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N A U K A  1 P O E Z Y A .

W  tych dawnych, dawnych czasach, 
kiedy poezya uchodziła jeszcze za czyn
nik ważny, godny rozważania uczonych 
i opieki możnych, jednem  z jej siedlisk 
najgłówniejszych była słoneczna Prowan 
cya. Stąd rozbiegali się daleko po ca
łym świecie łacińskim natchnieni śpie
wacy, budząc odwagę w rycerzach, po
cieszając tęskniące za nimi księżniczki. 
Sztuka ich, najczęściej bez śladów na 
piśmie przemijająca, miała jednak  pozo
stawić i trw ałe  po sobie pamiątki: Pod 
ich to przeważnie wpfywem wyrabiały 
się i polerowały języki romańskie, które, 
ze skażonej powstawszy łaciny, w ustach 
ludu, niedawno wyszłego z ba rbarzyń
stwa; gwarą nieokrzesaną zaledwie na
zwać było można. Lecz poezya z gwary 
tej wytwarzała coraz doskonalsze posta
ci, aż wreszcie doszło do tego, że języ
kiem ludu mógł przemówić Petrarka, 
a nawet sam Dante, zamykający w swo
jej Komedyi całkowitą sumę wiedzy i fi
lozofii wieków średnich.

Zwolna jed n ak  przeżywała się forma 
ustnego rozpowszechniania utworów fan-

tazyi. Obyczaj się zmieniał, błędne ry 
cerstwo przechodziło do krainy wspom
nień, potrzeby umysłowe, choć zwolna, 
wzrastały, może trzeźwiejsze powiewy 
rodziły się w atmosferze duchojyej. -Już 
w początku XIV wieku gorliwsi zwolen
nicy „wesołej u m ie ję tn o śc i  z niepoko
jem  i żalem dostrzegają jej upadek. W te 
dy to, w 1.323 roku siedmiu znacznych 
patrycyuszów tuluzańskich zakłada sto
warzyszenie „Consistori de la gaya  scien- 
s a “, którego celem ma być pielęgnowa
nie średniowiecznej poezyi prowansal- 
skiej i jej dźwięcznego języka. Stowa
rzyszenie to rozwija się pomyślnie, od
bywa posiedzenia publiczne i urządza 
konkursy, k tórym  nadaje nazwę Igrzysk 
kwiatowych, gdyż zwycięsca w słodkiej 
szermierce otrzymuje z rąk niewieścich 
kwiatek z początku tylko naturalny, po
tem  srebrny lub złoty, niekiedy ozdobio
ny drogiemi kamieniami. Ludwik XIV 
podniósł znaczenie stowarzyszenia, dając 
mu ty tu ł akademii, Academia des jocs 
florals, i z tym ty tu łem  przetrwało aż do 
dni naszych, szczycąc się swera pierwo- 
rodztwem pomiędzy akademiami. Tylko 
ponura Konwencya na chwilę przecięła 

. to długie pasmo żywota, znosząc Alcade-
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mię Igrzysk  kw iatow ych w r. 1793, lecz 
już po 12 latach Napoleon znowu przy
wrócił jej istnienie.

W  tej to odwiecznej akademii, poświę
conej kultowi poezyi i pięknych form j ę 
zyka, 14 lutego r. b. odbyło się posie
dzenie osobliwsze. W ykładał świeżo przy
ję ty  konfrater, p. Paweł Sabatier, jeden 
z najdzielniejszych chemików francus
kich, którego zwłaszcza syntezy, zwykle 
na współkę z p. Senderensem  dokony
wane, zwróciły na niego uwagę całego 
świata chemicznego. Mówił, zdawałoby 
się, o rzeczy tak  obcej założeniu i d u 
chowi środowiska, w którem wystąpił, że 
pierwsza wiadomość o sam ym  fakcie te 
go odczytu wydała się czemś paradoksal- 
nem. Ja k  dalece jednak  wszystkie, choć
by napozór średnicowo przeciwne, dąże
nia um ysłu ludzkiego schodzą się w swo
ich celach i zadaniach ostatecznych, p rze
konamy się zaraz, gdy w krótkim zary
sie zapoznamy się z treścią  pięknego te
go przemówienia. Szkoda tylko, że w s t r e 
szczeniu naszem odczyt Sabatiera  z ko
nieczności utracić musi jednę  ze swoich 
zalet—nieporównany wdzięk formy, t ru 
dny do osiągnięcia w odczycie nau k o 
wym, a tak  konieczny ze względu na 
t radycye i p rzyw yknienia  andytoryum  
oraz sarnę nazwę akademii des Jeux  flo- 
raux.

Zasiąść w kole poetów, mówił p .  Sa
batier, to zdarzenie cokolwiek nieoczeki
wane dla kogoś, kto odwiedza ty lko p ra
cownie naukowo, kto, spoufalony z ja s k i 
nią W ulkana, doświadcza łatwo zrozu- j  

miałego onieśmielenia u wejścia do pała
ców Apolina. Szlachetna Klemencya Izau- 
ra niewielkim z pewnością darzyła  sza
cunkiem współczesnych alchemików, lu
dzi, bezwątpienia, bardzo mało dworskich, 
którym  głos ogółu przypisywał popędy 
czarnoksięskie i pewne spokrewnienie 
z samym dyabłem. Zdumiałaby się n ie
słychanie, gdyby je j kto powiedział, że 
jeden  ze spadkobiorców tych ludzi będzie 
dopuszczony do grona czcicieli Wesołej 
Umiejętności.

W ym ow na i ogładzona córa milczącej 
i posępnej alchemii, chemia dzisiejsza 
wrydaje się jeszcze ogółowi surow ą i s t r a 

szną. Wiele osób widzi w niej wspólni
czkę tych, którzy posługują się nią w ce
lach przewrotnych. Ona to ma być nau
czycielką fałszerzy, ona ma dostarczać 
zbrodniarzom trucizn niewidzialnych a 
piorunujących, ona dała w rękę ludzko
ści te straszliwe w swych skutkach  m a
t e r i a ły  wybuchowe. A czego jeszcze po 
niej spodziewać się można w przyszło
ści!

J a  jednak  myślę, że obawy to płonę, 
a że nie jes tem  zaślepiony uczuciem stron- 
niczem, w tem widzę dowód, że i wy, 
szanowni panowie, dopuściliście, ażeby 
chemik został waszym współbratem. A ka
demia Igrzysk kwiatowych, która od sze
ściu wieków patrzy  bez zazdrości, jak  
rozrasta ją  się i kwitną młodsze jej sio
stry , mniej „wesołym“ umiejętnościom 
poświęcone, zrozumiała najlepiej, że mię
dzy nauką a poezyą stosunki nie mogą 
być wrogie. Dziedziną poezyi j e s t  świat 
cały, oglądany przez migotliwy pryzm at 
wyobrażeń i marzenia. Polot bezkreśny 
unosi poezyę wr przestwór czarowny ide
ału — i zdarza się, że tam spotyka się 
z nauką, k tóra  na chwilę zwolniła się 
z krępujących ją  oków metody.

Prawda, że ze wszystkich gałęzi nauki 
chemia wydaje się najdalszą od m arze
nia. Malownicze a bałam utne otoczenie, 
w którem  alchemik średniowieczny speł
niał swe czynności, niby jak iś  obrząd 
mistyczny, znikło dziś bez śladu. W na
szych pracowniach, pełnych powietrza 
i światła, w których m aterya podlega 
śledztwu według prawideł sztuki, pod 
ciągłą kontrolą rachunku, w których, za
m iast szeptu zaklęć czarodziejskich, s ły
chać miarowe uderzenia wahadła, szmer 
posuwających się kół zębatych, szum w y
trysków, cieczy lub gazu, a skamieniała 
krew smocza, oczy bazyliszka, drżewo 
m andragory ustąpiły miejsca szkłu i m e
talom, w tych naszych pracowniach j a k 
że znaleść pole dla marzenia? Chemia 
rozwiązała tyle zagadnień, odkryła tyle 
tajemnic! Z węgla, wodoru i tlenu umie 

t dziś zrobić w swej pracowni i ten alko
hol, którego wyrób był niegdyś wyłącz- 
nem prawrem komórki drożdżowej, i c u 
k ie r—niegdyś monopol rośliny, i te sub-
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telne wonie, i nieskończone w swej roz
maitości barwniki, których upajające 
zmysły działanie tyle dostarcza poezyi 
tematów i porównań. Niedość tego—che
mia umie zrobić niezliczoną ilość takich 
ciał, jakich  przyroda nie dostarcza, che
mia więc je s t  potężniejsza od przyrody.

Jakże się tu  dziwić, że jeden  z wiel
kich uczonych współczesnych, olśniony 
potęgą nauki, rozpoczął książkę swoję 
dumnemi słowami: „Świat nie ma już
tajem nie11.

