rup  ostrygi, w ystę- j  
pującej nierzadko w u tw o rach  m ioceńskich ! 
Galicyi, zwłaszcza okolicy Lwowa. O s tryga  
ta  poniekąd już  d o ty c h c z a s—pomimo b rak u  
opisu— była pod powyższą nazwą cy tow ana 
jako  odrębny g a tu n ek ,  k tó rego  okazy z re 
sz tą  łączono z Ostrea  cochlear Połi, chociaż 
to  łączenio nie ty lko  morfologicznie je s t  
nieuzasadnione, ale stajo się też p rzyczyną  | 
b a łam uc tw  dla s tra tygraf ii  m iocenu galicy j
skiego.

Ozł. J .  Niedźwiedzki zdaje spraw ę z roz
p raw y  p. dr. W. F r ied b e rg a  ze Lw ow a p. t.: 
„Rodzaj T u rr i te l la  w miocenie ziem pol
skich".

P .  P r ied b e rg  opracował rodzaj ślimaków i 
Turr i te l la ,  znajdujący  się wcale obficie w 
miocenie ziem polskich, na podstaw ie zbio
rów w łasnych, Muzeum Dzieduszyckich, zbio
rów Komisyi Pizyograficznej i innych. Ka- : 
żdy g a tu n e k  został opisany i przedstaw iony j  

na tablicy. N a  ziemiach polskich znajdują  j 
się n as tęp u jące  ga tunk i:  T . tu r r i s  Bast., T. : 
Archimedis Brong., T. dertonensis  May., T. 
P y th ag o ra ica  Hilb., T. R abae  Niedź., T. 
Dcieduszyckii M. Łom ., T . holubicensis n. j 
sp., T. p ul cli r  a n. sp., T. b icarinata  E ichw ., 
T. suban g u la ta  Brooc., T. t r ic in o ta  Bors., 
T. Bieniaszi n. sp., T. m u łt ico s ta ta  n. sp.

Ozł. J .  Morozewicz przedstaw ia  rzecz wła
sną p. t.: „O haczetynie  z B onarki pod K ra 
kowem ".

W  łomach m arg lu  kredow ego, eksploato- i

w anych  do fabrykacyi cem entu , odkry to  nie
wielkie złoże białej na tura lnej parafiny o 

I składzie chemicznym 0 38H 7S, p. topi. 79°, c. 
wł. 0,961. Nadzwyczajna czystość tego wę
glowodoru, zwanego w mineralogii haczety- 

I nem, pozwoliła na oznaczenie jego s ta łych  
optycznych . Trzy główne spółczynniki Na
łam ania  światła: a = l , 5 1 8 ,  [3=1,523, 7 = 1 ,5 8 8 ;  
ką t  osi optycznych: 2 V c = 3 3 ° 7 '  (Na); dys- 
persya  osi optycznych: 2V-j-j— 2 V u = l 0 18'. 
Pierwsza dwusieczna c biegnie prostopadle 
do blaśzkowatości tego minerału, k tóry  na 
podstawie dw usym etryczności obrazu in te r 
ferencyjnego musi być zaliczony do uk ładu  
rombowego.

Czł. Browicz przedstawia rozprawę p. 
Adolfa Macieszy p. t.: „Znaczenie przewodu 
pokarmowego w powstawaniu pylicy p łuc  
i organów jam y  brzusznej“, w ykonaną w Za
kładzie Patologii Ogólnej U n iw ersy te tu  J a 
giellońskiego, pod k ierunkiem  prof. d-ra K. 
Kłeckiego.

P. Maciesza karmił myszy dorosłe i mło
de, świnki morskie dorosłe i młode oraz do
rosłe psy jadłem, zmieszanem z sadzą, dro- 
bnosproszkowanym węglem lub karminem. 
Badania  mikroskopowo ścian jelit, krezki, 
gruczołów krezkowych, w ątroby, śledziony, 
nerek  i szpiku kostnego powyższych zwie
rzą t  nie wykazały w ty c h  organach obec
ności pyłków  wprowadzanych do przewodu 
pokarmowego naw et przez bardzo długi okres 
czasu (około dw u lat). Nieznaczna ilość p y ł 
ków znajdowanych w kom órkach pylicowych 
w p łucach myszy i młodych świnek pocho
dzi, zdaniem autora , z przewodu oddecho
wego; w ybitną  zaś pylicę p łuc  i gruczołów 
oskrzelowych dorosłych świnek oraz psów 
należy t łum aczyć obecnością pyłków, k tóre  
się tam  dostały  były jeszcze przed wzięciem 
zwierząt do doświadczeń.

