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Atomy—światła? Zupełnie dosłownie: 
a więc nie atomy wysyłające światło, 
jak  w pierwszej chwili pomyślećby mo
żna było, ale wprost atomy światła, jako 
ostatnie niepodzielne jednostk i energii 
świetlnej, tak  j a k  atomy chemiczne są 
ostatniem i niepodzielnemi jednostkami 
materyi. Niechaj h oznacza ilość energii 
zawartej w jednym  atomie światła a z 
liczbę całą, to ilość energii świetlnej w y
syłanej w jednej sekundzie przez ele
mentarne źródło światła o pewnej bar
wie (a zatem i przez sumę wielu takich 
źródeł elementarnych) równa się zh. J e 
śli będziemy dostarczać takiem u elemen
tarnem u źródłu światła  energii (np. cie
plnej przez ogrzewanie) w sposób ciągły, 
to energia świetlna powstająca w skutek 
przemiany energii dostarczanej wzrastać 
będzie w sposób nieciągły, robiąc skok 
z zh do (z-\-l)h—oto treść  hypotezy o ato
mach światła.

W  ostatnich czasach odzwyczailiśmy 
się od uważania s tru k tu ry  atomistycznej 
za przywilej wyłącznie materyi; wszak

mamy w elektronach atomy elektrycz
ności, przyczem wcale nie uważamy 
elektronów za coś materyalnego; jedna
kowoż hypoteza o atomach światła znaj
duje się w zbyt wielkiej sprzeczności 
z dotychczasowemi poglądami na energię 
i jej ciągłe rozmieszczenie w przestrzeni 
i czasie, by mogła spotkać się odrazu 
z ogólnem uznaniem. Nadto: podczas 
gdy zawiązki teoryi elektronów powstały 
na gruncie eksperym entalnym  (wszak 
obserwacye nad promieniami katodalne- 
mi niejako zmuszały do przyjęcia hypo
tezy o dyskretnych cząstkach elektrycz
ności), to hypoteza o atomach światła 
powstała w drodze teoretycznej i chociaż 
ją  stworzył teore tyk  nie byle jaki, ale 
znakomity fizyk M. Planck, to przecież 
przyjęto ją  ze znaczną rezerwą; czekano 
doświadczalnego potwierdzenia. Próby 
takiego właśnie stwierdzenia hypotezy 
podjął się J. S ta rk —z powodzeniem; za
nim jednakże zdam sprawę z jego do
świadczeń, poświęcę parę słów teoryi, 
z której hypoteza nasza wynika. W y
nika ona z jednej strony z e lektrom a
gnetycznej teoryi światła, z drugiej ze 
stosowania zasady entropii jako funkcyi 
prawdopodobieństwa do energii promie-
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niowania. Teorya e lek trom agnetyczna i 
światła uważa światło za falc elektroma- : 
gnetyczne tej samej natury, co fale Her- ! 
tzowskie (służące np. do telegrafii bez j  

drutu); fale św iatła  różnią się od Her- j  

tzowskich tylko długością: podczas gdy  
długość tal Hertzowskich wynosi conaj- 
mniej kilka mm, to długość tal światła 
liczy się na tysiączne milimetra. A ja k  
fale Hertzowskie powstają wskutek oscy- 
lacyi elektryczności w źródle fal, tak  
i dla światła  przyjm ujemy, że powstaje 
ono A v sk u tek  oscylaeyi elektryczności 
w źródłach światło wysyłających, w ato
mach m ateryalnych . W yobrażam y s o 
bie, że w każdym atomie znajduje  się 
jeden  lub więcej elektronów, które w ni
skich tem pera turach  są w równowadze 
(w spoczynku względem reszty  atomu), 
że owe elektrony, wyruszone z położenia 
równowagi przez jakąkolw iek  siłę zewnę
trzną, WTacają do niego pod wTpływem 
owych sił, które je  dotychczas u trzym y
wały w równowadze, przy jm ujem y w re
szcie, że owe siły sprowadzające poru 
szony elektron napowrót do położenia ró 
wnowagi działają j a k  siły elastyczne, że 
zatem elektron raz z równowagi wyru- 
szony będzie oscylował tak  ja k  wahadło. 
Owe oscylacye dają początek falom elek
trom agnetycznym  o małej długości fali, 
falom światła. A jakież  to są przyczyny 
zewnętrzne wyprowadzające e lektron w 
atomie z położenia równowagi? W iemy 
z doświadczenia, że ciała zaczynają św ie
cić w skutek  podwyższenia tem peratury: 
energia  cieplna ciału dostarczona, poczy
nając od pewnej tem peratury , przem ienia 
się stopniowo w energię promienistą, 
energię światła. Energ ia  cieplna je s t  
zaś według cynetycznej teoryi ciepła w 
rzeczywistości energią cynetyczną bez
ładnie poruszających się cząsteczek ciała; 
na  tej podstawie możemy sobie w ytw o
rzyć konkre tny  obraz owej przem iany 
energii cieplnej na świetlną. Gdy ciału 
dostarczam y energii cieplnej, to wtedy 
przedewszystkiem zwiększa się energia 
cynetyczną atomów lub cząsteczek ciała 
jako całości; wskutek zderzania się je- i 
dnak cząsteczek część owej energii cy
netycznej, k tórą posiadała przedtem  czą

steczka jako całość, przechodzi w ener
gię w ew nętrzną  atomu mianowicie w 
energię oscylującego elektronu; tak prze
mienia się pośrednio energia cynetyczną 
dostarczona cząstkom ciała (np. w  for
mie ciepła) w energię świetlną. Taki 
elektron utrzym ywany przez siły ąuasi- 
elastyczne w równowadze albo przez nie 
do równowagi przyprowadzany, nazywa
my rezonatorem elektro-magnetycznym. 
Jeśli do takiego rezonatora elektro-ma- 
gnetycznego zastosujemy zasadę en tro 
pii x), to wyniknie, że energia w ysyłane
go przezeń światła  o pewnej barwie mo
że się równać tylko całej wielokrotności 
pewnej wielkości, k tórą  nazwaliśmy ato
mem. światła  -).

Modele takich rezonatorów mamy w 
promieniach t. z w. kanałowych. Promie
nie kanałowe to cząstki o dodatnim ła
dunku elektrycznym  wielkości mniej 
więcej atomu chemicznego, powstające 
w rurkacli próżnych, gdy w katodzie po
czynimy otwory (,,kanaly“); cząstki do
datnio naładowane, przyciągane przez ka
todę, lecą kun ie j ,  nabywają w skutek  te
go znacznej szybkości, przelatują przez 
„kanały“ w katodzie i poruszają się mo
cą nabytej szybkości dalej. Szybkość 
owa byw a dosyć znaczna; cząstka pro
mieni kanałowych jako  całość zawdzięcza 
jej znaczną energię cynetyczną (propor- 
cyonalną do kw adra tu  szybkości); gdy 
taka cząstka zderzy się z drugą, to w sku
tek  zderzenia część energii cynetycznej 
cząstki jako  całości zamieni się w ener
gię oscylacyjną elektronów w niej za
w artych  czyli cząstka (a raczej elektro
ny w niej zawarte) stanie się źródłem 
światła; a że cząstka jako całość i po 
zderzeniu porusza się nadal, przedstawia 
zatem źródło światła poruszające się ze

Entropia, pojęta jako  funkcya praw dopo
dobieństw a rozpatryw anego układu ciał, stanow i 

: jeden  z najciekaw szych rozdziałów iizyki współ
czesnej; w jak i sposób z zasady en tropii tak po- 

i ję te j w ynika bypoteza o atom ach św iatła, niepo
dobna jednakow oż w kilku słowach powiedzieć 
i dlatego muszę z tego  w yw odu tu ta j zrezygno
wać.

2) N iem ieckie „L ichtquantum “ oraz „Elemen- 
tarquantum  des L :ch tes“ oddaję przez ato-m 
światła.
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znaczną szybkością, do którego więc mo- I 
żna stosować zasadę Dopplera. Zasada 
Dopplera, nabierająca w fizyce współcze
snej coraz większego znaczenia, znana 
je s t  zapewne każdemu, kto się przypa
trywał powierzchniom wód spokojnych 
(np. stawów): gdy wrzucimy kamień wr wo
dę, z miejsca gdzie kamień wpadł, roz
chodzą się tale kręgami, kręgi s tają  się 
coraz szersze, ale wciąż są współśrodko- 
we, środek ich to punkt, w którym wzbu
rzenie wudy powstało. Przyjm ijmy j e 
dnak, że się punkt wzburzenia wody sam 
porusza po powierzchni wody: np. kacz
ka pływająca; wysyła ona z każdego 
punktu swej drogi kręgi faliste, kręgi te 
nie będą jednakże współśrodkowe, bo 
punkt wzburzenia dla każdego z nich je s t  
inny: przed kaczką kręgi się zbliżają 
wzajemnie, za nią się przerzedzają, w j a 
kimkolwiek punkcie przed kaczką liczba 
kręgów nadchodzących w jednej sekun
dzie j e s t  większa, w jakimkolwiek pun 
kcie za nią mniejsza niż gdyby kaczka 
spoczywała. Przenieśmy te same stosun
ki do fal powietrznych głosowych; wia
domo, że wysokość słyszanego tonu jes t  
lunkcyą liczby fal nadchodzących do 
ucha; gdy źródło głosu zbliża się do 
ucha, ton przez nie w ydany wydaje się 
wyższym, gdy się oddala od ucha—niż
szym niż w razie spoczynku źródła gło
su (np. ton św istu  zbliżającej, się loko
motywy wydaje się coraz wyższym, od
dalającej się—coraz niższym). Przenie
śmy wrreszcie zjawisko do fal optycz
nych: tu ta j od liczby fal nadchodzących 
w jednej sekundzie do oka zależy barwa 
widzianego światła: im większa liczba 
fal na sekundę, tern bardziej ku fioleto
wemu końcowi posunięta j e s t  barwa wi
dzianego światła; panuje tu zupełna ana
logia z tonami akustycznemi. Podczas j e 
dnak gdy dla fal głosowych łatwo s tw ier
dzić doświadczalnie zasadę Dopplera, bo 
szybkość rozchodzenia się tych fal gło
sowych je s t  naogół nieznaczna (i już np. 
szybkość lokomotywy może z nią być po
równywana), to dla fal świetlnych nie- 
możliwem było wykonać doświadczenia 
na ziemi, gdyż największa szybkość jaką  
makroskopiczne przedmioty ziemskie mo

