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PR O M IE N IE  X.

Promienie x, znane ogólnie z fizyki ze 
swych własności, są podwaliną nowej 
gałęzi nauki, zwanej roentgenologią. Źró- 
dłosłów tego wyrazu pochodzi od nazwis
ka odkrywcy tych promieni, Koentgena.

Zjawisko to odkrycia, jeżeli rzec mo
żna, wyszło z rurki Geisslera, — ponie
waż od niej zaczęły się badania, aż do
szło do odkrycia promieni x.

Jeżeli rurkę z wtopionemi na obu koń
cach elektrodami poddamy działaniu prą
du indukowanego z cewki Ruhmkorffa, 
i jeżeli ciśnienie powietrza w rurce bę
dzie wynosiło 7 6 0  m m  słupa rtęci, czyli 
będzie się równało atmosferycznemu, 
a obie elektrody będą od siebie tak od
dalone, że iskry elektryczne nie będą 
mogły przeskakiwać, to nie powstanie 
w rurce żadne zjawisko. Gdy jednak ci
śnienie w rurce opadnie do 6 — 8 mm  
słupa rtęci, pomiędzy dwiema elektroda
mi powstanie smuga świetlna barwy fio
letowej, poprzecinana ciemnemi warstwa
mi, idąca od anody do katody, która się 
otoczy niebieskiem światłem oddzielo- 
nem od anodowej fioletowej smugi cie

mną przestrzenią. Barwa światła zależy 
od gazu. Są to rurki Geisslera. Po więk- 
szem rozrzedzeniu gazu w rurce ciemna 
przestrzeń koło katody zwiększa się, smu
ga zaś świetlna, zmniejszająca się w mia
rę tego, znika zupełnie, a ściany rurki 
naprzeciw katody zaczynają fluoryzować. 
To spostrzeżenie zrobił pierwszy, w 1869 
roku Hittorf. Barwa fluoryzowania za
leży od rodzaju szkła. Najczęściej spo
tykamy rurki fluoryzujące jasno zielone. 
Zjawisko to fluoryzowania przeciwległej 
ściany rurki tłumaczą wpływem niewi
dzialnych promieni tak zw. katodalnych 
na ścianę rurki. Crookesowi pierwszemu 
udało się budować rurki o ciśnieniu ga
zu wewnątrz wynoszącem 1/i000 mm słupa 
rtęci. Promienie katodalne 1) wychodzą 
z katody prostopadle do jej powierzchni 
i biegną po liniach prostych; 2 ) wywo
łują fluorescencyę ściany szklanej rury, 
na którą padają i są przez szkło pochła
niane; 3) pod wpływem magnetyzmu ule
gają odchyleniu. Na tej podstawie stwo
rzono teoryę, że są to drobne odjemnie 
naładowane cząsteczki, na które zbliża
nie magnesu może wywierać wpływ 
i zmieniać kierunek ich ruchu; 4) wy
wołują działanie mechaniczne.
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W roku 1895 Roentgen, fizyk w Wtirz- 
burgu, dokonał odkrycia, że część ścia
ny rurki, na którą padają promienie ka- 
todalne wysyła nowy rodzaj promieni 
dla oka niewidzialnych. Przenoszą się 
one, jak  światło, po liniach prostych, nie 
odchylają się pod wpływem magnesu, 
przez szkło są tylko częściowo pochła
niane, gdy katodalne w zupełności. Są 
to tak  przez odkrywcę zwane promie
nie x. Prócz tych wyżej wymienionych 
własności, bardziej teoretycznego zna
czenia, mają własności inne, z powodu 
których znalazły tak rozległe zastosowa
nie. Do tych własności należy czernie
nie płyt fotograficznych i wywoływanie 
fluorescencyi pewnych ciał. Najważniej
szą jednak i dla ich znaczenia decydu
jącą własnością jest zdolność przenikania 
ciał.

Wszystkie szczegóły w obrazie roent- 
genologicznym uzyskuje się na tej pod
stawie, że promienie x są ż różną siłą 
przez różne części ustroju absorbowane 
i przepuszczane. Zachowanie się promie
ni x podczas absorpcyi je s t  zupełnie ró
żne od zachowania się promieni światła.

Proces ten absorpcyi promieni x nale
ży rozważać ze względu na naturę przed
miotu, na który działają z dwu punktów 
widzenia: z jednej strony trzeba zwracać 
uwagę na ciężar atomowy chemicznych 
składników ciała, z drugiej na ciężar 
właściwy tych ciał czyli ich gęstość. Że 
tu  przedewszystkiem chodzi nie o gęs
tość, jak  dawniej przypuszczano ale ra 
czej o ciężar cząsteczkowy, uczą tego 
liczne dowody. Weźmy np. glin i wapń. 
Ciężary właściwe tych dwu metali wy
noszą 2,71 i 1,58, czyli że glin je s t  p ra
wie dwa razy cięższy od wapnia. Jeżeli 
jednak porównamy zdolność absorpcyjną 
tych metali, to widzimy, że nie specy
ficznie cięższy metal, lecz lżejszy silniej, 
absorbuje, — pochodzi to stąd, że ciężar 
atomowy wapnia jest znacznie wyższy, I 
bo 40, gdy glinu tylko 27, czyli innemi 
słowy, że atom wapnia silniej absorbuje 
niż atom glinu.

Drugim przykładem mógłby być potas 
i sód, mianowicie potas znacznie silniej 
absorbuje promienie x, bo jego „ciężar

atomowy je s t  39, sodu zaś 23, ciężar zaś 
właściwy potasu je s t  0,86, a sodu 0,97. 
Przytem daje się jeszcze to zauważyć, 
że na absorpcyjną własność promieni x 
zupełnie nie wpływa chemiczne zacho
wanie się pierwiastków; przykładem te
go mogą być oba te pierwiastki, które 
wbrew sw enu  wielkiemu pod względem 
chemicznym podobieństwu wobec pro
mieni x zachowują się w zależności od 
swego ciężaru atomowego.

Również metaliczny lub niemetaliczny 
charakter pierwiastka nie ma wpływu na 
zachowanie się względem promieni x, bo 
np. atomy siarki absorbują znacznie sil
niej niż atomy glinu, zjawisko, które 
znowu jest w związku z wyższym cięża
rem atomowym siarki niż glinu, bo 32. 
Ciężar zaś właściwy siarki je s t  znacznie 
niższy =  2, gdy glinu 2,7.

Z pierwiastków o małym ciężarze ato
mowym ważny jest węgiel; z jednej stro
ny, ponieważ jest główną częścią składo
wą wszystkich ciał organicznych, z dru
giej ponieważ wśród pierwiastków, o któ
re tu chodzić może, posiada po wodorze 
najniższy ciężar atomowy =  1 2 . Siła 
absorpcyjna atomu węgla jest w zależ
ności od tego bardzo nizka. Według 
obliczań wynosi 1/ J5 siły glinu, V29 siar
ki, V74 wapnia. Jeżeli teraz porównamy 
siłę absorpcyjną metali ciężkich, to i tu 
taj wzrasta absorpcyjność z wielkością 
ciężaru atomowego. Weźmy miedź, sre
bro, platynę, ołów o ciężarach atomo
wych okrągło 64, 108, 195, 207, ich siła 
absorpcyjna je s t  większa niż węgla 400, 
800, 2 500, 3 300 razy (Walter).

Atomy ołowiu absorbują silniej niż 
platyny, ja k  to odpowiada ciężarowi a to 
mowemu. Jeżeli zaś zrobimy doświadcze
nie z blaszkami z obu metali tej samej 
grubości, to zobaczymy, że platyna sil
niej absorbuje promienie x, a to dlatego 
tylko, że w tym metalu atomy są gęściej 
ułożone niż w ołowiu. Pojedynczy zaś 
atom ołowiu absorbuje promienie x silniej 
niż atom platyny, odpowiednio do wyso
kości ciężaru atomowego.

Z przykładu tego widać, że absorpcya 
promieni x w różnych ciałach prócz cię
żaru atomowego zależy też w pewnem



JVE 32 WSZECHSWIAT 549

znaczeniu od ciężaru właściwego. Ta 
prawidłowość występuje jeszcze wyraź
niej, gdy porównywamy ciała lotne z cie
czami lub ciałami stałemi.

Jeżeli więc raz jeszcze zbierzemy pra
widłowość w pochłanianiu promieni x 
przez różne ciała, to widzimy, że ona 
rośnie z jednej strony z wielkością cię
żaru atomowego, z drugiej z ciężarem 
właściwym ciała. Ugrupowanie zaś ato
mów, czyli budowa molekularna nie oka
zuje wpływu i wszystkie modyfikacye 
izomeryczne pewnego związku mają tę 
samę siłę absorpcyjną. Wogóle mówiąc, 
najsilniej absorbującemi ciałami są me
tale ciężkie.

Mniej ważne i tylko teoretycznego 
znaczenia je s t  działanie tych promieni 
na szereg ciał nieorganicznych, np. na 
bromek srebra, selen, niektóre połącze
nia bromu i rtęci, szkło. Właściwość pro
mieni pobudzania do fluoryzowania pla- 
tynocyanku borowego (BaPtC4N4) zużyt
kowano w medycynie do prześwietlenia 
czyli roentgenoskopii.

Istota promieni x je s t  nieznana. Is t
nieją dwie teorye, z których jedna t łu 
maczy je jako szybko poruszające się 
cząsteczki materyalne, podobne do pro
mieni katodalnych, według drugiej mają 
polegać na falach eteru, jak  promienie 
światła.