A u to r  na podstawie w yników badań swo
ich, oraz wyników badań innych badaczów, 
w ysnuw a wniosek, że pylica p łuc  i g ruczo
łów oskrzelowych powstaje wyłącznie za po
średnic tw em  dróg oddechowych.

Pylica  zaś organów jam y  brzusznej po
w staje  zwykle w sku tek  przedziurawiania py- 
licowemi gruczołam i oskrzelowemi ścian du 
żych  naczyń krwionośnych płuc  (W eigert)  
oraz w sku tek  przenikania pyłków węgla 
w prost do krwiobiegu przez znikające ścia
ny  naczyń krwionośnych w płucach u  łudzi 
s ta rszych  z rozedmą dłuc (Arnold, Ohkubo). 
Przewód pokarm ow y ty lko  w ty c h  nielicz
n y ch  p rzypadkach  może mieć znaczenie w 
sprawie powstawania  pylicy organów jamy 
brzusznej, kiedy g ruczoły  krezkowe są p y 
licowe.

Ozł. Kostanecki przedstawia rozprawę p. 
A d. Macieszy p. t.: „O wrodzonych, nad
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miernie rozszerzonych otworach ciemienio
w ych (foramina parietalia) u  ludziK.

P. M. opisując dwa przypadki własne nad
miernie rozszerzonych otworów ciemienio
w ych  na  czaszkach ludzkich, opisuje je d n o 
cześnie 20 dotychczas znanych w piśmien
nictwie podobnych przypadków. Następnie, 
opierając się na wynikach obserwacyj wła
snych, zrobionych na  150-ciu czaszkach nor
m alnych oraz uwzględniając 22 przypadki 
czaszek, posiadających nadmiernie rozszerzo
ne otwory ciemieniowe, w ysnuw a wnioski 
następujące:

Nadmiernie rozszerzone otwory ciemienio
we (średnica 0,4— 3,6 cm) spotykają  się nie
zmiernie rzadko, dotychczas bowiem znane 
są zaledwie 22 czaszki, posiadające takie 
otwory.

Otw ory ciemieniowe prawidłowe, mające 
średnicę dochodzącą do 0,2 cm, spotykają  
się w 75°/o czaszek ludzkich obustronnie, lub 
ty lko po jednej stronie.

O tw ory ciemieniowe o średnicy dochodzą
cej do 0,4 cm spotykają  się bardzo rzadko.

Pow stan ie  nadmiernie rozszerzonych otwo
rów ciemieniowych p. M. t łum aczy  zgodnie 
z innym i badaczami zahamowaniem rozwoju 
kości ciemieniowej wr tem miejscu, w k tó -  
rem  zwykle tworzą się te  otwory. P rzyczy
na zaś powstrzym ania rozwoju kości ciemie
niowej dotychczas nie je s t  znana.

Sekre ta rz  przedstawia nadesłaną przez czł, 
W ł. Gosiewskiego rozprawę jego własną p. t.: 
„ 0  średniej ary tm etycznej i o prawie G aus
sa prawdopodobieństwa b łęd u “.

Od dość dawna, zwłaszcza od czasu za
rzutów  podniesionych przez Józefa B e r tran 
da przeciw zasadom teoryi błędów Gaussa, 
próżne są usiłowania, o ile autorowi wiado
mo, zajęcia w tym  przedmiocie stanowiska 
wolnego od wszelkiej wątpliwości. Zdaje 
się naw et jakoby  ju ż  całkiem wyrzeczono 
się myśli ustanow ienia  teoryi błędów geom e
trycznie  ścisłej; natom iast wielu z pomiędzy 
uczonych  sądzi, że zadania prak tyczne , p rzy 
wiązane do teoryi błędów, są raczej n a tu ry  
mieszanej, t. j. doświadczalnej i teo re tycz
nej, aniżeli czysto teoretycznej.

Pom ijając  tę  osta tn ią  kwestyę, p. Gosiew
ski ogranicza się ty lko  do udowodnienia tez 
nas tępu jących :

1 ) pos tu la t  średniej a ry tm etycznej je s t  w 
g runc ie  twierdzeniem, k tó re  znajduje się po 
za rachunk iem  prawdopodobieństwa;

2) prawo Gaussa jes t  ty lko wynikiem 
twierdzenia średniej a ry tm etycznej  i reguł 
rac h u n k u  prawdopodobieństwa.

