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CZY R O ŚL IN A  MA DUSZĘ?

Od czasu epokowych prac Karola Dar
wina idea ewolucyi, stopniowego rozwoju 
form organizowanych stała się jedną 
z najgruntowniej uzasadnionych teoryj 
naukowych. Oparta na olbrzymiej liczbie 
ściśle stwierdzonych faktów z zakresu 
najrozmaitszych gałęzi przyrodoznawstwa, 
owiała ona twórczem tchnieniem cało
kształt wiedzy ludzkiej, ujmując ją  
w zwarty, jednolity system, łącząc my
ślą przewodnią, pobudzając do nowych 
wspaniałych odkryć, wskazując nowe 
drogi badania x). Potężny umysł Darwi
na nie mógł poprzestać na samem tylko 
uzasadnieniu teoryi ascendencyi: zadał 
on sobie trud wykrycia czynników, powo
dujących stopniowe wznoszenie się ustro
jów na coraz to wyższe szczeble rozwoju, 
a wynikiem tych rozmyślań genialnego 
badacza była powszechnie znana teorya

ł) O w pływ ie darw inizm u na rozwój w iedzy 
patrz  5 -tą  część doskonałej książki piof. Józefa 
Nusbaum a: „Idea ew olucyi w biologii" (W arsza 
w» 1910, str. 409—438).

selekcyi, czyli doboru naturalnego. W krót
kim czasie zjednała ona sobie licznych 
zwolenników zarówno wielką swą pro
stotą, jak i tem, że rozwiązywała w spo
sób mechanistyczny zagadnienie celowo
ści w naturze, a więc odpowiadała du
chowi czasu, panującym wówczas wy
obrażeniom. Spotkała się jednak i z za
rzutami mniej lub więcej uzasadnionemi. 
Z bezwzględną krytyką teoryi selekcyi 
wystąpił dopiero nowy kierunek biolo
giczny, znany obecnie pod nazwą neo- 
lamarkizmu. Rozszczepił się on na dwa 
prądy: mechano - lamarkizm i psycho-la- 
markizm (psychobiologizm, psychowita- 
lizm).

Nas tu zajmie przedewszystkiem ten 
ostatni kierunek, ponieważ jego zwolen
nicy stali się gorącymi obrońcami poję
cia duszy roślinnej. Zasadniczą cechę 
psycholamarkizmu stanowi przyjęcie po
wszechnej przyczynowości psychologicz
nej, stanowiącej o kierunku fizyologicz- 
nych odczynów organizmu ł). Związek

') P a trz  A dolf W agner: „Der neue K urs in
der B iologie” (S tu ttg a rt, 1907, str. 79). Porów naj 
inną rozpraw ę tegoż uczonego: „Geschichte des 
Lam arckism us“, 1909, str, 24.
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pomiędzy reakcyą ustroju a czynnikami 
psychicznemi ma być związkiem teleolo- 
gicznym, ściślej mówiąc — autoteleolo- 
gicznym, jak  się wyraża Wagner x), by 
zaznaczyć, że chodzi tu o celowość ima- 
nentną, tkwiącą w samej naturze istot 
żyjących, nie zaś wywołaną jakiemś wda
niem się zzewnątrz. Wszystkie odczyny 
organizmów mają stanowić wyraz do
znań psychicznych, spowodowanych dzia
łaniem czynników zewnętrznych 2). Te 
doznania psychiczne są to przedewszyst
kiem najróżnorodniejsze potrzeby, odczu
wane przez ustroje, a potrzeba, podług 
opinii Wagnera, to „poczucie zaburzenia 
równowagi życiowej1' 3). Odmiennie od 
związku przyczynowego mechanicznego, 
który zawiera w swoj treści powiązanie 
dwu faktów: przyczyny i skutku, zwią
zek teleologiczny ma się składać z trzech 
ogniw, które Cossmann 4) nazywa: ante- 
cedens (a), medium (m) i succedens (s). 
Otóż istotę związku teleologicznego w y
razić można w twierdzeniu, że po „a“ 
następuje „m“ w taki sposób, iż wynika 
„s“. Posługując się matematycznem po
jęciem funkcyi, Cossmann ujął oba po
wyższe związki w następujące wzory: 
związek przyczynowy mechaniczny: W— 
f  (w), związek teleologiczny m — f  (a, s). 
Ten ostatni wzór wypowiada w formie 
oderwanej, że każdy organizm reaguje 
na działanie czynników zewnętrznych za
wsze w taki sposób, iż następuje celowe 
przystosowanie się ustroju do otoczenia. 
Nie sam jednak fakt celowości ma upo
ważniać nas do przypisywania roślinom 
zjawisk psychicznych, lecz to, że celowe 
przystosowanie się organizmów roślin
nych jest wynikiem zdolności wybiera