Ponieważ promienie x nie ulegają 
wpływowi magnesu, musiałyby być czą
steczkami elektrycznie nienaładowanemi. 
Powstanie takich cząsteczek na katodzie 
tłumaczy się w ten sposób, że znaczna 
część odjemnie naładowanych cząsteczek 
katodalnych promieni, padających na an- 
tykatodę, ma się neutralizować przez ła 
dunek dodatni tej elektrody. Ta neutra- 
lizacya dochodzi do skutku albo przez 
oddawanie przez nie swego ładunku an- 
tykatodzie (Walter 1898), albo przez łą
czenie się cząsteczek katodalnych pro
mieni naładowanych odjemnie z cząste
czkami na antykatodzie o ładunku do
datnim i tworzenie się „par obojętnych" 
(Bragg 1907). Zneutralizowane cząstecz
ki idą dalej i nie ulegają już wpływowi 
magnesu.

Do eterowej teoryi promieni x skłania 
się większość fizyków. Pale mają być 
podobne falom świetlnym, a różnica z j e 
dnej strony ma polegać na tem, że dłu
gość fal promieni x jest znacznie mniej
sza niż długość fal światła i że fale pro
mieni x po pewnej ilości wahnięć sto
sunkowo małych wnet znikają, skutkiem 
znacznych różnic amplitud w poszcze
gólnych po sobie następujących wahnię
ciach.

Promienie x nazwano od imienia od
krywcy promieniami Roentgena, rury  słu
żące do ich wytwarzania roentgenow- 
skiemi, naukę o tych zjawiskach roent- 
genologią.

Z biegiem czasu i w miarę potrzeb 
zmieniano rury, zanim doszły do współ
czesnej formy i wydajności.

Z początku wychodząc ze swego zało
żenia t. j. z rury Geisslera, miały kształt 
rur szklanych, długości 20—30 cm i prze
cięcia poprzecznego 3—4 cm. Opatrzone 
były dwiema wtopionemi w rurę elek
trodami. Jeżeli przez taką rurkę odpo
wiednio wypompowaną przeprowadzano 
prąd z induktora Ruhmkorffa, to ściana 
naprzeciw katody świeciła jasno zieloną 
barwą pod wpływem promieni katodal
nych. One są więc przyczyną występo
wania promieni x, które w rurze po
wstają zawsze wówczas, gdy promienie 
katodalne natrafią na jakiś stały przed
miot. Aby wzmocnić działanie tych pro
mieni, zamiast płaskiej katody wstawio
no wklęsłą, tak, że promienie wychodząc 
z katody prostopadle do jej powierzchni 
i dążąc po liniach prostych, koncentrują 
się w pewnem miejscu, — nie w jednym 
jednak punkcie, jak  promienie światła.
0 tem jeszcze później będzie mowa. Po
nieważ w miejscu najsilniejszego swego 
skoncentrowania wytwarzają dużo ciepła, 
nie można ich było skoncentrować na 
ścianie rury, bo szkło się stapiało. Ka
todę zbudowano o takiej wklęsłości, że 
promienie katodalne koncentrowały się 
wewnątrz rury i w miejscu tem umiesz
czano płaskie, metalowe zwierciadło pod 
kątem 45° do kierunku promieni kato
dalnych, skąd się rozchodzą promienie x
1 działają na naprzeciw leżącą ścianą ru«
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ry. Ponieważ, ja k  wyżej wspomniano, 
promienie katodalne są cząsteczkami ma
teryi odjemnie naładowanemi, przeto j a 
ko elektrony naładowane jednogatunko- 
wo odpychają się wzajemnie i posiadają 
tylko miejsce największego przewężenia, 
nie przecinają się zaś w ognisku, jak 
promienie światła. Zwierciadło to na
zwano antykatodą. Musi być zbudowa
ne z ogniotrwałego materyału, ponieważ 
wytwarza się na niem bardzo dużo cie
pła. Części zaś rury  koło antykatody na
dano kształt kulisty.

Aby rurafm ogła wytwarzać promienie 
x, musi zawierać odpowiednią ilość ga
zu. W obecnym stanie fabrykacyi rur 
wnętrze rury miewa ciśnienie Yiooooo 
zwykłego, aby promienie x mogły przez 
ścianę rury przedostać się nazewnątrz. 
Aby jednak rura mogła służyć do zwy
kłych celów, ciśnienie musi być jeszcze 
niższe. Gaz, np. powietrze w rurze przez 
ciągłe używanie zużywa się, inaczej mó
wiąc, próżnia rury się powiększa, co się 
technicznie nazywa: rura twardnieje. 
Dzieje się to, czy to przez kolejne ozię
bianie się części metalowych będących 
we wnętrzu rury, przyczem wiąże się 
gaz, czy to przez wiązanie gazu przez 
cząstki platyny odrywające się od po
wierzchni zwierciadła za silnem rozgrza
niem tej części antykatody.

* Stopień zagęszczenia gazu w rurze ma 
decydujący wpływ na jakość promieni x. 
Jeżeli próżnia rury  jest duża, t. j. gaz 
je s t  bardziej rozrzedzony niż być powi
nien, to wnętrze rury przedstawia dla 
prądu zbyt wielki opór—rura  je s t  tw ar
da, — prąd idzie na zewnątrz rury i nie 
otrzymuje się promieni x. Jeżeli próżnia 
je s t  nieco obniżona i tylko część prądu 
może przechodzić przez rurę, to w ytw a
rzają się promienie o wielkiej sile pene- 
tracyjnej, promienie te przenikają kości 
tak łatwo, jak  mięśnie. W razie jeszcze 
znaczniejszego obniżenia próżni promie
nie x mają średnią siłę penetracyjną i do
stajemy kontrastowe obrazy. W  miarę 
tego, ja k  rura  je s t  coraz miększa, pro
mienie mają coraz mniejszą siłę pene
tracyjną — aż w końcu można dojść do

rurki Geisslera, która wcale promieni x 
nie wytwarza.

Barwa fluorescencyi rur twardych jest 
przezroczysto - zielona, światło puste; — 
światło rur miękkich je s t  jasno zielone, 
soczyste. W miarę, jak  rura jest coraz 
miększa p r ó c z  jasnego fluoryzowania, po
jawia się koło anody niebieskawo - fiole
towe światło, w rurach zaś bardzo mięk
kich może się ukazać smuga fioletowa 
pomiędzy katodą a antykatodą.

Prócz więc środków ochładzających, 
któremi musi być zaopatrzona anty kato
da, rura musi mieć urządzenia, któremi 
można obniżać próżnię przez doprowa
dzenie pewnej ilości gazu. Urządzenia te 
nazywają się regeneracyjnemi. W  szcze
góły wchodzić nie będziemy. Są one ró
wnież różne, jak  urządzenia chłodzące, 
stąd w fabrykacyi rur różne ich typy.
0  zasadniczych częściach składowych już 
mówiliśmy. Rura roentgenowska działa
1 wytwarza promienie x pod wpływem 
prądu przerywanego o Wysokiem napię
ciu a slabem natężaniu.

Pomimo, że roentgenologia je s t  nauką 
tak młodą, bardzo szybko postępuje 
i skrystalizowała się już jako zamknięta 
w sobie całość. W medycynie oddaje 
ważne usługi tak w dyaguostyce jak  
i terapii. Dla dyagnostyki używane są 
dwie metody — prześwietlanie i foto
grafia.

Prześwietlanie może się odbywać ty l
ko w ten sposób, że ustawia się przed
miot badania przed rurą, badający zaś 
obserwuje na ekranie umieszczonym 
przed przedmiotem powstający obraz. 
Ekran musi być sporządzony z substan-. 
cyj, które pod wpływem promieni x bę
dą fluoryzowały, a więc z platynocyanku 
barowego. Cały obraz, który powstaje 
na ekranie, składa się z cieniów i wyja
śnień. Jeżeli promienie x przechodzą 
przez jakieś ciało, które przenikają—wy
wołują w miejscu odpowiedniem na ekra
nie wyjaśnienia, tworzące się skutkiem 
fluoryzowania tej części ekranu. Jeżeli 
zaś promienie x natrafią po drodze na 
ciało gęstsze, która promienie x w zna
cznej części zabsorbuje, to część ekranu 
w tem miejscu, gdzie będzie brak pro
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mieni, pozostanie ciemna, ponieważ wpływ 
promieni x na nią został usunięty. To 
w zastosowaniu do badań lekarskich 
przedstawia się w ten sposób, że na ekra
nie narządy, przez które więcej przecho
dzi promieni x, np. płuca dają wyjaśnie
nia, w miejscu zaś narządów absorbują
cych promienie x powstają zaciemnienia. 
Rzecz naturalna, że intensywność tych 
wyjaśnień i cieniów, odpowiednio do sto
pnia gęstości, będzie różna.

W  ustroju są narządy różnej gęstości; 
roentgenolog może badać ich kształty, 
ruch, np. serca, płuc i zauważyć zmiany, 
jakie w nich zaszły,—bo, jak  już wyżej 
wspomniano, wobec różnych gęstości pro
mienie x różnie się zachowują. Wspo
mnę tylko, że prześwietlenia odbywają 
się w przestrzeniach zaciemnionych. 
Dziedziną, wśród której roentgenolog 
obracać się musi, są kształty i ruch. Ru
chy czyli czynność narządów można ob- 
śfcrwować bezpośrednio np. serca, żołąd
ka lub też sądzić o nich można z zacho
wania się narządów sąsiednich, np. z po
ruszania się żeber i przepony wniosku
jemy o czynności płuc.