Świat nie ma tajemnic? Ach, pyszny 
i zuchwały poeto—czyż nie dostrzegasz, 
że tajemnica otacza nas zewsząd, zwod
nicza i głęboka, j a k  niemilknące w yzw a
nie dla ducha naszego. Żeby zadowolić 
palącą żądzę wytłumaczenia, obmyślamy 
teorye, k tórych  niedostateczność i niepe
wność je s t  nam od początku znana, i 
zmieniamy je  w miarę tego, jak  postęp 
badania nasuwa obszerniejsze albo ściś
lejsze objaśnienia. Ale w gruncie rze
czy — co my wiemy o istocie samej cie
pła, światła, elektryczności, co wiemy 
o przyczynie ciążenia powszechnego. 
W iemy wprawdzie, że omnis cellula e cel- 
lula, ale to nie zmniejsza naszej pewno
ści, że nawet, gdyby kiedyś udało się 
nam stworzyć komórkę sztuczną ze wszy- 
stkiemi własnościami i składem przyro
dzonej, nie będzie ona macierzą komórek 
potomnych, gdyż będzie jej brakowało 
tej największej tajemnicy, ja k ą  je s t  ży
cie. A gdyby, wbrew wszelkiej możli
wości, przyszłym badaczom udało się 
otrzymać sztucznie komórkę żyjącą i wy
dającą potomstwo, to czy potrafią oni za
pewnić jej takie warunki rozwoju, żeby 
z czasem powstały z niej stopniowo ro
śliny i zwierzęta, coraz doskonalsze i bar
dziej złożone, aż do samego człowieka? 
Czy najzuchwalsza wyobraźnia może 
przedstawić sobie, że człowiek utworzy 
z czasem na drodze sztucznej prawdzi
wego ducha ludzkiego.

Na północnym krańcu  Indostanu s te r 
czy olbrzymi łańcuch Himalajski z giną- i 
cemi w niebiosach wirchami. Pielgrzym 
z południa staje przed nim i widzi, że tu 
kres jego wędrówki. Na nic wysiłki, na 
nic próby i zabiegi, nie zwycięży prze- i

szkody. Czy jednak  ma poprzestać na 
stwierdzeniu niemożliwości? O, n ie—on 
teraz puści wodze wyobraźni, która nie
dostępne szczyty zaludni przecudnemi po
staciami bogiń, a po tam tej stronie nie
zdobytej ściany umieści tęczową krainę 
miłości, wolności i szczęścia. Tam, gdzie 
kończy się dostępna i doiykalna rzeczy
wistość naszych zmysłów, zaczyna się 
słoneczna baśń naszej wyobraźni. A w n a 
uce ta tylko różnica, że skrzydła wyobra
źni są mocniej krępowane więzami kon- 
sekwencyi i logiki. Te więzy sprawiają, 
że poeci nauki zamiast poematów, s tw a
rzają hypotezy.

Celem poezyi je s t  Piękno, celem nau
k i—Prawda. Ale czyż Piękno, w którem 
brakowałoby cech Prawdy, byłoby isto
tnie piękne? Wszakże i ono ma swoje 
części składowe, między któremi pano
wać musi zupełna harmonia, tak samo, 
jak  między temi elementami, k tórych ze
spół doskonały stanowi Prawdę. I niema 
wątpienia, że mimo różności umysłów 
i zamiłowań ludzkich, zależnych od rasy, 
stopnia rozwoju, czasu, otoczenia, i in
nych warunków, ideały Praw dy i Piękna 
stają  się coraz wydatniej wspólnym_całej 
ludzkości dobytkiem, zacierając ostre nie
gdyś różnice pomiędzy oddzielnemi jej 
grupami i warstwami. Że ideały te ro
sną i dojrzewają razem z ludzkością,
0 tem w dziedzinie Piękna z pewnością 
najbardziej wiedzą członkowie stow arzy
szenia poświęconego uprawie poezyi. 
Przedstawicielowi zakonu, hołdującego 
samej Prawdzie, przystoi w takiem  g ro 
nie dowieść tylko, że toż samo powtó
rzyć trzeba o ideałach nauki. Ten w z ro s t .
1 to dojrzewanie są następstw em  dosko
nalenia się i pomnażania środków, k tó re
mi rozporządzamy w zakresie naszych 
władz duchowych, a w pewnym stopniu 
i tych środków technicznych, które coraz 
dzielniej dopomagają nam  do ziszczania 
pomysłów, za niedostępne dla człowieka 
uważanych poprzednio.

Chciałbym na przykładzie szczegóło
wym, wTziętym z umiłowanej przeze mnie 
nauki, wskazać, jak ie  to e tapy przecho
dzić może myśl ludzka w swojem dąże
niu do Prawdy, a z drugiej s trony—jak
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ona i tu ta j, na tem polu najściślejszego 
badania, ulega przyrodzonemu widać po
pędowi do pracy twórczej, do przeciąga
nia wniosków daleko poza granicę do
wiedzionych, niezbitych faktów. Zamia
rowi tem u sprzyja okoliczność, że p rze
cież, kiedyście panowie zaszczycili mię 
wezwaniem do zabrania głosu, chciałbym 
wam  powiedzieć coś takiego, coby zajęło 
mocniej waszę uwagę. Otóż takim  t e 
matem, jak  sądzę, j e s t  współczesny, nie
słychanie szybki i w niespodziewanym 
kierunku idący rozwój pojęć chemicz
nych, które ściągają  się do ciał, zwanych 
pierwiastkami.

Starożytność nie znała doświadczenia 
naukowego, w tem  znaczeniu stanow- 
czem, jak ie  mu przyznają  dzisiejsze na
uki ścisłe. Od najdaw niejszych czasów 
ogół mędrców zgadzał się głośno lub 
w milczeniu na zdanie, że m aterya  we 
wszechświecie je s t  jedna. Wąż „urobu- 
ros“, chw yta jący  zębami koniec swego 
ogona, formuła w ew nątrz  tego symbolu: 
„lv tg 7tav“—jedność  wszystkiem, p ow ta 
rzają się na odwiecznych pomnikach, 
świadkach narodzin filozofii materyi. 
I ten pogląd, jako  prawda niewzruszona 
uważany, trw ał wieki, dziesiątki wie
ków. Isto tną treść  jego zaciemniło nieco 
przez Arystotelesa  wprowadzone, a przez 
średniowiecznych jego kontynuatorów 
rozszerzone i, dodajmy, przez niewielu 
z nich rozumiane, pojęcie elementów. Do 
zagm atw ania  tej spraw y przyczyniło się 
pewnego rodzaju ubóstwo czy zaniedba
nie językowe: Oto w wielu językach  w y 
razy element i pierwiastek są synonim a
mi x). Jeżeli na tło powyższych pojęć 
zasadniczych rzucimy obraz myśli che
mików średniowiecznych, alchemików, 
możemy bez obawy uznać j ą  za zupełnie 
prawidłową i logiczną. Odrzućmy tylko 
to, co sym patyi wzbudzać nie może, a co, 
niepodzielane z pewnością przez umysły 
przodujące, było działem szarego t łum u 
pracowników niższego stopnia, odrzućmy 
mówię chęć fabrykowania złota z podlej-

') Zaznaczmy, że nasi pisarze da-wniejsi ele
m en t sta le  nazyw ali żyw iołem . (P. R.).

szych metali. W tedy jako  zadanie na 
czelne alchemii przedstawi się dążenie 
do takiego opanowania elementów czyli 
zasadniczych własności jednej i powszech
nej m ateryi, ażeby przez odpowiednie ich 
grupowanie można było przechodzić od 
jednego ciała do drugiego, otrzymywać, 
przypuśćm y żelazo, z miedzi, siarkę prze
mieniać w cynę, ze srebra  robić węgiel.

Dopiero koniec XVIII wieku wyw al
czył dla doświadczenia to stanowisko de
cydujące, które i dzisiaj mu przyznaje
my, my, przedstawiciele nauk ścisłych. 
Ten niesłychanie szybki rozwój nauk fi
zyczno - chemicznych, który zapewne 
w przyszłej historyi umysłowości będzie 
uznany za naczelną cechę wyróżniającą 
wieku dziewiętnastego, j e s t  bezpośred- 
niem następstw em  stworzenia i rozwoju 
metod doświadczalnych. Środki badania 
pomnażają się i doskonalą w zadziwiają
cy sposób: już  dzisiaj rozporządzamy tem 
peraturam i, sięgającemi prawie granic 
możliwości teoretycznej, oglądamy w ul- 
tram ikroskopie wielkości, o jak ich  da
wniej nie śmieliśmy marzyć, mierzymy 
zupełnie dokładnie wymiary, którym i do 
ultramikroskopowej wielkości bardzo j e 
szcze daleko, w ykryw am y chemicznie 
stotysiączne części miligrama, oznaczamy 
ściśle własności ciał lotnych, których po
siadamy zaledwie tysiączne części mili
m etra  sześciennego. Czyż nie mamy p ra 
wa twierdzić, że takim  środkom badania 
nie ostoją się żadne tajemnice przyrody? 
A z drugiej strony — cóż dziwnego, że 
wiedza, przez doświadczenie zdobyta, dla 
wielu wydać się mogła skończoną całoś
cią, cóż dziwnego, że i pewne wielkie 
um ysły poprzestać chciały na tablicach 
pomiarów, odrzucając, ze wzgardą nawet 
niókiedy, wszelkie wnioski filozoficzne.

Pomiędzy ofiarami kierunku doświad
czalnego jedną  z najbardziej bezwzględ
nie pokonanych była jedność materyi. 
Doświadczenie prowadziło do zupełnie pe
wnego przekonania, że przyroda ma za 
podłoże nie jednę  m ateryę powszechną, 
ale pewną liczbę oddzielnych rodzajów 
materyi, różnych zasadniczo jeden od 
drugiego i tem  szczególnie nacechowa- 

| nych, że n igdy jeden w drugi przemienić
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się nie może. Zwracam uwagę raz jesz- J 
cze: pierwiastki chemiczne dzisiejszych 
nauk doświadczalnych, to nie żywioły 
Arystotelesa, to rozgraniczone i samo
dzielne rodzaje materyi. Ile ich w danej 
chwili nauka liczy, z tylu oddzielnych 
m ateryj przyroda je s t  utworzona. P raw 
da, że w całym okresie niepodzielnego 
panowania eksperym entu  autorowie ksią
żek chemicznych mimochodem wspomi
nali, że nierozkładność pierwiastków nie 
je s t  ostatecznie dowiedziona, ale też z po
wściągliwością, jeżeli nie z lekceważe
niem spoglądali na  wszelkie próby po- J  

wrotu do teoryi jedności materyi, t rak 
tu jąc  je prawie jaw nie  jako  marzenia '| 
alchemiczne.

