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W  SPRAWIE MUZEALNICTWA 
ETNOGRAFICZNEGO ZAGRANICĄ 

A U NAS.

Przystępując do rozważenia doniosłej 
i aktualnej dziś sprawy zasad, na jakich 
organizujące się muzealnictwo e tnogra
ficzne na ziemiach polskich opierać się 
winno, należy zapoznać się najpierw 
z tern, co na tern polu już  zdziałali za
chodni sąsiedzi nasi, Czesi i Niemcy.

Jakkolw iek w odrębnych oni żyją wa
runkach  od naszych, przecież uważne 
rozpatrzenie się w ich dorobku w tej 
dziedzinie, wniknięcie w braki i dodat
nie strony ich pracy uchroni nas od nie
jednego  błędnego kroku i poda nam nie- 
jednę  wskazówkę.

Tą myślą powodowany przestudyowa- 
łem krytycznie szereg zbiorów, podejm u
jąc  w  tym  celu dłuższą wycieczkę nau
kową do Wiednia, Berna, Pragi, Norym- 
bergi i Berlina, jako do ważniejszych śro
dowisk ruchu  etnograficzno - muzealnego 
Austryi, Czech i Niemiec.

Pierw szą refleksyą, k tó ra  mi się nasu
nęła po zwiedzeniu całego szeregu m u

zeów etnograficznych w wyżej w ym ie
nionych miastach, jes t  stwierdzenie mo
żliwie szerokiego zakresu działalności 
muzealnej wspomnianych insty tucyj.  Za
kres to bardzo szeroki, bo obejmujący— 
w zasadzie przynajmniej — wszystko co
kolwiek z ludoznawstwem w bezpośred
nim znajduje się związku, stosownie do 
celu, jak i  sobie zakreśliło muzealnictwo 
w Europie środkowej, a j e s t  nim możli
wie wierne oddanie całego życia ludowe
go—minionej doby—w całej pełni. Pod 
tym  względem nie znajdziemy żadnej ró
żnicy między muzeami „fiir Volkerkunde“ 
w Berlinie i oddziałem etnograficznym 
muzeum przyrodniczego nadwornego 
w W iedniu a grupą muzeów (albo od
działów muzealnych) „fiir Volkskunde“. 
Wszędzie obok kultury  materyalnej (osie
dlenie, sprzętarstwo, strój i t. d.) s ta ra 
no się o uwydatnienie również ku ltu ry  
idealnej (wierzenia, kult, sztuka ludowa 
i t. p.). Wszędzie znać usiłowania w kie
runku  muzealnego odtworzenia nawet 
tak  n ieuchwytnych, z trudnością da ją
cych się tą  drogą przedstawić wytwo
rów życia, jak  ku ltu ra  prawna i stopień 
uspołecznienia danego ludu. Usiłowania 
te jednak  nie wszędzie jeden  skutek
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uwieńczył; pod tym  względem muzea 
„fur Volkskunde“ dzięki k ierunkowi ple
m iennemu ja k  i innym  okolicznościom, 
o k tórych  poniżej, wyraźniej zdołały 
uplastycznić tylko stronę m ateryalną  kul
tu ry  ludowej, zwłaszcza dotyczącą u rz ą 
dzeń izb (rzadziej całych chat) w ieśnia
czych i strojów, mniej już  sprzę tars tw a; 
co za tem  idzie, sztuce ludowej (noszą
cej cha rak te r  przeważnie „sztuki s toso
wanej") poświęcono sporo miejsca, tak  
dalece, że ona dominujące dziś w zbio
rach zajmuje stanowisko. Inne działy 
ku l tu ry  duchowej widzimy tu  niepo
miernie słabo reprezentowane, a naw et 
w Pradze, Bernie i Norym berdze zupeł
ną niemal świecą one nieobecnością.

Najsłabiej p rzedstaw ia się w tej g ru 
pie muzeów sam  w sobie różnorodny 
dział p raku ltu ry ;  względnie najliczniejsze 
okazy p raku ltu ry  niemiecko - chłopskiej 
znajdziemy w zbiorach w W iedniu i  Ber
linie. J e s t  to dział, k tó ry  z n a tu ry  rze
czy góruje w urządzeniu  muzeów t. zw. 
„fur V olkerkunde“ (muzeum kolonialne
go w Berlinie) obu stolic niemieckich, 
poświęconych ludom egzotycznym, pozo
sta jącym  jeszcze na stopniach wyżej lub 
niżej posuniętego ba rbarzyństw a. Myl- 
nem byłoby jed n a k  twierdzenie, że m u
zealnictwo ludom tym  poświęcone ogra
nicza się do sam ych tylko wyrobów pry
mitywnych. W spaniałe niezmiernej a r
tystycznej w artości w yroby  Chin i J a 
ponii, często w ścisłym związku z przed
stawieniem ku ltu  tych k ra jów  pozosta
jące  (że już pom iniem y niemniej wyso
kiej artystycznej wartości wyroby innych 
ludów), zadają kłam twierdzeniu, jakoby  
wytworów p raku ltu ry  oraz k u l tu ry  sta- 
dyów późniejszych niemniej j e d n a k  p ry 
m itywnych, nie można było połączyć 
w jednem  muzeum  na zasadzie n a u k o 
wej porównawczo-rozwojowego zestaw ie
nia z wyrobami o wysokiej wartości a r 
tystycznej ludów, k tóre  w pewnej części 
swojej wznieść się już  zdołały na wyż
szy poziom kultury . Nic wyraźniejszego 
w tym  względzie j a k  um ieszczen ie  obok 
niedołężnego p ługa  chińskiego w yobra . 
żenią również niezdarnej (w naszem po
jęciu) chińskiej sprawiedliwości, j a k  obok

zagrody wieśniaczej Chińczyka z połu
dnia widok pagody albo znanej wieży 
porcelanowej, a rtystycznie  en miniaturę 
wykonanej, j a k  to spotykam y zestawio
ne w oddziale chińskim muzeum w Ber
linie. Podnosimy ten  sposób urządzenia 
muzealnego dlatego z tak im  naciskiem, 
gdyż nie braknie u  nas głosów, że w y 
twory pewnej wartości artystycznej (choć
by jednego i tego samego ludu albo też 
danej w arstw y  ludowej) należy grom a
dzić bezwarunkowo oddzielnie i bez na j
mniejszego związku z wytworami zgoła 
nie artystycznem i a naukową wartość 
tylko mającemi; zdanie, k tóre z g runtu  
za błędne uważam, o ile wybitna tw ór
czość indywidualna nie powołała tych  
pierwszych do życia.

W yniki s tudyów naukowych nad m u
zealnictwem etnograficznem w muzeach 
centralnych Europy środkowej nakazują  
nam  zwalczać również mniemanie, jako 
by skupianie zbiorów ilustrujących etno
grafię krajową musiało się dokonywać 
w oderwaniu od gromadzenia zbiorów 
poświęconych uzmysłowieniu życia lu 
dów egzotycznych. Jakkolw iek skrzętne 
gromadzenie zbiorów etnografii k raju  oj
czystego z na tu ry  rzeczy u nas pierwsze 
powinno zająć miejsce, to jednak, o ile 
nadarza się do tego sposobność (a o nią 
nie trudno z powodu rozrzucenia Pola
ków po całym świecie), nie powinniśmy 
zaniechać s ta rań  o urządzenie ich poró
wnawcze, k tóre daje się osiągnąć tylko 
w razie równoczesnego uwzględnienia 
zbiorów odnoszących się do innych (po
krew nych i obcych) na różnych szcze
blach rozwoju i o różnym  rodzaju tego 
ostatniego, pozostających ludów. Na dro
gę tę wstąpiły  już w najnowszych cza
sach oddziały etnograficzne muzeów 
w Bernie i Pradze.

Drugą refleksyą, będącą wynikiem n a 
szych studyów muzealnych je s t  stw ierdze
nie zasadniczego rozdźwięku, jak i  panuje 
w głównych zarysach między urządze
niem  muzeów, poświęconych etnografii 
krajów egzotycznych w rodzaju „Mu- 
seum fur Volkerkunde“, a urządzeniem 
zbiorów, dotyczących etnografii k raju  oj
czystego w rodzaju „Museum fur Yolks-
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k unde“. Gdy pierwsze zorganizowano 
zupełnie na podstawie naukowej, o kie
runku  urządzenia drugiej kategoryi tego 
powiedzieć nie można, zwłaszcza o ile 
się ma na myśli zbiory berlińskie (Samm- 
lung fiir deutsche Volkskunde). W y 
jaśn ien ie  tego s tanu  rzeczy znajdujemy 
po części we własnych słowach dyrekcyi 
tego ostatniego muzeum. Z nich wynika, 
że zbiory, odnoszące się przedewszyst- 
kiem do życia ludu niemieckiego, zaczę
to gromadzić, wychodząc z założenia, 
„dass die Jugend  der machtig  anschwel- 
lenden S tad te  diese Dinge kaum noch 
kennen  lern t  und so eine wirksame Stu- 
tze der Liebe zur Heimat und zum Va- 
terlande fiir unser  Volk unaufhaltsam  
yerloren g e h t“. Jes t  tu  więc widoczna 
tendencya  pseudo patryotyczna, w yka
zująca, dlaczego zbiory te przeważnie 
uwzględniają „piękniejsze*1 strony życia 
chłopa niemieckiego, t. j. t. zw. sztukę 
ludową i odnoszą się przeważnie tylko 
do pa trycyatu  wiejskiego z różnych oko
lic Niemiec. Zbiory te lubo bezsprzecz
nie bogate i zawierające wiele przedmio
tów, dziś już  na  wsi niemieckiej zagi
nionych lub ginących, skutkiem  tego nie 
dają nam  ani dokładnego pojęcia o s ta 
nie ku ltu ry  materyalnej a po części i du 
chowej szerokich warstw  ludności wio
skowej, ani też, mimo, że zgromadzono 
sporo okazów, pochodzących aż z trzech, 
a wyjątkowo i więcej, różnych wieków,— 
o rozwoju kultura lnym  choćby tylko j e 
dnej najlepiej w zbiorach uwzględnionej, 
t. j. najzamożniejszej części chłopów nie
mieckich. Fak t  ten  uwzględniania prze- 
dewszystkiem momentu statycznego wr 
zbiorach, poświęconych „ludoznawstwu“ 
Europy środkowej 1), tłumaczy nam b a r
dzo późne rozwinięcie się tu ta j  m uzeal
nictwa w tym kierunku; wiadomo bo
wiem, że dopiero w 9-ym dziesiątku ub ie
głego stulecia zaczęto z większą gorli
wością tą  spraw ą się zajmować, kiedy 
już  trudno nawet bardzo było sys tem a
tycznie zebrać wszystkiego, co dotyczę