Czynność narządów i ich kształty mo
gą być tylko wówczas widziane, jeżeli 
są w otoczeniu, dającem kontrast. Wi
dzimy ostro granice serca, bo są otoczo
ne płucami mało absorbującemi promie
nie x. Jeżeli zaś w otoczeniu serca bę
dą nieprawidłowe zagęszczenia, np. cho
robowe powiększenie gruczołów, zrosty 
opłucno-osierdziowe, wysiąk w opłucnej, 
to konturów serca czasem rozpoznać nie
można. Dla kości kontrastem są mięśnie. 
Najmniej absorbującemi są ciała lotne, 
i dlatego płuca, zawsze wypełnione po
wietrzem, dają obraz jasny, — a wszyst
kie w nich zmiany, są to zagęszczenia 
miąższu płucnego, czy powiększenie gru
czołów wystąpią wyraźnie.

Niewszystkie jednak narządy przed
stawiają tak dogodne do badania warun
ki. Wówczas roentgenolog musi je  stwa
rzać. Przewód pokarmowy w jamie brzu
sznej znajduje się w niekorzystnych wa
runkach dla badania roentgenologiczne- 
go, jako narząd o ścianach zupełnie wiot
kich, nie mogących się uwydatnić na

ciemnem tle mięśni tułowia, które wobec 
żołądka i jelit są narządami znacznie bar
dziej zbitemi. Wiadomą jest rzeczą, że 
sole metali ciężkich dają bardzo silny cień, 
aby więc zobaczyć żołądek i jelita i módz 
badać ich funkcyę, wypełnia się żołądek 
zawiesiną odpowiedniej soli i w ten 
sposób otrzymany odlewr żołądka będzie 
na obrazie roentgenologicznym stanowił 
kontrast dla otoczenia. Do tego naj
częściej używają węglanu bizmutu. Na 
obrazie żołądek wypełniony bizmutem 
daje cień znacznie silniejszy niż otocze
nie; tak samo jelita.

Można też przenosić i na płytę foto
graficzną wszystkie szczegóły, które się 
ogląda na obrazie. Płyty fotograficzne 
ciemnieją pod wpływem promieni x ,— 
wszystkie więc miejsca, które będą od
powiadały narządom o konsystencyi mniej 
zb i te j , -b ęd ą  ciemne,— a więc pole płuc 
uwydatni się ciemno, serce wypadnie 
jasno, — żołądek wypełniony bizmutem 
będzie wobec otoczenia jasną plamą. 
Pochodzi to stąd, że promienie x, na 
trafiwszy na żołądek i serce, w znacznej 
części zostały przez nie zabsorbowane 
i nie wywarły swego chemicznego na 
płytę działania w tem miejscu. Płyta fo
tograficzna daje obraz ujemny.

Promienie x znalazły najpierw zasto
sowanie w chirurgii, gdzie od początku 
zaczęto ich używać do badania stosun
ków w końcu, np. wyszukiwanie złamań, 
ciał obcych np. kul.

Z biegiem czasu przekonano się, że 
promienie x wywierają działanie na ko
mórki żywe, wywołując w nich zmiany 
funkcyonalne. Wskutek tej właściwości 
znalazły zastosowanie też w terapii 
wszechstronnie zwłaszcza w chorobach 
skórnych i nowotworach.

K.

ZM Y SŁ W Z R O K U  U M IĘC ZA K Ó W  
PŁ U C O D Y S Z N Y C H .

(Dokończenie).

Doświadczenia powyższe nie rozstrzy
gają jednak kwestyi, czy mięczaki nasze
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nie dostrzegają czasem ruchu przedmio
tów przesuwających się przed niemi. Tu 
doświadczenia wymagają nadzwyczajnej 
ostrożności ze względu na wielką czu
łość dotykową mięczaków. Wystarczy 
leciutkie wstrząśnienie podłogi, wywoła 
ne przesunięciem nogi eksperymentato
ra, lekki ruch powietrza spowodowany 
oddechem, lub ruchem ręki, aby zwierzę 
zaniepokoić. To też Willem, świadom 
tego, wykonywał swe doświadczenia pod 
tym względem wzorowo. Przesuwając 
zwolna przed oczami rozmaitych mięcza
ków przedmioty, przekonał się, że pozo
stają one na to nieczułe, nie dostrzega
jąc zupełnie ruszającego się przedmiotu. 
Dotyczę to zarówno wodnych, jak  i lą
dowych płucodysznych.

Z powiedzianego wyżej wynika, że 
oczy Pulmonata nie odbierają żadnych 
obrazów. Pozostaje więc tylko stwier
dzenie, czy nie służą one, może, do od
różniania natężenia światła. Ażeby się 
o tem przekonać, Willem użył następu
jącego sposobu:

Postarał się przedewszystkiem o stw ier
dzenie, jak  poszczególne gatunki reagują 
na światło. W  tym celu umieszczał pe
wną liczbę egzemplarzy w pudełku lub 
w akwaryum, gdy chodziło o mięczaki 
wodne, którego połowa była oświetlona, 
druga zaś połowa zaciemniona. Po pe
wnym przeciągu czasu, dostatecznie dłu
gim, aby rozprzestrzenienie zwierząt stało 
się definitywnym (specyalnie dla Helix 
czekano, aż zwierzęta coiną się dla spo
czynku do muszli), obliczano liczbę egzem
plarzy w każdej połowie. Liczby te w ska
zywały dążenie danego gatunku do świa
tła lub ciemności, albo też jego obojęt
ność na te czynniki. Stosunek liczb, od
powiadających liczbie egzemplarzy, za
trzymujących się w danych przedziałach, 
pozwala na oznaczenie natężenia reakcyi, 
spowodowanej przez światło. Stosunek 
ten Graber nazwał „Reaktionsquotient“, 
Willem nazywa „ąuotient de reaction", 
oznaczając go przez symbol

światło _
ciepiność

Nie będę podawał liczb, które Willem

otrzymał w swych licznych doświadcze
niach, zadowolę się ogólnemi wynikami:

19 o
dzień jasny R = y  św_

Helix aspersa 
Muller

dzień pochm. R =  ^  ^

Hełix nemo- 
ralis L.

Helix pomalia L.

c.dzień jasny  R =  —

dzień pochm. R =  ^W‘

dzień jasny R =  ^  ^W’
1 c.

dzień pochm. R =  ^  ^W' 

Arion empiricorum Per. dzień po- 

chmurny R =  * f -  ^

Limax cinereus List. dzień pochmur-
r> 00 c-

" y R =  t  św.
Limax cinereo - niger Wolf. dzień ja- 

p  23 e. *
snJ R =  T  św.

Limax yariegatus Drap. dzień pochmur- 
0  55 C.

n* R =  T  św.
Limax arborum Bouch. dzień jasny

«  =  T  Z1 św.
Limax agrestis L. dzień pochmurny

R =  -  °- 
1 ŚW.

, . , . u  5 ŚW.dzien jasny R =  —
Luccinea pu- 1 c-

tris L. , 2,7 św.
dzien pochm. R =  -j-

Limnaea stagnalis L. dzień jasny 
12 św.
T c .

Limnaea ovata Drap. dzień pochmur- 
1 św. 

ny R =  T  c.
Planorbis corneus L. dzień pochmur-

tj _  o.
ny 1 św.

Planorbis marginatus Drap. dzień po- 
5 C

chmurny R =  -  śyf

Planorbis vortex L. dzień pochmurny
_  c-

l  św.
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Z danych powyższych Willem wnosi, 
że gatunki Helix aspersa, Arion empiri- 
corum, wszystkie gatunki Limax i Pla- 
norbis unikają światła czyli są leukofo- 
bami, zaś Helix nemoralis, Helix poma
tia, Luccinea putris, Limnaea stagnalis 
dążą do niego, czyli są leukolilami, Li
mnaea ovata wreszcie je s t  na światło 
obojętna.

Pytanie teraz, jak się te same gatunki 
będą zachowywały w tych samych do
świadczeniach, gdy pozbawimy je oczu. 
Jeżeli potrafią odróżnić światło od cie
mności, będzie to dowodziło obecności 
zmysłu dermatoptycznego, jeżeli zaś nie, 
to oczywiście będziemy wnosili, że zwie
rzęta kierują się ku jednej lub drugiej 
połowie naczynia jedynie zapomocą oczu. 
O ile okaże się, że zachodzi pierwszy 
wypadek, wtedy trzeba będzie określić, 
czy niema różnicy w długości czasu po
trzebnego do ukończenia reakcyi, t. j. 
innemi słowy, trzeba będzie zbadać, czy 
zwierzęta dążą ku światłu, albo też ucie
kają od niego, z taką samą szybkością, 
jak  w doświadczeniach poprzednich, czy 
też wolniej.

Eksperymentując ze zwierzętami ośle- 
pionemi Willem otrzymał wyniki nastę
pujące:

Helix aspersa, dzień jasny R =
11,5 c. 

i św.
Helix nemoralis, dzień jasny R =

1, 6 św. 
l  c.
Limax arborum, dzień jasny R =
17 c. 
i  św.
Limax yariegatus, dzień pochmurny

Limnaea stagnalis R — ^  ^W'

Widzimy, że zwierzęta ociemniałe re
agują w tym samym kierunku na świa
tło, co i zwierzęta normalne, z czego 
wnosić możemy, że mięczaki płucudyszne 
są obdarzono zmysłem dermatoptycznym. 
Pozostaje więc druga połowa pytania: 
czy niema różnicy w szybkości reakcyi? 
czy reakcya w doświadczeniach ze zwie

rzętami normalnemi została wywołana 
tak, jak  i w przypadku zwierząt oślepio
nych wyłącznie przez wrażenia dermato- 
ptyczne, czy też przyłączały się do nich 
i wzrokowe, co warunkowałoby większą 
szybkość reakcyi? Doświadczenia muszą 
być przeprowadzone oczywiście w wa
runkach ściśle jednakowych, skutkiem 
czego trudne są do wykonania. Z do
świadczeń Willema tylko dokonane nad 
Helix aspersa i nemoralis odpowiadają 
temu warunkowi, na te więc tylko mo
żna zwracać uwagę.