Czł. W itkow sk i przedstawia rozprawę p. 
d-ra Stanisława Lorii p. t. : „Badania nad 
dyspersyą  światła  w gazach. I. Dyspersya 
w  ace ty len ie  i m etan ie".

Światło  lam py N erns ta ,  • rozszczepione w

aparacie spektralnym , pada jako wiązka ró 
wnoległa i jednorodna w in te rfe rom etr  ty p u  
Michelsona, ustawiony w położeniu zerowem. 
Długość fali tego światła można zmieniać w 
sposób ciągły od czerwieni do fiołetu W  obu 
ramionach in terferom etru  znajdują się ru ry  
50,73 cm długie i około cm szerokie, po
łączone z pompą rtęciową.— Do jednej z nich 
prowadzi przewód, w k tó ry m  znajduje się 
manom etr  w kształcie litery U, zaopatrzony 
w podziałkę milimetrową.

Początkowo wypróżnia się ru ry ,  przepłó- 
kane uprzednio badanym  gazem tak  wysoko, 
aż w ru rc e  katodowej, umieszczonej w prze
wodzie prowadząc3'm  do pompy, zniknie zu 
pełnie świecenie gazu. Następnie  wpuszcza 
się do jednej z ru r  badany gaz i liczy p o 
woli przez włos lune ty  przechodząoe prążki. 
Jeśli N  oznacza liczbę ty c h  prążków, p  ró 
żnicę s tanu  m anom etru  z początkiem i z 
końcem doświadczenia (zredukowaną do 0°C), 
t tem p era tu rę  ru ry ,  X długość użytego św ia
tła, l długość podwójną ru ry ,  a. spółczynnik 
rozszerzalności gazu, wówczas n0.7e0 oblicza 
się ze związku

n 1 =  760 (L +  a *)
Zmieniając w sposób ciągły długość fali X 
i licząc wywołane przez to przesunięcia prąż- 

. . d N
kow, o trzym uje się - y ,  a ze związkuttA

dn 760 ( l - | - a ż )  ( d N
 J l  l ^ + X d \

wylicza się «0,760 dla pięciu p u n k tów  w wi
dmie.

Z pomiarów otrzymano:

D l a  m e t a n u D l a  a c e t y l e n u

X.10—5 cm "01700 X.10—5 cm n0>7G0

0,585 1,0004404 6,708 1,0005604

0,375 1,0004411 6,375 ' 1,0005627

5,935 1,0004435 5,896 1,0005651

5,718 1,0004454 5,709 1,0005663

5,290 1,0004478 5,461 1,0005698

Czł. Rostafióski zdaje sprawę z rozprawy 
p. Z. W oycickiego p. t.: „Obserwacye nad 
zjawiskami wzrostu, regeneracyi i rozmnaża
nia się wśród n iek tórych  wodorostów zielo
nych  w hodowlach pracow nianych i pod 
wpływem  gazu  świetlnego*.

W  r. 1901 w następstw ie badan Neljubo- 
wa, a następnie  Maksymiliana Singera i Os-
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walda R ich te ra  z r. 1903 okazało się, że 
w pływ  powietrza naszych  pracowni musi 
być  b rany  pod uw ag ę  we wszelkich doświad
czeniach w ykonyw anych  w pokojach  oświe
t lanych  gazem, gdyż zdaniem ostatn iego z 
p rzy toczonych  autorów : „wir a rbeiten  im
L abora to r ium  meist m it k ra n k e n  Pflanzen4'. 
A ni jedno  z do tychczasow ych badań  jednak  
nie uwzględniało czynnika  tego  dla roślin 
b y tu jący ch  w głębi wody, dla życia  osłonio
nego przed bezpośredniem  działaniem jego 
mniej lub więcej g ru b ą  jej powłoką. A u to r  
p ragnąc  chód w części w ypełnić  tę  lukę, 
przedsięwziął niniejszą pracę, k tó re j  wyniki 
s treścić  można jak  następuje:

1) Pośród wodorostów naszych  hodowli 
p racow nianych  zauw ażyć można szereg na- [ 
der c iekaw ych zjawisk, k tóre  na zasadzie 
do tychczasow ych naszych wiadomości inaczej | 
objaśnić się nie dają, jak  ty lko  wpływem 
pow ietrza  pokojów oświetlanych zapomocą 
gazu.