gą osięgnąć, jes t  niczem, prawdę zerem 
wobec szybkości rozchodzenia się fal 
światła. Dlatego pierwsze zastosowanie 
dla fal świetlnych zasada Dopplera zna
lazła na przedmiotach zaziemskich, na 
gwiazdach; oto zauważono, że dla nie
których gwiazd charakterystyczne linio 
widm pierwiastków są przesunięte ku 
fioletowemu, dla innych ku czerwonemu 
końcowi widma, co w myśl zasady Dop
plera świadczy o ruchu owych gwiazd 
względem ziemi: jedne zbliżają się ku 
nam (przesunięcie linij ku końcowi fio
letowemu) inne oddalają się od nas (prze
sunięcie ku końcowi czerwonemu); z wiel
kości owych przesunięć można obliczyć 
szybkość, z ja k ą  gwiazdy ku nam się 
zbliżają lub oddalają. Ja k  już wzmian
kowałem, ziemskie źródła światła makro
skopiczne nie mogą z powodu małej szyb
kości okazywać efektu Dopplera; w czą
stkach promieni kanałowych mamy j e 
dnakowoż źródła światła, poruszające się 
z szybkością, które już można porówny
wać z szybkością światła J). Należy się 
tedy spodziewać, że gdy ustawimy spek
troskop w taki sposób, żeby cząstki pro
mieni kanałowych się ku nam zbliżały, 
l nie widma przez nie wysyłanego będą 
przesunięte ku końcowi fioletowemu.

J. S tark  pierwszy wykazał faktycznie, 
że zjawisko w istocie tak  się odbywa; 
efektem Dopplera dla promieni kanało
wych zajęli się potem inni liczni bada
cze i dziś już nie ulega wątpliwości, że 
zjawisko obserwowane je s t  rzeczywiście 
efektem Dopplerowskim.

Ów efekt Dopplerowski dozwala też na 
rozstrzygnięcie słuszności lub niesłuszno
ści hypotezy o atomach świetlnych. Po
wiedzieliśmy wyżej, że każda cząstka 
promieni kanałowych z powodu swoj 
szybkości v posiądą pewną energię cyne- 
tyczną ( =  */2 m v '1 jeśli m  oznacza masę 
cząstki), że wskutek zderzenia się z inną 
cząstką część owej energii cynetycznej 
zamienia się w energię oscylacyjną re 
zonatora w cząstce zawartego i że w na
stępstwie rezonator wysyła charak te ry
styczną dla siebie linię widmową. Je-

') Szybkość promieni kanałow ych wynosi 
około 150 km  na sekundę.
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dnakowoż nie wszystkie cząstki promie
ni kanałowych posiadają jednakow ą szyb 
kość; szybkość ich je s t  zmienna w dość 
szerokich granicach; nasuw a się pytanie, 
czy wszystkie  cząstki, bez względu na 
swą szybkość, w ysyłają  światło i—co za 
tem idzie— okazują efekt Dopplerowski? 
W edług dotychczasowych poglądów na 
emisyę św ia tła  należałoby odpowiedzieć 
potwierdzająco na to pytanie: wszak w 
każdej cząstće pewna część energii cy- 
netycznej przem ienia się w energię oscy
lacyjną rezonatora a ta  w światło; jeśli 
energia  cynetyczna cząstki j e s t  mniejsza, 
to wprawdzie i ów ułamek jej przem ie
niający się w energię oscylacyjną będzie 
mniejszy, ale powinnoby to tylko pocią
gnąć za sobą ten  skutek, że in tensyw 
ność linii, przez rezonator owej cząstki 
wysłanej, będzie mniejsza; zatem w szy
stk ie  cząstki wysyłałyby światło, powol
niejsze cząstki linie mniej intensywne, 
szybsze cząstki — linie bardziej in tensy 
wne, a że linie powolniejszych cząstek 
są mniej, linie szybszych cząstek—w e
dług zasady Dopplera—bardziej ku fiole
towemu końcowi przesunięte, wygląd wi
dma promieni kanałowych (w spek trosko
pie ustaw ionym  tak, że cząstki do oka 
się zbliżają) musiałby być taki: cala prze
strzeń między linią „spoczywającą" ') a 
linią przesuniętą, odpowiadającą cząs t
kom o największej szybkości, zapełniona 
liniami ciągle—bez ciemnych in terw alów  
o natężeniu wzrastającem  ciągle, jed n o 
stajnie, aż do linii najbardziej ku fiole
towemu końcowi przesuniętej. Tak j e 
dnakowoż nie jest: już  pierwsze badania 
okazały, że pomiędzy linią „spoczywają
cą" a pierwszą linią przesuniętą  j e s t  
p rzestrzeń ciemna, to znaczy: rezonatory  
cząstek, których szybkość leży poniżej 
pewnej dolnej granicy (t. j. poniżej szyb
kości odpowiadającej pierwszej linii p rze
suniętej), nie w ysyła ją  wcale światła, do-

’) 0 ’ook linij pr7esuniętych w idocznie są w  
w idm ie prom ieni kanałow ych  także i linie nie- 
przesnnięte, odpow iadttjące spoczyw ającym  źró
dłom św iatła , t. zw. „linie spoczyw ające". Em i- 
sya św ia tła  przez cząstki spoczyw ające je s t  — 
ja k  się zd a je—efektem  drugorzędnym  (spowodo- j 
w anym  przez bom bardowanie cząsteczek pro
mieni kanałow ych).

piero po osiągnięciu owej szybkości k ry 
tycznej nagle rozpoczyna się emisyą 
światła, a więc zupełnie w zgodzie z hy- 
potezą o atomach światła: energia św ie
tlna, wysyłana przez rezonator elemen
tarny , musi się równać całej w ielokrotno
ści energii składającej się na jeden atom 
światła  (t. j. z h — jeśli z oznacza liczbę 
całą a h energię atom u—) a zatem, p rzy 
najmniej = 1 .  h. Powiedzieliśmy, że część 
energii cynetycznej cząsteczki zamienia 
się w energię oscylacyjną; niechaj

m v ‘ź , .a. ——— (gdzie o <  a <  i) oznacza ów

ułamek całej energii przemieniony w ener-
7TIV̂

gię oscylacyjną, to dopóki a. —-— <  h, 

nie może nastąpić emisyą światła; dopie-
i mv3 , • t / 9 hro gdy a ——  =  h więc v =  7/ roz- 

* a m
poczyna się nagle emisyą światła; n a 
zwijmy ową szybkość kry tyczną ulv to 
ów wniosek wynikający z hypotezy o a to 
mach świetlnych możemy sformułować 
w ten sposób: cząstki promieni kanało
wych, k tórych szybkość v <  unoszą 
ze sobą tylko ładunek  dodatni a nie i; 110 
szą światła; cząstki, których v >v ,  uno
szą ładunek  dodatni i światło. W niosek 
ten został stwierdzony eksperym entalnie 
w najrozmaitszych przypadkach.

Drugą konsekwencyą hypotezy o ato
mach światła  je s t  wniosek następujący: 
gdy szybkość cząstki promieni kanało

wych wzrośnie tak  dalece, że ot. mv = 2h,
2

w tedy rezonator będzie wysyłał energię 
świetlną odpowiadającą 2 atomom świe
tlnym; nazwijmy owrą szybkość v.2, to w y
nika stąd, że cząstki o szybkości leżącej 
między vl a v2 (v, v <  v2) będą w y
syłały energię odpowiadającą jednem u 
atomowi, a cząstki o szybkości v >  v2 —

energię odpowiadającą 2 atomom świe
tlnym. Rozdział natężenia w widmie pro
mieni kanałowych, odpowiadający tej 
konsekwenc.yi hypotezy o atomach świe
tlnych, pierwszy zauważył Paschen; dal
sze badania S ta rka  nad tym przedmio
tem  potwierdziły ten wniosek.

Następną konsekwencyą naszej hypo-
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tezy je s t  dalszy wniosek: gdy szybkość 
promieni kanałowych wzrośnie tak, że

a. - =  3h, wtedy rezonator będzie wy-Z
syłał energię świetlną, odpowiadająca 3 
atomom świetlnym. I ten wniosek udało 
się niedawno stwierdzić eksperym ental
nie J. Starkowi '). Ową szybkość u, dla 
. , ,  • mviktórej a — -— =  3 /1, oznaczmy przez i\„

to doszliśmy zatem do następujących 
wniosków stwierdzonych dostatecznie 
przez doświadczenie: cząstki promieni ka
nałowych o szybkości v leżącej między 
O a nie wysyłają wcale światła, cząst
ki, dla k tórych v, <  v <  u, wysyłają w

sekundzie energię jednego atomu a czą
stki dla k tórych v2 <  u <  v3 energię dwu

atomów świetlnych. Podczas gdy szyb
kość v a z nią energia oscylacyjna wzra
stają  w sposób ciągły, energia wysyła
nego światła wzrasta  w sposób nieciągły, 
skacząc od zera do h, następnie od h do 
2 h i wreszcie od 2 h do 3/t. Oto hypote- 
za o atomach świetlnych, zastosowana do 
rezonatorów, umieszczonych w cząstkach 
promieni kanałowych.