W celu porównania szybkości reakcyi 
Willem obliczał w pewnych stałych od
stępach czasu, dajmy na to co 15 minut, 
liczbę zwierząt z oczami nietkniętemi 
z jednej strony, oślepionych z drugiej, 
znajdujących się w każdej połowie na
czynia, służącego do doświadczenia. Tak 
np. dla Helix aspersa znalazł w 20  do
świadczeniach ze zwierzętami nietknię
temi, że po 15 minutach z części oświe
tlonej przeszło do ciemnej 92 egzempla-

( 92 \
" s i o " ) ' w  tym samym' 

przeciągu czasu ze światła do ciemności 
przeszło 12 zwierząt oślepionych na ogól
ną liczbę 8 8 . Stosunek tych dwu ułam

ków wynosi (J,0

Oczywiście nie znaczy to, że percepcya 
dermatoptyczna równa się połowie per- 
cepcyi wzrokowej, lecz tylko poprostu 
oznacza fakt, że w ciągu 15 minut wra
żenia dermatoptyczne wywołują reakcyę 
równą połowie tejże reakcyi wywołanej 
przez wrażenia dermatoptyczne i wzro
kowe razem wzięte.

W  ten sam sposób obliczając reakcyę 
dla 15, 30, 45 i 60 minut Willem otrzy
mał rezultaty następujące:

1 1 1 1

0,5 ’ 0,68"* 0,91 ’ 1,1

Oznacza to, że przechodzenie zwierząt 
z przedziału oświetlonego do ciemnego, 
aczkolwiek znacznie wolniejsze u zwie
rząt oślepionych, aniżeli normalnych, dą
ży w pewnym, dostatecznie długim prze
ciągu czasu do tego samego wyniku: do 
przemieszczenia wszystkich zwierząt w
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obu razach z przedziału jasnego do cie
mnego.

Dla Helix nemoralis Willem otrzymał 
stosunki następujące:

1 1 1 1  

0,13 ’ 0,29 ’ 0,37 ’ ~0,4 '
Wykazują one znacznie mniejszą zdol

ność percepcyi dermatoptycznej u Helix 
nemoralis, aniżeli u aspersa, co, może, 
jak  przypuszcza Willem, je s t  związane 
z faktem, że nemoralis je s t  leukofilem, 
skutkiem czego skóra jego, stale na świa
tło wystawiona, je s t  mniej czuła na ten 
bodziec.

W  każdym razie wyniki doświadczeń 
Willema wykazały, że oczy odgrywają 
pewną rolę w życiu zwierzęcia, chociaż 
tylko jako oczy kierunkowe, czyli odró
żniające jedynie światło od ciemności.

I ten wniosek został zakwestyonowany 
przez Yunga. Willem, jak  to zaznaczy
łem wyżej, zaliczył Helix pomatia do 
leukofilów. Otóż liczne doświadczenia 
Yunga wykazały, że wniosek ten jest 
nieuprawniony, gdyż Helix pomatia jest 
na światło niewrażliwy. Zaznaczę jednak, 
że ja  nie widzę tu  różnicy między wy
nikami otrzymanemi przez Yunga a W il
lema. W  doświadczeniach podobnych 
tylko wyniki wyraźne, wykazujące dużą 
różnicę, mogą świadczyć o leukofilii lub 
leukofobii gatunku. Niewielka różnica 
między ilością winniczków w przedzia
łach oświetlonym i ciemnym w doświad
czeniach Willema, oczywiście nie może 
tu  niczego dowodzić, chyba co najwyżej 
tego, co wykazały doświadczenia Yun- 
gowskie, że mianowicie Helix pomatia 
je s t  na bodźce świetlne obojętny. Przy
puszczam więc, że Willem sam nie mógł 
przypisywać wielkiego znaczenia swemu 
wyrażeniu „słaba leukofilia“, którem za
opatrzył wyniki dotyczące Helix pomatia. 
Oczywiście doświadczenia nad oślepione- 
mi zwierzętami, przeprowadzone przez 
Yunga, innego wyniku również dać nie 
mogły. A jednak Yung ze swych do
świadczeń wyciąga wniosek, że Helix po
matia nie odbiera żadnych wrażeń świetl
nych, ani wzrokowych, ani dermatopty- 
cznych. Możliwe je s t  jednak i inne w tej 
sprawie stanowisko. Doświadczenia Yun

ga dowodzą tylko faktu, że światło lub 
brak jego nie sprawia na Helix pomatia 
wrażenia przykrego, że je s t  mu ono obo
jętne, z czego jednak wnosić niemożna, 
że zwierzę nie odczuwa go wcale. Yung 
sam czuł słabość tych wniosków, wsku
tek czego chciał je poprzeć doświadcze
niami innego rodzaju. Rzucając np. na
gle promień światła na oko zwierzęcia, 
nie mógł nigdy stwierdzić żadnego od
ruchu, wskazującego, że zwierzę zostało 
olśnione przez światło. Takie same wy
niki dały wszystkie podobne doświadcze
nia nad nagłą zmianą natężenia światła, 
co potwierdza wnioski Yunga. Zwrócę 
jednak uwagę, że już doświadczenia Wil
lema wykazały, że mięczaki płucodyszne 
mają naogół słabą zdolność odbierania 
wrażeń świetlnych. To, co dla nas może 
się wydawać oślepiającem, dla mięczaka, 
mało czułego na światło, może nie być 
takiem; tembardziej, gdy chodzi o gatu
nek, u którego światło nie wywołuje 
wrażeń przykrych. Przypomnę w dodat
ku jeszcze jedno: jak wszystkie mięczaki, 
tak i Helix pomatia często w swem ży
ciu spotyka się z nagłą zmianą w natę
żeniu światła. Opuszczając na wiosnę 
swą ciemną kryjówkę zimową, wysuwa
jąc wiele razy dziennie swą głowę ze 
skorupy, uwypuklając oczy ukryte we
wnątrz czułka podczas jego rozkurczu 
i t p. w niezliczonych przypadkach spo
tyka się on z nagłą zmianą natężenia 
światła, wobec czego mógł się doń przy
zwyczaić, co mogłoby wyjaśnić nega
tywne wyniki doświadczeń Yunga. Oczy
wiście nie mam zamiaru bezwzględnie 
kwestyonować słuszności wniosków tego 
uczonego, chciałbym tylko wzbudzić pe
wną wobec nich rezerwę, gdyż uważam, 
że sprawa ta nie jest jeszcze ostatecznie 
rozstrzygnięta.

Jeżeli jednak wnioski Yunga są słusz
ne, jeżeli rzeczywiście Helix pomatia po
siada skomplikowany aparat oczny, k tó
ry  mu nie służy absolutnie do niczego, 
znajdziemy się wtedy wobec zagadki: 
jak  tak i organ powstał i jak  się utrzy
muje, dlaczego nie zanika. Ani darwi- 
nizm, ani lamarkizm nie odpowiedzą nam 
na te pytania, chyba dopiero po przyję
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ciu założenia, że oko winniczka pełni j a 
kąkolwiek inną funkcyę. Bo jeśli oko to 
nie widziało nigdy, jeżeli i wszyscy 
przodkowie winniczka byli ślepi, jak on, 
w jaki sposób mógł się rozwinąć ten or
gan skomplikowany? Nie przez dobór, 
gdyż ten działa tylko na organy użytecz
ne,—nie przez bezpośrednią reakcyę or
ganizmu na światło, gdyż przecież ten 
organizm je s t  na ten bodziec nieczuły, 
tak jak  i jego organ wzrokowy. Jeżeli 
zaś założymy, że organ ten u przodków 
winniczka funkcyonowal jako oko, to 
zadajmy sobie pytanie, dlaczego obecnie 
nie znikł, lub nie zanika. Wszak tak roz
powszechnione je s t  mniemanie, że organ 
niefunkcyonujący musi zaniknąć. Na to 
można odpowiedzieć, że organ ten u tra
cił swą zdolność normalnego funkcyono- 
wania stosunkowo niedawno, nie zdążył 
się więc jeszcze uwstecznić. Lecz czyż 
można sobie wyobrazić, ażeby taki or
gan, jak  oko, przestał funkcyonować, 
o ile będzie nienaruszony? Wszak oko 
funkcyonować zawsze musi, gdy promień 
światła nań padnie, trudno więc sobie 
wyobrazić brak funkcyi u zwierząt żyją
cych na świetle. W takich razach uwste- 
cznienie budowy musi z konieczności po
przedzać brak funkcyi. Znajdujemy się 
w obliczu zagadki.

Dyskutowałem tę kwestyę obszernie 
z asystentem uniwersytetu lozańskiego, 
p. Musisierem. Pracuje on od lat dzie
sięciu nad powstawaniem i rozwojem pi
gmentu, który uważa za produkt deza- 
symilacyi, za wydaliny organizmu. P. M. 
zwrócił moję uwagę na fakt niezwykle 
wczesnego powstawania oka u zwierząt 
w rozwoju ontogenetycznym, co wyja
śnia hypotezą, że oko przedewszystkiem 
jest organem ekskrecyjnym, w którym 
pigment bywa składany w chwili, gdy 
brak jeszcze zarodkowi innych ekskre- 
cyjnych organow; funkcye wzrokowe by
łyby zjawiskiem dopiero wtórnem. Być 
może, że hypotezą ta mogłaby się przy
czynić do zrozumienia tych zagadkowych 
stosunków u mięczaków płucodysznych.