2) Zjawiska te  u  pew nych  ga tunków  
Spirogyra  wyrażają się przez naruszenie p ro
cesów morfogenetycznych, prowadzących do 
w ytw arzania  przerostów chwy tn ikow atych .

3) Równolegle z niemi odbywają się też 
i zmiany wewnętrzne, wyrażające się w roz
padzie chloroplastu  i osadzania  się białko- 
tan inow ych związków w postaci d robnych 
fizoidalnych utworów.

4) Tego rodzaju zwyrodnienie poszcze
gólnych energid  nici wywołuje rozpadanie j  
się ty ch  o s ta tn ich  na g ru p y  hormogonialne, 
albo naw et na pojedyńeze komórki, zdąża
jące  do regeneracy i  osobnika.

5) R egeneracya  ta  u  n iek tó rych  g a tu n 
ków sk rę tn ic  nie odbywa się jednak  norm al
nie, lecz towarzyszą jej przerosty , w y s tę p u 
jące  najczęściej na krańcow ych  komórkach 
odradzającej się nici.

6) Pow olne zwyradnianie  i nas tępne  w y
zbywanie się przez nici tego  rodzaju zm ar
nia łych  elem entów przem aw ia stanowczo na 
niekorzyść c h a ra k te ru  chw ytn ikow ego wy- 
rostów.

7) Hodowle prowadzone w wodzie, przrz  
k tó rą  przepuszczano gaz świe tlny , w ykazują  
wśród sk rę tn ic  chemomorfozy tego  samego 
rodzaju, jak  powyżej opisane zjawiska.

8) Nie w szystkie  g a tu n k i  rodzaju Spiro
g y ra  tworzą pod w pływ em  gazu  świetlnego 
tak ie  pseudo-ohw ytn ik i;  być może, że w ynik  
tak i  należy przypisać tem u , że dla w yw o
łania ich należy rozporządzać minimalnemi 
dozami wobec m aksym alnego  czasu ich dzia
łania.

9) Doświadczenia, o ile się zdaje, p rze
mawiają raczej za tem , że patologiczne zja
wiska, wywołane przez gaz świetlny, u  j e 
dnych  sk rę tn ic  działają nie ty lko  na  treść  
wewnętrzną, lecz k ładą też swe p iętno i na

ksz ta ł tach  komórek, u  innych  zaś ogran i
czają się wyłącznie ty lko  do pierwszej.

10) Gladophora fracta  var. horrida w p ra 
cowniach naogół t rzym a się daleko od s k r ę 
tn ic  odporniej.

11) Pod w pływ em  gazu  świetlnego tw o 
rzy ona aplanospory przeznaozone do rege
neracy i i propagacyi organizmu.

12) Aplanospory te tworzą jednak  nowe 
nici ty lko  w tym  przypadku, gdy im od
świeżamy wodę; pozostawione w wodzie g a 
zowanej, giną.

13) W niek tó rych  razach podczas po
wstawania aplanospor można w nich zauw a
żyć silną redukcyę  ilości jąder  drogą ka
ry  oga mii.

14) Budowa jąder  w aplanosporach w y 
pełnionych szczelnie, podobnież ja k  i akine- 
ty , skrobią, różni się wielce od budowy j ą 
der  kom órek w egeta tyw nych .

15) Wyrzucanio nazew nątrz  aplanospor 
odbywa się w tenże sam mniej więcej spo
sób, jak  i uwalnianie pływek, t. j. drogą 
śluzowania i pęcznienia błon, co rozwija siły 
niezbędne do w ypchnięcia ty ch  organów 
p ro p a g a c j i  z łona komórek m acierzystych.

Czł. Marchlewski przedstawia rozprawę p. 
S tanisława Kozłowskiego p. t.: „O s tosun
k ach  zasad m inera lnych  do kwasów w p ra 
widłowym moczu ludzkim ".