To samo odnosi się do dobrze nam zna
nych zbiorów etnograficznych „Landesmuseum" 
szwajcarskiego w Zurychu.

właściwej ku l tu ry  ludowej. Wiele już  
wówczas bezpowrotnie zaginęło (odnosi 
się to zwłaszcza do szczątków t. zw. 
prakultury), wiele z powodu względnie 
wysokiego posunięcia się chłopa niemiec
kiego w rozwoju ku ltura lnym  i zarazem 
nastąpienia pewnego wyjałowienia (nam 
współczesnym tak  się przynajmniej w y
daje) samorzutnej twórczości, z używa
nych przez lud tam tejszy współcześnie 
przedmiotów nie przedstawia dla celów 
muzealnych większej wartości. Na tem  
tle zupełnie zrozumiałą w stosunkach 
niemieckich (a także francuskich i an
gielskich) s taje  się kw estya przeżytków, 
do których na zachodzie tak  w nauce 
ja k  i w muzealnictwie zwrócono się skwa
pliwie, p rzedewszystkiem  za  przewod
nictwem Tylora, odwracając w zupełno
ści uwagę od wytworów życia ludowego 
w chwili bieżącej.

Odrębne pod wielu względami stosun
ki, panujące na ziemiach polskich nie 
pozwalają nam ślepo naśladować obcych 
wzorów, lecz wym agają  także w dziale 
organizującego się u nas muzealnictwa, 
poświęconego kulturze ludowej, p rzysto
sowania się do warunków miejscowych. 
Pewne zacofanie kulturalne szerokich 
warstw  ludności, aż do najnowszych cza
sów trwające, wychodzi nam w tym  przy
padku na pożytek. Niemcy poniekąd mu
sieli się nolens volens zadowolić tylko 
mechanicznem uporządkowaniem zbio-‘ 
rów, dotyczących swego ludu; mimo na
w et najlepszej woli nie mogli nam przed
stawić rozwoju samorzutnej ku ltury  sze
rokich warstw  włościańskich, mając ten 
rozwój w znacznej części już poza sobą 
i na  wielu polach życia ludowego już 
zaskrzeply; nie mając pośrednich ogniw 
rozwoju, nie mogli zbiorów, dotyczących 
ludu własnego zorganizować na jednej 
zasadzie ze zbiorami, odnoszącemi się 
do ludów egzotycznych, i dobitnie wy
kazać, o ile tenże rozwijał się odrębnie, 
o ile zaś przebiegał tylko szereg etapów 
rozwToju, właściwego wogóle rodzajowi 
ludzkiemu; o ile i jak ie  tormy swej kul
tu ry  sam wytworzył, o ile zaś był tylko 
odtwórcą form życiowych, skądinąd prze
ję tych .
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Inaczej u  nas; w łaśnie je s te śm y  świad
kami w chwili obecnej podnoszenia się 
w żywem tempie k u ltu ry  w ars tw  ludo
wych, k tó rem u tow arzyszy  w znacznej 
części w ytw arzanie  się nowych form ku l
tu ra lnych  o charak te rze  rodzimym. 
Z drugiej s trony  dochowały się aż do 
naszych czasów potężne szczątki prakul- 
tu ry  z okresu w raźnem  tempie w ym ie
rającej dziś ostatniej generacyi chłopów 
pańszczyźnianych (dotyczę to przeważnie 
Galicyi, Królestwa, zwłaszcza na praw ym  
brzegu Wisły, i krajów zabranych, w zna
cznie mniejszym stopniu zaboru p ru s
kiego). Mając w skutek  tego obfity ma- 
terya ł  i wszystkie niem al ogniwa rozwo
jowe w swych ręku, możemy pokusić 
się o urządzenie zbiorów na zasadzie dy
namicznej i  tem  sam em  nawiązać nić 
między rozwojem ku ltu ra lnym  ludów 
egzotycznych, zwłaszcza p ierw otnych 
a oczywiście znacznie wyżej od tych  os
ta tn ich  kultura ln ie  posuniętego włościań- 
s tw a  europejskiego, k tó ra  się Niemcom 
ustawicznie rwie, nie zaniedbując przy- 
tem  zwrócenia szczególniejszej uwagi na 
uwzględnienie p ierw iastku  rodzimego 
naszej ku l tu ry  ludowej, k tó ry  wybitniej 
się u jaw ni dopiero przez porównawcze 
zestawienie zbiorów.

Odrębnemi stosunkam i polskiemi t łu 
maczy się też, że byłoby błędem nie do 
darowania, co na zachodzie zupełnie j e s t  
słuszne jako  wyrosłe organicznie ze sto
sunków tam ecznych, t. j .  jednostronne 
ty lko ograniczanie się w zbiorach do 
t. zw. przeżytków doby minionej. Współ
czesność, k tó ra  u nas daleka je s t  jeszcze 
od wyjałowienia, w inniśm y uwzględnić 
w zbiorach naszych jako  twórczą i to 
w znacznej jeszcze części jako  rodzimo- 
twórczą n a  równi z przeszłością. Obok 
działu t. zw. sztuki ludowej, nie zapo
m nim y i o innych niemniej ważnych lu 
bo nieraz niepozornych. W zbiorach, 
planowo założonych, znaleść się winien 
cały rozwój życia ludowego zwłaszcza 
z osta tn ich  trzech generacyj jako  też ze 
wszystkich  grup  społeczeństwa chłop
skiego, a w tedy  zbiory te będą dawały 
rzetelny obraz k u l tu ry  całej ludności

wieśniaczej 1). Planowe zbieranie to nie- 
tylko uwzględnienie, że się tak  wyrazi
my, przekroju społecznego i antropologi
cznego, to także system atyczne zbiera
nie z różnych dla pewnych części kraju  
za typowe uznanych miejscowości celem 
dokładnego oznaczenia na podstawie tak  
zebranego materyału, jednostek  e tnogra
ficznych i kulturalnych, (które n iew ąt
pliwie w wielu razach będą się zgadzały 
z dawnem zasiedleniem plemiennem), j a 
ko też celem wykazania chronologiczne
go uwarstw ienia  zdobyczy kultura lnych  
naszego ludu, możliwie od czasów na j
dawniejszych aż do ostatniej chwili 
i określenia wzajemnego uzależnienia od 
siebie całego szeregu zjawisk z życia 
kulturalnego, zwłaszcza pod względem 
stosunku, w jakim do siebie pozostają 
zdobycze z zakresu ku ltu ry  materyalnej 
i duchowej.

W  taki sposób pojęta system atyczna 
eksploatacya naszego obszaru etnografi
cznego da się przeprowadzić tylko zapo- 
mocą całego szeregu wycieczek nauko
wych z ram ienia  muzeum przez kierow
nika zbiorów etnograficznych lub inną 
wykwalifikowaną siłę urządzanych, ana
logicznie z podobną organizacyą pozy
skiwania zbiorów, istniejącą w muzeach 
zagranicznych (poświęconych badaniu tak  
etnografii krajowej ja k  i egzotycznej). 
Tam co roku wyprawia się nieraz na 
wet z wielkim kosztem połączone ekspe- 
dycye naukowe dla uzupełnienia b raku
jących  a pod względem kulturalno - roz
poznawczym ważnych objektów. W n a 
szych warunkach, wobec znanej ofiarno
ści społeczeństwa, system atyczne n a b y 
wanie zbiorów nie przedstawiałoby więk-

!) Zbliżone stanowisko do naszego zajmuje 
w stosunku do muzealnictwa niemieckiego dziel
ny kierownik jednego z oddziałów muzeum etno
graficznego w Bazylei, E. Hoffman n-Kray er, k tó
ry  ostrzega przed zniżaniem muzeów etnograficz
nych niemieckich do rzędu pewnego rodzaju pa
noptikum przez nieodpowiednie jednostronne ko- 
lekcyonowanie przedmiotów ,n a  pokaz“ prze
znaczonych. Patrz H. - Krayer. Ideen ueber ein 
Museum fiir primitive Ergologie, w Museumkun- 
de, tom VI, zesz. II, str. 113. Berlin, u S. R ei
nera, 1910.
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szych trudności ani nie pociągałoby za 
sobą większych kosztów, łożonych z gro
sza publicznego. Kosztem skromnej do- 
tacy i rocznej kilku tysięcy koron czy 
rubli na  cele etnograficzno-muzealne mo- 
żnaby w kró tk im  przeciągu czasu zdzia
łać bardzo wiele pod warunkiem osobis
tego zawiązania stosunków między kie
rownikiem  odpowiedniego działu a łudź-' 
mi dobrej woli, rozproszonymi po całym 
obszarze Polski. Dary okolicznościowe, 
k tóre  niewątpliwie również licznie n a 
pływać będą, dopiero wobec takiego sy
stem u planowego zbierania nabiorą w ła
ściwego znaczenia, jako wypełniające nie
uniknione luki z miejscowości przez to 
ostatnie nie objętych. Myśl system atycz
nego gromadzenia dlatego tu  z naciskiem 
podnosimy, aby tem  wydatniej zazna
czyć różnicę, ja k a  zachodzi w grom adze
niu dzieł sztuki a rzeczy etnograficznych. 
Gdy bowiem naby te  dzieło sztuki ma już 
samo w sobie wartość, a odpowiednio 
skolekcyonowane wartość zbioru tylko 
podnosi, większość objektów etnograficz
nych dopieio przez odpowiednie skolek- 
cyonowanie i zlokalizowanie, wartości 
tej wogóle nabywa.