Rzecz jasna, że możliwość wytłumacze
nia zjawisk obserwowanych na efekcie 
Dopplera w promieniach kanałowych za- 
pomocą owej hypotezy nie wystarcza j e 
szcze do zatwierdzenia tej hypotezy. Na
leży oczekiwać dalszych badaff ekspery
mentalnych w tej dziedzinie, i dopiero 
gdy zdoła ona większą ilość zjawisk pod
prowadzić pod wspólny punkt widzenia, 
można będzie brać ją  bardziej na  seryo. 
Na razie hypoteza owa pozostaje bardzo— 
hypotetyczną. Że mimo tego nie waha
łem się podzielić wiadomością o niej z 
czytelnikami „Wszechświata", to pocho
dzi stąd, że sama możność wygłoszenia 
takiej hypotezy je s t  nader ciekawa nie- 
tylko dla fizyka ale i dla przyrodnika 
wogóle, i że konselcwencye jej wychodzą 
poza ramy fizyki w ściślejszem tego sło
wa znaczeniu. I tak, daje ona ciekawy 
przyczynek do kwestyi naszego system u

')  S :^rk w ygłosił kom unikat tym czasow y na 
konarresio przyrodników  niemi eckich w Koloii 
w r. 1908.

miar. Wiadomo, jakie znaczenie miary 
posiadają w jiaukach  m atematyczno-przy
rodniczych. Rzecby prawie można, że mia
ry i wagi są ich podstawą; są one tem 
właśnie, co je  odróżnia od reszty nauk 
przyrodniczych: podczas gdy inne nauki 
zadawalają się stwierdzaniem związków 
jakościowych pomiędzy zjawiskami, na
uki m atem atyczno-przyrodnicze  główny 
nacisk kładą na badanie ilościowe owych 
zależności, stwarzając w ten sposób mo
żność ujęcia ich w formuły matematycz
ne. Otóż nasz układ mierniczy je s t  na- 
wskroś ziemski: wszak m etr  je s t  40-mi- 
lionową częścią południka ziemi w jej 
teraźniejszym stanie Ł), sekunda je s t  pe
wnym ułm ikiem  czasu obrotu ziemi do
koła swej osi, gram jes t  masą 1 c m 3 wo
dy, związku najbardziej na ziemi rozpo
wszechnionego. Dla mieszkańców Marsa 
np. nasz układ mierniczy nie miałby ża
dnego znaczenia; a wszak postęp fizyki 
zaznacza się głównie tem, że coraz bar
dziej uogólnia i uwalnia się od antropo- 
morfizmów; i tak, dawniej dzielono fizykę 
na działy według zmysłów ludzkich, a 
więc na naukę o zjawiskach, które do
strzegam y okiem (optyka), uchem (aku
styka), dotykiem (ciepło) i t. d., dziś dzie
limy według cech leżących bardziej w 
zjawiskach niż w nas, a więc na naukę 
o materyi (dawniejsze: mechanika, hydro
mechanika, akustyka, ciepło przewodzo
ne) i naukę o eterze (dawniejsze: e lek
tryczność, światło, ciepło p rom ien is te )2). 
Podobnym postępem byłoby jeś li  nie 
wprowadzenie to choćby możliwość wpro
wadzenia systemu mierniczego, któryby 
się nie odnosił do żadnego specyalnego

‘) Poniew aż południk ziemski zmienia z cza
sem sw ą długość, proponowano przyjąć jako  j e 
dnostkę długości, długość fali lin ii w idm owej 1) 
sodu; w razie uznania takiej jednostk i, niepotrze- 
bneby było przechow yw anie w zorca jednostk i 
długości — jak  to  dzisiaj się dzieje. Ale i taka 
jednostka długości byłaby w m jś l  uw ag pow yż
szych, bardzo dowolną, bo ty lko  w rażliw ość oka 
ludzkiego na żółtą linię sodu skłaniałaby nas do 
w yboru sodu z pośród ty lu  pierw iastków .

2) U w agi te i poniższe czerpię częścią z mo
wy M. Plancka, wygłoszonej w  Leydzie w roku 

| 1908, częścią z dzieła jego „Vorlesungen iiber die 
i Theorie der W arm estrahlung", (Lipsk, 1906).
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ciała niebieskiego lub specyalnej substan- 
cyi. Pytan ie  jednak  zachodzi, czy mo
żliwy je s t  układ miar oparty  nie na pe
wnych substancyach  ale na stałych „un i
w ersalnych", m ających znaczenie w c a 
łym wszechświecie. Otóż pojęcie i hy 
poteza atomu św iatła  umożliwiają utwo 
rżenie takiego system u mierniczego. Za 
podstawę jego służą atom światła  h 1), 
stała  będąca w związku z zasadą en tro 
pii s) k, szybkość rozchodzenia się św ia
tła w próżni i s ta ła  ogólnej grawitacyi. 
Owe stałe, wzięte jako  „jednostki na tu  
r a ln e “, dają „naturalny system  mierni
czy ',  k tóry  zachowa swe znaczenie i dla 
ku ltu r  i inteligencyj pozaziemskich -  w 
ogólności zawsze i wszędzie tam, gdzie 
panuje  zasada zachowania energii i zasa
da entropii, gdzie przyciągają się masy 
m ateryalne i gdzie rozchodzi się światło.

J. L. Salpełer.

„ P R A W D A  I B Ł Ą D  W  N A U C E  
D A R W IN A " .

B R O SZU R Ą  P A U L E G O 3).

Nauka Darwina o zmienności istot or
ganizowanych je s t  jednym  z tundam en-

')  „V orlesangen iiber die Theorie der W ar- 
m estrah lung", p. 164. Co w yżej w tekście ozna
czałem przez h, to  je s t  w łaściw ie energ ia  atom u 
św ietlnego  pomnożona przez n =  frckw encyę 
św iatła; poniew aż przyjm ow ałem  św iatło  o s ta 
łej barw ie, opuszczałem w szędzie— d la uproszcze
nia — ów sta ły  czynnik n. DJa ścisłości dodaję 
jeszcze następującą uwagę: w ym iarem  w ielko
ści / i- a to m u  św iatła  - nie je s t  energ ia  sama, s.łe 
energ ia  dzielona przez czas: w szak chodzi tu  nie 
o energię zaw artą w źródle św ia tła  ale o ener
gię przez owo źródło św iatła  w  jednostce  czasu 
w ysyłaną; w ym iar energii je s t  g cm'2, zatem  w y 

m iar wrielkości h je s t  ■ ^L,ł~ (h =  (>,548.10—27 
qcni2 \

*) Znaczenie stałej k  je s t  następujące: now o
czesna term odynam  ka uważa  entropię pew nego 
układu ciał za funkcyę praw dopodobieństw a 
ow ego układu ciał; wTzór m atem atyczny  ow ej 
zależności funkcyonalnej je s t  bardzo prosty : en 
trop ia  je s t  w prost proporcyonalna do logary tm u  
praw dopodobieństw a; jeśli S  oznacza entropię, 
W  praw dopodobieństw o, to  S = k  log W , gdzie 

I: je s t  w spółczynnikiem  proporcyonalności; ów 
w spółczynnik je s t  sta łą  un iw ersalną, niezależną 
od substancyi, do k tó rych  stosujem y zasadę en 
tropii.

3) O dczyt w ygłoszony na posiedzeniu „Aka-

tów nowoczesnej wiedzy p rzyrodni
czej.

Pewna liczba piszących, a między ni
mi Pauly, którego broszurę chcę rozpa
trzeć w niniejszym referacie, godzi się 
jednak  na naukę Darwina tylko o tyle, 
o ile dotyczę ona zmienności form o rga
nizowanych; nie godzi się zaś na drugą 
jej  część uważającą dobór na tu ra lny  za 
główny czynnik tej zmienności. Uza
sadniają oni swój pogląd tem, że teorya 
Darwina nie wnika do głębi kw estyi tam  
mianowicie, gdzie rozmaite sfery zjawisk 
łączą się z sobą przyczynowo.

Najogólniejszem znamieniem istot or
ganizowanych jes t ,  jak  to wszyscy wie
my, celowość ich organizacyi i to w trzech 
głównie kierunkach: anatomicznym, jako  
celowość budowy, fizyologicznym, jako  
celowość funkcyj organów ciała i p s y 
chicznym, jako celowość postępowania 
danych istot. Działanie celowe w tym  
ostatnim kierunku widzimy już  na bar
dzo niskim stopniu organizacyi. Za przy
czynę, k tóra  wywołuje tę celowość, D a r 
win uważa dobór naturalny, działający 
tak  samo jak  dobór sztuczny stosowany 
przez hodowców. Bieg rozumowania D ar
wina je s t  tu  następujący:

Obok cech, dziedziczących się w da
nym ga tunku  przez cały szereg pokoleń, 
istnieją  cechy zmienne. W szystkie  zaś 
organizmy rozmnażają się tak  energicz
nie, że gdyby nie było przeszkód w roz
mnażaniu, to potomstwo każdego poje- 
dyńczego gatunku zaludniłoby w k ró t
kim czasie ziemię. Otóż w skutek  tego 
powstaje walka o byt, czyli współzawo
dnictwo między wszystkiemi organizma
mi na ziemi. W tem współzawodnictwie 
największe prawdopodobieństwo przeży
cia innych będą miały organizmy najle
piej przystosowane do warunków otacza
jących. One też będą pozostawiać na j
większą ilość potomstwa, podczas gdy 
osobniki gorzej przystosowane będą w y
mierać. W skutek  krzyżowania się ze so
bą osobników, najlepiej do otoczenia p rzy 
stosowanych, cechy korzystne w walce 
o by t dla danego osobnika dziedziczą się
dem ickiego Kółka Przyrodników ^ un iw ersy te tu  

1 lw ow skiego.
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i ostatecznie u trw ala ją  się w szeregu po
koleń, a niekorzystne i obojętne zanikają: 
w ten sposób ostają się wreszcie tylko 
osobniki najlepiej przystosowane do oto
czenia. I to właśnie przeżywanie form 
najlepiej do otaczających warunków przy
stosowanych Darwin nazywa doborem 
naturalnym . Teorya ta składa się z czte
rech następujących postulatów: nadmier
ne rozmnażanie się, powodowana przez 
nie wałka o byt, zmienność i dziedzicz
ność. Następstwem ich wspólnego dzia
łania ma być dobór naturalny czyli prze
życie form najlepiej przystosowanych. 
Pauly zadaje sobie pytanie, czy rzeczy
wiście mechanizm form organizowanych 
tak je s t  delikatny, że najdrobniejsze wa
hania organizacyi decydują o życiu lub 
śmierci danej istoty. Odpowiada na to, 
że wprawdzie tak  nie jest, ale że woli 
wybrać inną drogę dla stwierdzenia s łu
szności zarzutu, jak i  czyni tej teoryi, je s t  
to bowiem droga bardziej przekonywająca.