W y k ry c ie  przez Bądzyńskiego i jego 
współpracowników R. Gottlieba, K P an k a  
i St. Dąbrowskiego wśród przetworów p r z e 
miany białka w u s tro ju  całej g ru p y  nowycli 
związków chemicznych, zawierających wszy
stk ie  piorwiastki, z k tó ry ch  składa się biał
ko, a więc także azot i s i a r k ę - k w a s ó w  p ro 
te inow ych oraz okoliczność, że związki te  są 
wyraźnemi kwasami i to prawdopodobnie 
wielozasadowemi, w ysunęły na tu ra ln y m  bie
giem myśli py tanie , jaką  rolę odgryw ają w y 
mienione związki w wiązaniu i w yprow adza
n iu  zasad m ineralnych z ustroju. W prze
konaniu, że zjawiska te znajdą wyraz w sk ła 
dzie moczu, p. Kozłowski postanowił poddać 
badaniu  stosunki wydzielania mineralnych 
zasad i kwasów w moczu ludzkim.

N a podstawie dzisiejszego s tanu  wiadomo
ści o składzie mnczu, zdawało się uzasadnio- 
nem przypuszczenie, że gdy  oznaczymy ilość 
wszystkich zasad m inera lnych  zaw artych  w 
moczu z amoniakiem włącznie, a z drugiej 
s trony  wszystkich  kwasów m ineralnych, j a 
ko też kw asu  moczowege, kw asu  hippuro- 
wego, kwasu szczawiowego, kwasów t łu sz 
czowych lo tnych  i innych w małej ilości w 
moczu spo tykanych  kwasówT bezazotowych 
szeregu arom atycznego czyli kwasów w yc ią 
g u  eterowego, albo też gdy określimy ró
wnoważniki ty ch  zasad oraz w szystkich  wyr- 
mienionych kwasów i wyrazimy je  w spo- 

, sób jednolity , to je s t  np. w gram ach  sodu
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(Na), to  z różnicy między równoważnikiem 
zasad m ineralnych a równoważnikiem kw a
sów pozostanie pewien nadm iar zasad w p o 
rów naniu  z kwasami, k tó rym  wyrazi się ró
wnoważnik kwasów proteinowych.

P. K. poddał badaniom tak im  w 4-ch do
świadczeniach mocze 3-ch osób oddane w 
rozm aitych w arunkach  żywienia, po dyecie 
przeważnie mięsnej (2 dośw.), mieszanej i 
mlecznej.

Tylko w dwu doświadczeniach, m ianowi
cie ty lko  po dyecie mięsnej, przeważały7 w 
moczu zasady mineralne nad kwasami, k tó 
rych  równoważniki oznaczono. Przew aga ta  
wyraziła  się mianowicie w jednem z ty c h  
doświadczeń równoważnikiem równym 3,4206 
g  Na, w d ru g iem — ilością 3,3416 g Na.

Po dyecie mlecznej wynik  różnicy między 
równoważnikiem zasad i równoważnikiem 
kwasów by ł zupełnie inny. W  tym  przy
p a d k u  brakło zasad do zobojętnienia nie ty l
ko kwasów prote inow ych, kw asu  moczowego 
i kwasów w yciągu  eterowego, lecz naw et 
części kwasów mineralnych. Deficyt ten w y
rażał się liczbą 1,6987 g  Na.

R ezu lta t  o trzym any  z dyetą  mięsną w y 
padł jak b y  pośrodku między temi dwoma 
krańcowem i wynikami.

W  dyecie mięsnej wytwarzają  się kwasy 
proteinowe, ja k  to wynika z badań Gawiń
skiego, w Większej ilości niż w dyecie m le
cznej. W ytw orzone w nadmiarze kwasyr w y
prowadziły  z u s tro ju  większą ilość zasad, 
k tó re  organizm -miał w zapasie z dyety ,  k tó 
ra poprzedzała dye tę  mięsną.

W  doświadczeniu z dyetą  mleczną i m ie
szaną kwasy, do k tó rych  zobojętnienia b ra 
kło zasad m ineralnych z amoniakiem w łącz
nie, zobojętnione były  niewątpliwie przez 
jakieś zasady organiczne. Zasady organiczne 
bra ły  udział w zobojętnianiu kwasów i w 
moczach z d y e ty  mięsnej.

Zasady organiczne wytw arzają  się więc 
najwidoczniej stale podczas przemiany biał
ka w  u s tro ju  i mają niepośledni udział w 
zobojętn ianiu  kwasów, k tó re  przez przem ia
nę tegoż białka powstają.