Oto pokrótce refłeksye, jak ie  się nasu
nęły piszącemu w czasie zwiedzania 
i ju ż  po zwiedzeniu wyżej wymienionych 
muzeów zachodnio-europejskich. W y d a 
je  się nam, że organizując odpowiednie 
działy m uzealnictwa na ziemiach polskich 
w wyżej naszkicowany sposób, s tw orzy
m y wspólnemi siłami nie lichą kopię, 
ale rzetelny oryginał, z potrzeb i w arun 
ków polskich organicznie wyrosły.

Dr.  Stanisław Hupka.

STAN OBECNY ZAGADNIENIA 
WZRUSZEŃ.

(dokończenie).

Tak więc widzimy, że pomiędzy s ta 
nami in te leklualnem i a afektowemi we 
wzruszeniu istnieje  sta ły  antagonizm. 
Im żywsze je s t  zabarwienie afektowe

danego wzruszenia, tem  mniej wyraźne, 
uporządkowane i dokładne są spółistnie- 
jące  w nim stany  in te lektualne i naod- 
wrót, im wybitniej przejawia się in te le
k tualny  charak te r  wzruszenia, tem  s łab 
sze je s t  jego napięcie afektowe i zwią
zana z niem dążność do ruchu. S tany  
in te lektualne czyste, pozbawione prawie 
zupełnie p ierwiastku afektowego, spo ty 
kane zresztą niezmiernie rzadko prze
ważnie u osobników patologicznych, są 
prawie całkowicie pozbawione p ierw iast
ków ustro jowych i impulsywności. Sil
niejsze napięcie i obszerniejszy zakres 
zespolonych ze wzruszeniem procesów 
ustrojowych, fizyologicznych sprawia, że 
ilość energii przejaw iająca się we wzru
szeniu je s t  znacznie większa, niż w s ta 
nach in te lektualnych. S tąd  charak te r  
burzliwy, wybuchowy i chaotyczny wzru
szeń w przeciwieństwie do stanów in te 
lektualnych, odznaczających się więk
szym spokojem, usystem atyzowaniem  
i dokładnością. Na czem polegają i od 
czego zależą owe różnice? Aby w y ja 
śnić sobie to pytanie, rozpatrzm y me
chanizm wzruszenia jako  faktu biologi
cznego w najszerszem tego słowa zna
czeniu, nie zwężając samowolnie jego za
kresu  przez wykluczenie spółistniejących 
w niem ze stanam i psychicznemi pier
w iastków  fizyologicznych.

Badanie mechanizmu wzruszeń podjął 
najobszerniej Paweł Sollier, profesor un i
w ersy te tu  w Brukselli, w swem dziele 
„Le mecanisme des ćmotions“, wydanem  
w Paryżu  w roku 1905. Sollier kładzie 
główny nacisk w swej teoryi na z jawis
ka  mózgowe we wzruszeniu. W edług 
Solliera, kora  mózgowa jes t  nietylko rzu 
tem  funkcyonalnym wszystkich  organów 
i części ustroju, lecz i zbiornikiem ener
gii poteneyalnej, której część w każdym 
akcie życiowym zostaje utajona i zgro
madzona w niej jako zapas. W  zwy
kłym  akcie in telektualnym , jak im  je s t  
postrzeżenie, wyobrażenie i t. d. owa 
utajona energia  nie zostaje uwalniana, 
natężenie bowiem podniety działającej 
je s t  zbyt małe, aby mogło przezwycię
żyć opór, jak i  rozchodzeniu się energii 
po całym mózgu stawiają drogi skoja
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rzeń, łączące ze sobą komórki mózgowe. 
Reakcya przeto mózgu na podniety sła
be i ściśle ograniczone co do p unk tu  
przyczepu je s t  oddziaływaniem propor- 
cyonalnem do siły podniety i mniej w ię
cej ograniczonem centraln ie  i obwodo- 
wo. Inaczej rzecz się ma we wzrusze
niu. Tutaj opór dróg skojarzeń zostaje 
przezwyciężony bądź skutk iem  natężenia 
podniety zadrażniającej jeden  ośrodek 
mózgowy, bądź w sku tek  jednoczesnego 
choć słabego zadrażnienia wielu ośrod
ków mózgowych, co zachodzi w czuciach 
rozlanych cenestezyi. W prowadzenie 
w stan czynny znacznej części kom órek 
mózgowych uw aln ia  energię potencyalną 
w nich nagromadzoną, czego rezulta tem  
jes t ,  według Solliera „rozlanie w sam ym  
mózgu energii przekształcanej i wyzw a
lanej przezeń i pochłonięcie przez mózg 
części owej energii z uszczerbkiem efek
tu  pracy, mającej być w ykonaną przez 
ową energię" '). Aczkolwiek w objaśnie
niu mechanizmu wzruszeń przesłanki 
Solliera są zupełnie słuszne, niemniej 
ostateczny wniosek przeczy sam sobie. 
Gdybyśmy, opierając się na  nim, chcieli 
snuć dalszy ciąg wnioskowań, musieli
byśmy, wbrew codziennemu doświadcze
niu, przyjąć za fakt, że im silniejsze 
j e s t  wzruszenie, tem  słabsza je s t  re a k 
cya obwodowa organizmu, co, oczywiście, 
j e s t  absurdem. Błąd Solliera polega na 
tem, że w osta tecznym  wniosku zwraca 
uwagę jedynie  na mózg, nie licząc się 
z reakcyą pozostałej części ustroju.

Postara jm y się skorygow ać niekonsek- 
wencye we wnioskowaniu  Solliera. Or
ganizm nasz czerpie energię z pokarmów 
stałych i ciekłych, przerabianych przez 
narządy traw ienia  i roznoszonych po ca
łym  ustro ju  przez krew. Energ ię  ową 
uwalniają  podniety bądź mechaniczne, 
bądź cieplne, e lek trom agnetyczne i wo- 
góle promieniotwórcze, j a k  to pozwalają 
przypuszczać najnowsze odkrycia z dzie
dziny radyognozyi, wreszcie treść  us ły 
szanych przez nas wyrazów, m ających 
dla nas cha rak te r  symbolów, wyobrażeń

') Patrz  dzieło cytowane str. 48.

lub pojęć. Energ ia  podniet zadrażnia 
przedewszystkiem zakończenia obwodowe 
nerwów czuciowych bądź skóry, bądź 
organów zmysłów wyższych, bądź w nę
trzności i za pośrednictwem nerwów po
przez ośrodki podkorowe dochodzi do or
ganu centralnego czuciowości, kompleksu 
komórek w korze mózgowej, gdzie po
woduje z jednej s trony  zmiany cząstecz
kowe na tu ry  fizykochemicznej, z drugiej 
swoisty s tan  psychiczny mniej lub b a r 
dziej wyraźny. Procesy centralne, za
chodzące w komórkach korowych, kom u
niku ją  się przez drogi nerwowe odśrod
kowe obwodowi (wnętrznościom, mię
śniom, narządom krążenia, gruczołom 
i t. d.) i wywołują zmiany obwodowe, 
wprowadzając w stan  czynny owe n a 
rządy. Nie całkowita jednak  ilość e n e r 
gii dostarczona organizmowi zużytkowuje 
się na wywołanie reakcyi czynnej, część 
je j  idzie na pokonanie bezwładności ele
m entów ustro ju  i zostaje w nim nagro 
madzona jako  energia utajona, potencyal- 
na. Że tak  je s t  w rzeczy samej, św iad
czy ten fakt, że podniety bardzo słabe 
w przypadku jednorazowego działania 
często nie wywołują w odpornym orga
nizmie żadnej dostrzegalnej reakcyi ani 
psychicznej, ani fizyologicznej, pow ta
rzane zaś kilkakrotnie sprawiają efekt 
uzewnętrzniający się funkcyonalnie. 
W pierwszym razie energia ustro ju  zu
żywa się na pokonanie oporu, co ułatwia 
powtórną działalność podniety i pozwala 
jej wywołać wyładowanie energii. Tak 
więc ostatecznym rezultatem  wyładowa
nia energii w ustro ju  będzie: 1) stan 
czynny apara tu  nerwowego zarówno ob
wodowego ja k  i centralnego; 2) s tany 
psychiczne; 3) s tany  obwodowe. Zacho
dzi jed n ak  pytanie, dlaczego reakcya 
ustro ju  na podniety bywa w jednych  r a 
zach spokojna, usystematyzowana, s to 
sunkowo ograniczona, j a k  to widzimy 
w stanach  fizyologiczno-intelektualnych, 
w d rug ich—burzliwa, n iesystem atyczna, 
rozlana ja k  to bywa we wzruszeniach. 
Reakcya ustro ju  na podniety zależy: 1) 
od natężenia podniety; 2) od je j  jakości; 
3) od s tanu  organizmu. W  razie równo
ści innych warunków im silniejsza jest
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podnieta, tem  burzliwsza, mniej u sys te 
m atyzowana i rozleglejsza będzie reak- 
cya organizmu. Mocniejsze podniety ła
twiej przezwyciężają zarówno opór dróg 
nerw owych doprowadzających, odprowa
dzających i skojarzeniowych, j a k  i bez
władność komórek nerwowych kierowni
czych i organów obwodowych. Stąd ilość 
wprowadzonych w s tan  czynny komórek 
korowych je s t  tu  większa, niż wobec 
podniet słabych oraz oddziaływanie ich 
silniejsze, a przeto i ilość stanów zaró
wno in te lektualnych, będących jedną 
z ich funkcyj, jak  i ustrojowych, w arun
kowanych przez działalność ośrodków 
mózgowych wzmaga się i wywołuje cha
os psychiczny i fizyologiczny.