Chce on mianowicie odpowiedzi D ar
wina przeciwstawić odpowiedź natury , 
to znaczy sprawdzić, jak ie  wogóle cechy 
powinnaby mieć zasada, tłumacząca te 
czynniki. Najważniejszy punkt oparcia 
dla k ry tyk i  Pauly upatruje w hypolezie 
zmienności. Cechy bowiem charak te ry
zujące zmienność będą cechami charak- 
terystycznemi dla całej teoryi. Otóż j e 
dną z najważniejszych cech zmienności 
u  D arwina je s t  przypadkowość. Orga
nizm sam nie przyczynia się wcale do 
wytworzenia cech korzystnych, ale za
chowuje się zupełnie biernie wobec nich, 
a jedyną  czynną reakcyą organizmu na 
działanie otaczających go warunków ze
wnętrznych je s t  rozmnażanie i w ten spo
sób poddanie cech dziedziczności. Cecha 
celowa ma więc tylko prawdopodobień
stwo pojawiania się wśród wielu innych, 
to też wymagane są  dla jej utrwalenia 
się tak długie okresy czasu, jakich  na
wet geologia nie przyjmuje w swych 
obliczeniach.

Celowość więc je s t  przypadkowa, urzą
dzenia celowe powstają w skutek czysto 
przypadkowego zbiegu okoliczności. Przy- 
tem ' o: ganizm reaguje  czynnie jedynie 
tylko przez to, że się rozmnaża. Nato-

| miast Darwin nie uwzględnia żadnej fi- 
! zycznej ani psychicznej właściwości or- 
! ganizmu, k tóraby regulowała jego sto

sunek do świata zewnętrznego. Organi
zmy posiadają cechy celowe w trojakim 
kierunku: anatomicznym, fizyologicznym, 
i psychicznym. W tym ostatnim  k ie run
ku widzimy, że działanie celowe jes t  
świadome. Działanie celowe widzimy 
zwłaszcza na polu życia psychicznego, 
a nawet ze zjawisk psychicznych po
wstało wogóle pojęcie celu, a mianowi
cie ze sposobu, w ja k i  powstają pojęcia 
inte lektu  w najszerszem znaczeniu. To 
pojęcie uważamy za przyczynę tego ro 
dzaju celowości.

Na ten zarzut możnaby odpowiedzieć 
Paulemu w następujący sposób. Jeżeli 
my używamy w naukach przyrodniczych 
wyrazu „przypadek", to nie twierdzimy 
tem samem wcale, że zjawisko to niema 
swojej przyczyny; przyznajemy tylko, że 
my w obecnym stanie naszej wiedzy 
przyczyny tej nie znamy. A tutaj wła
śnie zachodzi to zdarzenie. Bo jeżeli 
uprzytomnimy sobie fakt, że dotychczas 
nie wiemy dokładnie tego, czy zmiany 
przez nas dostrzegane nie są warunko
wane nieznacznemi niedostrzeżonemi dla 
oka naszego zmianami w najdrobniej
szych cząstkach materyi organizowanej, 
to przyznać musimy, że wniosek Paule- 
go, jakoby darwinizm przypuszczał wy
stępowanie cech korzystnych, niczem w 
rozwoju rodowym nie spowodowanych, 
je s t  błędny.

Na miejsce doboru naturalnego, jako 
przyczyny korzystnych przystosowań w 
organizmie, Pauly przyjmuje istnienie 
pewnej siły specyficznej życiowej, k tórą  
nazywa „zasadą wyrokującą" (urteilen- 
des Prinzip), a która powoduje występo
wanie wszystkich cech korzystnych dla 
danego organizmu. Jako przykład spo
sobu działania tej siły autor ten rozpa
truje bardzo szczegółowo czynność wi
dzenia. Fizyologicznym celem widzenia 
je s t  to, by promienie odbite od przed
miotów znajdujących się dokoła nas, do
prowadzić do przecięcia się na siatkówce 
i wytworzyć w ten sposób obraz przed
miotu widzianego. Jednym  szeregiem są



18+ WSZECHŚWIAT JSS 12

tu  procesy świadome, dążące do tego, aby 
obie soczewki zwrócić na ten  punkt, k tó 
ry  chcemy obserwować. Jeżeli zaś poło
żenie tego p unk tu  zmieni się, to pomimo , 
tego w skutek  działania, j a k  twierdzi 
Pauly, „zasady w yrokujące j“ nie s tra c i 
my z oczu obserwowanego przez nas 
przedmiotu, bo ta  zasada będzie tak  skie
rowywała gałki oczne, by przedmiot ob
serwowany był przez nas ciągle wi
dziany.

Oprócz tego odbywa się jed n ak  we 
w nętrzu  naszego oka drugi szereg pro
cesów, które są nieświadome. Jes tto  to, 
co w nauce nazywamy akomodacyą oka. 
Polega ona na zmianie soczewki, s toso
wnie do zmiany położenia obserwowane
go przez nas przedmiotu względem n a 
szego oka, a odbywa się zupełnie bez 
współudziału woli.

Jeżeli dalej podczas doświadczenia 
zmieni się przypadkiem  siła światła, to 
źrenica w razie większego jego napływu 
zwęzi się, a w razie mniejszego — roz
szerzy.

Pau ly  wnioskuje  dalej, że skoro te 
dwa szeregi procesów noszą na sobie pię
tno tego czynnika, k tó ry  nazywa zasadą 
wyrokującą, oczywista więc, że musi on 
kierować ich działaniem. Odbywało się 
to przez działanie tego czynnika w j a 
kiejś części naszego uk ładu  nerwowego, 
nie pozostającej pod kontro lą  naszej św ia
domości.

Jeżeli chodziłoby o ocenę tego p rzy
kładu, to przygnać muszę, że zupełnie 
nie rozumiem, w jak im  celu Pauly wpro
wadza ten  bądź co bądź bardzo nieokre
ślony czynnik do procesu widzenia, k tó 
ry  i bez niego dostatecznie je s t  jasny .
0  ile mi się zdaje, wprowadza on w ten 
sposób tylko zamęt w sani proces, nie 
w yjaśniając w nim niczego.

Akomodacya soczewki ocznej do siły 
światła i oddalenia przedmiotu należy do 
reakcyj czysto mechanicznych, których 
siła zależna j e s t  tylko od siły św ia tła
1 oddalenia przedm iotu od oka. W iem y 
dziś, że pewne rośliny posiadają na l iś
ciach rodzaj soczewek łamiących światło, 
spoczywających na kom órkach specyal- 
nie na światło wrażliwych. Są to w e

dług naszych dzisiejszych wiadomości or
gany homologiczne z oczami zwierząt 
niższych. Czyż więc Pauly będzie i w 
tych organach dopatrywać się swojej 
„zasady w yrokującej"?  Zdnje mi się, że 
wniosek taki byłby conajmniej przed
wczesny.

Nim przejdę do rozpatrzenia przykła
dów, jak ie  autor nasz podaje dla d rug ie 
go rodzaju celowości, którą on nazywa 
psychologiczną, powrócę jeszcze do tego 
punktu, o k tórym  wspomniałem już po
przednio. Chodzi mi o to, że nie można 
celowości na polu psychologicznem uw a
żać za cechę ogólną całego świata zwie
rzęcego. Wogóle bowiem o czynnościach 
psychicznych mówić możemy u zwierząt 
o organizacyi stosunkowo wysokiej tak, 
że nie wiem, czy możnaby wynaleść j a 
kieś iunkcye psychiczne u zwierząt o tym 
poziomie organizacyi co czerwiochowate 
(Scolaecida) lub pierściennice (Annelides). 
Tembardziej zaś u jamochłonów, gdzie 
niema odrębnego układu nerwowego lecz 

| tylko pewna ilość komórek nerwowych, 
rozproszonych w miąższu ciała, o takich 
czynnościach mówić, zdaje mi się zupeł
nie nie można. A przecież i te organi- 
zacye wykazują zjawiska, które Pauly  
zalicza do objawów celowości psychicz
nych, jak  np. widzenie.