Aż oto w najnowszych czasach ten sam 
rozwój środków doświadczalnych wysu
nął znowu na plan pierwszy sprawę je 
dności m ateryi, tym razem jednak  już 
nie w postaci marzenia naukowego, na
wet nie w postaci nieuniknionego postu
latu  filozoficznego, ale jako  dotykalny, 
niezbity i niewzruszony wniosek z doś
wiadczenia. Rad, pierwiastek chemiczny, 
którego kwalilikacya jako typowego, do
skonałego pierwiastku nie podlega żad
nej wątpliwości, samodzielnie przemienia 
się w hel, również niezaprzeczony pier
wiastek z własnościami krańcowo rado
wi przeciwnemi. Etapów tej przemiany, 
przypuszczalnego jej mechanizmu, popar
tej tak  dzielnie przez te zjawiska elek
tronowej teoryi materyi, dotykać tu  nie 
będę: czytelnicy tego pisma znają te rze
czy z wielu artykułów  w niem ogłasza
nych. Chcę tylko podkreślić jaknajmoc- 
niej, że stoimy tu taj wobec faktu, któ
rego nic obalić nie może, a który na po
glądy nasze wywrze wpływ niesłychany.
A jeśli, od tego faktu  zaczynając, zgod
nie z przyrodzonemi wymaganiami nasze
go umysłu zechcemy snuć dalej złotą nić 
marzeń teoretycznych, to po niej myśl 
nasza wzniesie się do krainy dotychczas 
nieprzeczuwanej.

Czy jednak  kiedykolwiek będziemy mo
gli szczerze i słusznie powiedzieć, że przy
roda nie ma już dla nas tajemnic? Na- 
pewno nigdy. Każdy krok nasz ku szczy
towi odsłania przed nami coraz nowe wi-

dokręgi, a szczyt—Praw da—sterczy wciąż 
powyż głów naszych, a piąć się ku  nie
mu — to najwznioślejsze nasze zadanie, 
to prawdziwa poezya naszego istnienia, 
równa dążeniu do tego szczytu, k tórem u 
na imię Piękno.

M.

O R G A N  I N A R Z Ę D Z IE .

(W edług O ttona Schulza y.o Schlachtensoe).

W szystkie narządy, jakiem i obdarzone 
są różne ustroje,—oczy, uszy, ręce, nogi, 
płetwy, macki i tyle innych — służą im 
za pomocników w' walce o byt, pozwalają 
zaspokajać potrzeby życiowe, wzrastać, 
doskonalić się i rozmnażać. I właśnie 
tej walce o byt (a pojmujemy j ą  tutaj 
w szerokiem znaczeniu, w jakiem  tej na
zwy użył poraź pierwszy Darwin) orga
nizmy zawdzięczają swoje narządy: pod 
jej to wpływem powstały one z najprost
szych zaczątków, pod jej wpływem zmie
niając się, różnicując i doskonaląc coraz 
bardziej, osiągnęły swój s tan  obecny.

Praw a rozwojowe każą nam  przypusz
czać, że oko było niegdyś jedynie  czarną 
plamką pigm entu  na skórze, mającą w ła
sność silniejszego ogrzewania się pod 
działaniem promieni słonecznych, niż są
siednie części, tak bowiem wygląda ten 
narząd u niektórych niższych ustrojów, 
mianowicie u wielu meduz. Stopniowo 
do plamki przyłączyły się: najpierw naj
prostsza, załamująca światło soczewka, 
a potem ciałko szkliste i siatkówka,— 
i w ten sposób powstał nieskomplikowa
ny jeszcze przyrząd wzrokowy, jak i  znaj
dujemy również u niektórych meduz. 
Z niego dopiero rozwinęło się to dosko
nałe oko najwyższych kręgowców.

Ręka musiała powstać z niestałych ni- 
bynóżek pełzaków, które z biegiem cza
su przeobraziły się w stałe rzęski wy
moczków, płetwy ryb, łapy różnych ssaw- 
ców, ręce małp. Poprzednikiem mózgu, 
tego najdoskonalszego ze wszystkich na
rządów, był prosty zwój nerwowy, s ta
nowiący i dzisiaj środkowy punkt i m iej
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sce krzyżowania się włókien nerwowych 
u wirków (Turbellaria).

Możnaby sądzić, że człowiek, organizm 
niewątpliwie najśw ietniej udoskonalony 
w walce o byt, posiada też najlepiej roz
winięte środki pomocnicze do tej walki. 
Tak  jednak  nie je s t  wcale i znaczna li
czba zwierząt może się poszczycić przy
najm niej jednym  organem, przewyższa
jący m  odpowiedni narząd  człowieka: so
kół ma wzrok bystrzejszy, mysz—delikat
niejszy słuch, sarna—szybsze nogi, koń— 
silniejsze mięśnie, w ilk—straszniejsze zę
by. Nie ulega też najmniejszej wątpli
wości, że człowiek pozostawiony tylko 
tym  swoim zew nętrznym  organom byłby 
w wralce o byt s tworzeniem bardzo bez- 
bronnem.

Ale zato posiada on coś, czem p rze 
wyższa zwierzęta i co pozwala mu: wi
dzieć lepiej, niż sokół, słyszeć dalej niż 
mysz, poruszać się prędzej od sarny, p ra 
cować z większą siłą niż koń i bronić się 
lepiej od wilka. Tem czemś je s t  narzę
dzie, które stanowi niejako dalszy sto
pień rozwoju, dalsze udoskonalenie orga
nów. Teleskop pozwala oglądać przed
mioty niedościgłe dla oka samego przez 
się; dźwignia, blok i inne machiny czy
nią rękę wybitn ie  silniejszą, koło—-nogę 
szybszą, telefon — głos donośniejszym, 
a ucho czulszem, niż są z na tury .

Już ten godny uwagi s tosunek  między 
n a tu ra lnym  organem a sztucznem n arzę 
dziem każe je  uważać za dalsze ogniwo 
w łańcuchu rozwojowym tamtego. Bliż 
sze zaś rozpatrzenie istniejącego między 
niemi związku potwierdza ten pogląd j e 
szcze bardziej.

Powstanie narzędzia wiąże się tak  ści
śle z organem natura lnym , jak  rozwój 
narządu  doskonalszego z mniej udosko
nalonego. Poprzemy to kilku p rzyk ła
dami.

Von Drais wynalazł nazwaną jego imie
niem drezynę w ten sposób, że siadał 
początkowo na  dwu złączonych kołach, 
i odbijając się nogami od ziemi, w pra 
wiał je  w ruch. Była to więc na pół j a 
zda, na pół chodzenie. Z takiego sam e
go połączenia na tura lnego  organu z na
rzędziem powstało również dzisiejsze ko

ło (rower), którego ruch zdaje się nie 
mieć nic wspólnego ze zwykłym chodem.

Tak samo ma się rzecz z rozwojem lo
komotywy. I tutaj wynalazca starał się 
wyprowadzić ruch jej z ruchu zwierząt 
pociągowych. Początkowo drągi, w pra
wiane w ruch tłokiem m aszyny parowej, 
do tykały  się kolejno ziemi i odpychając 
się od niej, posuwały lokomotywę. Od
powiadały więc najzupełniej nogom idą
cego człowieka lub ciągnącego zwierzę
cia.

Podobnież za punkt wyjścia dla turbin 
parowych można uważać usta  ludzkie, 
wprawiające w ruch dmuchaniem jaki- 
bądź przedmiot. Taki przynajmniej wnio
sek w ypada wyprowadzić z oglądania ry 
cin, przedstawiających pierwsze turbiny: 
widać na nich puste popiersie człowieka, 
napełnione wodą; pod popiersiem znajdu
je  się ogień, a para wodna, wychodząca 
przez o tw arte  us ta  trafia na koło wodne 
i obraca je.

Podobieństwo je s t  bardzo znaczne, nie 
należy jednak  mimo to uważać narzędzia 
za kopię organu naturalnego, lecz za j e 
go udoskonalenie, dalszy stopień rozwo
ju . W ynalazcy nie chodzi nigdy o to, 
żeby jedyn ie  zastąpić organ narzędziem, 
ale przedewszystkiem o to, żeby pewną 
czynność uczynić w ten sposób ła tw ie j
szą, dogodniejszą, szybszą i prostszą, niż 
w razie używania samego tylko organu. 
J e s t  zaś dla niego rzeczą zupełnie obo
ję tną , w jak i  sposób da się to osiągnąć 
i czy narzędzie będzie podobne do o rga 
nu czy też nie, byleby tylko było lepsze. 
Celem jego je s t  ulepszać, a nie kopiować 
organ naturalny.

Twierdzenie to wymaga tem  wyraźniej
szego podkreślenia i uzasadnienia, że w ła
śnie teorya naśladownictwa pod tym 
względem cieszy się powszechnem uzna
niem. Na narzędzia zapatrujemy się 
przeważnie, jako na kopie organów: młot 
ma być według tego poglądu taką  kopią 
przedramienia ze złożoną pięścią, różne 
naczynia — kopią dłoni złożonej wkLęsło, 
młyn—dalszą kopią trącego apara tu  zę
bowego i t. p.

Na poparcie takiego poglądu przytacza 
się zwykle trzy okoliczności: rozważania
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językoznawcze, rzucające się w oczy ze
wnętrzne podobieństwo i wreszcie pewną 
zgodność zasadniczą.