S topień kw aso ty  moczu je s t  ty lko  dale
kim w yrazem  powiększonego w ytw arzania  
kwasów w ustro ju .  Kwasota moczu nie za
leży wyłącznie od wydzielania kwasów mi
nera lnych  (fosforowego i siarkowego), oraz 
kw asu  moczowego i innych  prostych  kw a
sów organicznych, lecz głównie od wydzie
lania kwasów pro teinow ych; nie pochodzi on 
także, a przynajmniej niewątpliwie nie p o 
chodzi zawsze, ja k  to wynika ze stosunków, 
jakie  zachodziły między ilością kw asu  fosfo
rowego a kw asotą  moczu w doświadczeniach 
au to ra  z d y e tą  m ięsną,— od kw aśnych fosfo
ranów potasowcowych.

P raca  ta  została w ykonana w Zakładzie

chemii lekarskiej U n iw ersy te tu  lwowskiego, 
pod kierunkiem prof. d -ra  St. Bądzyńskiego.

KRONIKA NAUKOWA.

Znaczenie biologiczne srebrzystego po
łysku łusk u ryb. R yby  ubarwieniem swo- 
jem bardzo dobry dają nam przykład przy
stosowania ochronnego; grzbiet ich szary do
stosowany do barwy dna rzek lub stawów, 
stanowi barwę ochronną, gdy spoglądamy 
na nie z góry, białawe ubarwienie ich s tro 
ny brzusznej u tru d n ia  nieprz3Tjacielowi, spo
glądającemu na nie z dołu, ich dostrzeżenie, 
bo wtedy ubarwienie jasne ich powierzchni 
brzusznej na tlo światła  słonecznego również 
ochronnem się staje. Ciemne jednostajne 
ubarwienie zauważyć można u  ryb  żyjących 
w namule; ochronne, zazwyczaj pstre, u b a r 
wienie spotykam y u  ryb żyjących wśród raf 
koralowych lub roślin — a w każdym przy
padku jes t  ono znakomicie przystosowane 
do barw y otoczenia. O w srebrzysty  połysk 
łusk  u ryb  powoduje osadzanie się k rysz ta 
łów guaninianu wapniowego na powierzchni 
ł u s k —a mimo, że fakt ten  je s t  tak  powsze
chny u  całej g rom ady— nie miał dotychczas 
swego w ytłum aczenia  w świetle walki o by t. 
Połysk ten , zdawaćby się mogło, je s t  czemś 
bardzo niekorzystnem dla osobnika, bo jako  
wyraźnie rzucający się w oczy nie ty lko nie 
chroni lecz łatwo zdradza obecność ryby. 
W . Kapelkin stara  się wykazać, że rzecz ma 
się wręcz przeciwnie— bo po łysk  ten  w r a 
zie natura lnej pozycyi zwierzęcia staje się 
dla niego ochronnym — a rozwiązanie całej 
zagadki widzi w optycznej własności wody 
silnego załamywania światła. Jeślibyśm y z 
pod wody, której powierzchnia jes t  w zu
pełnym  spoczynku spoglądali w górę — wi
dzielibyśmy nad sobą przeświecające obłoki. 
Inaczej rzecz się ma, gdy powierzchnia wo
dy faluje, wówczas przed okiem obserwato
ra  przeciągają fale w postaci srebrnych  pa
sów, a pomiędzy niemi prześwieca białawo 
światło dzienne. P rzepływ ająca prostopadle 
nad obserwującym ryba  łudząco przypom i
na białe smugi obłoków przez białą barwę 
swej brzusznej strony, a sku tk iem  tego s ta 
je  się niedostrzeżoną dla swych poniżej że
rujących  wrogów. Co więcej, o ile je s t  to  
ryba  drapieżna, może sama niespostrzeżona 
doskonale śledzić ru ch y  swej ofiary na dnie 
wody. Połysk ów srebrzysty  w ystępuje  z 
reguły  na brzusznej stronie boków ryby  co 
znowu, o ile z pewnej odległości obserwuje
my jej ruchy , podobną ją  czyni do srebrzy
s tych przep ływ ających  fal wody. Spotyka-
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m y także  pewne ry b y  z połyskiem złocistym 
np. karp , karaś, lin; zamieszkują one jednak  
przeważnie wody stojące lub  p łynące  wolno, 
k tó re  same, sk u tk iem  zawieszonych w nich 
cząstek  organicznych, posiadają barwę żółtą 
lub  złocistą. P. Kapelkin dla poparcia sw e
go objaśnienia wskazuje, że po łysku  srebrzy
stego  nie posiadają ry b y  żyjące na  dnie rzek 
i stawów, a także  przeważna część ryb  za
m ieszkujących  głębie mórz je s t  jednosta jn ie  '

[ czarno ubarwiona. Oo do ryb głębinowych, 
posiadających ów połysk srebrzysty , skłania 
się k u  przypuszczeniu, że należą one do g a 
tunków , k tó re  żyły do niedawna u  [po
wierzchni i s tąd  zawędrowały w głębie—nie 
mogły więc jeszcze zatracić owej bezużyte
cznej właściwości.