Jako przykłady celowości psychicznej 
a więc świadomej, Pauly podaje między 
innemi (bo zdaniem jego  przykładów te 
go rodzaju możnaby znaleść mnóstwo) 
budowę gniazd ptasich, plastrów pszcze
lich oraz budowy wodne wznoszone przez 
bobry. Trudno jednak  zgodzić się na to, 
by budowy plastrów pszczelich były 
przedsiębrane świadomie. Widzimy bo
wiem, że znajdują  tu  zastosowanie takie 
praw a stereometryi, do których w y k ry 
cia ludzie pomimo całej wyższości swej 
organizacyi umysłowej doszli stosunkowo 
późno. W tym przypadku j a  osobiście po
dzielałbym raczej to przypuszczenie, że 
mamy tu do czynienia z szeregiem r e 
fleksów złożonych, k tórych ostatecznym  
wrynikiem jes t  wzniesienie tego rodzaju 
budowli jak  p lastry pszczele, tam y bo 
brów lub gniazda ptasie. Specyalnie co 
do gniazd ptasich przypuszczenie to po
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twierdzałby nadto i ten fakt, że u pta
ków, jak  stwierdzono, władze intelektual
ne nadzwyczaj słabo są rozwinięte. Tym 
czasem Pauly  bezpośrednio przed przy
toczeniem tych przykładów wypowia.da 
zdanie następujące: „Am sta rks tem  springt 
die direkte Erzeugung von Zweckmas- 
s igkeiten im Gebiet des Seelenlebens in 
die Augen, denn hier sehen wir Zweck- 
niassiges willkurlich hervorgebracht wer- 
den mit Hilfe von Bewegungswerkzeu- 
gen, Sinnesorganen und Gehirn“. Żeby j  

jednak  takiem  świadomem wykonywa- : 
niem czynów celowych miały być budo
wle wyżej wymienionych zwierząt na to, 1 
o ile mi się zdaje, w żaden sposób zgo
dzić się nie można.

Co do trzeciego rodzaju celowości, t. j. 
anatomicznej widzimy tu przed sobą nie 
same procesy przebiegające przed nasze- i 
mi oczyma z czynnym współudziałem or
ganizmu, ale wyniki procesów, które już  
dawniej się odbyły w szeregu filogene- , 
tycznym poprzedników danej formy or
ganizowanej. Widzimy więc tu przed so
bą nie przyczynę sarnę, lecz jej  skutek. 
Ale ten skutek, zdaniem Paulego, równie 
wymownie i w tej dziedzinie przemawia 
przeciw działaniu doboru naturalnego, 
j a k  w obu poprzednich.

Pauly zapytuje: Czy celowe właściwo
ści anatomiczne organizmów są czemś i 
uwarunkowane?

I odpowiada na to: W szystkie  właści
wości anatomiczne celowe są warunkiem 
zdolności funkcyonowania danego orga
nizmu. Dla oka takim warunkiem jest, 
by każda tkanka  przykrywająca soczew
kę była przezroczysta. To też znajduje
my np. u w^ęży fakt, że powieki, które 
u innych gadów są otwarte, tu się zro
sły, ale równocześnie stały  się zupełnie 
przezroczystemi. W edług Gegenbaura 
błona ta pochodzi jednak  z rozrostu bło
ny migawkowej, k tóra istnieje również 
u człowieka jako t. zw. fałd półksiężyco
wy (plica semilunaris), a nie ze zrośnię
cia się powiek. Otóż zdaje mi się, że zu 
pełnie nie potrzebujem y tu pomocy „za
sady wyrokującej", lecz fakt ten możemy 
równie dobrze a przystępniej dla siebie 
t łumaczyć prostem przystosowaniem. Bo

u wężów, które mają oczy bardzo blisko 
ziemi drobne cząstki p iasku itd. łatwiej 
dostawały się do oka niż u innych ga
dów i w ten sposób powodowały uszko
dzenia oka; błona migawdcowa zaczęła się 
rozrastać, aż stopniowo pokryła całe oko, 
powieki zaś, jako  zbyteczne, stopniowo 
zanikły.

Pauly powiada dalej: Oko ludzkie po
siada jeszcze specyalnie cały szereg urzą
dzeń pomocniczych, jak  ruchoma blenda 
przed siatkówką, aparat do spłókiwania 
powierzchni zewnętrznej itd. i tłumaczy 
to znowu celowością mieszczącą w sobie 
„zasadę w yrokującą”.

Powstawanie wszystkich tych organów 
możemy sobie jednak  mojcm zdaniem da
leko prościej i naturalniej wytłumaczyć 
działaniem doboru naturalnego razom z 
dziedzicznością. Co do barw nika  czarne
go to je s t  to wogóle pierwszy zaczątek 
oka, jak i  znamy, niema więc potrzeby 
przyjmować tu ta j działania jakiegoś czyn
nika tak nieokreślonego jak  „zasada wy
rokująca". Co do innych celowych urzą
dzeń oka, jak  narząd do ustawiania obra
zu i aparat opłókujący powierzchnię ze
wnętrzną, to zdaje mi się również, że da
leko prościej można sobie powstanie tych 
urządzeń wytłumaczyć działaniem dobo
ru  naturalnego wraz z przystosowaniem.

Pauly mówi dalej, że są pewne przy
padki, w których sama wielka ilość ko
rzystnych przystosowań wystarcza do 
orzeczenia z pewnością, że celowa budo
wa danego organu nie je s t  wynikiem 
działania doboru naturalnego wraz z przy
stosowaniem; tu ta j zaliczyć należy wedle 
niego regularne ułożenie beleczek kost
nych wzdłuż linii największego‘ciągnie
nia i ucisku.

Zdaje mi się jednak, że rzecz tę m o
żna sobie wytłumaczyć daleko prościej 
w taki sposób, że na kości pierwotnego 
zwierzęcia kręgowego, gdzie substancya 
kostna i gąbczasta jednostajn ie  były roz
łożone, działał w pewnym kierunku ucisk. 
W takim razie w skutek  przystosowania 
substancya gąbczasta^układała się wzdłuż 
linii największego ciągnienia^i^icisku. 
Ponieważ zaś cecha ta  była] dla ’ dane
go osobnika korzystna, dobór naturalny
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utrw alił  ją, a zachowując przy  życiu ty l 
ko osobniki o kościach w ten  sposób 
zbudowanych, uczynił j ą  z czasem w y 
łączną. Jeżeli teraz linie ciągnienia i u c i
sku  się zmienią, to beleczki kostne zaczną 
się układać w inny sposób, i zdaniem 
Paulego, ma tego dokonywać „zasada w y 
roku jąca ' .

Prawdopodobniejszem je s t  jednak  mo- 
jem  zdaniem przypuszczenie, że w skutek  
wielkiej zmienności całej organizacyi 
zwierzęcej, w razie zmiany k ierunku c ią 
gnienia i ucisku substancya gąbczasta 
jako bardziej w ytrzym ała  uk łada  się 
wzdłuż nowych linij. Byłby to mojem 
zdaniem tylko dowód zmienności o rgan i
zacyi ustrojów żyjących i możności czy
sto mechanicznego przystosowania  się or
ganizmu do zmienionych warunków.

Tę samę w artość ma też i dalszy przy
kład podany przez Paulego, który p rzy 
taczam tylko dla uzupełnienia mego r e 
feratu, a mianowicie fakt, że ściany tę 
tnic w jednych  miejscach dostosowują 
się. do kształtu  słupa krwi, podczas gdy  
w innych miejscach, jak  np. w luku aorty, 
staw iają  krwi ogromny opór.

Pauly  kończy na tem swą argum enta-  
cyę i przechodzi do zebrania  razem  wszy
stkich podanych argumentów'. Następnie 
zaś wypowiada twierdzenie, że przyro
dnicy, czujący niedostateczność teoryi do
boru naturalnego, podzielili się na dwa 
obozy: jedni, neolamarkiści, przyjm ują 
bezpośrednie przystosowanie się do w a
runków zewnętrznych, drudzy, neowitali- i  

ści, przyjm ują w m atery i żywrej, pewną 
specyficzną „siłę życiową4’; oba zaś te 
kierunki schodzą się w tem, że przypi- ! 
su ją  m atery i żywej wrażliwość i świado
mość. Zdaje mi się, że nie bardzo się 
omylę, jeżeli zaliczę samego au tora  bro
szurki do wyznawrców tego ostatniego 
kierunku, to znaczy do neowitalistów. 
Czynnik bowiem, k tórem u on przypisuje 
wszech władne działanie wr obrębie świata 
ustrojowego, je s t  to ten jak  możnaby go 
nazwać czynnik orzekający; ma 011 k ie
rować wszystkiemi czynnościami danego 
organizmu. Muszę przypuścić, że je s t  to 
czynnik świadomy, inaczej bowiem nie

możnaby pojąć, w jak i  sposób może dzia
łać celowo.

Mielibyśmy więc tu ta j zapatrywanie, 
uwrażające świadomość za cechę ogólną 
wszystkich, a przynajmniej wyższych 
istot i n ietylko m usielibyśmy tu przypu
ścić świadomość, ale nadto  też i możność 
wydawania sądów i wyciągania wniosków. 
O tej zaś zdolności, j a k  sądzę, ani u wyż
szych, ani u  niższych zwierząt, ani też 
u roślin mówić stanowczo nie można. 
A i świadomość sama je s t  procesem psy 
chicznym tak  złożonym, że trudno p rzy 
puścić, aby mogła istnieć tam, gdzie nie
ma złożonego i wysoko zróżnicowanego 
system u nerwowego. I zdaje mi się że 
mamy w tym razie zupełne prawo oba
wiać się tylko a taku  na darwinizm, k tóry  
przecież dotychczas je s t  jedyną  teoryą 
sta ra jącą  się rozumow'o wytłumaczyć zło
żone zjawiska życia, przez sprowadzenie 
ich do prostych, e lem entarnych objawTów.