Tak właśnie rzecz się ma we wzrusze
niu. Wzruszenie przeto odpowiada prze- 
dewszystkiem podnietom silnym i s tano
wi ustroju, w którym  ilość energii u ja 
wniającej się w funkcyach organizmu 
je s t  wzmożona w porównaniu ze s tan a 
mi fizyologiczno - in te lektualnem i czyste- 
mi. Znaczne natężenie podniety nie je s t  
jed n ak  warunkiem  sine qua non powsta
nia wzruszenia. Podniety  słabe, mające 
rozlany punk t przyczepu, do k tó rych  na
leżą czucia cenestetyczne zdolne są ró
wnież wywoływać reakcyę wzruszenia. 
Układ współczulny, dający początek czu- 
ciom cenestetycznym, posiada tyle połą
czeń pomiędzy swemi węzłami i włókna
mi, że niemożliwą się s taje  ograniczona 
lokalizacya podrażnienia. Podrażnienie 
więc cenestetyczne ma charak te r  zawsze 
rozlany, a przeto i w mózgu, z którym 
układ  współczulny znajduje się w połą
czeniu, wywołuje reakcyę rozlaną, taką  
samę ja k  mocne podrażnienie zmysło
w e—czyli reakcyę odpowiadającą wzru
szeniu. Reakcya wzruszenia może po
wstawać i wobec podniet słabych obwo
dowych, skoro w skutek pewnych przy
czyn bezwładność organizmu zostanie 
zmniejszona. Tak byw a u ludzi wyczer
panych pracą lub chorobą, neurasten i
ków, niektórych umysłowo chorych, 
u k tórych  oporność ustro ju  słabnie. Or
ganizm takich ludzi przedstaw ia jakby  
czuły instrum ent, drgający za najlżej- 
szem poruszeniem. Wrażliwość przeto

ustro ju  odgrywa również rolę w powsta
waniu reakcyi wzruszeniowej. Może ona 
zarówno ułatw iać ja k  i u trudniać je j  wy
stępowanie. To ostatnie zdarza się, n? 
przykład w stanach stuporu, kiedy 
władność zarówno układu n e r’ 
j a k  i całego ustro ju  zostaje wz.

Energ ia  uzew nętrzniająca się w rea k 
cyi wzruszenia pochodzi częściowo z za
pasu nagromadzonego przez ustrój w po
staci utajonej, wzmożenie się więc tego 
zapasu może również ułatwiać powsta
wanie owej reakcyi. W reszcie reakcya 
wzruszenia może wystąpić i pod wpły
wem podniet psychicznych, takich, jak  
naprzykład, niespodziewana, p rzykra  lub 
przyjemna nowina i t. p. W tym os ta t
nim  przypadku energia potencyalna zo
staje  uwolniona przez powstanie skoja
rzonych z wywołującą podnietą psychi
czną stanów in telektualnych i zespolo
nych z niemi zmian cząsteczkowych 
w komórkach korowych, którym  odpo
wiadają warunkowane przez nie zmiany 
funkcyonalne na obwodzie. Tak więc 
fizyologiczna strona wzruszenia polega 
na  wzmożeniu uzewnętrzniającej się, ja-- 
ko reakcya ustrojowa, energii nie samej 
kory  mózgowej, lecz całego organizmu, 
wzmożeniu, k tóre powstaje momentalnie 
pod wpływem bądź podniety zmysłowej
0 silnem napięciu, bądź podrażnienia 
rozlanego cenestetycznego lub psychicz
nego, bądź wreszcie, w razie słabych 
nawet podniet zmysłowych, wskutek 
zmniejszenia się bezwładności organizmu 
lub zwiększenia jego wrażliwości. Fizyo- 
logicznej reakcyi wzruszenia odpowiada 
chaos intelektualny, powstający wsku
tek  momentalnego występowania w świa
domości m nóstwa stanów in telek tual
nych, zespolonych ze stanem  czynnym 
komórek mózgowych.

Tak więc z rozpatrzenia mechanizmu 
wzruszeń wyprowadziliśmy wniosek wręcz 
przeciwny twierdzeniu Solliera. Wbrew 
jego teoryi, energia obwodowa w reak 
cyi wzruszenia je s t  w stosunku prostym  
do energii wyładowanej przez korę mó
zgową. G. Dumas w swrych badaniach 
nad  długotrwałemi stanam i przyjemnemi
1 przykremi u umysłowo chorych w yka
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zał, że pierwszym z nich tow arzyszy  za
wsze wzmożona sprawność wszystkich  
funkcyj ustro ju , drugim  zaś ich upośle-

'mie. P a k t  ten, na pozór sprzeczny 
^mi wywodami, po bliższem rozpa- 

'idza się z niemi w zupełności, 
-y samej u osobników, będących 

w stanie depresyi, pobudliwość wzrusze
niowa je s t  również upośledzona. W zru 
szenia pow stają  u nich trudniej i obja
w iają się słabiej, niż w s tan ie  norm al
nym, s tan  zaś przygnębienia  psychiczne
go je s t  raczej osłabieniem nastro ju  afek- 
towego, niż jego  wzmożeniem. W n a 
padach bólu psychicznego, zdarzających 
się w melancholii, pomimo istn ien ia  w zru
szenia o charak te rze  przykrym , mamy, 
zgodnie z naszemi wywodami, chwilowy 
wzrost ujaw niającej się energii.

Pozostaje nam  rozstrzygnąć pytanie, 
czem je s t  nastró j afektowy we wzrusze
niu, jako też  odnaleść ośrodki, z k tó rych  
zmianami funkcyonalnemi jest on zespo
lony, o r a z — jeżeli okaże się to możli- 
wem — wskazać narządy, k tó rych  funk- 
cyonowanie je s t  niezbędne dla jego po
wstania.

Nastrój afektowy, tak  samo jak  s tany  
in te lek tualne , j e s t  przejaw em  naszej 
świadomości, posiada jed n a k  charak te r  
swoisty bardziej sub jek tyw ny  niż czucia, 
wrażenia, wyobrażenia  i idee, a przeto 
nie może być z niemi utożsamiany. Dla 
objaśnienia tego zjaw iska Sollier, za 
przykładem  M ajnerta, przyjm uje is tn ie 
nie specyficznej czuciowości. mózgowej. 
Mózg w stanie  czynnym, podobnie j a k  
każdy inny organ, posiada zdolność od
czuwania własnej pracy. Że tak  je s t  
w rzeczy samej, dowodzi mnóstwo fak
tów. Czyż nie odczuwamy sensacyi 
w mózgu w razie skupienia uwagi, czyż 
nie czujemy zmęczenia w mózgu po dłu
giej pracy? Takie zjawisko, j a k  senność, 
należy również do dziedziny czuciowości 
mózgowej. W w ypadkach  patologicz
nych, jako  to: fobie, choroby umysłowe, 
h isterya, chory doświadcza różnych sen- 
sacyj w mózgu, tak ich  jak: próżnia m ó
zgowa, postrzeganie otoczenia jak b y  
przez mgłę, nieokreślony niepokój. T u 
taj należy również zjawisko odurzenia

w czasie hypnozy, sensacya mrowienia 
w mózgu w paraliżu postępowym i t. p. 
Owa więc czuciowość mózgowa stanow i
łaby, według Solliera, ton afektowy we 
wzruszeniu. Jego charak te r  zaś przykry 
lub przyjem ny zależałby od tego, czy 
przejawienie się owej czuciowości je s t  
ułatwione lub utrudnione. Co dotyczę 
pytania, czy nastrój afektowy stanowi 
funkcyę wszystkich elementów koro
wych, czy też ty lko pewnej ich grupy, 
to Sollier przypisuje własność ceneste- 
zyi mózgowej tylko komórkom płatu  
czołowego, lecz dowodów pozytywnych 
na to nie przytacza. Dochodzi zaś do 
swego wniosku drogą spekulacyjną; 
a mianowicie, stwierdziwszy, że pozo
stała część kory mózgowej j e s t  funkcyo- 
nalnym ośrodkiem czuć, funkcya zaś pła
tu  czołowego je s t  nam nieznana, wnio
skuje, że ona właśnie je s t  podścieliskiem 
anatomofizyologicznem nastro ju  afekto- 
wego. Istnienie cenestezyi mózgowej 
jes t  hypotezą bardzo prawdopodobną, 
uznanie  jej jed n a k  za funkcyę wyłącz
nie p ła tu  czołowego nie opiera się na 
żadnych faktach pozytywnych, deduk
cyjny zaś wniosek Solliera, dotyczący 
jej lokalizacyi, nie w ynika wcale jako 
konieczny z jego  przesłanek. Daleko 
prawdopodobniejsze jes t ,  według nas, 
przypuszczenie, że wszystkie czuciowe 
komórki mózgu, tak  samo jak  wszystkie 
inne narządy, są obdarzone zdolnością 
odczuwania własnego funkcyonowania. 
Co dotyczę utożsamiania cenestezyi 
mózgowej z nastro jem  afektowym, to 
hypotezą ta, aczkolwiek pociągająca, ró
wnież w całości u trzym ać się nie daje, 
j ak  stwierdziły bowiem powyżej cyto
wane doświadczenia samego Solliera oraz 
poniżej przytoczona obserwacya d ’AUon- 
nesa nad pacyentką pozbawioną czucio
wości wnętrznościowej, nastrój afektowy 
wzruszenia nie może powstać bez lunk- 
cyonowania p łatu  ciemieniowego mózgu, 
w którym  rzu tu ją  się czucia cenestezyi 
wnętrzności. Słuszniejszą i bardziej p ra
wdopodobną, według nas, by łaby deduk- 
cya, że nastrój afektowy je s t  jednym  ze 
s tanów  składowych złożonej sent-acyi, 
j a k ą  przedstaw ia cenestezya mózgowa,
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i że organem jego  je s t  płat ciemieniowy. 
Oczywiście, je s t  to hypoteza raczej pra
wdopodobna, niż pewna i wym agane są 
dalsze badania dla jej potwierdzenia lub 
obalenia.