!) Op. cit., s tr. 79.
2) „“W ir kommen.,., zu der E rkenn tn is , dass 

-wir je d e  R eaktion  eines O rganism us (gleichgiil- 
tig , ot> es sich nm ein liochdifferenziertes Zen- 
tralorgan , nm  ein n ied riger d ifferenziertes Gewe- 
be oder nm  eine einzelne Zelle handelt), ais den 
A usdruck eines durch  den U m gebnngsreiz her- 
vorgerufenen  psychischen E rlebnisses anzuneh- 
m en haben". (W agner, op. cit. str. 78).

3) Op. cit., str. 80.
4) „E lem ente d er em pirischen Teleologie" 

(S tu ttg a r t, 1899).

nia jednej z wielu dróg, umożliwionych 
przez budowę ustroju, a prowadzących 
do jednego celu: zachowania przy życiu 
osobnika, że roślina w różnych warun
kach posługuje się różnemi środkami do 
osiągnięcia zachwianej równowagi ży
ciowej *)•

Upatrując w czynniku psychicznym za
sadniczy moment rozwoju ustrojów, psy- 
cho-witaliści pod tym względem zbliżają 
się do wyobrażeń genialnego uczonego 
francuskiego, Lamarcka, z tą jednak ró
żnicą, że Lamarck ograniczał ewolucyjne 
znaczenie czynnika psychicznego wyłącz
nie do zwierząt wyższych, posiadających 
układ nerwowy mózgordzeniowy, gdy 
tymczasem zwolennicy psychologizmu do
szukują się elementarnych przejawówr 
psychiki już w królestwie roślinnem.

Jakkolwiek i dawniej nie brakło uczo
nych, skłonnych do przypisywania rośli
nom zjawisk psychicznych, że wspomnę 
tu chociażby o G. T. Pechnerze 2), to j e 
dnak były to przypadki sporadyczne, 
i dopiero w ostatnich czasach wytworzył 
się zwarty zastęp rzeczników duszy ro
ślinnej, uważających Lamarcka za swego 
ojca duchowego.

W jakiż sposób psycholamarkiści poj
mują owo elementarne stany psychiczne, 
które przypisują roślinom? Czy są to 
stany świadomości, czy też tak zw. zja
wiska psychiczne nieświadome? W celu 
uzyskania odpowiedzi na to pytanie 
zwróćmy się do dzieł przedstawicieli no
wego kierunku w biologii. Wyobrażenia 
np. Francego cechuje pod tym wzglę
dem ogromna mglistość, niezdecydowa
nie; w jednej i tej samej rozprawie uczo
ny ten raz przyznaje roślinom zdolność 
doznawania bólu i przyjemności 3), uwa-

J) France, „P flanzenpsychologie ais A rbeits- 
hypo these  der P flanzenphysiologie", S tu ttg a rt 
1909, str. 35—36.

2) G ustaw  Teodor Fecbner: „N anna oder
uber das Seelenlebei-i der P flanzen" (Lipsk 1848). 
W  rozdziale 17-tym (str. 387—390) u jm uje w  10 
punk tów  argum enty , przem aw iające na rzecz 
istn ien ia  duszy roślinnej. P sycholam arkiści nie 
dodali p raw ie nic isto tnego  do rozum ow ań 
Fecim era.