Nie czyni zaś tego zdaniem mojem te- 
orya Paulego, k tóry  tłumaczy wszystko 
swoją „zasadą w yrokującą1', lecz zapo
mniał wytłum aczyć czcm je s t  sam a ta 
zasada, skąd się wzięła, na  podstawie j a 
kich praw funkcyonuje i na czem polega 
właściwa jej istota.

Stanislaic Ber son.

W. S C H M I D T .

W IE L K O Ś Ć  K R O P E L  D E S Z C Z O 
W Y C H .

A. Defant dokonał szeregu pomiarów 
na wielkiej ilości kropel deszczowych. 
Pomiary te doprowadziły go do wrniosku, 
że pewne określone wielkości w ystępują  
wr kroplach najczęściej; te najczęstsze 
wielkości pod względem ciężaru mają się 
do siebie, j a k  1: 2 :3 :4 :6 . . . ,  przyczem 
główne maxima mają się do siebie, jak  
1 : 2 : 4 : 8 ... (ciężar kropli w klasie naj
lżejszej wynosi około 0,11 mg).

Aby wytłumaczyć tę prawidłowość, De
fant przypuszcza, że zlewają się z sobą 
tylko krople jednakowo ciężkie, albo ta 
kie, k tórych ciężary mają się do siebie, 
jak  1 :2; że natom iast inne przypadki łą
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czenia się kropel zachodzą rzadziej. P rzy
puszczenie powyższe wystarczałoby w zu
pełności, gdyby nie wymagało samo uza
sadnienia. Takie uzasadnienie dajemy 
poniżej.

.Mniemanie, jakoby zwiększanie się kro
pel dokonywało się w (en sposób, że k ro 
ple większe, prędzej spadające, doganiają 
mniejsze i pochłaniają je, tylko w małej 
bardzo części odpowiada rzeczywistemu 
przebiegowi sprawy. Albowiem pod spa
dającą kroplą powietrze ulega zgęszcze- 
niu, na  skutek  czego spływa ono w bok 
i zabiera z sobą małe krople, niezdolne 
do przezwyciężenia silnego oporu powie
trza. Tym sposobem prawdopodobieństwo 
zetknięcia się dwu kropel istnieje tylko 
wtedy, jeśli uderzenie je s t  przybliżenie 
„centralne1*, a więc w znikomej ilości 
przypadków. Nadto, kiedy dwie krople 
uderzają o siebie z dość znaczną prędko
ścią, to nawet wtedy, jak  wykazały do
świadczenia Rayleigha !), niezawsze na
stępuje połączenie, gdyż zwykle niewiel
ka już  różnica potencyałów elektrycznych 
wystarcza, aby przezwyciężyć warstwę 
dzielącą. Zresztą i tak z góry musimy 
przyjąć, że deszcz posiada ładunek elek
tryczny, przytem każda kropla nieco inny.

Innej przyczyny, mogącej doprowadzić 
do zlewania się kropel, dopatrujem y się 
w przyciąganiu hydrodynamicznem.

W rzeczy samej, jeśli dwie kule posu
wają się w cieczy równolegle i  prostoli
nijnie, to powstające linie biegu wytwa
rzają pozorne wzajemne przyciąganie lub 
odpychanie się obu kul, zależnie od tego, 
czy linia łącząca środki tych kul je s t  pro
stopadła do k ierunku ruchu, czy też je s t  
z nim identyczna. W tym ostatnim ra 
zie następuje wspomniana już wyżej prze
szkoda do połączenia się dwu kropel; roz
patrzmy natom iast ewentualność pierwszą.

Spróbujm y przedewszystkiem określić, 
jakiego przynajmniej rzędu wielkości je s t  
siła, działająca między kroplami. Dla 
przybliżonego rachunku wystarczy, jeśli 
przyjmiemy, że promienie obu kropel są 
jednakowo wielkie (R ) i że jednakowo 
wielka je s t  ich prędkość (c), której k ie

*) P roc. Roy. Soc, 34, 130 i nasfc.

runek niech będzie prostopadły do linii 
łączącej. Jeśli następnie ciężar wł. po
wietrza oznaczymy przez o, a przez 2x 
odległość między środkami kropel, to 
wielkość pozornego przyciągania wyrazi 
się w sposób następujący: *)

R 6
X = ~  3/ie o u c l  —

Siła ta będzie tem mniejsza, im mniej
sza je s t  średnica kropli, i to głównie dla
tego, że prędkość spadania kropel wraz 
z ciężarem szybko maleje. W edług po
wyższego wzoru otrzymamy:
dla średnicy 

kropli =  0,1 cm 0,02 cm
woboc pręd.

spadania ~  410 cm/sec 32 cm!sec
i odległości 

w za jem nej=  2,5 cm 0,5 cm
przyc iągan ie=  5,9X10—8 dyn 1,25X10—11 dyn 
k tó re  nadaje 

kroplom 
p rzysp ie
szenie =  1.13X10-4 cm/sec2 1,19X10—6cm/sećl
by łyby  to zatem niezmiernie nikłe siły 

i odpowiednio małe przyspieszenia. W i
doczny wpływ siły te wywrą tylko w 
tym przypadku, jeśli będą działały przez 
czas dłuższy; zatem, jeśli pod wpływem 
tej siły jedynie dwie krople mają się po
łączyć, to muszą one przez czas dłuższy 
spadać obok siebie. Atoli jednakow a 
prędkość spadania je s t  możliwa tylko 
w razie jednakowego ciężaru kropel. Ma
my zatem, jako  pierwszy wynik: Łącze
nie się zachodzi tylko między kroplami 
jednakowo wielkiemi albo mało się co do 
wielkości różniącemi.

Pozostaje nam jeszcze jednak  dowieść, 
że w warunkach istniejących w przyro
dzie mamy prawo spodziewać się podo
bnych zjawisk i że siły, o jakich mówi
liśmy wyżej, działając nie zbyt długo 
i nie na nadmiernej przestrzeni, mogą
doprowadzić do łączenia się kropel. W 
tym  celu musimy rozwiązać zwykłe ró 
wnanie ruchu:

4 7„  d-x ■ 3 „ R 6
R 3t: . ^ n r . = —  „ 07tc2. ,

3 di- 16 x 4
Aby dowiedzieć się, kiedy połączą się 

dwie krople, których odległość wynosi
2a, musimy całkować między granicami 
a i 0, uwzględniając, że i prędkość po
czątkowa w kierunku linii łączącej — 0.

*) Por. W ien, Lelirbncli der H ydrodynam ik, 
str. 156,
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Po scałkowaniu (przepuszczamy tu  k il
ka wżerów, wym agających  znajomości 
m atem atyki wyższej, przyp. tłum.) o trzy 
mamy:

2’=  135,7 —  l / “ 5 sec

dla o =  0 ,001293 . W  większych wyso
kościach współczynnik liczbowy w po
wyższym wzorze będzie na tu ra ln ie  inny 
z powodu mniejszego ciężaru wł. powie
trza, jednakże  wahania nie są zbyt zna
czne. Dla o =  0 ,0 0 0 6 5  np., co odpowia
da wysokości 5 5 0 0  m , współczynnik po
wyższy — 191,3 . Jako  wartość średnią 
weźmiemy 150,0.

W ysokość, na ja k ą  spaść muszą kro
ple, zanim się połączą, wynosi:

I I  =  c. T =  150. a . j "  cm,

j e s t  ona zatem niezależna od prędkości 
spadania, zależy zaś od wielkości kropel 
i ich odległości.

Tablica następu jąca  podaje niektóre 
wartości dla II  dla rozm aitych a  i li. 
Przytem  wysokości są podane w m etrach, 
odległości i promienie—w centym etrach. 
W  miejscu wysokości, przenoszących 
10 000 m , pomieściłem kreski, wartości 
zaś, dla których promienie kropel zm niej
szają już  widocznie wzajem ną odległość, 
ująłem  w klamry.

11
0,C01 0,01 0,02 0,05 0,1

a

0,1 150 4,7 (1,7) (0,42) (0,15)

0,5 8400 270 94 24 (8,4)

1,0 — 1500 530 135 47

2,0 — 8500 3000 760 2270

5,0 — — 7500 650

Byłyby to zatem  w istocie wysokości, 
jak ie  mogłyby zdarzać się w rzeczywi
stości i przytem w warunkach, również 
zupełnie możliwych. W idzimy przytem  
również, jak  wysokości te wzrasta ją  wraz 
z odległością od siebie kropel, maleją zaś 
wraz ze zwiększaniem się promienia tych  
ostatnich. Zatem większe krople z lew a
łyby się daleko prędzej od mniejszych. 
Jednakże musim y zwrócić uw agę na tę

okoliczność, że—w przypuszczeniu jed n a 
kowej ilości wody płynnej w jednostce 
objętości — krople większe odpowiednio 
bardziej są od siebie odległe. Stałym

pozostaje tylko stosunek , i dlatego

we wzorze dla I I  został on wyosobniony. 
Coprawda w deszczu zawartość wody 
płynnej w jednostce objętości maleje w 
miarę zbliżania się do powierzchni ziemi; 
zawartość ta  j e s t  przybliżenie odwrotnie 
proporcyonalna do średniej prędkości spa
dania kropel, które zlewając się, s ta ją  
się większe. Jednakże na sku tek  tego 
ulegają zmianie jedynie  odległości piono
we, gdy odległości poziome zostają te 
same i w zrasta ją  jedynie w skutek  zmniej
szania się ilości kropel z powodu łącze
nia się tych ostatnich.

Zatem w tablicy powyższej porówny
wać możemy jedynie  liczby, dla k tórych

stosunek je s t  jednakowy, np. jeśli

0 ,R - =  20, to

R   0 ,001 0 ,0 1 0 ,02  0,05 0,1 cm
I I . . . .  2,7 27 54 155 270  m.