Nadmienię wreszcie, że Willem badał 
również, czy mięczaki płucodyszne wi- |

dzą promienie ultrafioletowe 1). Wyniki 
były negatywne.

W. Roszkowski.

A B E L  R E Y.

U SU N IĘCIE P O JĘC IA  SIŁY Z F I
ZYKI N O W O C Z E S N E J.

(Dokończenie).

III. Powody ostracyzmu pojęcia siły 
w fizyce spółczesnej

Widzieliśmy jak  fizyka spółczesna po
zbywa się pojęcia siły. Powstaje teraz 
pytanie: dlaczego?

Trzeba zaznaczyć, że z punktu widze
nia wykładu naukowego, pojęcie siły dzia
łającej na odległość narówni z pojęciem 
energii potencyalnej pozwala tworzyć 
często udatne i względnie łatwe teorye 
matematyczne. Przykładem godnym po
dziwu jest cała nasza mechanika niebies
ka, teorye elastyczności, elektrostatycz
na teorya Coulomba, teorye elektrodyna
miczne i elektromagnetyczne Ampóra. 
Z innego punktu widzenia: obserwacya 
i doświadczenie czy to nad ciążeniem, 
czy nad ruchami gwiazd, czy też ze zja
wiskami eiektrycznemi i magnetycznemi 
i t. p. poddają nam myśl o działaniu siły 
na odległość.

Nie koniec na tem. Czy ręka kreśli 
kontury przedmiotu materyalnego, czy 
oko chce objąć jego formę, zawsze na
potyka opór ze strony ciała materyalne
go. Zależnie od mniejszej czy większej 
nieforemności, zależnie od wagi ciała, 
muskuły nasze mają do przezwyciężenia 
mniejszą lub większą przeszkodę. To 
poczucie oporu wiąże się w umyśle na
szym z poczuciem wysiłku. Oto źródło 
zmysłowe, rzeczywiste i realne pojęcia

*) Willem. Contribufcions a Tetude physiolo- 
gique des organes des sens chez les mollurques. 
II. Les gastropodes pulmones peręoivent-ils les 

| rayons ultra - yiolets? Arch. Biol. Tom XII, 1892.
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siły. Jeżeli istnienie realne odczuwamy 
drogą zmysłów, zgodzić się należy, że 
istnienie siły objawia się wr wysiłku tak 
samo jak  istnienie masy, kształtu i ru
chu. Tym wszystkim pojęciom tow a
rzyszą bezpośrednie wrażenia. Te wszyst
kie pojęcia są abstrakcyami, bardzo 
zwięzłemi symbolami naszych wrażeń. 
Są to etykietki naklejane przez umysł, 
jeżeli się tak wyrazić można, na pewien 
zespół wrażeń jednoznacznych.

Związek pomiędzy przyśpieszeniem 
a siłą daje się również stwierdzić do
świadczalnie: wielkość przyśpieszenia je s t  
zależna od wysiłku, który je wywołuje. 
Ta jedna okoliczność zapewne już dosta
tecznie usprawiedliwia wprowadzenie do 
fizyki nierozłącznego skojarzenia dwu 
pojęć: siły i masy. Pojęcia te mogłyby 
być uznane za pierwotne dane doświad
czenia. Paktem je s t  jednak  stwierdzo
nym, że fizyka dąży do usunięcia poję
cia siły. Dwojakie są tego powody: ze
wnętrzne — historyczne, z jednej strony 
i wewnętrzne, wynikające z samego do
świadczenia z drugiej. Wypada rozpa
trzyć je  pokolei.

Aż do końca XIX wieku fizyka roz
wijała się w ramach mechaniki Lagran- 
gea. Mechanika ta  odkładała na później, 
zachowywała w rezerwie definicyę poję
cia siły, uznając wyraźnie pojęcie ciała 
materyalnego. Odkładać definicyę na 
później to jednak prawie to samo co wy
łączać pojęcie, którego narazie zdefinio
wać nie można. Przyznawać się bowiem 
do niezdolności zdefiniowania jakiegoś 
pojęcia, odkładać zadanie to na później, 
to niemal to samo, co nieufać istotnemu, 
rzeczywistemu znaczeniu pojęcia siły.

Dalej — mechanika Lagrangea, poję
cie sił fikcyjnych w mechanice, przy
zwyczaiła umysł do sposobu zastępowa
nia jednych sił przez inne, prostsze, 
w obliczaniu;—do zastępowania pewnego 
zjawiska, pewnych okoliczności, a prze- 
dewszystkiem pewnego przejawu bez
władności ciała (ciśnienie, tarcie i t. p.) 
przez wygodniejsze siły fikcyjne.

Z konieczności powstało zwolna przy
zwyczajenie do nadawania siłom znacze
nia pomocy rachunkowych, znaczenia

symbolów, pokrywających przejawy bez
władności, odkształcenia i zderzenia ciał.

Drugą przyczynę historyczną usuwa
nia pojęcia siły widzieć należy w opozy- 
cyjnem stanowisku, jakie zajęła filozofia- 
przyrody wobec filozofii scholastycznej. 
Opozycya ta nie uznaje w fizyce myśle
nia jakościowego: uznano je za subjek- 
tywne. Nauka zaś ma być objektywną. 
Objektywizm bowiem jest jej warunkiem 
istnienia. Cechy subjektywne postrze
gania wytworzyły między człowiekiem 
a rzeczywistością zasłonę. Zasłonę tę 
usunąć, to dumne zadanie nauki. Otóż, 
pojęcia skłonności, czy dążności, mocy 
tajemnej związane są ściśle z filozofią 
jakościową, w każdym razie z filozofią 
scholastyczną.

Odkąd poczęto tłumaczyć (a więc spro
wadzać do jednej przyczyny) znalezione 
bezpośrednio cechy jakiejś rzeczy, odkąd 
przestano się zadowalać jedynie ich opi
sem, z konieczności doszło się—pozosta
jąc na stanowisku myślenia jakościowe
go—do podkładania pod cechy widzialne 
sił tajemnych; cecha bowiem widzialna 
nie mogła być wypadkową cech również 
widzialnych, byłoby to bowiem sprzecz
nością. Cecha widzialna: kolor zielony 
je s t  wypadkową dwu zjednoczonych cech: 
koloru żółtego i niebieskiego; jeżeli wi
dzimy kolor zielony, dwa kolory inne są 
niewidzialne; są tajemniczo ukryte. I ta- 
kiemi być muszą, jeżeli zakładamy, że 
istnieją jako przyczyna istotna koloru 
zielonego. A czemże je s t  cecha tajemna? 
Nie jestże dążnością, skłonnością, możli
wością, siłą ukrywającą się poza doświad
czeniem prostem i konkretnem?

Otóż siła dzięki swej skłonności do 
działania na odległość jest istotnie czemś 
co przypomina dziwnie moc tajemną. 
A dzięki możliwości istnienia w napię
ciu, jeżeli tak wyrazić się można, czemś 
w rodzaju skłonności, potęgi czy zdolno
ści działania. Pojęciu siły towarzyszyła 
moc tajemna. Rozważania Leibnitza, ma
jące pojęciu siły zjednać wziętość w me
chanice, nie uzyskały jednak przychyl
ności w nowej filozofii natury.

Ta ostatnia opiera się wyłącznie na 
idei jasnej i wyraźnej, lub też na da
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nych doświadczalnych. Idea jasna i wy
raźna je s t  intuicyą dobitną rzeczywisto
ści, zjednoczeniem się z nią absolu tnej,  
wizyą, niewątpliwie intelektualną, lecz 
mimo to konkretną.

Powód historyczny prowadzi nas do 
powodów wewnętrznych, powodów, które, 
zdaniem naszem, stały się pierwszorzęd- 
nemi i decydującemi. Wynikły one z sa
mych doświadczeń naukowych i z na
rzucających się stąd konieczności nie
odzownych. Siła sama przez się nie daje 
się w żaden sposób ująć ani zmierzyć. 
Sposoby miernicze są wzrokowo-dotyko- 
we, a przedewszystkiein wzrokowe. Za
wsze się ocenia wzrokiem zgodność mia
ry z przedmiotem mierzonym. Uczucie 
wysiłku mierzy się jednak dopiero z prze
jawów wzrokowo - dotykowych; a więc 
mierzymy odkształcenie lub ruch (wy
dłużenie sprężyny lub prędkość nadaną 
ciału). Rzeczą zbyteczną jest podwajać 
rozważanie tych dwu nieodwołalnych po
jęć: ruchu i konfiguracyi materyalnej za- 
pomocą pojęcia trzeciego: siły.