Co dotyczę narządów obwodowych, 
k tó rych  funkcyonowanie wywiera znacz
niejszy wpływ na nastrój afektowy, są 
niemi gruczoły. Znany je s t  powszechnie 
wpływ kastracyi na stan  naszej uczucio
wości, oraz zmiany w jej sferze pod wpły
wem dojrzewania płciowego; tak samo 
przerost lub zanik gruczołu tarczykowe- 
go oprócz zmian ustrojowych wpływa 
również i na nastrój afektowy osobnika. 
Rola innych gruczołów, j a k  nadnercza, 
gruczoły traw ienne i t. p. j e s t  mniej zba
dana, nie ulega jed n ak  wątpliwości, że 
i one wyw ierają  również wpływ na za
barwienie uczuciowe naszych wzruszeń. 
Na czem polega ów wpływ, dziś jeszcze 
określić niepodobna z całą stanowczo
ścią. W iadomo tylko, że przeważna 
część gruczołów prócz wydzielin, odpro
wadzanych przez ich przewody, wydziela 
również swoiste substancye chemiczne 
w prost do ogólnego krwioobiegu, dzia
łalność zaś niektórych bezprzewodowych 
ma wyłącznie ten  jeden  cel. Prawdopo
dobnie substancye owe, dostawszy się 
z k rw ią  do komórek korowych wyw o
łują w nich swoiste zmiany chemiczne, 
odbijające się na nastroju afektowym. 
Na czem jednak  owe zmiany polegają, 
dziś jeszcze wcale nie można określić. 
To jedno  tylko stwierdzić należy, że 
nadm iar lub brak owych substancyj wpły
wa na  s tan  naszych wzruszeń.

W  ostatnich czasach Henryk Pieron x) 
w rozprawie „La theorie des ćmotions 
et les donnćes actuelles de la pbysiolo- 
g ie“, opierając się na badaniach doświad
czalnych Bechterewa, Pagana  i Shering- 
tona, próbował obalić teorye, przyznają
ce udział w powstaniu stanów afekto- 
wych czuciom cenestetycznym i korze 
mózgowej i na ich miejsce stworzyć in
ną, przyjm ującą ciało prążkowane (cor-

J) Journal de psychol. norm. et pathol. 1907 
str. 439 i nast.

pus striatum) za jedyny  ich ośrodek kie
rowniczy. Aczkolwiek pioba wyłącznego 
uzależnienia stanów świadomych, jak ie- 
mi są zjawiska afektowe, od ośrodka 
podkorowego już  a priori wzbudza po
ważne wątpliwości, niemniej nie bez po
żytku będzie rozpatrzeć krytycznie  a rgu 
m enty Pierona, aby wykazać ich bezza
sadność, tembardziej, że doświadczenia 
fizyologów, na k tórych się on opiera, acz
kolwiek nie obalają twierdzeń, które s ta 
raliśm y się udowodnić, niemniej dodają 
garść nowych danych co do znaczenia 
ośrodków podkorowych, uczestniczących 
w powstawaniu wzruszeń. Bechterew po
zbawiał zwierzęta poddane eksperym en
tom kory mózgowej, w skutek  czego po 
upływie pewnego czasu, j a k  to wykazała 
au topsya i badania mikroskopowe, na
stępował całkowity zanik pęczków pira
midalnych, łączących korę z rdzeniem 
przedłużonym. U takich zwierząt, o ile 
pozostawał wzgórek wzrokowy i jego 
drogi przewodnie, Bechterew postrzegał 
zachowanie mimiki wzruszeń pod w pły 
wem podniet swoistych. Złe obchodze
nie się ze zwierzęciem wywoływało szcze
rzenie zębów, jeżenie się szerści i t. p. 
ruchy odpowiadające gniewowi, pieszczo
ty —merdanie ogonem, mruczenie u kota 
i t. p. Ze swych doświadczeń Bechte
rew  wyprowadził całkiem uzasadniony 
wniosek, że po usunięciu kory mózgowej 
możliwe są ruchy autom atyczne w yrazu 
wzruszeń, o ile wzgórek wzrokowy po
zostanie nietknięty , innemi słowy, że ta  
lub przyległa do niej i pozostająca z nią 
w związku część mózgu je s t  ośrodkiem 
ruchów mimiki, która ze swej s trony  je s t  
zjawiskiem autom atycznem  usystem aty- 
zowanem. Że ruchom wyrazu u zwierząt 
zoperowanych nie towarzyszyła świado
mość, dowodzą, według Bechterewa, dwa 
następujące fakty:

1) „Zwierzę niezoperowane zdolne je s t  
wykonywać ruchy mimiczne pod w pły
wem nietylko podniet czuciowych lub 
zmysłowych, działających na nie w da-, 
nej chwili, lecz również i podjw pływ em  
wyobrażeń, idei i wogóle spraw psych i
cznych. Przeciwnie zaś u zwierząt po
zbawionych półkul mózgowych, zjaw iska
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mimiczne nie powstają  nigdy dowolnie, 
lecz zawsze jako  reakcya  na podniety 
zewnętrzne lub cenestetyczne.

2) „Pod wpływem podniety  zew nętrz 
nej lub wnętrznościowej zwierzę norm al
ne zdolne je s t  modyfikować swe ruchy 
mimiczne, gdy  tymczasem  zwierzę zope- 
rowane odpowiada zawsze ściśle w ten 
sam sposób na określoną podnietę11 x).

Pieron przeciwnie z doświadczeń Bech- 
terew a w yprowadza zupełnie n ieuzasad
niony wniosek, że istnienie wzruszeń 
możliwe j e s t  u zw ierząt pozbawionych 
kory  mózgowej. J e s t  to błąd e lem en tar
ny, mim ika bowiem, aczkolwiek stanow i 
część składową kompleksu wzruszenia, 
nie je s t  w żadnym razie wzruszeniem 
całkowitem i może występować również 
niezależnie od niego, jako  zjawisko czy
sto autom atyczne.

Pagano, badając u psów funkcyę p ra
wie dotychczas nieznane nuclei caudati, 
zrobił spostrzeżenie, że wstrzyknięcie 
zabarwionego roztworu k u ra ry  w przed
nią i średnią trzecią caput nuclei cauda
ti, s twierdzone przez autopsyę, wywołuje 
u  psów nieuśpionych zjaw iska zew nętrz
ne wzruszenia o charak te rze  s trachu  ze 
wszelkiemi szćzegółami (postawa, g ra  fi- 
zyognomii, objawy sercowe, oddechowe, 
kiszkowe, s tan  źrenic i t. p.); w s trzy 
knięcie w ty ln ą  trzecią tegoż j ą d r a —ob
jaw y  gniew u (szczerzenie zębów, szcze
kanie, chęć gryzienia  i t. p.). Ponieważ 
w doświadczeniach P ag an a  zarówno kora 
mózgowa jak  i węzły i ne rw y  wnętrzno- 
ściowe pozostały nienaruszone, przeto 
bez względu na to, czy pow staje  tu  cał
kow ite  wzruszenie, czy też tylko jego 
objaw y ustrojowe, św iadczyłyby one je 
dynie o tem  samem, co i doświadczenia 
Bechterewa, a mianowicie, że nucleus 
caudatus, leżący ja k  wiadomo w corpus 
s tr ia tum , je s t  ośrodkiem, uczestniczącym 
w powstawaniu  zjawisk ustrojowych 
wzruszenia, nie świadczyłyby jed n ak  
w żadnym  razie, by był on jedynym

J) Patrz  D ’Allonneg, L ’explication phyBiol. de 
1’emotion str. 135 w Journal de psych. norm. et 
pathol. 1906,

i wyłącznym ośrodkiem wzruszeń, przez 
którego zadrażnienie bez udziału kory 
i czuć wnętrznościowych mogłyby po
wstawać zjawiska psychiczne wzruszenia, 
tak ie  j a k  s tany  in telektualne i nastrój 
afektowy. J e s t  to wniosek tak  rzucają
cy się w oczy, że naw et Pieron nie uzna
je  eksperymentów Pagana za rozstrzyga
jące i dla udowodnienia swej teoryi zmu
szony je s t  powołać się na inne bardziej 
przekonywające, według niego, doświad
czenia, za jakie uważa eksperym enty 
Sheringtona.