Stąd widzimy, że w rzeczywistości połą
czenie następuje łatwiej, kiedy krople są 
jeszcze małe.

Obraz ogólny, jak i  o sprawach zacho
dzących podczas deszczu moglibyśmy 
naszkicować, byłby więc następujący. 
W  jakikolwiek sposób, czy to jedynie 
przez kondensacyę, czy też pod wpływem 
podnoszących się do góry prądów po
wietrznych, powstają krople mniej wię
cej jednakowej wielkości. Spadając w po
wietrzu, będą się one nawzajem przycią
gały, i po przebieżeniu zależnie od wza
jem nej odległości mniejszej lub większej 
przestrzeni, będzie się odbywało zlewanie 
się kropel.

Ilość kropel pojedyńczych, ocalałych 
jeszcze na pewnej wysokości, będzie głó
wnie zależała od początkowego rozmiesz
czenia kropel. Jeśli rozmieszczenie to bę
dziemy uważali za czysto przypadkowe, 
to zawsze będzie bardzo dużo takich kro
pel, które w k ierunku  poziomym znaj
dują się tuż obok kropel sąsiednich. Ale
1 średnia odległość najbliższa między
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dwiema kroplami będzie zawsze znacznie 
mniejsza od takiejże odległości w razie 
rozmieszczenia regularnego. Jeśli np.
W 1 ms znajduje się 125 kropel, to w ra 
zie rozmieszczenia ich w ką tach  małych 
sześcianów, ich wzajem na odległość w y
niesie 20 cm; tymczasem, jeśli rozmiesz
czenie będzie przypadkowe, to średnia 
wzajemna odległość najmniejsza może 
wynosić 10 cm a nawet i mniej.

Po wytworzeniu się tedy większej ilo
ści kropel podwójnych, z kolei zachodzi 
przyciąganie między temi ostatniemi; po 
przebieżeniu pewnej przestrzeni nastąpi 
również złączenie się części tych kropel 
podwójnych, powstaną krople poczwórne 
i t  d. Jednakże muszą już  one spaść 
z wysokości nieco większej, aby się po
łączyć, gdyż średnia odległość najm nie j
sza zwiększyła się, choć niezbyt znacznie. 
W  istocie odległość ta, jeśli  tylko ogro
mna większość kropel pojedynczych się 

3 _
złączyła, będzie )/  2 razy większa od 
poprzedniej, tak, że wysokość średnia, 
w  której to złączenie nastąpi, będzie 1,26 
raza większa od wysokości pierwotnej.

W podobny sposób z kropel poczwór
nych powstają następnie osiem razy wię
ksze, szesnaście i t. d.

Łączenie się trzech kropel będzie ró
wnież mogło się odbywać; zajdzie to tem 
łatwiej, jeśli dwie krople znajdą się od i 
siebie w nieco mniejszej odległości, niż i 
od trzeciej, k tóra  może np. leżeć na osi i 
symetrycznej do linii łączącej dwie kro- i 
ple. W tedy  z powodu zlewania się nie- 1 
omal kierunków przyciągania obu kropel 
będą się sumowały.

Przypadek, że kropla będzie tak  przy
ciąganą przez inne, że przyciągania te 
będą się wzajemnie znosiły, może nie być 
brany w rachubę, chyba zresztą tylko 
wtedy, jeśli  owa kropla znajdować się 
będzie dokładnie w środku. W przeci
wnym razie, znajdzie się ona niebawem 
w polu bliższej kropli, i to tembardziej, 
że już  drobne różnice w odległości s tają  
się decydującemi, ze względu na prawo 
przyciągania (proporcyonalność odwrotna 
do czwartej potęgi).

Ostateczny rozkład wielkości kropel

będzie więc taki, że z pierwotnych kro
pel wr pojedynczych ocaleje pewna ilość; 
obok tego mieć będziemy maxima czę
stości w wielkościach podwójnych, po 
czwórnych, ośmiokrotnych i t. d., nieco 
mniej częste maxima—w wielkościach 
potrójnych, poszóstnych. Z im większej 
wrysokości deszcz spada i im obfitszy jes t  
opad (krople pojedyncze są wtedy bar
dziej skupione), tem bardziej wzrasta 
ilość większych kropel. W szystkie  te 
wnioski potwierdzone są wr zupełności 
przez obserwacye bezpośrednie, nie wy
łączając wzrastania wraz z przestrzenią 
przebytą wielkości średniej kropel spa
dających (na sku tek  zlewania się). Ta 

j osta tn ia  okoliczność, oprócz obserwacyi 
I bezpośredniej, znajduje zapewne potwier

dzenie i w zjawisku, że smugi deszczo
we, zwieszające się na chmurze zdają się 
znikać ku dołowi,—daje się to bardzo 
dobrze wytłumaczyć przez zwiększenie 
się promieni kropel ').

We wzorach podanych wyżej przez c nie 
należy zresztą rozumieć istotnej prędko
ści spadania kropel na ziemię, lecz p ręd
kość w stosunku do otaczającego powie
trza. Jeśli to ostatnie szybko podnosi 
się do góry, ja k  to np. widzimy w „ku- 
mulusie" w czasie burzy, wtedy pozorna 
wysokość, z jakiej spadły krople, może 
osiągnąć war!ości wcale niepoślednie,— 
i ilość kropel dużych będzie znacznie 
większa.

Z uproszczeń, jak ie  wprowadziliśmy do 
rachunku, wskażemy jedno: wzory po
wyższe słuszne są właściwie tylko dla 
cieczy idealnej. Atoli ze względu na ci-

') Znaczna część opadów deszczowych, szcze
gólnie na wiosnę, pow staje z pew nością z obło
ków śnieżnych w  ten  sposób, że pojedyncze p ła t
ki topnieją dopiero, spadając przez cieplejsze po
w ietrze. W zory powyższe w yprow adziliśm y co- 
praw da dla kul, jednakże dają się one rów nież 
zastosować do przyciągania się dw u ciał spada
jących  w  pow ietrzu o postaci innej, p rzynaj
mniej je ś li idzie ty lko  o rzęd wielkości. N ależy 
ty lko  podstaw ić odpow iednią średnicę p łutka 

. śnieżnego oraz m niejszy ciężar wl., tak, że w  tym  
| przypadku złączenie się następuje znacznie ła- 
; tw iej niż w przypadku w ody płynnej; ty m  spo

sobem znajdują w ytłum aczenie zastanaw iające 
i nieraz wielkości kropel deszczowych,
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śnienia stosunkowo niewielkie można je  
zastosować i w danym  razie.

Tak tedy, wprowadzając przyciąganie 
hydrodynam iczne między dwiema kropla
mi, spadającem i obok siebie w powietrzu, 
otrzymujemy w rezultacie rozmieszczenie 
ostateczne wielkości kropel, zgodne ze 
spostrzeżeniami. Pozostaje jeszcze do w y
tłum aczenia powstawanie nieomal je d n a 
kowo wielkich kropel początkowych,— 
kwestya, do której przyczynki istn ieją  
zresztą w  rozm aitych teoryach deszczo
wych.

Tłum. L. H.

Akademia Umiejętności.
II I. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

'Posiedzenie dnia i marca 1 9 0 9  r.
Przewodniczący: D yrek tor E . J a n c z e w s k i•

Oz}. M. P. Rudzki przedstawia rozprawę 
d-ra Lud. Sawickiego p. t.: „Causses, szkic 
krasu zgrzybiałego". Dr. Sawicki rozpa
tru je  genezę krajobrazu zgrzybiałego krasu 
Causses, składającego się z g rupy  form, po
wstałych przez peneplenizacyę Causses w młó
cenie a zachowanych do dziś dnia z powo
du braku sił modelujących, i z g rupy form 
odmłodnienia pomioceńskiego. Dla wyglądu 
równin wyżynowych rozwój wertebów i pa
dołów, r szczególnie tworzenie się płaszczu 
wietrzełiny są znamienne; dla form odmło
dnienia — geneza jarów  rzecznych i jaskiń 
pionowych. S tosunki te  odbijają się dobi
tnie w hydrologii, w rozwoju życia roślin
nego, zwierzęcego i w ku ltu rze ludzkiej. 
Causses przebyły cykl starszy aż do pene- 
plenizacyi i znajdują się teraz pośrodku cy 
klu młodszego, k tó ry  jeszcze nio całkiem 
zniszcz) ł formy starsze; w Causses odby wa 
się cykl drugorzędny.

Czł. M. Raciborski przesyła rozprawę wła
sną p. t.: „Nalistne i pasorzytne grzyby' Ja- 
w y “. Są to opisy kilkudziesięciu grzybów, 
poczęści nowych, żyjących albo pasorzytnie, 
albo nieszkodliwie na zielonych liściach i ło
dygach żywych rosnących porośli grzybieli.
Z opisanych tu  grzybów część znaczna na
leży do rodzin Microtliyrianae, Sphaeriaceae, 
Septobasidiaceae, Ustilagineae. Nadto opi
sane są po raz pierwszy owocujące stany 
rodzaju Arietia.