Dowody z dziedziny lingwistyki podają 
Lazarus Geiger w swojej „Urgeschichte 
der Menschheit im Lichte der Sprache“ 
i E rnest Kapp „Grundlinien einer Philo- 
sophie der T echn ik”.

Geiger w wymienionem dziele objaśnia 
swój pogląd w sposób następujący: „Je
żeli będziemy rozpatrywali wyraz, ozna
czający czynność w ykonyw aną jakiemś 
narzędziem, to przekonamy się zawsze, 
że to nie je s t  jego znaczenie pierwotne, 
że początkowo oznaczał on czynność, do 
której używano wyłącznie organów n a tu 
ralnych. Weźmy np. s ta ry  wyraz mleć, 
młyn (niahlen, Mtihle). Nie ulega wątpli
wości, że czynność rozcierania ziarn zbo
żowych między kamieniami je s t  bardzo 
prosta i że w tej lub owej formie znano 
ją  już  w bardzo odległych czasach. Ale 
pochodzenie wyrazu „mleć“ możemy od
nieść go do jeszcze prostszej, jeszcze 
pierwotniejszej czynności. Mianowicie we 
wszystkich indo-europejskich językach 
znajdujem y pierwiastek „mal“ lub „mar“, 
oznaczający „rozcierać palcami", a także 
„rozdrabniać zębami". Zjawisko, że czyn
ność jak iegoś narzędzia oznaczamy na
zwą prostszej i dawniejszej czynności, 
wykonywanej przez sam ustrój zwierzę
cy, należy do bardzo pospolitych, a nie 
umiem go sobie inaczej wytłumaczyć, 
jak  przypuszczając, że wyraz je s t  tu s ta r 
szy od czynności narzędzia, k tórą obec
nie oznacza i że istniał już  wtedy, kiedy 
ludzie posiłkowali się w takich czynnoś
ciach jedynie  organami na tu ra lnem i<£.

W niosek ten je s t  niewątpliwie słuszny. 
Trudno się jednakże zgodzić na dalsze 
jego rozszerzenie, jakie robi Kapp, który 
łączy przeniesienie nązwy z czynności 
organu na narzędzie z popędem wrodzo
nym do bezwiedniego naśladownictwa. 
I t łum aczy wr ten sposób powstanie na
rzędzi, jako  nieświadomie wykonanych 
kopij organów.

Pomijając już to, że nie każdy zdoła 
sobie naw et wyobrazić takie bezwiedne 
naśladownictwo organu naturalnego, po
winniśm y zadać sobie jeszcze pytanie,

czy wogóle taki wniosek ma jakie uza
sadnienie. Czy nie możnaby było w y
jaśnić  tego inaczej, a słuszniej?

Mianowicie, skoro się udało obmyślić 
albo nawet wprost wynaleść przypadko
wo jak iś  odpowiedniejszy przyrząd do 
rozgniatania ziarn, przeniesiono wówczas 
na to nowe, jeszcze nie nazwane narzę
dzie nazwę czynności, k tóra  dotychczas 
pozwalała osiągać ten sam skutek, w przy
toczonym wypadku wyraz „mai*. Prze
niesiono ją  zaś po prostu z powodu czy
sto zewnętrznego podobieństwa czynnoś
ci naturalnego organu i narzędzia.

Tak samo postępujemy i dzisiaj z no- 
wowynalezionemi przyrządami. Lokomo
tywa to je s t  „poruszająca z m iejsca“ 
otrzymała nazwę właśnie od znanej już 
czynności „poruszania z miejsca*. Na
zwa maszyny do pisania pochodzi rów
nież z takiego samego źródła. Ani tu, 
ani tam nie ma ona nic wspólnego z or
ganem, którego kopią ma być narzędzie. 
I to samo niewątpliwie było dawniej. Po
chodzenie więc nazw nie dostarcza wcale 
dowodów na poparcie teoryi naśladowni
ctwa organów w narzędziach.

Podobnież i zewnętrzne podobieństwo, 
jak  również zgodność zasad budowy nie 
dowodzą jeszcze naśladownictwa. I tu 
przyczyn zgodności i podobieństwa win
niśmy upatrywać gdzieindziej.

Poza tem zresztą podobieństwo to, w 
bardzo wielu przypadkach bywa uderza
jące, jak  np. dla przedramienia ze ściś
niętą pięścią i młotka, dla wklęsło zło
żonej dłoni i miseczki, systemu nerwowe
go i drutów telegraficznych. Albo jak  
zasadniczą zgodność wykazuje oko i cie
mnia optyczna! Jak  uderzająco podobne 
są urządzenia achromatyczne oka i lune
ty: pierwsza posiada kombinacyę soczew
ki z ciałem szklistem, d ruga—objektyw, 
sporządzony z dwu gatunków szkła. I tu 
i tam jednakow a zasada—połączenie dwu 
soczewek i jednakow y sku tek—usunięcie 
obwódki barwnej.

Podobnież narząd Cortiego w uchu oka
zuje zasadniczą zgodność z instrumentem  
strunowym; organ głosu działa, j a k  pisz
czałka; serce, jak  pompa ssąco-tłocząca; 

i kości naszych kończyn, ja k  dźwignie,
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a budowa ich je s t  ściśle taka, j a k  tego 
wym aga obrachunek techniczny.

Jasną  je s t  rzeczą, że takie podobień
stwo i zgodność nie są zrozumiale same 
przez się, i że należy w yjaśn ić  ich przy
czynę. Ale wyjaśnienia trzeba  szukać 
gdzieindziej, nie w naśladownictwie.

Co prawda, to wydaje się nadzwyczaj 
nieprawdopodobnem, aby naw et tak  s to 
sunkowo proste, ale zasadnicze narzędzie, 
j a k  młot mogło być tylko kopią przedra
mienia z chwiejącą się na jego  końcu 
ściśniętą  pięścią. Kto wie, j a k  się w y
najduje i ulepsza narzędzia, j a k  się je 
robi, a zwłaszcza, kto sam wrynalazł co
kolwiek, chociażby najdrobniejszego, ten 
przyzna odrazu, że wynalazek nie bywa 
n igdy  kopią ani naśladownictwem. Z w y
ją tk iem  czysto przypadkow ych wynalaz
ków i ulepszeń, k tóre zdarzają się ciągle 
i niewątpliwie zdarzały się od na jdaw 
niejszych czasów, punktem  w yjśc ia  dla 
każdego wynalazcy byw a nie chęć sko
piowania, odtworzenia czegoś gotowego, 
lecz dążenie do zaspokojenia jak ie jś  po
trzeby, dla której posiadane dotychczas 
narzędzia nie są wcale wystarczające a l
bo przynajmniej nie w należytej mierze.

Naprzykład wynalazek m łotka możemy 
sobie wyobrazić w sposób mniej więcej 
następujący. Dziki człowiek z zamierzch
łych praczasów próbował bezwątpienia 
niejednokrotnie rozbijać pięścią łupinę 
większych orzechów. Była to n iew ątpli
wie czynność, spraw iająca ból; chcąc go 
uniknąć, człowiek ów mógł z łatwością 
wpaść na pomysł zastąpienia nagiej pię
ści kamieniem, który mu się przypadkiem 
znalazł pod ręką. Przez użycie kamienia 
zyskiwał podwójną korzyść: nie tylko bo
wiem unikał bolu, do czego dążył ce lo
wo, ale zarazem zwiększał siłę i sku te 
czność uderzenia. Takie osiągnięcie wię
kszego skutku , niż się zamierzało, W il
helm W undt nazywa heterogonią celów.
I leterogonia ta  odegrała bardzo ważną 
rolę zarówno w rozwoju organizmów, jak  
i narzędzi. Odgrywa ona j ą  i dzisiaj. 
Między innemi pierwsza m aszyna parowa 
była pomyślana jako  przyrząd do pompo
wania.

Do wynalezienia młotka mógł też zre
sztą przyczynić się i przypadek: jeżeli 
użyty do tego kamień czy za pierwszym 
razem czy następnie miał kształt  w ydłu
żony, albo jeszcze lepiej, jeżeli zamiast 
kamienia, ów człowiek ujął w ręce po
dłużny kawał drzewa, to z łatwością mo
gło mu to nasunąć pomysł trzonka. W za
sadzie, był to już młotek, od którego 
krok  tylko do kombinacyi kamienia z drze
wem. W taki sposób można w ytłum a
czyć zupełnie dobrze wynalezienie m łot
ka, bez żadnego uciekania się do naśla
downictwa organów naturalnych.

B. Dyakowski.
(Dok. nast.),

M A X V E  II W O R K .

S E N  1 M A R Z E N IA  S E N N E .

(Dokończenie).

Podczas stanu czuwania działa na nas 
ustawicznie ogromna ilość podniet zmy
słowych przez oczy, uszy, dotyk, zmysł 
tem pera tu ry  i wiele innych, które ko
mórki w odpowiednich okolicach czucio
wych kory mózgowej u trzym ują  w cią
głej czynności. Tam tworzą one w ko
mórkach zwojowych podrażnienia dysy- 
milacyjne, skutkiem  których, j a k  wiemy, 
substancya  komórkowa zostaje zużywa
na, a odpowiednio do tego gromadzą się 
różne produkty  rozkładu, w każdym ra 
zie nietylko kwas mleczny. Jeżeli roz
kład odbywa się przez czas dłuższy bez 
zasilenia m ateryi przez autoregulacyę 
i usunięcia produktów rozkładu zapomocą 
krwi i limfy, komórki natenczas coraz 
bardziej tracą pobudliwość ponieważ za
równo zużywanie pobudzanej materyi, 
ja k  i nagromadzanie ubezwładniających 
produktów znużenia ujemnie działają 
na ich sprawność. Podczas d ługotrwałe
go oddziaływania podniet zmysłowych 
istotnie w komórce autoregulacya prze
miany m ateryi nie równoważy się ze zuży
ciem żywej substancyi, jakoteż  ilość rozło
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żonych produktów nie może być usunięta j 

przez prąd krwi i limfy w takiej mierze, 
w jakiej powstaje. Szczególnie dotyczę 
to dziedziny wzrokowej, ponieważ bodź
ce świetlne działają prawie bez przerwy 
podczas dnia na nasz wzrok i odpowied
nią część mózgu. Powoli więc w miarę 
dziennego czuwania dochodzi do tego, że 
pobudliwość komórek czuciowych zmniej
sza się coraz bardziej. Lecz to ubez- 
władnienie pracy w skutek  ich długotrwa
łej czynności podczas dnia nie j e s t  j e d y 
nym momentem, mogącym wyjaśnić za:- I 
sypianie wieczorne.