Sherington przecinał rdzeń u psów 
w okolicy szyjowej dolnej. Wyłączenie 
tak  wielkiej liczby reakcyj naczynio
wych, wnętrznościowych, skórnych i ru 
chowych, nie zniosło ujawniania się mo
żliwych ruchów wyrazu wzruszeń. W ów
czas Sherington posunął się o krok da
lej i prócz rdzenia przeciął u  dwu psów 
również oba pnie nerwowe, k tóre  u psa 
zawierają połączone w sobie nerw y błęd
ne i współczulne, idące u człowieka od
dzielnie. Po przecięciu owych pni w po
łączeniu z mózgiem pozostały bardzo 
drobne okolice obwodu, a mianowicie: 
przepona, szyja, głowa i części górno- 
przednie przednich łap. Otóż pomimo 
wyłączenia prawie wszystkich wnętrzno
ści i znacznej części skóry  i mięśni, re- 
akcye na podniety nienaruszonej przez 
operacyę mimiki objawiały się w dal
szym ciągu, tak  jakby  istniały wzrusze
nia. Pióron wnioskuje s tąd  zbyt pośpie
sznie o istnieniu wzruszeń. Mimika, 
a naw et s tany intelektualne, k tóre  w da
nym  przypadku mogły powstawać ró
wnież wobec całości kory  mózgowej, nie 
s tanowią jeszcze całkowitego wzrusze
nia, konieczne je s t  istnienie nastroju 
afektowego. Zachodzi przeto pytanie, 
czy istniał on u zwierząt zoperowa- 
nych , przez Sheringtona. Gdyby tak  
było, teorye, uznające istnienie czuć wnę
trznościowych za warunek niezbędny 
występowania nastro ju  afektowego, nie 
mogłyby się ostać.

Pozwolimy sobie jednak  zakwestyono- 
wać jego istnienie u psów Sheringtona. 
Aczkolwiek bowiem z powodu niemożno
ści porozumiewania się ze zwierzętami
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twierdzenie nasze w tym  poszczególnym 
przypadku musi pozostać gołosłownem, 
tak  samo zresztą jak  i twierdzenie prze
ciwne, niemniej spostrzeżenia na ludziach 
w s tanach  anestezyi wnętrznościowej 
przem aw iają  stanowczo przeciw istn ie
niu pierwiastku afektowego u osobników, 
pozbawionych czuć wnętrznościowych. 
D ’Allonnes x) obserwował chorą dotknię
tą  anestezyą czuciowości ogólnej. Chora 
owa, j a k  sama twierdziła, nie doświad
czała uczuć subjektywnych, aczkolwiek 
mimika pozostała u niej zachowana. Pak t 
ten  obala całkowicie wniosek Pierona 
wyprowadzony z doświadczeń Shering- 
tona, a przeto nasze wywody pozostają 
w  swej sile. Streśćmy je  w kilku sło
wach. Wzruszenie jes t  reakcyą psycho- 
flzyologiczną na podniety, mogące uwol
nić dostateczną ilość energii potencyal- 
nej ustroju. W ystępuje  ono w bezpo- 
średniem  doświadczeniu jako jednolita  
całość, z której drogą analizy wydzielić 
się dają: l)  nastrój afektowy, 2) stany 
in te lektualne, 3) zjawiska ustrojowe fi- 
zyologiczne. P ierw szy jes t  funkcyą dzia
łalności komórek korowych p łatu  cie
mieniowego i jako  tak i  nie może istnieć 
w b raku  czuć wnętrznościowych; drugie 
s tanow ią funkcyę działalności wszystkich 
czuciowych komórek mózgowych; trze
cie są wyrazem przekształcenia energii 
dostarczanej organizmowi przez pokar
my i uwalnianej przez podniety. Dla 
powstania  wzruszenia niezbędne są: 1) 
odpowiednia podnieta, 2) dostateczna po
budliwość ustroju, 3) funkcyonowanie 
ośrodków korowych i wnętrznościowych 
oraz całość dróg nerwowych przewodzą
cych energię uwolnioną przez podnietę.

Kazimierz Okuszko.

!) Patrz D ’Allonnes rozprawa cytowana, str. 
149.

Dr. F E . F L A D E .

O ZN A CZEN IU  T E O R Y I  A T O M O 
W E J  DLA CHEMII Ł).

Żyjemy w epoce, która, według wszel
kiego prawdopodobieństwa, posiada duże 
pod wielu względami znaczenie dla dzie
jów naukowego posługiwania się teorya- 
mi atomistycznemi. Przedewszystkiem 
dotyczę to dziedziny fizyki. S tare  mo
lekuły cynetycznej teoryi ciepła, oddały 
nowe usługi w Boltzmannowskiem rozu
mieniu funkcyi entropii. Richarz z po
wodzeniem przeniósł wyobrażenia tej te 
oryi na ciała stałe także i pod wzglę
dem ilościowym. U ltram ikroskop poka
zał nam istnienie cząstek tak  drobnych, 
że wielkość ich zaledwie dziesięciokrot
nie przenosi rozmiary, jak ie  wedle teoryi 
cynetycznej gazów posiadać winny czą
steczki gazowe. W ielu badaczów znaj
duje w zjawiskach Browna pew ny do
wód pośredni istnienia molekuł. Na pier- 
wszem atoli miejscu wymienić tu należy 
nowoczesną teoryę elektronów, która, 
przyjmując istnienie oddzielnych elemen
tarnych  ilostek elektrycznych odjemnych, 
a ewentualnie i dodatnich, tem samem 
przenosi na pojęcie ilości elektryczności 
s ta re  nasze założenia o budowie m ateryi 
ważkiej. W spomnę tu  tylko o szerokich 
i płodnych zastosowaniach, jak ie  teorya 
ta  znalazła w dziedzinie czysto fizycznej. 
W chemii teorya elektronowa oddała 
ogromne usługi w dziedzinie radyoakty- 
wności. W  chemii substancyj zwykłych 
nie radyoaktyw nych teorya ta, ja k  do
tąd, nie nabrała  większego znaczenia. 
Ale już  wyłania się myśl jej zastosowa
nia. W dalszym ciągu mam zamiar 
wspomnieć o próbie, jak ą  uczyniono 
w tym kierunku.

Dzisiaj nie można jeszcze przewidzieć, 
j ak  dalece na s ta rą  teoryę atomową che

i) Rozprawa habilitacyjna. Marburg 25 kwie
tn ia 1910 roku. Naturwissenschaftliche Rund
schau.
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mii wpłynie to szerokie wykształcanie 
teoryi atom istycznych w dziedzinie fizy
ki. Jednakże, musim y przynajmniej li
czyć się z możliwością, że wpływ ten 
j e s t  znaczny. A wzgląd ten  skłania  nas 
do zajęcia się raz jeszcze staremi a to 
mami chemicznemi, aby, ograniczając się 
do rzeczy zasadniczych, wyjaśnić zna
czenie, jak ie  m ają  one właśnie dla che
mii.

Z pojęciem atom u zawsze łączymy 
przedew szystkiem  myśl o elemencie me
chanicznym. Układy atomów, za jak ie  
uważać chcemy substancye  chemiczne, 
w inny być pomyślane jako układy m e
chaniczne. Zastanowiwszy się atoli nad 
rozumowaniem, k tóre prowadzi nas do 
tego celu, spostrzeżemy dwa natura lne  
stopnie. Na stopniu pierwszym  uważać 
będziemy atomy za oddzielne ogniwa 
pewnego kompleksu algebraicznego, k tó 
ry  będzie w tedy  symbolem danej sub- 
s tancyi chemicznej. Na stopniu drugim 
ten kompleks a lgebraiczny rozszerza się 
i staje się schem atem  geometrycznym. 
Tym sposobem na  stopniu  pierwszym 
znajdujem y s tosunki ilościowe, w jak ich  
łączą się p ierw iastk i w związki, prawa 
podstawowe stechiom etryczne oraz poję
cia, k tóre z niemi się wiążą; stopniowi 
drugiem u odpowiada rozwój wzorów bu
dowy.

Załóżmy tymczasowo, że nie wiemy 
jeszcze nic o podstaw ow ych praw ach 
stechiometrycznych, lecz że posiadam y 
wiadomości, które rzeczowo poprzedzają 
te prawa. A zatem, możemy wyraźnie 
odróżniać substancye czyste od m iesza
nin mechanicznych oraz od roztworów, 
albowiem praw a powyższe dotyczą tylko 
substancyj czystych. Dalej, m oglibyśmy 
wśród substancyj czystych odróżniać 
ciała złożone, czyli związki, i ciała pro
ste, czyli p ierwiastki. Po trzecie, posia
dalibyśm y przekonanie o słuszności ogól
nej podstawowego praw a zachowania 
p ierw iastków  co do ilości i rodzaju, cho
ciażby tylko w tem znaczeniu prostem, 
czysto doświadczalnem, że jeżeli pewna 
określona ilość różnych pierwiastków po
łączy się ze sobą w jeden  lub kilka 
związków, to w każdym  przypadku te

same pierwiastki dają się otrzymać z po
wrotem w tej samej ilości, n igdy zaś 
pierwiastki inne lub w ilości innej.

Z tego prawa zasadniczego zachowania 
pierwiastków wynika z konieczności, 
i to bez udziału jakiejkolwiek hypotezy, 
że rodzaj i ilość pierwiastków, które tw o
rzą pewien określony związek chemicz
ny, lub dają się z niego otrzymać, m u
szą być zawsze zupełnie określone. Al
bowiem w przeciwnym razie albo prawo 
owo nie mogłoby się iścić, albo też prób
ki danego związku, otrzymane np. roz- 
maitemi drogami, m usiałyby dać się roz
łożyć w sposób rozmaity. A zatem, nie 
moglibyśmy wtedy mówić o związku j a 
ko o indywiduum  chemicznem.

Co dotyczę ilości oddzielnych pier
wiastków, k tóre  mogą łączyć się w związ
ki, musielibyśmy przedewszystkiem li
czyć się z możliwością, że dla każdej 
kombinacyi zachodzi stosunek indywi
dualny, k tó ry  może być najzupełniej nie
zależny od stosunku, w jak im  te same 
pierwiastki łączą się w inny jak iś  zwią
zek. Na szczęście jednak  tak  nie jest; 
doświadczenie daje, jak  wiadomo, znane 
nam stosunki proste, lecz mimo to nie
zmiernie ciekawe.