3) „Das bestim m ende Mass, w elches den An-
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ża więc je za istoty świadome, to zno- 
wuż powiada, w innem miejscu, że w psy
chologii roślin nie chodzi „o świadome 
myślenie i wolę, cechujące umysłowość 
człowieka, lecz o nieświadome, elemen
tarne akty czucia, wyobrażania i chcenia 
niezmiernie prymitywnego intelektu, któ
rego funkcye mają wspólną z czynnościa
mi ludzkiej umysłowości tylko jednako
wą zasadę, mianowicie zasadę prawidło
wości psychicznej x) “.

A oto jak  pojmuje zjawiska psychiczne 
u roślin inny wyznawca psycholamarki- 
zmu, Adolf Wagner. Mechaniści wyobra
żają sobie — rozumuje ten uczony — że, 
mówiąc o zjawiskach psychicznych u ro
ślin, przypisujemy im niejako duszę ludz
ką w wydaniu miniaturowem. Nie n a 
leży jednak w ten sposób przedstawiać 
sobie tej kwestyi: roślinom przyznać mo
żemy i musimy tylko elementarne skład
niki psychemów 2); zjawiskom psychicz
nym u roślin brak momentu świadomo
ści 3).

„Les plantes ont-elles une ame?“—za
pytuje Leo Errera 4) i odpowiada twier
dząco. Czy rośliny mają duszę? — zapy
tajmy Ti kolei i postaramy się dać odpo
wiedź na to niezmiernie interesujące za
gadnienie przez analizę wartości dowo
dów, rozwijanych w tym celu przez psy- 
cholamarkistów. Typowy sposób rozu
mowania przedstawicieli nowego kierun
ku w biologii znajdujemy w ciekawem, 
a kilkakrotnie już wspomnianem dziełku

derungen  das Z iel se tz t, sowie der die Umfor- 
m nngen auslOsende E eiz miissen in  diesem F ali 
L u st - und U nlust-em pfindungen  sein“ (op. cit., 
s tr. 45).

J) Op. cit,, p. G6. A nim istyczny sposób m y
ślen ia tego  au to ra  św ięci największe tryum fy  
w  dw u popularnych  rozpraw ach, które poznałem 
w  przekładzie rossyjskim : „Lubow’ u ras ten ij“, 
P etersburg , 1912 i  „C zuw stw uju t li ra s ten ja“, 
P e te rsb u rg , 1910. W  rozpraw ach tych  przyznaje 
roślinom  życie św iadom e, uczucie serdecznej 
wdzięczności za w yśw iadczone dobrodziejstw a
i t. d.

2) P sychem  =  zjaw isko psychiczne.
3) Op. cit., str. 37, 38, 73 — 78.
4) R ecueil d ‘oeuvres de Leo E rrera , P hysio- 

logie generale , philosophie (Bruksela 1910, str. 
315—323).

R. H. Francógo „Pflanzenpsychologie ais 
Arbeitshypothese der Pflanzenphysiolo- 
gie“. „Unsere Arbeitshypothese — po
wiada wyżej pomieniony autor — beruht 
vor allem auf dem Kontinuitatsargument. 
Zweitens beruht die Pflanzenpsycholo- 
gische Hypothese auf dem Analogie- 
schluss“ ') Rozpatrzymy zosobna dwie te 
podstawy twierdzenia o istnieniu duszy 
roślinnej.