Gdyby rzeczywiście tak  było, musieli
byśmy wówczas napewno osięgnąć okre
ślony stopień ubezwładnienia pracy w ko
mórkach. Wiemy jednak  z doświadcze
nia, że od snu możemy się powstrzymać, 
a nawet granice jego  daleko przesunąć. 
Wprawdzie zmęczenie będzie coraz więk
sze, nie zasypiamy jednak, lecz zachowu
jem y  całą świadomość. Prawdopodobnie 
więc je s t  tu  inny czynnik, k tóry  ozna
cza wprost dowolnie wybraną chwilę za
śnięcia. Musimy więc teraz zapytać: j a 
kie warunki wytwarzamy, zamierzając 
zasnąć wieczorem o pewnym, określo
nym czasie? W ypróbujmy zaraz doś
wiadczalnie, co robimy, żeby sprowadzić 
sen wieczorny. Otóż przekonywamy się, 
że naraz cały zespól warunków, w któ
rym organizm znajdował się podczas dnia, 
zmienia się. Usuw am y mianowicie, o ile 
można najwięcej, wszystkie podniety zmy
słowe, działające na nas w ciągu dnia; 
między niemi zaś przedewszystkiem bodź
ce wzrokowe. W pokoju sypialnym po
winno być ciemno; musimy się postarać, 
aby wpływy dźwiękowe możliwie na jbar
dziej ucichły; podrażniające bodźce tem 
pera tu ry  usuwam y podług możności. Tem
pera tu ra  nie powinna być an^zaniska, ani 
też zawysoka. Dalej powonienie powin
no być także zabezpieczone od podraż
nień i t. d. Skorośmy to wszystko osią
gnęli, nasze komórki zwojowe znajdują 
się w zupełnie innych warunkach, niż 
podczas dnia: Zbrakło naraz wszystkich 
bodźców, podtrzym ujących w nich pod- - 
rażnienie dysymilacyjne. Co z tego wy- 
niknie? W iemy już, że komórka zwojo

wa, drażniona przez bodziec dysymila- 
cyjny, po jego ustaniu wraca do s tanu  
dawniejszego wskutek autoregulacyi w 
przemianie materyi. To się dokonywa 
samo przez się na podstawie prawa dzia
łania mas, bez rozmyślnego współdziała
nia z naszej strony. W skutek usunięcia 
bodźców, podrażnienie podtrzymywane za 
dnia ustaje, zużyta m aterya odnawia się 
podczas snu przez autoregulacyę, a ró
wnocześnie nagromadzone produkty znu
żenia unoszone są z komórki przez krew 
i limfę.

Istotnie mamy dowody na to, że wo
bec usunięcia podniet zmysłowych, świa
domość ginie. Profesor wrocławski Striim- 
pell przed wielu laty podał fakt, który 
zdobył sobie pewien rozgłos. Miał pa- 
cyenta, okazującego w wysokim stopniu 
upośledzenie zmysłów, gdyż rozporządzał 
tylko prawem okiem i lewem uchem; po
za tem był ubezwładniony na całem ciele 
i nawet błony śluzowe jam y  ustnej nie 
okazywały najmniejszego czucia. Z ze
wnętrznym światem łączyło go więc ty l 
ko jedno ucho i jedno oko. Strtimpell 
dokonywał na nim doświadczenia, zam y
kając oba te organy na 2 — 3 minut, 
w których przeciągu pacyent usypiał. 
Zasypianie następowało prawidłowo, gdy 
po pewnym czasie czuwania powtórnie 
zamykano choremu zdrowe drogi czu
ciowe.

Zjawisko to dowodzi wyraźnie, jak  b a r 
dzo zasypianie zależne je s t  od usunięcia 
bodźców zmysłowych. Byłoby jednak  
błędnem, gdybyśmy czynnik ten chcieli 
uważać za jedyny. W takim razie czło
wiek raz zasnąwszy, mógłby drzemać do 
nieskończoności; bo jeżeliby podniety 
zmysłowe, k tórych usunięcie spowodo
wało sen, były przez dłuższy czas u su 
nięte, nie byłoby wówczas żadnego po
wodu, żeby człowiek w ogólności prze
budzał się. Tu więc zwróćmy uwagę na 
inny, znany już nam czynnik, mianowi
cie usunięcie zawieszenia pracy, wzno
wienie się pobudliwości w komórkach 
kory mózgowej, które się podczas snu 
samo przez się dokonywa. Poszukiwania 
nad głębokością snu wykazały, że on 
w różnych swoich fazach je s t  różnie głę-i
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boki. Największa jego głębokość, t. j. 
najniższy stopień pobudliwości osiąga się 
po uciszeniu się podrażnień dnia, mniej 
więcej w godzinę po zaśnięciu. Odtąd 
sen staje się coraz lżejszy, t. zn., ko
mórki zwojowe nabierają  stopniowo po
budliwości, co odpowiada procesowi wzna
wiania się. Ku rankowi wypoczynek je s t  
dokonany, pobudliwość komórek osięga 
swoje malcsymum, poczem z chwilą u k a 
zania się najcichszego podrażnienia ży
cia dziennego nas tępu je  przebudzenie.

Przekonaliśm y się więc, że we śnie 
wielkie znaczenie ma wznowienie (re- 
stytucya), wypoczynek komórek zwojo
wych, t. zn. przew aga spraw y asymila- 
cyjnej. Jest to  rys  zasadniczy, dla k tó
rego snu nie możemy porównywać z nar
kozą, j a k  to się często zdarza nawet 
w kołach naukowych. W yrażając się nie- | 
dolężnie, przyjęto określać narkozę jako 
sen i mówi się, że człowiek śpi w stanie 
narkotycznym. O praw dziw ym  śnie j e 
dnak nie może być tu  mowy. S tan  n a r 
kotyczny tem  mianowicie różni się  od 
snu, że w pierwszym  res ty tucya  nie za
chodzi. A to właśnie je s t  rzeczą nie
zmiernej wagi. Jeżeli zastosowujemy 
t. zw. środek na sen, nie sprowadzamy 
tego, co właściwie sen charakteryzuje , 
t. j. wypoczynku, tylko s tan  nieświado
mości, dokonywający się w inny sposób, 
niż nieświadomość we śnie. Sądząc po 
braku świadomości w obu razach, nie 
powinniśmy przypuszczać tożsamości w 
sprawach fizyologicznych. Wolne od za
rzutu doświadczenie nad ośrodkiem n e r 
wowym dowiodło, że środki narkotyczne j 
(alkohol, eter, chloroform i t. d.) ubez- 
władniają  asymilacyę w zmęczonych i w y
czerpanych komórkach. Jeżeli przez 
dłuższy czas s taw iam y zapory asymila- 
cyi, czyli wypoczynkowi, lub tylko ją  
ograniczamy, możemy po pewnym czasie 
spowodować głębokie uszkodzenie kom ór
ki zwojowej. Chroniczny morfinizm i al
koholizm w ykazuje  niszczące działanie 
zbyt częstej narkozy. Musimy się więc 
strzedz utożsamiania narkozy ze snem 
i oszczędnie używać środków narko tycz
nych.

Jeżeli po tem wszystkiem streścim y

procesy snu, możemy powiedzieć, że sen 
je s t  wynikiem następujących  warunków: 
Podczas s tanu  czuwania bodźce zmysło
wo u trzym ują  wciąż podrażnienia dysy- 
milacyjne w komórkach zwojowych, obni
żając ich pobudliwość przez wyczerpa
nie i znużenie. Zasypiamy, gdy bodźce 
zmysłowe, udające się przez organy zmy
słów do mózgu, zostają usunięte. S k u t
kiem tego giną warunki podrażnienia 
i dysymilacya ustaje . Na zasadzie prawa 
autoregulacyi w przemianie m ateryi do
konywa się następnie res ty tucya  w sk u 
tek przewagi procesów asym ilacyjnych 
i pobudliwość powoli wraca. Zrana wy
poczynek się kończy. Pobudliwość osię- 
gnęła m aksym um  fizyologiczne i na jm nie j
szy bodziec nas przebudza.

Z kolei zastanówm y się nad tem, co 
to je s t  marzenie senne? Co za procesy 
odegrywają się kiedy człowiek śni? Ja- 
snem jes t  przedewszystkiem, że są one 
procesami świadomości. W e śnie prze
żywamy wszystko jak  na jawie, uczuwa- 
my się tak, jakbyśm y  byli w zwykłym 
czuwającym stanie. Jeżeli zaś chodzi tu  
o sprawy świadomości, w tak im  razie 
musimy przypuszczać, że one za podsta
wę mają też same procesy co wszystkie 
przejawy świadomości. Śnimy, ale nie 
zawsze. Liczne spostrzeżenia i doświad
czenia dowiodły, że wówczas tylko śni
my, jeżeli działają na nas pewne bodźce, 
które przychodzą bądź z samego organi
zmu, bądź też ze św iata  zewnętrznego. 