Nadanie ruchu nie będzie prawdopo
dobnie ani lepiej ani gorzej z logicznego 
punktu widzenia zrozumiane, jeżeli przy
czyny ruchu doszukiwać się będziemy 
nie w rozprężeniu siły zewnętrznej, lecz 
w powstaniu skłonności wewnętrznej 
w ciele poruszonem; nie w przeniesieniu 
ruchu z jednego ciała ruchomego na dru
gie, lecz w odkształceniu materyalnem 
danego zespołu. Z punktu widzenia do
świadczalnego jednak owo przenoszenie 
się ruchu w momencie zetknięcia się 
dwu ciał je s t  daleko łatwiejsze do stwier
dzenia bezpośredniego. Za każdym ra 
zem, kiedy odczuwamy wysiłek, odczu
wamy również zetknięcie się ciała na
szego z masą ciała maleryalnego. Uczu
cie wysiłku może być pojmowane, i osta
tecznie zostało pojęte, jako pewna wy
padkowa subjektywna. A w przypadku 
ogólniejszym, przypadku ciała komuni
kującego innemu ciału swój ruch trzeba 
wyobraźni bardzo animistycznej i tety- 
szystycznej, by nadać zjawisku udziela
nia się ruchu to samo uczucie wysiłku, 
jakie ma człowiek; trzeba przenieść na 
materyę surową cały kompleks uczuć,

zrozumiałych jedynie w stosunku do in
dywiduum ludzkiego. Wszystko tedy 
przemawia za tem, by z objektywnie ko
niecznych dla wiedzy wszechświata ma- 
teryalnego pojęć wyłączyć pojęcie siły. 
Realizm tego pojęcia objawia się jedynie 
w odczuciach, niedających się zobiekty
wizować poza człowiekiem, ani od czło
wieka oderwać. Dlatego też wydawać 
się ono musi złudnem, subjektywnem 
duchowem i nie materyalnem.

Warto jednak zaznaczyć, że ostracyzm 
siły zmusza do przewartościowania całej 
filozofii natury. W obliczu tego ostra
cyzmu dostrzega się może najlepiej za
męt panujący między ideami naukowemi 
a filozoficznemi, zamęt który zresztą 
wszędzie je s t  mniej lub bardziej widocz
ny lub ukryty.

Dla wiedzy nowoczesnej wrażenie nie 
je s t  ostatnią granicą doświadczenia. Gdy
by było inaczej, gdyby wszystkie cechy 
były wrażeniami, niemożliwemby było 
ich wytłumaczenie. Musielibyśmy się 
ograniczyć do prostego sensualizmu, do 
absolutnego empiryzniu. Wiedza byłaby 
prostem ujmowaniem cech zmysłowych, 
albo, mówiąc wprost, nie byłoby jej 
wcale. Tak jednak nie jest. Wrażenie 
czyste nie je s t  przedmiotem doświadcze
nia naukowego. Gdyby ono nim było, 
doświadczeniem prawdziwem byłoby do
świadczenie nowonarodzonego dziecka 
lub — instynktu zwierzęcia — i to z tem 
zastrzeżeniem, że dziedziczność nie wy
wiera żadnego wpływu. Nie wystarcza 
więc powiedzieć, że siła jest wrażeniem 
danem człowiekowi przez zmysły, aby 
ipso facto dać mu wszystkie cechy reali
zmu, ponad który intuicyą wznieść się 
nie jest zdolna.

Trzeba rzeczywiście zdać sobie sprawę, 
jaki jest stosunek myśli naszej do wra
żeń bezpośrednich. Czy za pośredni
ctwem ich obcujemy bezpośrednio z rze
czywistością, czy też osiągamy tylko 
mniej lub bardziej subjektywne przybli
żenie rzeczywistości, które uledz ma, ma 
być poddane dalszej pracy myśli?

Zdaje się, że to ostatnie przypuszcze
nie jest najwłaściwsze. Doświadczenie 
czyni wybór między wrażeniami i prze
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kształca je. Wiedza je s t  hierarchią wra
żeń możliwych lub aktualnych. Siła jest 
niewidzialna i nieuchwytna; sprowadza 
się ją  do roli wrażenia subjektywnego. 
Nie objawia się ona inaczej jak  w ze
tknięciu materyalnem, widocznem i do- 
tykalnem. Objektywizm tego zetknięcia 
zdaje się zadawalać myśl naszę. Cóż 
je s t  jednak bardziej objektywnem? W ra
żenie wysiłku i oporu, czy zetknięcia się 
i zderzenia? Co jest logicznie wcześniej
sze i co jest przyczyną, a co skutkiem? 
Doświadczenie nas uczy, że rzeczą pierw
szą i bezpośrednią je s t  zetknięcie się 
i zderzenie, wtórną uczucie wysiłku 
i oporu.

A to dlatego, że postrzeganie dotyko- 
wo-wzrokowe było i je s t  dotychczas gra
nicą wysiłków obserwacyjnych i środ
kiem najbardziej właściwym i skutecz
nym do poznania i odczucia złożonych 
szczegółów rzeczy tego świata. Ewolucya 
poznania pragnie, przystosowując się jak- 
najlepiej do tego środka, użyć go jako 
instrumentu, zapomocą którego osiągnąć- 
by się udało jaknajdokładniejsze pozna
nie formy, budowy i stosunków zacho
dzących między rzeczami. -To postrze
ganie wzrokowo-dotykowe wywalczyło 
sobie niejako prawo pierwszeństwa po
między innemi formami postrzegania w ra
żeniowego. Niema tedy nic w tem dzi
wnego, że przypisano całkowity impuls 
motoryczny ciała, komunikującemu ruch, 
nieuwzględniając zupełnie wrażeń zde
rzenia tak prostych i jasnych naprzy
kład jak  dotyk (abstrakcya uczyniona 
z oporu i ciśnienia). Wzrok jednak na- 
dewszystko daje nam je poznać.

Jeszcze łatwiej można się o tem prze
konać, jeżeli zechcemy wyobrazić sobie 
objektywnie i konkretnie, czem je s t  siła. 
Ale uczynić tego niesposób. Kiedy roz
ważamy pojęcie siły, jedna  myśl ciągle 
powraca; siła nie je s t  w stanie działać 
tam, gdzie jej niema; niemożna nigdy 
zrozumieć roli, jaką  pełni siła bez pod
łoża materyalnego, z którem j est zwią

zana. Czyste pomysły dynamiczne po
sługują się istotnie, trzeba przyznać, wy
obrażeniem siły niezwiązanej z podłożem 
materyalnem. Zwykła jednak wyobraź

nia ujmuje wysiłek, ciśnienie, opór za
wsze na tle podłoża materyalnego. Usu
wając jednak ów pierwiastek materyal
ny, wyobrażenie siły, pozbawia się je 
realizmu i pojęcie to nabiera znaczenia 
symbolicznego i słownego. Toteż uczeni 
i filozofowie mówią często o sile jak
0 jakimś fluidzie niematery&lnym (?); 
elastycznym i ciągłym, zdolnym skupiać 
się lub rozciągać, fluidzie, którego ró
żnorodność daje się nakreślić zapomocą 
linij sił, podobnie jak  różnorodność tere
nu zapomocą krzywych jednakowo odle
głych W gruncie rzeczy je s t  to jednak 
przekształcenie tylko zwykłego trady
cyjnego pojęcia o materyi atomistycznej
1 nieciągłej na nowe również materyalne 
lecz ciągłe, na coś w rodzaju gazu nie
ważkiego i zmiennego pod względem gę
stości.

Zwolennicy szkoły Poissona i Laplacea 
tworzą podobne wyobrażenie o sile, aby 
módz widzieć nierozłączneini pojęcia siły 
i materyi. Materya tedy je s t  więc gru
pą jakby wysepek otoczonych dynamicz
ną atmosferą, w postaci uwłosienia, linii 
sił. Atmosfery te tworzą środowisko 
ciągłe, uformowane ze środowisk po
szczególnych, wzajemnie się przenikają
cych o napięciach zmiennych. Z tych 
środowisk wyłaniają się ciała materyalne.

Takie wysiłki jak  te, nieco dziecinne, 
czynią bardzo zrozumiałą niechęć do 
przyjęcia pojęcia siły, nawet wtedy, kie
dy się je s t  jego partyzantem. Być j e 
dnak może, że intuicya dzięki nowym 
poglądom z czasem stworzy formę intui
cyjną dla tego pojęcia. Nie pragniemy 
się upierać przy tem, że intuicya siły 
nie zajmie kiedyś miejsca pomiędzy na- 
szemi pojęciami o wszechświecie. Chce
my tylko stwierdzić poprostu, że szaty 
obecne tego pojęcia nie pasują do wie
dzy pozytywnej.

IV. Stopień słuszności powodów, dla któ
rych odrzucamy pojęcie siły.

Widzieliśmy zasadnicze powody, które 
naszem zdaniem?: doprowadziły fizykę do 
usuwania stopniowego pojęcia siły. Ro- 

I dzi się pytanie ostateczne, jaki je s t  sto
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pień słuszności tych powodów. Czy są 
one przypadkowe, czy też zasadnicze?

Powody historyczne mogą być istotnie 
uznane jako przypadkowe. Lecz inne? 
Odpowiedź ta zahacza, jak  myślę o całą 
filozofię natury. To pewna, można wciąż 
z punktu widzenia sceptycyzmu, subje- 
ktywizmu, czy pragmatyzmu uważać, że 
to pierwszeństwo, jakie daje obserwacya 
i nauka, która je s t  dalszym ciągiem spo
strzegania, wyobrażeniom dotykowym 
i wzrokowym wszechświata, i dalej że 
owo ustosunkowywanie i interpretacya 
fizyczna naszych wrażeń — jest poprostu 
przypadkiem zdarzeń ewolucyjnych i oko
liczności praktycznych; intelektualizm 
zaś i racyonalizm, który tą drogą po
wstał je s t  przedewszystkiem logiką form 
stałych, logiką tego, co można dotknąć 
i zobaczyć, logiką przemysłową. Że jest 
on zatem miarą, jaką człowiek sobie 
stworzył dla świata rzeczywistości i stwo
rzył ją  na miarę własną. Co do mnie, 
obawiam się, że takie rozstrzygnięcie 
sprawy humanistyczne i antropomorficz- 
ne je s t  filozofią próżniaczą i bardzo... 
niefilozoficzną: filozofią w każdym razie 
zbyt gorliwą do ograniczania badań.