J. Gr.
(Biol. Contralbt.) ■

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od 21/XII do73l/XII 1908 r.

{Ze spostrzeżeń na S tacyi M eteorologicznej Centralnej przy M uzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
zi

eń

Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość. 700  mm~\-

Te ni peratura w st. Cels.
Kierunek i prędk. 

wiatru w «i/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )

« 3
H -o 
3 5 tr> g-

mm

UW AGI

7 r. l p . 9 w. 7 r. 1 p. o I . !J W. jNajw. Najn. 7 r. l p . 9 w. 7 r. | 1 p. 9 w.

21 62,3 62,2 63,0 0,7 1.0 1,0 2 ,0  0,2 N , n 3 N, 10 1 0 = 1 0 = —

22 64,0 61 ,0 64,2 0 ,4 1,5 1.6 1,8 0,2 n 4 n 2 Ni 10== 1 0 = 1 0 = —

23 63,7 62,8 61,4 0 ,4 - 0 , 2 1,0 2 ,0  - 1 , 0 n 2 n 2 SW 3 1 0 = 1 0 = 10 —

24 59,1 57,6 54,8 - 0 , 8 - 0 , 6 - 2 , 0 1,3]— 2,5 w 3 w, N W S 1.0 1 0 = lO iS 0 ,4 7 a.

25 50,9 48,8 4(5,9 - 2 , 3 - 0 , 8 - 0 , 2

OO.1<M.i W 5 w . n w 5 1 0 * 1 0 # 1 0 * 1 ,4 #  c a ły  d z ie ń  dr.

26 4(5,9 47,2 48,8 - 5 , 0 - 6 , 4 -10,2 - 0 ,2 - 1 0 ,5 N , n 3 5 O l 1

27 50,6 50,7 52,7 -13,2 11,3 -15,3 - 9 ,6 - 1 6 ,0 N, n 2 n e 3 2 0 4 0 —

28 54,2 53,8 55,0 -18,5 -15,0 -17,6 -1 4 ,8 -1 9 ,0 N E 3 n e 4 n e 5 2 O l 1 —

29 56,4 55,4 54,9 -18,8 -14,6 -16,6 -14,4  -19,2 E , e 7 e 9 1 0 8 1 0,1 #  z  n o c y .

30 53,6 53,8 59,2 17,0 -13,0 -13,3 -12,6 -18,0 e 9 E,7 n e 14 1 0 # 1 0 # 1 0 * 0,8 *  c a ły  d z ie ń  dr.

31 64,2 66,3 (>9,4 -13,5 •12,3 -11,1 -1 1 ,0 -1 4 ,2 E s E c e 3 1 0 # 1 0 # 10 0,1 *  7 a.; 1 p.

Śre
dnie 56,9 56,6 57,3 -8 ,°0 -6 ,°4 -7 ,°5 -5 ,°1  -9,°3 3,4 4 ,8 4,5 7,3 7,6 7,5 —

Stan średni barometru za dekadę T/3 O  r.—|—1 p “ |“ 9 w.) =  750,9  mm 

Temperatura średnia za dekadę: , / 4 (7 r. | 1 p-“j~ 2 X ^  w ) = — 7°,4 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  3,1 mm

T E E Ś ć  N U M ERU . H. Poincare . Twórczość m atem atyczna, tluin. m. h. b.—O przyczynach 
tru jący ch  -własności czystego  roztw oru  chlorku sodu, oraz o usuw aniu tych  w łasności, przez doda
nie chlorków  potasow ego i w apniow ego przez W ito lda Staniew icza. — E lektron sz tyw ny  czy nie- 
sz tyw ny? E lek trom agne tyczny  pogląd na św ia t a zasada relatyw izm u, przez J . L. Salpetera. — 
A kadem ia um iejętności.—K ronika naukow a.—B uletyn  m eteorologiczny.

Wydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.

Drukarnia L. Bogusław skiego, Ś-tokrzyska N r. 11. Telefonu 195—52.