I W  każdym  razie jednak  w grę wchodzą 
bodźce, udające się do komórek kory móz
gowej.

Bodźce wewnętrzne szczególnie wówr- 
czas działają, jeżeli  człowiek je s t  chory; 
dolegliwość przytem nie koniecznie ma 
zagrażać życiu. Już w razie zaledwie 
dostrzeżonych zaburzeń w organizmie 
znajduje się sposobność do powstania 
bodźców, które wychodzą z części zabu
rzonych, niosąc następstw a swoje do ko
ry mózgowej. W ynika  z tego, że ludzie 
chorzy zazwyczaj więcej śnią, niż zdro
wi. Nawet dużo stanów chorobliwych, 
nacechowanych je s t  uporczywą bezsen
nością i fantastycznem i marzeniami sen- 
nemi.
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Również jednak  sny mogą występować I 
u człowieka, cieszącego się najlepszem 
zdrowiem. Te ostatnie powodowane są 
przez bodźce, przychodzące zzewnątrz. 
Dowiedziono tego doświadczalnie. Liczni 
fizyologowie i psychologowie sztucznie 
wytwarzali marzenia senne zapomocą ta 
kich bodźców. W  pewnym przypadku 
rzucano mały kam yk  przed okno sypial
nego pokoju. Powstały przytem bodziec 
dźwiękowy spowodował sen o potyczce, 
w której wystrzały  padały nieustannie. 
W idzimy tu bardzo rozpowszechnioną 
właściwość marzenia sennego: paczenie 
wielkości rozmiarów. Szmery dźwięko
wa, pochodzące od kam yka są bardzo 
małe; we śnie zwiększają się do hałaśli
wych wystrzałów. Pewien śpiący z po
wodu upadnięcia krzesła w jego pokoju, 
śnił, że nastąpił straszliwy wybuch; do 
tego stopnia hałas był przesadzony. In
ny, skropiony we śnie kilkoma kroplami 
wody, śnił o burzy i deszczu. Jeszcze 
inny, którem u trzymano pod nosem przy
wiezione przez niego z Egiptu perfumy, 
śnił, że obchodził sklepy Kairu i wcho
dził do jednego z łych, gdzie kupował 
perfumy i t. d.

Wiele j e s t  postaci snu. które w ystę
pują  u każdego człowieka. I tak  znana 
je s t  „zmora11, podczas k tórej oddech do
znaje przeszkody. Wracając raz nocą 
z F rankfurtu  do Gettyngi miałem spo
sobność obserwować to zjawisko na j e 
dnym  ze współpasażerów. W przedziale 
naszym położyliśmy się na ławkach w ta 
ki sposób, że głowy nasze leżały naprze
ciwko siebie. W nocy przebudził mię 
charak te rystyczny  szmer, jak i  zwykle 
wydają  ludzie podczas zmory. Popatrzy
łem na mego towarzysza. Leżał właśnie 
z ręką na ustach  i nosie, jęcząc w na j
okropniejszy sposób, pow oli ruchowe 
działanie nerwów stawało się tak  silne, j  
że odsunął rękę na bok i wkrótce prze
stał jęczeć. Z mojej strony byłoby bar
dziej ludzkiem, gdybym wpierw już go 
rozbudził, lecz zainteresowanie fizyologa 
przemogło. Spał więc dalej i niedługo 
miałem sposobność powtórnie obserwo
wać powstawanie zmory.

Przez takie i tym podobne bodźce w y

woływane są najrozmaitsze marzenia. 
Niektóre z nich bezwątpienia miały ogro
mne znaczenie w czasach pierwotnych 
dla ukształtowania się pojęcia o duszy.

Ukazywanie się we śnie zwierząt i lu
dzi, zwłaszcza umarłych, oraz wycieczki 
odbywane w dalekie kraje, to wszystko 
i dziś jeszcze utwierdza w ludziach pier
wotnych pojęcie o rozdzielności duszy 
z ciałem. Jeżeli człowiek widzi zjawia
jącego mu się nocą we śnie zmarłego,
0 którym  wie, że spoczywa daleko w mo
gile, musi to w nim utwierdzić, jeżeli nie 
wprost wywołać, myśl o bezcielesnej, od 
ciała oddzielającej się duszy. Tym spo
sobem marzenia senne nabrały ogromne
go znaczenia psychologicznego w życiu 
narodów, do tego stopnia, że dziś jesz
cze myśl naukowa dużo musi cierpieć od 
tej zmory.

Co dotyczę spraw, zachodzących w mó
zgu podczas marzeń sennych, na to da
liśmy objaśnienie w wykładach poprzed
nich. Marzenia powstają w skutek  od
działywania bodźców na pewne okolice 
kory  mózgowej. Gdy bowiem cała kor.i 
mózgowa śpi, komórki jej w pojedyń- 
czych częściach są budzone przez bodźce, 
podobnie jak  człowiek zupełnieTnoże być 
wybudzony przez działanie dostatecznie 
silnego bodźca. Ponieważ stopień po
drażnienia w komórkach, we śnie przez 
bodźce niebudzonych, j e s t  mniejszy, niż 
podczas czuwania, przeto kojarzenie w 
tym  stanie nie może się odbywać w spo 
sób tak prawidłowy, j a k  podczas dnia. 
Tego rodzaju kojarzenie byłoby zupełnie 
usunięte przez kontrolę naszej krytyki 
w czasie czuwania komórek za dnia. W y
miary ulegają zniekształceniu. Są to 
wszystko warunki urabiające sen tak 
często niezwykle dziwacznie i fan ta s ty 
cznie, a pod któremi zatracamy we śnie 
miarę zwykłego życia.

Nie przeszkadza to jednak  temu, że 
zdarzają się uporządkowane marzenia
1 uporządkowany bieg myśli. Zależy to 
zupełnie od tego, jak ie  okolice mózgu .są 
budzone i j a k  silne je s t  podrażnienie ich 
komórek. Wielokrotnie przekonywano 
się, że we śnie nawet znaczne czynności 
myślowe mogą być wykonywane. Nie-
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którzy poeci tworzą we śnie, m a tem a ty 
cy usiłują rozwiązać zagadnienia, do k tó 
rych  rozwiązania nie mogą dojść w s ta 
nie czuwania. Duch pracuje zwłaszcza, 
jeżeli kojarzenie zostaje ograniczone w pe
wnej okolicy. Podrażnienie wówczas je s t  
tak  silne, że odpowiednie drogi kojarzeń 
dalej są czynne, pomimo uśpienia innych 
okolic. Zresztą, są to tylko zjaw iska wy
jątkowe.

W e wszystkich jednak  razach sny są 
prawdziwem i procesami świadomości i j a 
ko takie musimy je  traktować. Brakuje 
im zupełnie p ierw iastku  mistycznego, 
którego przesądne osoby się doszukują; 
z tego względu dla marzeń sennych ty l
ko te zasady analizy mogą mieć znacze
nie, co i dla przejawów świadomości ży
cia na jaw ie, gdyż marzenie senne je s t  
tylko cząstkowem czuwaniem  mózgu.

Tłum. W. Sawicka.

K R O N IK A  N AU KO W A .

Wpływ klimatu górskiego na wydzielanie 
się wody z organizmu. Kwestyą tą  zajęli 
się H. Guillemard i A. Moog podczas kilku 
pobytów na Montblanc. Szło im przode- 
wszystkiem o sprawdzenie ogólnie przyję te
go poglądu, według którego klimat górski 
przyspiesza uchodzenie wody z organizmu 
przez płuca i skórę. W tym celu dokonali 
szeregii doświadczeń; poniższa tablica podaje 
streszczenie otrzymanych przez tych  au to 
rów wyników.

Z tablicy podanej wynikają wnioski n a 
stępujące. Pozorna ilość wydychanego po
wietrza jest na Montblanc znacznie większa, 
natomiast rzeczy wista — daleko mniejsza, niż 
w nizinie. Ilość oddechów na minutę zna
cznie wzrasta, jednocześnie zaś objętość 
prawdziwa oddechów maleje. Ciężar wody 
wydalanej przez oddychanie w ciągu jedno
stki czasu jest stały i niezależny od wyso
kości. Wilgoć bezwzględna wraz z w yso
kością szybko się zmniejsza, s tra ta  zaś wo
dy przez płuca jest jeszcze znaczna powyżej 
3 000 m. S tra ta  wody na powierzchni skó
ry maleje wraz z wysokością; okoliczność ta 
jest prawdopodobnie następstwem spadku 
temperatury.
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Skoro uprzytomnimy sobie, że ilość wody, 
wydalana przez powierzchnię skóry, jest co- 
najinniej trzy do czterech razy większa od 
ilości, towarzyszącej wydychanemu powie
trzu, dojdziemy do wniosku, że klimat gór
ski nietylko, że nie sprzyja wydalaniu wody 
z organizmu, lecz że przeciwnie— wydalanie 
to utrudnia. Wniosek taki jest zgodny 
z faktem stwierdzonym wzrastania ciężaru 
całkowitego krwi u zwierząt żyjących w roz- 
rzedzonem powietrzu, oraz z wynikami in
nych doświadczeń autorów wyżej wymienio
nych.