Inne rozwiązanie wydaje się możliw- 
szem: spostrzeżenia nasze, nasz umysł, 
rozum, nasza wiedza mogły istotnie po
wstać przypadkowo dzięki jakimś szczę
śliwym praktykom. Czy jednak te prak
tyki nie dlatego właśnie były szczęśliwe, 
że były lepiej i dokładniej przystosowa
ne do rzeczywistości?

Wolny przekład M, iSt.

Akademia Umiejętności.
III. Wy dz i a ł  ma t e ma t y c z n o - p r z y r o d n i c z y .

Posiedzenie dnia / lipca 1912 r.

Przewodniczący: D yrektor E. Janczewski.

(Ciąg dalszy).

Czł. K. Żorawski przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „O składowych deformacyi". 

W klasycznej teoryi deformacyi ośrodkow

ciągłych, posługując się kartezyuszowskiem i 
spólrzędnemi prostokątnemi w przestrzeni 
o trzech wymiarach, traktuje się zazwyczaj 
zadanie wyznaczenia deformacyi według  
t. zw. składowyoh deformacyi, przyezem  
otrzymuje się warunki, którym składowe 
deformaeye muszą czynid zadość. W ni
niejszym komunikacie pan Z. zajmuje się 
tem zadaniem w przestrzeni o n  wymiarach 
w założeniu, że kwadratem liniowego ele
m entu jest dowolna określona dodatnio 
forma różniczkowa stopnia drugiego, a roz
wiązanie zadania jest bezpośredniem zasto
sowaniem teoryi przekształcenia form róź- 
niczkowyoh. Na podstawie tych rozważań 
można także oprzeć metodę wyznaczania 
ciągłych ruchów ośrodka według danej dy- 
lataoyi liniowych elementów. W ówczas cho
dzi o określenie przekształceń nieskończenie 
małych, odpowiadających danym spółczyn- 
nikom dylatacyi, oraz o obliczenie warun
ków, które spełniać muszą te spółczynniki. 
W ywodów tych  pan Z. dokonywa dla prze
strzeni euklidesowej o n  wymiarach, przy 
użyciu dowolnych spółrzędnych krzywoli
niowych oraz dla dowolnych przestrzeni 
dwu wy miaro w^ych. W związku z poprze- 
dniemi pracami, przedstawionemi Akademii 
w marcu 1911 i w marcu 1912 r. autor 
formułuje zadanie wyznaczenia takich włas
ności deformacyj skończonych i deformacyj 
nieskończenie małych przestrzeni n-wymia- 
rowej z dowolną dodatnią określoną formą 
różniczkową stopnia drugiego, które pozo
stają bez zmiany przy wszelkich zamianach 
spółrzędnych krzywoliniowych. Pan Z. po
daje także twierdzenie, na którem można 
oprzeć rozwiązanie tego zadania w przy
padku ogólnym.

Czł. K. Żórawski przedstawia rozprawę 
p. A. Rosenblatta p. t.: „O pewnych kla
sach powierzchni algebraicznych nieregular
nych i o biracyonalnych przekształceniach  
nie zmieniających tych powierzchni".

Praca ta rozpoczyna się od historycznego  
wstępu, w którym pan A . R. omawia do
tychczasowe badania nad powierzchniami 
algebraicznemi, które zezwalają na grupy  
przekształceń biracyonalnych; uwzględnia  
przytem głównie nieciągłe nieskończone 
grupy tych przekształceń. Opierając się na 
pracach Castelnuova, E nriques’a i Seyeri’ego, 
pan A . R. stawia sobie za cel badanie pod 
tym  względem powierzchni nieregularnych, 
tj. powierzchni, dla których rodzaj geom e
tryczny jest w iększy od arytm etycznego. 
Z pośród tych  powierzchni te  tylko mogą 
nie zmieniać się przy nieskończonych gru
pach przekształceń biracyonalnych, nie na
leżących do grup ciągłych, których rodzaj 
arytm etyczny jest nieujemny, a rodzaj li
niowy równy jedności. Rozdział I, poświę-
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eony jest badaniu różnych własności po
wierzchni nieregularnych wogóle, w szcze
gólności różnych zm ienników liczbow ych  
przekształceń biracyonalnych. W rozdziale 
tym  autor wyprowadza kilka nierówności, 
które ograniczają ogół a priori m ożliwych  
w artości liczbow ych niezm ienników. Dalej 
pan A . R. zajmuje się także system am i 
krzyw ych algebraicznych, leżących na po
wierzchniach wyżej wym ienionej specyalnej 
kategoryi, w szczególności system em  kano
nicznym . W rozdz. II znajduje się bliższe 
badanie tej klasy powierzchni, dla których  
różnica rodzaju geom etrycznego i arytm e
tycznego równa się jedności; autor w ypro
wadza równania takich powierzchni w prze
strzeni trójwymiarowej. Rozdział III za
wiera badanie kilku przy kładów powierzchni 
tej ostatniej klasy, które rzeczyw iście ze
zwalają na nieskończone n ieciągłe grupy  
przekształceń biracyonalnych.

Gzł. H. Kadyi przedstawia rozprawę p. 
I. Markowskiego p. t.: „Badania nad roz
wojem zatok żylnych  opony twardej i żył 
m ózgu człowieka. Część I. Płody 15,5 — 
49 mm długości z częściowem  uw zględnie
niem płodów 4 — 7 m iesięcznych".

N a podstawie rekonstrukcyj plastycznych  
z czterech płodów ludzkich długości 15.5, 
19.4, 30.4 i 46.5 (w których są przedsta
wione mózg i praczaszka z nerwami i na
czyniam i głow y), seryi skrawków z 8 in 
nych płodów z  tych sam ych okresów roz
w ojowych oraz preparatów injekcyjnych  
z płodów 4 —  7 m iesięcznych, pan I. M. 
Opisuje szereg splotów żylnych  opony twar
dej i żył m ózgowych. U  płodów z drugie
go miesiąca p. I. M. odróżnia sploty parzy
ste, m ianowicie sp loty  boczne, przedni i ty l
ny i sploty nieparzyste środkowe, mianowi
cie: splot środkowy przodomózgowia ze splo
tem  strzałkow ym  górnym  i żyłą środkową 
przodomózgowia, oraz splot środkowy śród- 
m ózgowia z żyłą  środkową śródmózgowia. 
Do ty ch  splotów uchodzą zawiązki ży ł mó
zgow ych, z których  głów ne p. I M. ozna
cza nazwami: żyły  kresomózgowia, boczna 
i dolna, żyły  m iędzym ózgowia, boczna i dol
na, żyła śródmózgowia boczna i żyła tyło- 
m ózgowia boczna. Do przyśrodkowej żyły  
głow y uchodzą dwie żyły  z oczodołu, które 
p. I. M. nazywa górną i dolną, oraz żyła 
tyłom ózgowia podstawowa. Na podstawie 
szczegółow ego opisu w ym ienionych splotów  
żylnych  i żył w różnych okresach rozwojo
w ych  p. I. M. podaje pogląd na rozwój krą
żenia żylnego w jamie czaszkowej, zatok 
żylnych i żył opony twardej (mianowicie: 
zatoki strzałkowej górnej, poprzecznej i eso- 
w atej, potylicznej, prostej i strzałkowej dol
nej, zatok skalistych: górnej i dolnej, zlewu  
zatok żylnych, splotu podstawowego, zatoki

jam istej, w ypustu  otworu owalnego, splotu  
żylnego tętn icy  szyjnej, zatoki klinowo-cie- 
mieniowej, skalisto-łuskowej, oczno-skalistej 
i żył oponowych średnich) podoponowej czę
ści żyły  łączącej wielkiej (Trolard), tak zw. 
zatoki skalisto - potylicznej, głównej żyły  
oczodołu wpadającej do zatoki jamistej. P. 
I. M. tłum aczy nieprawidłowości, które w y
mienione ży ły  i zatoki żylne przedstawiają 
niekiedy po ukończonym  rozwoju i poró
wnywa te naczynia z naczyniami niektórych  
zwierząt ssących i gadów, wykazując ho- 
m ologie w procesach rozwojowych. Co do 
żył mózgowych płodu, p. I. M. ogranicza 
się do przedstawienia ich rozwoju u płodów
15,5 —  49 m m  długości. Kończy ogólnemi 
uwagami o rozwoju żył śródozaszkowych.

Czł. N. Cybulski przedstawia rozprawę 
pp. A . Becka i L . Zbyszewskiego p. t.: 
„O prądach czynnościow ych gruczołów pot
nych i ślinianek".