Zacznijmy od analizy tak  zw. argu
mentu ciągłości rozwojowej. Polega on 
na następującem rozumowaniu: skoro 
świat organizmów doszedł do obecnej 
swej postaci %drogą stopniowych, fluktua- 
cyjnych przeobrażeń, tedy z konieczno
ścią narzucić się musi przypuszczenie, że 
i zjawiska psychiczne, niewątpliwie to
warzyszące na pewnym szczeblu rozwo
ju  organizmów procesom fizyologicznym 
w systemie nerwowym ośrodkowym, roz
winęły się stopniowo, że zatem ich po
czątku szukać należy w królestwie ro- 
ślinnem, w przeciwnym bowiem razie 
rozminęlibyśmy się z powszechną zasa
dą, opiewającą, że natura non agit sal- 
tatim. „Denn die Entwicklungslehre — 
powiada Francó—iibt auf den Botaniker 
geradezu den logischen Zwang aus, psy- 
chisches Wirken im Pllanzenleben zu 
suchen“ 2).

Otóż przedewszystkiem zwrócić musi
my uwagę na to, że jeżeli przyjmiemy 
najprawdopodobniejszą z istniejących te
oryę powstawania światów, rozwiniętą 
przez Kanta i Laplacea, a co za tem 
idzie, przyjmiemy wyłonienie się organi
zmów z materyi nieorganicznej drogą ge- 
nerationis spontaneae, to będziemy znie
woleni upatrywać początki zjawisk psy
chicznych nie w świecie roślinnym, lecz 
raczej w martwicy, bo w przeciwnym ra 
zie znowuż moglibyśmy się narazić na 
zarzut nieuwzględniania zasady ciągłości 
rozwojowej. A więc należałoby, ściśle 
rozumując zwrócić się do pojęcia „duszy 
atomowej", co też uczynił był swego cza
su Ernest Haeckel, usiłując w ten spo-

Op. cit., str. 23. 
J) Op. cit., str. 24.
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sób wznieść ponętny gmach monistycz- 
nego na świat poglądu. Nie sądzę jednak, 
aby taki powrót do hylozoistycznych wy
obrażeń, cechujących zazwyczaj pierwsze 
świtanie zadumy nad sfinksowością by 
tu, stanowił postęp na drodze naukowe
go wyjaśniania zjawisk. To też Jakób 
Loeb takie pojęcia, jak  np. „duszy ato
mowej", słusznie nazywa pojęciami „bar
barzyńskiemu *). A zresztą monizm, uzy
skany za cenę naiwnej konstrukcyi du
szy atomowej, je s t  właściwie monizmem 
pozornym: zawsze pozostają dwa szeregi 
zjawisk — szereg zjawisk materyalnych 
i szereg psychemów, a dwu tych kate- 
goryj fenomenów, pomimo istniejącej po
między niemi niewątpliwej zależności, 
sprowadzić do siebie nie możemy. W tym 
względzie zupełną słuszność ma Harald 
Hoffding, twierdząc, że możemy mówić 
tylko „o wzajemnie odpowiadających sobie 
zjawiskach świadomości i sprawach mó
zgowych", a że stosunek pomiędzy nie
mi musimy obecnie „pozostawić bez roz
wiązania w takiej nieokreśloności, która 
faktycznie najlepiej wyraża wiedzę, jaką 
w tym punkcie posiadamy" 2).

Następnie, samo pojęcie zmiany fluktu- 
acyjnej, ciągłej, tak  przejrzyste w m ate
matyce, staje się niezmiernie plastycz- 
nem, nieokreślonem, nacechowanem ogro
mną dozą subjektywizmu, gdy je prze
szczepimy na skomplikowany grunt bio
logii.

Pomijając jednak powyższe zarzuty, 
twierdzenie, jakoby wszystkie sprawy 
w naturze dokonywały się W' sposób cią
gły, stanowiąc zbyt jednostronne uogól
nienie, nie odpowiada rzeczy wistości, nie 
uwzględnia bowiem licznych faktów, do
wodzących możności nagłego, wybucho
wego, niejako skokowego wyłaniania się 
nowych cech i właściwości organizmów. 
Wystarczy tu przypomnieć sobie treść 
teoryi mutacyjnej powstawania gatun
ków, rozwiniętej przez słynnego botani 
ka holenderskiego H. de Yriesa. Uczony

J) „W stęp do fizyologii i psychologii poró
w naw czej W arszaw a 1906, str. 197, odsyłacz.