Po pierwsze, prawo wielokrotności sto
sunków: jeżeli dwa pierwiastki dawać 
mogą ze sobą więcej nad jeden związek, 
to różne ilości jednego pierwiastku, k tó 
re łączyć się mogą z tą  samą ilością 
drugiego, znajdują  się względem siebie 
w s tosunku liczebnym prostym. Tej 
szczególnej prawidłowości, aczkolwiek 
oswoiliśmy się z nią przez ciągłą obser- 
wacyę, nie może nam wytłumaczyć ża
dne rozważanie ogólne, oparte tylko na 
tych  podstawach, które przytoczyliśmy 
dotychczas.

Jeszcze dziwniej przedstawiać się mo
że nieuprzedzonemu myślicielowi prawo 
drugie, na  k tóre przytoczę tu  przykład 
klasyczny. W  siarczku ołowiu na jednę 
część (na wagę) ołowiu przypada 0,154 
części siarki. Przez utlenienie można 
siarczek ołowiu zamienić na siarczan, 
w k tórym  n igdy nie uda  się wykazać 
ani nadmiaru tlenku ołowiu, ani też nad
m iaru bezwodnika siarkowego. A więc
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ostatecznie, w  siarczanie ołowiu zacho
dzić musi ten sam stosunek pomiędzy 
ołowiem a siarką, co i w siarczku oło
wiu. Stosunek, w jak im  łączą się te 
dwa pierwiastki nie zmienił się wskutek 
dołączenia się tlenu.

Teorya atomów tłumaczy te szczegól
niejsze prawidłowości w sposób bardzo 
prosty i prawdopodobny. Jeżeli wyobra
zimy sobie pewną określoną ilość każde
go pierwiastku jako  sumę oddzielnych 
jednakow ych atomów, to naprzód czysto 
schematycznie będziemy mogli pomyśleć 
powstanie związku dwu pierwiastków 
w tak i  np. sposób, że jeden  atom pier
w iastku  A  dołącza się do jednego atomu 
pierw iastku B. Drugi związek tych sa
mych pierwiastków mógłby powstać przez 
dodanie dwu atomów pierwiastku A  do 
jednego  atomu p ierwiastku B. W  pier
wszym przypadku ilości pierwiastków, 
k tóre  się ze sobą łączą, z konieczności 
m ają  się do siebie jak  ciężary oddziel
nych atomów, w drugim przypadku jak  
ciężar dwu atomów A  do jednego atomu 
B. Różne ilości pierwiastku A, które 
w obu razach łączą się z jedną i tą  sa
mą ilością B  muszą mieć się do siebie 
j a k  i  do 2, do 3 i t. d. zgodnie z pra
wem wielokrotności stosunków, które 
tym  sposobem znajduje proste w ytłum a
czenie.

Że stosunek ołowiu do siarki je s t  ten 
sam w siarczku i w siarczanie, daje się 
również łatwo wytłumaczyć, jeżeli p rzy j
miemy, że w obu związkach na pewną 
określoną liczbę atomów ołowiu przypa
da w obu razach jednakow a liczba ato
mów siarki, co wyraża się stosunkiem 
i : l .

Gdyby atom y oddawały nam tę tylko 
usługę, że dostarczałyby takiej poglądo
wej in terpre tacyi podstawowych praw 
stechiometrycznych, to już  musielibyśmy 
przyznać im pewne znaczenie. Ale uczy
niły  one znacznie więcej. W  roku 1803, 
gdy  Dalton spróbował zastosować pra
s tare  pomysły atomistyczne do s tosun
ków ciężarowych, w których łączą się ze 
sobą pierwiastki, prawo wielokrotności 
stosunków nie było jeszcze znane, acz

kolwiek zgromadzony podówczas m ate
ryał doświadczalny byłby wystarczył do 
empirycznego wywodu tego prawa. Stało 
się jednak  wprost przeciwnie, albowiem 
Dalton właśnie na podstawie hypotetycz- 
nych swych założeń doszedł do przeko
nania o możliwości tego prawa i znalazł 
jego  potwierdzenie w doświadczeniach, 
które według dzisiejszych naszych pojęć 
bynajmniej nie odznaczały się dokładno
ścią. Potwierdzenie to zyskało bardzo 
na  wadze nieco później wskutek licznych 
i znacznie dokładniejszych doświadczeń 
Berzeliusa. W  każdym razie Berzelius 
podaje wyniki swoje, zastrzegając się 
przeciwko wszelkiej dyskusyi hypotety- 
cznej, i wyprowadzanie konsekwencyi 
pozostawia czytelnikowi. Sam atoli był 
zawsze zwolennikiem teoryi atomowej. 
Odtąd stechiometryczne praw a funda
m entalne stanowią najważniejszą podsta
wę chemii teoretycznej. Pierwszem w y
maganiem, jak ie  m am y względem hypo- 
tezy, roszczącej sobie prawo do wartości 
naukowej, jest , j a k  wiadomo, w ym aga
nie, by można było z jej pomocą znaleść 
jak ieś  zależności nowe; warunkowi tem u 
hypoteza atomowa uczyniła zadość.

W ynikiem  ostatecznym dość zawikła- 
nego procesu rozwojowego, związanego 
z poznaniem podstawowych praw ste
chiometrycznych, procesu, którego ukoń
czenie przypadło na rok mniej więcej 
1860, je s t  jasne  rozróżnienie pojęć: a to
mu, cząsteczki (molekuły), równoważnika 
oraz związane z tem jaknajściśle j u s ta 
lenie wzorów przedstaw iających skład 
elem entarny ciał. J a k ą  rolę odegrała 
w tym rozwoju wielka obrazowość wy
obrażeń mechaniczno - atomistycznych, 
jest  rzeczą dość trudną  do rozstrzygnię
cia. U chemików owej epoki daje się 
zauważyć pewien sceptycyzm względem 
zbytniego zaufania do hypotezy, a sce
ptycyzm  ten  był bardzo usprawiedliwio
ny wobec niepowodzenia, jak ie  spotkało 
n iektóre spekulacye zbyt już  poglądowe. 
Ale i myśliciel, tak  wyraźnie umiejący 
odróżniać wynik doświadczalny od hypo
tezy, jak im  był Kekuló, określa atom j a 
ko najmniejszą ilość materyi, chemicznie 
niepodzielną; i on je s t  zdania, że nie da
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się nic osiągnąć bez zwrócenia się do 
wyobrażenia mechanicznego.

My dzisiaj s ta liśm y się jeszcze ostroż
niejsi. Nam się zdaje, że moglibyśmy 
w ysnuć treść  naukową naszych zwykłych 
wzorów chemicznych „brutto", nie uc ie
ka jąc  się do wyobrażeń atom istycznych. 
Posługujem y się niem i jeszcze od czasu 
do czasu ze względów pedagogicznych, 
a także, gdy  chodzi o możliwą prostotę 
wykładu, używając ich w pewnej mierze 
jako  skróceń, ale gdy  chcem y wyrazić 
się ściśle, to zamiast atomu, w ystarcza  
nam  bezbarwne pojęcie równoważnika, 
a formuły związków są dla nas jedynie  
algebraicznemi kom pleksami tych  wiel
kości, przyczem stechiom etryczne prawa 
podstawowe trak tu jem y  jako  zależności, 
znalezione empirycznie.

A zatem pozostają właściwie tylko sa 
me te prawa podstawowe, dla k tórych  
nie możemy, zdaje się, znaleść w y tłum a
czenia poza obrębem hypotezy atomowej. 
Tu należy wspomnieć o próbach, przed
siębranych naprzód przez Franciszka  
Walda, a następnie  między innym i 
w szczególności przez Ostwalda, w za
miarze wyprowadzenia konieczności tych 
praw podstaw ow ych z jak ichko lw iek  z a 
leżności, znalezionych doświadczalnie. 
Najprostszym wydaje  mi wywód Ostwal
da. W ywód ten, jeżeli pominiemy poję
cie substancyi czystej, opiera się na p ra 
wie reakcyj in tegralnych , k tóre  dotyczę 
stosunków takich, jak ie  zachodzą w p rzy 
toczonym przykładzie siarczku i s iarcza
nu ołowiu, i orzeka, że wogóle, gdy 
związek dwu lub więcej pierwiastków 
łączy się z nowym p ierw iastk iem  lub 
związkiem, tworząc nowy związek, to 
zawsze istn ie ją  określone ilości każdej 
z obu substancyj, z którem i tworzą one 
związek nowy, nie dając reszty. Z tych 
założeń Ostwald wyprowadził w sposób 
prosty  praw a fundam entalne. Ale mnie 
się zdaje, że przez to u lega tylko p rze
sunięciu p unk t  przyczepienia  naszej po
trzeby wytłumaczenia. Przecież w w y
żej przytoczonym  przykładzie uderzało 
nas właśnie to, że ołów i s iarka  w po
staci związku siarczku ołowiu wchodzą 
w związek z tlenem, nie dając reszty, że

zachodzą takie reakcye integralne. I tu 
taj znowu atomy w ystępują  jako jedyna  
dotąd znana możliwość wytłumaczenia 
sprawy. Bądź ja k  bądź, jeżeli nie zwró
cimy uwagi na to, że skuteczna próba 
wytłumaczenia może stać się krokiem 
użytecznym na drodze dalszego poznania 
naukowego—o normę ciekawości nauko
wej tembardziej nie potrzebujem y się 
troszczyć—to możemy zadowolić się pra
wami empirycznemi, k tóre w skutek  te 
go, że się ciągle niemi posługujemy, s ta 
ły się dla nas całkiem jasn e  i proste, 
i a tom y nie będą już nam  potrzebne na
wet ze względu na ich bezpośredni sto
sunek do stechiometrycznych praw fun
damentalnych. Mogły one ułatwić roz
wój historyczny ale wywód naukow y 
pojęcia równoważnika może obyć się bez 
nich, nawet gdy chodzi o związek ko
nieczny, k tóry  zachodzi pomiędzy tem 
pojęciem a owemi prawami.