Zapomocą galwanometru E inthorena pp.
A. B. i L. Z. zbadali przebieg zmian elek
trycznych, które powstają w gruczołaoh  
potnych i ślinnych podczas ich czynności. 
Pobudzali oni gruczoły przez drażnienie ner
wu kulszowego, ślinianki zaś przez działanie 
ich nerwów wydzielniczych, t. j. struny bę
benkowej i nerwu współozulnego, bądź też 
na drodze odruchu. Prądy czynnościowe, 
przy drażnieniu nerwów w ydzielniczych, po
wstają pod wpływem  jednorazowych pod
niet krótkotrwałych, jakoteż i pod w pły
wem drażnienia dłuższego. Po okresie u ta
jonego podrażnienia, wynoszącym przeważ
nie mniej niż sekundę, w gruczole zjawia 
się prąd wstępujący. Przebieg tego prądu 
ma charakter zależny od sposobu drażnienia 
i od gruczołu; charakter ten pp. A. B. i L. Z. 
opisują szczegółowo. Przeciwnego kierunku  
wychylenia, t. j. prądu zstępującego pp. A.
B. i L . Z. nie zauważyli, nawet w ślinian
ce przy drażnieniu nerwu współozulnego. 
W ty ch  doświadczeniach zatem proces asy- 
m ilacyjny gruczołu, występującj^, jak wia
domo, równocześnie z procesami dysym ila- 
cyjnem i nigdy nad nimi nie przeważał. Że 
procesy dysym ilacyjne w ystępow ały, tego  
dowodzi zestawienie stosunku, zachodzącego 
pomiędzy trwaniem w ychylenia a wydziela
niem. Drażnienie chem iczne gruczołów  pi
lokarpiną nie pozwalało przedstawić zmian 
elektrycznych graficznie, z powodu ich zbyt 
powolnego rozwijania się. Pp. A. B. i L. Z. 
zajmowali się również wpływem  atropiny 
i chloroformu na prądy czynnościow e i na 
ich przebieg. Atropina w małej dawce prze
dłuża okres utajonego podrażnienia; następ
nie znosi prądy czynnościowe lub w ywołuje  
prąd w ystępujący z gruczołu. Narkoza 
chloroformowa przedłuża znacznie okres uta-

! jonego podrażnienia i prędko znosi w ych y
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lenie. Chloroform działa zgubnie na tkankę 
gruczołową, działa prędzej aniżeli ustanie 
krążenia krwi.

Ozł. N. Cybulski przedstawia rozprawę 
d-ra Z. Szym anowskiego p. t.: „Studya
z dziedziny anafilaksyi“.

I. Czy środki strącające białko mogą w y 
w oływać objawy, podobne do wstrząsu ana- 
filaktycznego? Przyczyna wstrząsu anafilak- 
tycznego nie jest jeszcze wyjaśniona. Doerr 
przypuszcza, że czynnikiem wyzwalającym  
wstrząs jest naruszenie równowagi koloidów 
surowicy, bądź na drodze swoistej reakcyi 
między antygenem  a surowicą odpornościo
wą, bądź na drodze nieswoistej. Za czyn
niki nieswoiste Dcerr uważa koloidy strąca
jące białko. Nasuwa się pytanie, jak w tym  
względzie zachowują się środki strącające 
białko wogóle. Badania d-ra Z. S. w yka
zały, że przynajmniej część strącalników  
białka w określonych optym alnych dawkach 
wywołuje typow y wstrząs, daje w obrazie 
sekcyjnym  rozdęcie płuc i sprowadza nie- 
krzepliwość krwi. Środki strącające białko 
wywołują obniżenie tem peratury ciała. Obja
w y te wchodzą w skład wstrząsu anafilak- 
tycznego. Zbadane zostały: Cu(No2)2, CuSo4, 
H gC l2, Za So4, Pb(C2H3Ó2)2, tanina i kwas 
pikrynowy. II. O swoistości antyanafiłak- 
syi. Dr. Z. S. bada tę sprawę na świnkach 
uczulonych dwiema surowicami. W różnych 
momentach uczulenia anty anafilaktyzuje 
świnki różnemi dawkami jednej surowicy 
i wyznacza następnie wysokość dawki śm ier
telnej drugiej surowicy. Okazuje się, że 
antyanafilaksya jest swoista jakościowo, że 
jednak nadwrażliwość na jednę surowicę 
zmniejsza się pod wpływem  antyanafilakty- 
zowania drugą. Spadek jest tem większy, 
im mniejsze jest uczulenie ustroju oraz im 
wyższa była dawka antyanafilaktyczna. III. 
W sprawie anafilatoksyny bakteryjnej. Bak
terye, rozmącone w świeżej surowicy mor
skiej świnki czynią ją toksyczną dla niej 
(Priedberger). Besredka sądzi, że substan- 
cyą czynną jest tu pepton, przeniesiony 
z pożywki wraz z bakteryami. Dr. Z. S. 
sporządza zawiesinę w surowicy z bakterya
mi z trojakich hodowli: 1) na zw ykłym  aga
rze z peptonem , 2) na agarze bez peptonu, 
3) na agarze z pożywką syntetyczną bez- 
białkową Praenkla. W szystkie te em ulsye 
dają płyn jednakowo toksyczny; wydaje się 
nawet, że bakterye z agaru peptonowego  
wywołują toksyczność najmniejszą.

Czł. H. H oyer przedstawia rozprawę p-ny 
R. Sternerówny p. t.: „Gruczoły skórne
w grupie mięczaków Cephalaspidea".

Panna S. zajmuje się anatomią mikrosko
pową gruczołów  skórnych u  Gastropteron 
M eekelii, Pliiline aperta, A ctaeon tornatilis 
i Bulla hydatis. W yróżnia pięć wielkich

kompleksów gruczołowych: I. Gruczoły tar
czy głowowej. II. Gruczoły aparatu gębo
wego. III. Gruczoły nogi. IV. Gruczoły  
płaszcza. V. Gruczoły luźne rozsypane 
w skórze. Pierwsza grupa, szczególnie roz
winięta u Actaeon t. i Bulla hyd., u pozo
stałych dwu form okazuje nieznaczną ilość 
rozsypanych gruczołów. Celem wyróżnienia 
grup gruczołowyoh w obrębie drugiego  
kompleksu, panna S. zbadała część aparatu 
gębowego poprzedzającego masę bukalną. 
U w szystkich występują: rynna otoczona 
wargami gębowemi i przechodząca w lejek, 
którego tylna śoiana tworzy wypuklinę bie
gnącą ku tyłow i ciała. Ten otwiera się do 
gęby, do której zwiesza się w końcu ryjek. 
W ymienionym przestrzeniom gębowym  to
warzyszą gruczoły wargowe, brzuszne lejka 
i gruczoły ryjka. Inne masy gruczołowe, 
które panna S. wyróżnia w obrębie lejka są 
specyalnością odrębnych form. Masy gru
czołowe natury acidofilnej, biegnące po obu 
stronach gęby u Actaeon t , są pierwszą 
parą gruczołów ślinowych, uohodząoych za
pomocą specyalnych przewodów do gęby. 
W grupie trzeciej panna S. opracowała hi
stologicznie gruczoł podeszwowy w tyle no
gi u Gastropteron M., nadto anatomicznie 
i histologicznie gruczoły podeszwowe u  Ao- 
taeon t. i Bulla hyd. W ymienione kom
pleksy gruczołowe, prócz gruczołów pod gę
bą u  Gastropteron M., okazały naturę ba- 
sofilną. Typem  ich budowy jest woreczek 
gruczołowy, opatrzony wspólną błoną, który  
powstaje ze zlania się szeregu komórek gru
czołowych. W gruozołach płaszczowych pan
na S. wyróżnia dw'a kompleksy gruczołowe: 
1) właściwy płaszczowy i 2) hipobranchial- 
ny. Z gruczołów rozsypanych w skórze 
panna S. opisuje u Gastropteron M. i Phi- 
line ap. cztery rodzaje, u A ctaeon torn. 
trzy, u Bulla hyd. pięć; nadto podaje ich  
rozmieszczenie w skórze.

(Dok. nast.).

KRONIKA NAUKOWA.

Promieniotwórczość morska i atmosfe
ryczna w pobliżu wybrzeża chilijskiego.
Szereg pomiarów zawartości eraanacyi radu 
w wodzie morskiej i pochodnych radu w po
wietrzu nad powierzchnią morza wykonał 
pan W alter Knoche (Phys. Zeitsch. 1912, 
J\e 3 i 4). Okazało się, że liczby otrzym y
wane ulegają znacznym zmianom zależnie 
od miejsca i czasu badania, tak, że koniecz
na jeszcze będzie wielka liczba podobnych  
pomiarów, prowadzonych system atycznie,
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by mieć choćby powierzchowny przegląd  
rozm ieszczenia ciał prom ieniotw órczych w  
morzach i w atm osferze nad morzami. A le  
i ta stosunkowo mała liczba pomiarów w y 
konanych przez p. K nochego stanowi cen 
ny nabytek dla naszych wiadomości o p o 
chodzeniu ciał prom ieniotw órczych w morzu 
i atmosferze morskiej. Oto p. Knoche zna
lazł, że liczby otrzymano dla zawartości 
emanaoyi radu w wodzie morskiej (pow ierz
chniowej) wcale nie idą równolegle z licz
bami wyrażającemi zawartość pochodnych  
radu w  atmosferze tuż nad powierzchnią

morską. Stąd p. K noche wyoiąga wniosek, 
że ani woda morska nie zawdzięcza swej 
emanacyi powietrzu nadmorskiemu, ani też 
naodwrót powietrze nadmorskie nie zaw dzię
cza sw ych  substancyj prom ieniotwórczych  
wodzie morskiej. Bm anacya wody morskiej 
pochodzi — w edług Knoohego —  z dna mor
skiego, skąd się dostaje skutkiem  piono
w ych prądów morskich do warstw powierz
chniow ych morza; emanaoya zaś atmosfery  
nadmorskiej poohodzi z lądów, skąd ją w ia
try roznoszą nad oceany.

D r. J . S.

Spostrzeżenia meteorologiczne
za lipiec 1912 r.

(W iadomość S tacyi Centralnej M eteorologicznej przy Aluzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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