2) H arald  H offding, P sycho log ia, str. 114, 
W arszaw a 1911.

ten odróżnia, jak  wiadomo, dwojakiego 
rodzaju zmienność: indy widualną (ciągłą, 
fluktuacyjną) i mutacyjną. Pierwsza, uja
wniająca wahania w granicach tak zw. 
krzywej Queteleta, stanowi o tem, że po
tomstwo przedstawia zawsze mniejsze lub 
większe zboczenia od typu rodzicielskie
go, druga zaś polega na nagłem, skoko- 
wem występowaniu nowych jakościowo 
cech u osobników roślinnych lub zwie
rzęcych i staje się punktem wyjścia no
wych gatunków. Każdy organizm w swym 
rozwoju filogenetycznym przechodzi przez 
cały szereg takich okresów twórczych, 
oddzielonych od siebie okresami spoczyn
ku, zaniku czynności w kierunku w ytw a
rzania nowych cech gatunkowych. De 
Vriesowi udało się zaobserwować, że wie
siołek Lamarcka (Oenothera Lamarckia- 
na) znajduje się obecnie w okresie pro
dukowania cech mutacyjnych. Fakty po
dobne znane były i dawniej, a de Vries 
miał cały szereg poprzedników, że wspo
mnimy tu tylko o Koilikerze i Korszyń- 
skim. Takie nagłe występowanie nowych 
cech znamy też i w zakresie przyrody 
martwej J). To też słusznie powiada 
Loeb: „Nic niema dziwnego, że zachodzą 
zmiany nagłe w ontogenetycznym i filo
genetycznym rozwoju organizmów, tam, 
gdzie zmiennych jest tak wiele, zwłasz
cza, że mamy do czynienia z materyą 
tak łatwo zmieniającą swój stan, jak  sub- 
stancye koloidalne11 2). Jerzy Bohn są
dzi, że i postępowy rozwój psychiki do
konywał się drogą zmian nagłych 3). Wi
dzimy zatem, że nie znaleźlibyśmy się 
w sprzeczności z teoryą ewolucyi, gdy
byśmy przypuścili, że zjawiska psychicz
ne powstały dopiero na pewnym, dość 
wysokim szczeblu rozwoju istot żyjących, 
teoryą ta bowiem nie wyłącza bynajmniej 
nagłego powstawania cech nowych, nie 
wymaga matematycznej ciągłości w prze
obrażeniach, którym ulegają istoty ży
jące.

1) P a trz  Loeb, op. cit., str. 20.
2) Op. cit., s tr. 20.
3) L ’evoiution  psychique se sera it fa ite  par 

reyolu tions successives“ (La naissance de l ’intel- 
ligence, str. 332, P ary ż  1909).
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A teraz przejdziemy do analizy t. zw. 
wnioskowania przez analogię. Otóż wszy
scy zwolennicy psycholamarkizmu pod
kreślają z naciskiem ogromną doniosłość 
analogii w badaniach naukowych. „Ne- 
ues — powiada R. Semon—-sagt uns nur 
die Erfahrung, und alles, was diese uns 
lehrt, lehrt sie uns auf dem Wege des 
Analogieschlusses111)—„Wir arbeiteninder 
Naturwissenschaft — wtóruje Adolf W a
gner—zum grosstenteile nur mit Analo- 
gieschliissen“ 3). Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że wnioskowanie przez ana
logię ma ważne znaczenie w twórczej 
pracy naukowej. Tak np. Darwin stwo
rzył teoryę doboru naturalnego przez ana
logię z działaniem doboru sztucznego. 
Analogia pomiędzy spadaniem ciał za 
sprawą siły ciężkości a wahadłowym ru
chem świeczników naprowadziła Galile
usza na myśl, że prędkość prostolinijne
go spadku ciał nie zależy od ich ciężaru, 
jako iż świeczniki różnej wielkości, byle 
zawieszone na sznurach jednakowo dłu
gich, wykonywały jednakowe ruchy wa
hadłowe. Wielka zasada ciążenia po
wszechnego, którą zawdzięczamy geniu
szowi Newtona, powstała też na drodze 
wnioskowania przez analogię i t. d. Po
sługując się analogią, wnioskujemy z po
dobieństwa pewnych cech badanych przed
miotów lub zjawisk o podobieństwie cech 
innych. Jeżeli np. stwierdziliśmy, że 
przedmioty A i B  mają wspólne cechy 
a, b i c, to przez analogię wnioskujemy, 
że i jakaś inna cecha d przedmiotu A 
właściwa będzie przedmiotowi B. Otóż 
wnioskowanie przez analogię da nam tyl
ko wówczas wyniki naukowo wartościo
we, gdy wspólnemi są cechy zasadnicze; 
w przeciwnym razie dojść możemy do 
wniosków najniedorzeczniejszych. Tak 
np. przypisujemy swym b l:źnim dozna
wanie stanów psychicznych wyłącznie na 
podstawie analogi1'. Zjawiska psychiczne 
znamy bezpośrednio jedynie przez intro- 
spekcyę. Wyobrażenia naszych własnych