Czł. Rostafiński przedstawia rozprawę p. j  

R. Gutwińskiego p. t : „Flora ałgarum  mon- : 
tium  T atrensium “. P. Gutwiński na pod- j  

stawie własnych poszukiwań pięcioletnich 
(od r. 1889 do r. 1903 włącznie) podaje I

obraz flory glonów tatrzańskich. Rozprawę 
swą podzielił na 2 części. W części p ier
wszej przedstawia: a) położenie i ogólny cha
rak te r T atr, b) wyniki wszystkich badań al- 
gologicznych przed r. 1899 i wymienia 35 
stanowisk, k tóre mu dostarczyły m aterya- 
łów do tej pracy, a łącznie ze stanowiska
mi, zbadanemi przez poprzedników, objęły 
cały obszar Tatr, i c) daje ogólny pogląd 
na florę glonów tatrzańskich. Mianowicie: 
zestawia liczebnie gatunki znalezione do
tychczas w pojedyńozych stanowiskach, wy
licza gatunki właściwe (znalezione wyłącz
nie) krainie podtatrza (700 m— 1122 m), na
stępnie właściwe krainie leśnej (1122  m  — 
1561 m) i krainie zwartego kosodrzewu 
(1561 m  — 1789 m), a dalej gatunki zamie
szkujące wyłącznie strum ienie (algae rivo* 
philae) i znajdowane tylko w jeziorach (al
gae lacuphilae). Część I kończy się liczbo- 
wem zestawieniem rodzajów, gatunków, oraz 
gatunków i odmian znalezionych dotychczas 
w Tatrach a należących do 7 rzędów, a wre- 

| szcie p; równaniem flory glonów T a tr pod 
! względem liczby gatunków  z florą okolic 

Lwowa, Tarnopola, jakoteż Wadowic, Mako- 
j wa. Część II-gą rozprawy stanowi przegląd 

system atyczny, który obejmuje 625 g a tu n 
ków i 202 odmiany. Pośród nich 11 g a tu n 
ków, 13 odmian i 18 form zostały' po raz 
pierwszy opisane przez p. G. i obok 13 już 
znanych skądinąd gatunków  odry'sowane na 
2 dołączonych tablicach. Oprócz tego bada
nia tego autora nad Binucłearia ta trana, 
k tóry  to gatunek opisany' został po raz pier
wszy z jeziora Szczyrbskiego przez V. B. 
W ittrocka w 1886 r., a następnie badany 
przez N. Willego, Brunona Schrodera i W . 
Schmirlego,— po części prostują dotychcza
sowe dane o tym gatunku, mianowicio co 
do ciałek ziebni i sposobu opróżniania się 
kom órek z pływek, po części zaś potw ier
dzają poprzednie spostrzeżenia.

Czł. K. Żorawski przedstawia rozprawę 
własną p. t : „O podobnych odwzorowaniach 
powierzchni11. W rozprawie: „Zur lnvarian- 
tentheorie der Diflerentiałformen zweiten 

, Grades“ Leipziger Berichte, Math Phys. 
j  Klasse, tom 59 str. 160—186, p. Żurawski 

zajmował się, pomiędzy innemi, wyznacze
niem wszystkich niezmienników różniczko
wych i wszystkich param etrów różniczko
wych jednei dwójkowej formy różniczkowej, 
stopnia drugiego. Niezmienniki te i p a ra 
m etry p. Ż. otrzym ał w postaci określającej 
bezpośrednio ich znaczenie geom etryczne. 
Przy tem obrał niezmienniki i param etry te 
go układu w taki sposób, że zarówno rzędy 
najwyższych, w ystępujących w nich pocho
dnych współczynników formy różniczkowej, 
jakoteż rzędy najwyższych w ystępujących 
w nich pochodnych funkcyi dowolnej są mo-
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źli wie najmniejsze. Celem pracy niniejszej 
jest przedewszystkiem z izęczonego układu 
niezmienników i parametrów wyodrębnić 
układ wszystkich takich z pomiędzy tych 
wielkośoi, które pozostają bez zmiany, w ra
zie podobnych odwzorowań. Jasne jest, że 
nie mogą przy tem  być otrzymane niezmien
niki różniczkowe, to jest. że nie istnieją ża
dne takie niezmienniki, które zależałyby od 
współczynników formy różniczkowej i od ich 
pochodnych, albowiem każdą powierzchnię 
można na każdą inną odwzorować podobnie. 
Ale otrzym uje się układ parametrów różni
czkowych i nie można poprzestać na uwa
żaniu jednej tylko funkcyi dowolnej, albo
wiem w tym  przypadku istnieją param etry 
różniczkowe, które zależą od pochodnych 
dwu funkcyj dowolnych, i k tórych nie mo
żna wyrazić przez param etry różniczkowe, 
zależące tylko od jednej funkcyi dowolnej. 
W rozprawie swej au tor ten wyznacza przeto 
wszystkie param etry różniczkowe podobnych 
odwzorowań powierzchni, zależące od dwu 
funkcyj dowolnych. P. Ż. zajmuje się przy- 
tem także kwestyą, które z tych parame
trów  różniczkowych zależą tylko od własno
ści rodzin linij krzywych, określonych przez 
przyrównanie funkcyj dowolnych do wielko
ści stałych,' a są niezależne od innych wła
sności tychże funkcyj. W  trzech pierwszych 
ustępach niniejszej rozprawy au tor jej zaj
muje się wyprowadzeniem wzorów przekształ
ceń, którym  podlegają param etry różniczko
we i niezmienniki różniczkowe najniższych 
rzędów, formy różniczkowej dwójkowej sto
pnia drugiego, wobec podobnych odwzoro
wań. P. Ż. wykonywa rachunki w ozna
czeniach, których używał w cytowanej po
wyżej rozprawie, i przytem w ogólnych 
współrzędnych krzywoliniowych, w taki spo
sób, że we wzorach figurują prawfe wyłącz
nie param etry różniczkowe dwójkowej formy 
różniczkowej stopnia drugiego. P. Żórawski 
pomija wogóle w tej rozprawie przegląd li
te ra tu ry  odwzorowań podobnych. Chodzi tu  
tylko o własności wzorów przekształceń, k tó 
rym w tych  odwzorowaniach podlegają nie
zmienniki i param etry różniczkowe dwójko
wej formy różniczkowej stopnia drugiego. I 
Ze względu na ten przedmiot, p. Ż cytuje 
tu  jednak jednę z prac p. Yossa, Sitzungs- 
berichte der inat.-pbys. Klasse der K. B. 
Akademie der Wiss. zu Miinchen, 1907 str. 
77 -1 1 2 , w której, prócz wielu innych roz
wiązań, znajdują się formuły przekształcenia 
miary krzywizny Gassa i krzywizny geode
zyjnej. Co do starszej literatury  przedmiotu, 
p. Z. powołuje się na dane zawarte w tej 
pracy p. Yo.ssa, a przedewszystkiem na te, 
które znajdują się w artykule tegoż autora 
„Abbildung und Abwickelung zweier PJii- 
cłfen aufeinander", Encyklopedya nauk ma

tem atycznych, wydawana u  B. G. Teubnera, 
tom III, 3, zwłaszcza str. 364 i nast.

Czł. T. Browioz przedstawia rozprawę pp. 
S t, Ciechanowskiego i L. K. Glińskiego p. t ! 
„O wrodzonych przetokaoh prztłykowo-prze- 
ły ko wy ch (Fistulae oesophago - oesophagae 
congenitae)*. Autorowie powyżsi opisują 
i wyjaśniają nieznane dotyohczas zboczenie 
rozwojowe przełyku u człowieka, którego 
pierwszy przypadek spostrzegali w r. 1899 
a wogóle zebrali dotychczas 6 przypadków' 
Zboczenie to polega na powstaniu śródścien- 
nych kanalików, usadowionych ni przedniej 

j  ścianio przełyku, blizko linii środkowej w 
: różnej wysokości i komunikujących ze świa- 
I tłem przełyku jednym , dwoma lub kilku 
I otworami okienkowatemi lub szczelinowate

mu Kanaliki te  dochodzić mogą długości 
kilku centymetrów, w jednym  z przypadków 
(1) były nawet dwa kanaliki, jeden w <>-ór- 
nej, drugi w dolnej części przełyku. Kana
liki te  leżą na rozmaitej głębokości ściany 
przełyku, najczęściej w obrębie błony pod- 
śluzowej, pokryte przez warstwę mięsną bło
ny śluzowej (muscularis mucosae), mogą je 
dnak leżeć częściowo głębiej, już ’w obrębie 
właściwych warstw mięsnych ściany przeły
ku, już to nawet na zewnątrz od warstwy 
mięsnej zewnętrznej (musc. propria externa). 
Kanaliki te, mające przekrój okrągławy, pła- 
skoo walny lub szczelino waty, są wysłane 
wielowarstwowym nabłonkiem płaskim ta 
kim samym jak nabłonek przełyku; pod na
błonkiem znajduje się jużto komórkowa, już- 
to włóknista tkanka łączna, niejednokrotnie 
wytwarzająca takie same brodawki, jak  w 
błonie śluzowej przełyku. Kanalik może po
siadać nawet osobną warstwę mięsną, co je 
dnak nie zawsze się zdarza. W jednym przy
padku pp. C. i G. spostrzegali kanalik niere
gularnie, zatokowato rozszerzony (przypadek 
V.), w j dnym stwierdzili, że od kanalika 
śródściennego odchodził drugi kanalik s ta 
nowiący przetokę między przełykiem a dro
gami oddeohowemi (oskrzelem) (przyp. VI) 

Zdaniem pp. C. i G. zboczenie to znajduje 
się w związku z zaburzeniami w rozwoju 
dróg oddechowych z pierwotnego przełyku. 
Mianowicie niecałkowite zamknięcie się ry- 
nienkowatego wypukleuia przedniej ściany 
przełyku, dającego zaczątek późniejszemu 
narządowi oddechowemu i oddzielenie czę
ściowe tej rynienki w ścianie przełyku przez 
wytwarzającą się warstwę mięsną błony ślu
zowej jest prz} czyną wytwarzania się ka
nalików, leżących w błonie podśluzowej; po
wstawanie zaś kanalików leżących głębiej 
pp. C. i G. odnoszą do jeszczo wcześniejsze
go okresu rozwojowego, a mianowicie do 
okresu wytwarzania się warstw mięsnych 
właściwych.
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