Tłum. S. B.
(Dok. nast.)

K R O N I K A  N A U K O W A .

Powrót komety Fayea. 22 listopada 1843 
roku Faye odkrył w Paryżu kometę o ją 
drze błyszczącem i ogonie w postaci wach
larza, rozciągającym się na kilka m inut łu 
kowych. W okresie największego blasku, 
w połowie grudnia, kom etę tę  można było 
widzieć gołem okiem; jądro jej mierzyło 
w tedy około 2 m inut w średnicy. Kilku 
astronomów zabrało się do obliczenia orbity. 
Argelander jeden z pierwszych rozpoznał, 
że nowa kom eta posiada okres krótki, wy
noszący około 7 lat. To też astronomowie 
z zapałem dokonywali coraz to  nowych po
miarów, śledząc kom etę aż do 10 kwietnia 
1844 roku. W krótce atoli po uskutecznie
niu pierwszych obliczeń, niektórzy uczeni, 
a w szczególności Le Y errier zdołali stw ier
dzić, że nowa kom eta zbliża się do orbity 
Jowisza w tej samej okolicy przestrzeni, 
w której znajdowała się właśnie kom eta Le- 
xella, gdy w roku 1779 uległa ogromnym 
zmianom swej orbity pod działaniem tejże 
planety. A zatem, wolno było przypusz
czać, że ciało niebieskie odkryte przez zna
komitego astronoma francuskiego, jest iden
tyczne z tem, które ongi odkrył był Leżeli.
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Zagadnienie to jedno z najważniejszych, pod
ją ł Le Y errier i w tym  celu zajął się obli
czeniem zakłóceń, sięgając wstecz aż do ro
ku  1779. Drobiazgowe rachunki pozwoliły 
mu stwierdzić, że w danym razie o tożsa
mości pomiędzy kometami nie może być mo
wy. Jednakże, zdołał stwierdzić, że orbita 
kom ety Payea zbliża się znacznie nie tylko 
do orbity  Jowisza, ale także do drogi Mar
sa oraz kilku asteroid; tak  np., w r. 1841 
kom eta zbliżyła się do Jowisza na odległość, 
równą 6/ i0 odległości słońca od Ziemi, w ro
ku zaś 1816 odległość ich wzajemna była 
jeszcze dwa razy mniejsza. Kometę Payea, 
od oliwili pierwszego jej powrotu w roku 
1850, zdołano odnaleść dzięki efemerydzie, 
ułożonej przez Le V erriera. Dostrzeżona 
poraź pierwszy w Cambridge 28 listopada, 
pozostała przez cały czas bardzo mało wi
doczna. Pow roty w latach 1858 oraz 1865 
mogły być również obserwowane, ale blask 
był zawsze słabszy od tego, jaki zaregestro- 
wano wtedy, gdy Paye ją odkrył. W roku 
1873 kom eta była niezmiernie słaba; mimo 
to, dzięki doskonałej efemerydzie Moliera, 
odnalazł ją  Stephan w Marsylii 3 września; 
jednakże zdołano ją  dostrzedz jeszcze tylko 
trzy razy: 28 i 30 września oraz 23 grudnia. 
W roku 1880 kom eta znajdowała się jesz
cze ściśle w miejscu, wskazanem jej przez 
Moliera. Dostrzeżona naprzód 2-go sierpnia 
przez Commona, pozostawała wciąż drobną 
gwiazdką, tym  razem średnica jej nie prze
nosiła 1', ale jądro było wyraźnie zarysowa
ne, tak , iż można było dość wygodnie czy
nić spostrzeżenia aż do 30 marca 1881. 
Można powiedzieć, że aż do roku 1873 te 
orya tej komety była najlepiej ugruntow a
na z pomiędzy wszystkich. Molier wywiódł 
ją  w sposób ścisły jedynie z praw  ciążenia 
powszechnego, nie uciekając się do hypote- 
zy ośrodka, stawiającego opór. Działanie, 
jakie Jowisz wywierał na kom etę w okresie 
1843— 1880, było tak  znaczne, że rachunek 
zakłóceń pozwolił obliczyć dokładnie masę 
tej planety. Ale Molier, którem u powiodło 
się jaknajdoskonalej obliczyć wszystkie po
wroty kom ety, porównywając obserwacye 
z la t 1880 — 1881 z teoryą, znalazł różnice 
dość znaczne, k tóre nie odpowiadały już je 
go wymaganiom co do ścisłości. Zniechę
cony, astronom ten  przestał zajmować się 
dalszemi powrotami komety. 9 sierpnia 1888 
roku P errotin  odnalazł ją w Nizzy, posłu
gując się efemerydami przybliżonemi, obli- 
czonemi przez K reutza. Gwiazdka to była 
bardzo drobna, o tarczy kołowej, o średni
cy, równej l ';  w grudniu jądro miało blask 
gwiazdy 14-ej wielkości; pomiarów można 
było dokonać tylko z pomocą narzędzi bar
dzo potężnych. Tak samo rzecz się miała 
w roku 1895. W braku elementów dokład

nych, Engstrom  podał efemerydę przybliżo
ną, na której zasadzie Javelle w obserwato- 
ryum  w Nizzy zdołał odszukać kom etę 26 
września; była to podówczas blada bardzo 
mgławica, zarysowana niewyraźnie, bez ją 
dra gwiazdowego, o rozciągłości, ńie prze
noszącej 20". Oblicjanie dalsze na podsta
wie elementów Moliera, datujących się już 
z przed lat p iętnastu, stawało się niemożli
we; w samej rzeczy, kom eta miała w czer
wcu 1899 roku przejść obok Jowisza na 
odległości, mniejszej od połowy promienia 
orbity ziemskiej, a z tego powodu elem enty 
jej miały uledz zmianom bardzo poważnym. 
W takiem położeniu rzeozy, wobec krótko
ści czasu Strorngren obliczył w sposób przy
bliżony to działanie zakłócające na okres 
krytyczny 1897 — 1903. Ale warunki wi
doczności komety były wtedy wyjątkowo 
niesprzyjające, tak, iż wszelkie poszukiwa
nia, czynione w roku 1903, okazały się be- 
zowocnemi. Faktycznie, rachm istrze opu
ścili kometę zupełnie, i, rzecz trudna do 
wiary, n ik t się nie zajął ustaleniem  dla niej 
efemerydy, bodaj przybliżonej, na rok po
w rotu 1910. Otóż, przed kilku tygodniami, 
Międzynarodowe biuro astronomiczne w Ki- 
lonii podało do wiadomości astronomów fakt 
ukazania się nowej komety teleskopowej. 
Gwiazda ta, dostrzeżona poraź pierwszy 9 
listopada przez Oerullego w obserwatoryum  
włoskiem Teramo i oszacowana jako gwia
zda 10-ej wielkości, miała w tedy wznosze
nie się proste, równe 3h 38m , i zboczenie 
północne, równe 88°43'. Rozciągłość miała 
niewielką, a posuwając się zwolna ku  po
łudniowi, ukazywała jądro o wyglądzie ziar
nistym. Na podstawie trzech pierwszych 
obserwaoyj wieczornych Ebell, astronom  
w Kilonii, obliczył układ elementów p a ra 
bolicznych. Te wyniki tymczasowe przed
stawiały się w taki sposób, że astronom , 
oswojony z kw estyą orbit, miał prawo m nie
mać, że prawdopodobnie chodzi tu  o kom e
tę  krótkookresową. Na nieszczęście, błąd 
zecerski, który wkradł się do wyników, 
ogłoszonych przez Ebella, nie pozwolił u toż
samić elementów nowych z elementami ża
dnej ze znanych komet. Jednakże, F ayet, 
astronom - adyunkt Obserwatoryum parys
kiego, zdołał w ykryć ów błąd i n atych 
miast wpadł na myśl, że chodzi tu  o ko
metę Payea, której powrót przypada wła
śnie na koniec listopada. Obliczenia, przez 
niego przeprowadzone, dały mu pewność, że 
dwie te kom ety są jednem i tem samem 
ciałem niebieskiem, jak to przed kilkunastu 
dniami ogłosił Baillaud, dyrektor Obserwa
toryum  paryskiego, na posiedzeniu A kade
mii nauk. E lem enty prowizoryczne, które 
B^ayet wyprowadził z nielicznych jeszcze 
obserwaoyj, różnią się, rzecz prosta, od tych,
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jak ie  podał by ł S trom gren  na rok  p o w ro tu  j  k u  pow rotów . N ie u lega w ątpliw ości, że 
1903; ale różnice są stosunkow o nieznaczne, kom etę tę  można będzie obserw ow ać przez 
a tłu m aczy  je  ła tw o  okoliczność, że o sta tn i czas dość d ługi i że liczne pom iary, jak ie  
ścisły ra ch u n ek  zakłóceń p lan e ta rn y ch  da- j będą uskutecznione, s tan ą  się cennym  p rzy- 
tu je  się w łaściw ie z przed la t 30. Szczęśli- ! czynkiem  do je j teo ry i, k tó rą  można będzie 
wy to, zaiste , tra f, k tó ry  pozwolił Cerulle- kon tynuow ać, począwszy od p u n k tu , gdzie 
m u o dk ryć  p rzypadk iem  słynną kom etę. { Molier ją  zostaw ił.
Tym razem w arunki jej blasku są znacznie I  S. B.
pomyślniejsze, aniżeli w czasie ostatnich kil- (Rev. scient.).

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 2 l /X II  do 31/XII 1910 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M e teo ro log icznej p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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