L. H.
(Meteor. Zeitschr. 1008, .Na G).

Pogoda i choroby umysłowe. W latach 
1906 i 1907 dr. Lomer przeprowadził sze
reg badań, mających na celu wykrycie wpły
wu pogody na choroby umysłowe, a prze- 
dewszystkiem na ataki epileptyków. Wnio
ski tego badacza można streścić w ten spo
sób, że temperatura lub stan zachmurzenia, 
wilgoć powietrza lub natężenie ruchów po
wietrznych nie wpływają na ilość i postać 
ataków, jednakże, jak wykazało porównanie



Nś 25 W SZECHSW IAT 307

liczb, dotyczących tych ostatnich z każdo- 
razowemi warunkami atmosferycznemi, za
leżność jednych od drugich istnieje niewąt
pliwie.

Tym sposobem Lomer dochodzi do tych 
samych wyników, do jakich doprowadziły 
badania nad wpływem fohnu na epilepty
ków. Zbliżanie się minimum barometrycz- 
ncgo wywołuje zwiększanie się ilości a t a 
ków. Chociaż wr badaniach nad wpływem 
fizyołogicznym fohnu wyniki te otrzymane 
zostały tylko ubocznie i bynajmniej nie są 
jeszcze ustalone, należy jednak podkreślić 
ich zgodność z badaniem Lomera.

Jednakże Lomer z pewnością się myli 
i inoże w dalszych swych badaniach wejść 
na manowce, kiedy mniema, że jedynie od 
ciśnienia zależy ilość ataków i że być może 
udałoby się zmniejszyć niebezpieczeństwo 
ataków zapomocą „wytworzenia równowagi 
ciśnienia czyli możliwie jednakowego ciśnie
nia" w izbach pneumatycznych odpowiednio 
urządzonych.

Wiadomo, że „strona przednia" minimum 
barometrycznego wpływa w pewien określo
ny sposób na świat zwierzęcy i roślinny. 
W tym przypadku nie ma z pewnością zna
czenia ciśnienie samo, ale splot wszystkich 
czynników meteorologicznych, który nazy
wamy „pogodą“ i Który wyciska określone 
piętno na ciśnieniu.

„Pogoda", którą określają temperatura, 
zachmurzenie, wiatr i wilgoć, daje się w spo
sób najprostszy scharakteryzować zapomocą 
rozkładu ciśnienia powietrza na większej 
przestrzeni. Wiadomo z obserwacyj, że „po- 
godę“ głównia choć nie wyłącznie charakte
ryzuje rozmieszczenie ciśnienia.

Zatem związek wspomniany jes t  z pewno
ścią tylko pośredni, i jest to związek nie
wątpliwie jedj7nie między określonym roz
kładom ciśnienia, od którego pogoda zależy 
przedewszystkiem, a ilością ataków epilepty
cznych. A ponieważ rozmieszczenie ciśnie
nia najlepiej uwidocznia mapa pogody, więc 
w badaniach, o których mówimy lepiej jest 
posiłkować się właśnie mapami pogody. Tyl
ko wtedy będzie istniał związek między ci
śnieniami w danem miejscu, a ilością a ta 
ków epileptycznych, jeśli ze stosunków ci
śnienia w tej miejscowości będzie można 
wnioskować o ciśnieniu całej okolicy, wcho
dzącej w danym razie w rachubę.

L. H.
(W . T rabert, Meteor. Zeitschr. 1908, JMa 6).

Związek między śmiertelnością niemowląt 
a wysokiemi temperaturami. Na jednem 
z posiedzeń królewskiej akademii Nauk 
w Amsterdamie dr. E. van Everdingen zło
żył ciekawą rozprawę, dotyczącą wpływu 
wysokich tem peratur na śmiertelność nie

mowląt. Już  poprzednio w rozprawie, ogło
szonej przez biuro statystyczne w Amster- 

J  damie, udowodniono, że w ciągu miesięcy 
| letnich istnieje wyraźne maximum śmiertel

ności dzieci poniżej roku, jednakże badania, 
skierowane ku wykryciu związku między 
tem maximum w rozmaitych miejscach a śre
d n im i  temperaturami miesięcznemi, nie da
ły pożądanych wyników; wszakże nie prze
staje być rzeczą prawdopodobną, że śmier
telność znajduje się w ścisłym związku z wa
haniami temperatur)" w dół i w górę.

Mając to na widoku, dr. E. van Everdin- 
gen zestawił kilkoma różnemi sposobami 
wartości meteorologiczne dla szeregu miej
scowości; między innemi zgrupował z danych 
obserwacyjnych wszystkie dnie, w których 
tem peratura była wyższa od 25°C, przyozem 
jako przedział czasu liczyło się od połowy je 
dnego miesiąca do połowy drugiego. Oka
zało się wtedy, że zgodność między odchy
leniami od śmiertelności średniej a ilością 
dni gorących jest tak wielka, że nie ulega 
prawie wątpliwości, iż wysokie temperatury 
powodują wzrost śmiertelnośoi. Autor ho
lenderski wypowiada nadzieję, że, stosując 
inne granice temperatur oraz inne sposoby 
grupowania spostrzeżeń, uda się wykryć 
w danej sprawie, tak  ważnej dla medycyny, 
związek bardziej jeszcze bezpośredni.

L. II.
(Meteor. Zeitschr. 1908, VI).

Przyczynek do biologii i historyi rozwoju 
skójki perłorodnej (Margaritana margariti- 
fera) podał W. Harnes z Marburga w Zool. 
Anzoigcr (T. 31, rok 1907). Materyału do 
badań dostarczyły mu skójki perlorodne 
z lluwery i innych dopływów Mozeli w lluns- 
riicku, gdzie są one bardzo pospolite w od
powiednich miejscach. Najobficiej znajdują 
się w strumieniach, ocienionych olszami, 
a mających dno grubopiaszczyste i bieg po
wolny. Tam rozmnażają się najlepiej i two
rzą całe kolonie. Trzymają się zwykle po 
3 lub 4 razem w zacienionem miejscu przy 
brzegu w pozycyi nadzwyczaj charaktery
stycznej, tak zagłębione w piasku nogą 
i przednim końcem, że wystaje tylko tylny 
na 2 do 5 om. Długa oś iuh ciała tworzy 
kąt 25° do 45° z kierunkiem prądu i po
chylona jest w tę samę stronę. Zabezpie
cza je to doskonale od możności porwania 
przez prąd i stanowi tak znakomite przy
stosowanie się do miejscowych warunków, 
że trudno sobie wyobrazić lepsze. Oprócz 
tego, starają się one jeszcze i innemi sposo
bami zabezpieczyć się od porwania przez 
■wodę: w razie silniejszego prądu wciskają 
się między kamienie lub chowają się poza 
nie. Kryjówki swoje opuszczają w okresie 
wydawania na świat młodych; rozłażą się
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wówczas po całym strumieniu, żeby im daó 
większą możność znalezienia ryb, na k tórych 
skrzelach będą pasorzytować. Perły  na mu
szlach skójek z tego obszaru zdarzają się 
stosunkowo rzadko, zaledwie 3 do 4 na 100 
okazów. Harnes tłumaczy ich rzadkość tem, 
że skójki te  w Ruwerze znajdują się sto
sunkowo niedawno i że ucierpiały już kil
kakrotnie z powodu pogorszenia się warun
ków życiowych, wywołanych przez założenie 
w pobliżu nowych fabryk i budowę mo
stów kolejowych, co wszystko przeszkadzało 
normalnemu biegowi ich życiu.

Harnes zbadał także rozwój larw (tak 
zwanych glochidiów) zarówno na wolności, 
jak i w akwaryach. W lipcu i sierpniu mo
żna znaleść jajka w kształcie gruzełkowa- 
tych białawych sznureczków w skrzelach 
skójki; z czasem, w miarę dojrzewania, przy
bierają one barwę brunatną. W dojrzewa- 
jącem jajku glochidia zaczynają się poru 
szać, otwierając i zamykając klapki swych 
skorupek. Aż wreszcie wydobywają się zu
pełnie z jajek i zaczynają pływać;- wkrótce 
jednak przytwierdzają się do skrzeli ryb po
dobnie, jak  larwy skójki malarskiej (Unio 
pictorum). Najodpowiedniejszą dla nich jest 
strzebla (Phoxinus laevis). Harnes urządzał 
z nią nawet sztuczną infekeyę w ten spo
sób, że puszczał ryby z tego ga tunku  do 
płaskich naczyń z wodą i glochidiami. 
W krótkim czasie skrzela ryb były przepeł
nione temi larwami, które przytwierdzają 
się do naskórka skrzeli haczykami swych 
muszli. Pod wpływem podrażnienia w ciągu 
2—3 godzin na naskórku tworzą się cysty, 
zamykające larwy, które w nich odbywają 
dalszy rozw.!j w taki sam sposób, jak u  
szczeżui (Anodonta). Po odbyciu przeobra
żeń młode wydobywają się z cyst, odpadają 
od skrzel i zaczynają samodzielne życie 
w mule. Harnes nie mógł doprowadzić do 
samego końca badań nad ich rozwojem, a to 
dlatego, że zarażone niemi ryby ginęły przed
wcześnie z powodu nieodpowiednich warun
ków; z tego jednak, co zdążył zobaczyć, wy
nika, że rozwój ich odbywa się w taki sam ( 
sposób, jak i innych skójek (Unionidae).

W każdym razie można już teraz uważać 
za stwierdzone, że i w rozwoju skójki per- 
łorodncj (Margaritana) istnieje okres paso- 
rzytniczy, a także, że można sztucznie za
rażać ryby jej glochidiami. To drugie spo
strzeżenie stanowi zarazem podstawę dla 
sztucznej hodowli pereł rzecznych.

B. D.

Współbiesiadnictwo w iciow ca roślinnego 
Cryptomonas schaudinni z otwornicą Pene- 
roplis pertllSSU S. Wiciowicc ten, znany od- 
dawna pod nazwą „zielonych" i „żółtych 
komórek11, a potem jako „Zooxanthełła“

i „Zoochlorella11 przedostaje się do Penero- 
plis, gdy ostatnia posiada tylko 7 komór. 
Jednak na stadyum 27 komór liczba Oryp- 
tomonas dochodzi do 28 000, a u  zupełnie 
dorosłej otwornicy do 100 000. Wewnątrz 
towarzysza swego ma on kształt okrągłej, 
nieruchomej komórki o jądrze i 1 chroma- 
toforze. Współbiesiadnictwo tych organi
zmów polega na tem, że Cr. pochłania C 03, 
wydzielany przez otwTornice, a ostatnia wza- 
mian bierze od pierwszej tlen. Gdy, w przy
padku głodzenia otwornicy, słabną jej r u 
chy i zmniejsza się wydzielanie C 02, wicio- 
wiec przestaje być potrzebny i zostaje z or
ganizmu wyrzucony. P. Winter stwierdził, 
że wiciowiec nigdy nie bywa używany na po
karm przez otwornicę. Po pewnym czasie 
okrągła komórka zaczyna się przeobrażać 
w formę biozykowatą; wskutek tych prze
obrażeń nie jest w stanie pochłaniać w dal
szym ciągu tyle bezwodnika, co przedtem 
i zostaje wypchnięta do komór zewnętrz
nych; tutaj otrzymuje 1 — 2 wici i wydo
staje się nazewnątrz, ażeby, jak Winter przy
puszcza, zacząć rozwój płciowy na wolności.

H. B.

Hemimerus talpoides jest to nadzwyczaj 
oryginalny owad, który został opisany po 
raz pierwszy w r. 1871 przez Walkera. Naj
bardziej przypomina karaluchy, ale zarazem 
wykazuje tyle różnic, że utworzono dla nie
go osobną rodzinę (Hemimeridae), zajmującą 
pośrednio miejsce między karaluchami (Blat- 
tidae) a skorkami (Porficulidae). Posiada 
on części pyszczkowe żujące, krótkie ale 
mocne nogi, zakończone przylgami i parą 
pazurków, jest natomiast zupełnie pozbawio
ny skrzydeł i oczu. Taka budowa pozostaje 
w związku ze sposobem życia tego owadu: 
pasorzytuje on mianowicie na skórze szczu
ra chomikowatego (Cricetomys gambianus) 
z Afryki zwrotnikowej. Największą atoli 

i jego osobliwość stanowi to, że według Han- 
sena ma wydawać na świat żywe potomstwo 
i to tylko po jednem młodem na raz. Mło
de różnią się od dorosłych jedynie wielko
ścią, brakiem narządów rodzajnych i mniej
szą ilością członków w rożkach.

Te dawniejsze badania uzupełnił w ostat
nich czasach Yosseler, który dłuższy czas 
hodował szczury z temi pasorzytami. W y
niki swoich spostrzeżeń nad rozpowszechnie
niem, sposobem życia i karmieniem się He
mimerus ogłosił on w „Zool. Anzeiger11 
(T. 31, rok 1907).

Przedewszystkiem Vossfler przekonał się, 
że owad ten znany dotychczas jedynie z za
chodnich części Afryki zwrotnikowej, znaj
duje się także i we wschodniej. Przebywa 
jednak wyłącznie tylko na wymienionym ga- 

j tunku  Cricetomys, nie udało się przynaj-
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mniej dotychczas znaleść go na żadnem in- 
nem zwierzęciu. Opuszcza jednak swego 
gospodarza od czasu do czasu dorywczo lub 
przypadkowo (np. gdy ten zginie), Yosseler 
bowiem znajdował go nieraz biegającego sa
modzielnie. W  każdym jednak razie nie 
zdaje się to być jego zwykły sposób życia; 
zazwyczaj bowiem trzyma się stale ciała 
Cricetomys, poruszając się bardzo szybko 
i zręcznie między jego włosami. Niektórzy 
(Sharp) twierdzili, ?e urnie cn także skakać, 
ale Vosseler nie widz ał tego nigdy i uważa 
to nawet za wręcz niemożliwe ze względu 
na budowę nóg. Zato owad tan łazi dosko
nale nawet po gładkicm szkle zapomocą 
przylg. Pomimo, że jest ślepy, odznacza 
się nadzwyczajną wrażliwością na światło: 
dość jest podnieść na chwilę przykrywkę 
klatki ze szczurami, aby wszystkio znajdu
jące się tam Hemimerusy przeniosły się na- 
tychmii.st z oświetlonej grzbietowej strony 
gospodarzy na zacienioną brzuszną.

Bardzo niejasną była sprawa żywienia się 
tych owadów. Z budowy ich narządów py
szczkowych i sposobu życia nie można było 
wyprowadzić żadnego pewnego wniosku co 
do rodzaju ich pokarmu. Robio 10 najroz
maitsze przypuszczenia od takich, że są to 
najformalniejsze pasorzyty^, karmiące się 
krwią lub sierścią swych gospodarzy, do te 
go, że żywią się one samodzielnie roślinami 
lub innemi owadami, a ze szczurów korzy
stają jedynie, jako z mieszkania. Ze staran
nych i szczegółowych badań Vosselera wy
nika, że są to rzeczywiste pasorzyty, kar- i 
miące się skórą i włosami Cricetomys. Yos- 
selerowi ani razu nie udało się zauważyć, j 
aby łapały one inne owady, ani zmusić ich 
do karmienia się roślinami, natomiast ślady 
na skórze i włosach szczurów wskazują wy
raźnie, jaki jest ich pokarm.

Nad rozwojem Hemimerus Vosseler do- 
tyohczas nie zdążył jeszcze porobić spostrze
żeń.

b . n .

Wiadomości bieżące.

Towarzystwo naukowe warszawskie.
W dniu 3-im b. m. w lokalu Towarzystwa 
naukowego warszawskiego odb) ło się posie
dzenie Wydziału III go T-wa, na którein zo
stały wygłoszone następujące komunikaty 
i referaty. P. Wł. Janowski: Bezpośrednie 
zapisywanie ruchów lewrego przedsionka ser
ca przez przełyk. P. K. Rzętkowski (gość):

| W sprawie chemizmu mięśnia sercowego 
j w stanach jego niedomogi, oraz: Badania nad 
[ leukocytozą w stanach zakaźnych. P. T. 

Banachiewicz: Sposób fotograficzny wyzna
czania czasu i szerokości geograficznej. P. Z. 
Weyberg: O łyszczykach skałotwórczycli.
P. Wł. Gosiewski: Jeszcze o prawie Gaussa, 
P. Wł Gorczyński: W kwestyi wpływu a b 
sorpcyjnego pary wodnej w atmosferze ziem
skiej. P. Wł. Sierpiński: O zależnościach
między zasadniczemu własnościami symbolu 
Legendrea.

Posiedzenie Komisy i Antropologicznej przy 
Wydziale Il-im Towarzystwa naukowego 
warszawskiego, odbyło się w dniu 24 maja 
r. b. Na posiedzeniu tem rozważano wnio
sek Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
w sprawie wypracowania instrukoyi etno
graficznej. Uchwalono zaprosić dwu człon
ków o porozumienie się w tej sprawie z de
legatami Towarzystwa Krajoznawczego. Nad
to rozważano sprawę przyłączenia do Ko- 
misyi redakcyi i wydawnictwa „Swiatowi- 
t a “ i załatwienie jej, dla zebrania bliższych 
inforinacyj, odroczono do następnego posie
dzenia.

W dniu 27 maja r. b. w lokalu Towa
rzystwa naukowego warszawskiego odbyło 
się posiedzenie Komisyi Meteorologicznej 
przy Wydziale Ill-im T-wa. Porządek dzien
ny obejmował naprzód sprawę utworzenia 
w okolicach Warszawy obserwatoryum me
teorologicznego i astronomicznego. Niedo
godne warunki obserwacyjne w tak dużem 
środowisku miejskiem, j tkiun jest Warsza
wa, dostatecznie motywują ważność i po
trzebę urzeczywistnienia tego projektu, we
dług którego specyalne poszukiwania me
teorologiczne byłyby przeniesione do nowe
go obserwatoryum ze stacyi centralnej me
teorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rol
nictwa. Stacya ta jednak pozostałaby i n a 
dal w swem dawnem miejscu, zachowując 
stale swój charakter biura sieci stacyj pro
wincjonalnych, oraz stacyi pomocniczej miej
skiej. Co zaś dotyczę obserwacyj astrono
micznych, to potrzebno ku tem u narzędzia 
byłyby wprost przeniesione z obecnia ist
niejącego prywatnego obserwatoryum astro
nomicznego im. Jędrzejewicza. Po wszech- 
stronnem rozpatrzeniu tego projektu, przy- 
czem członkowie Komisyi zwrócili uwagę na
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Ursynów, opracowano program dalszego 
działania ku urzeczywistnieniu tego ważnego 
przedsięwzięcia naukowego.

Oprócz spraw bieżących, wygłoszono na
stępujące referaty: P. St. Landau mówił

o zamierzonych pomiarach silnie przenika
jącego promieniowania ziemi, a p. Wł. Gor
czyński o nowych wynikach z dziedziny pro
mieniowania słonecznego, oraz o sieci me
teorologicznej szwedzkiej.

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 1 /VI do 10/VI 1909 r.

(Ze sp o strzeżeń  na S tacy i M eteo ro lo g iczn e j C e n tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszawie).

D
z

ie
ń B a ro m etr  red . 

do  0° i na cięż
kość. 700 m m -f-

T em p era tu ra  w st. C els.
K ierunek  i p rę d k . 
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( 0 - 1 0 )
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E 1  3 2
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UWAGI
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