!) „D ie Mneme ais erhaltendes P rinzip  im 
W echsel des organischen Greschehens“, L ipsk 
l'.J08, str. 89, w yd. I I .

2) „Der neue Kurs in der Biologie", str. 51.

doznań skojarzyły się w naszym umyśle 
trwale z towarzyszącemi im eksteryory- 
zacyami. Skoro memu stanowi A towa
rzyszy stale uzewnętrznienie a, to po
strzegając to samo uzewnętrznienie u in
nego człowieka, wnioskuję przez analo
gię, że doznaje on w danej chwili stanu 
A. Wnioskowanie me je s t  zupełnie słu
szne, a opiera się zarówno na wypowie
dzeniach uważanego osobnika, jak  i na 
głęboko sięgającem podobieństwie budo
wy anatomicznej i czynności fizyologicz- 
nych moich i jego. Im bardziej jednak 
zaznaczają się różnice w owej budowie, 
im mniej spokrewnione filogenetycznie 
są badane osobniki, tem mniejszą w ar
tość naukową analogia posiada, tem mniej 
możemy do niej przywiązywać wagi. 
Przypomnijmy sobie, że animistyczne 
uosobianie sił natury, charakteryzujące 
ludy pierwotne, wypływa w znacznej 
mierze z niekrytycznie stosowanej meto
dy wnioskowania przez analogię; tak np. 
wyobrażenie ruchu w umyśle pierwot
nym skojarzyło się silnie z wyobrażeniem 
istot żyjących; stąd wniosek nieuzasad
niony, że wszystkie ciała poruszające się 
są obdarzone życiem i t. d. Cudowny dar 
fantazyi poetyckiej, którym się odznaczał 
np. Słowacki, w znacznej mierze polega 
na subtelnej zdolności wynajdowania po
dobieństw pomiędzy przedmiotami, pozor
nie zupełnie odmiennemi. Ale najpięk
niejsze porównanie poetyckie, które mo
że się stać dla nas źródłem niewysłowio- 
nej rozkoszy estetycznej, nie jest jeszcze 
przez to faktem naukowym, bo polegać 
może na bardzo odległej, powierzchownej 
analogii.

Na jakich zatem faktach opierają się 
zwolennicy psycholamarkizmu, by módz, 
nierozmijając się z metodami myślenia 
naukowego, wnioskować przez analogię 
o istnieniu duszy roślinnej? Pakty  te 
dzieli np. R. H. Francó na trzy katego- 
rye: do pierwszej zalicza zjawiska prze
wodnictwa podrażnień, do drugiej — wy
krycie u roślin narządów, służących do 
odbierania różnych podniet, a wykazują
cych niekiedy w ybitne‘ podobieństwo do 
odpowiednich narządów zwierzęcych, do 
trzeciej wreszcie — cały szereg faktów,



744 WSZECHSWIAT JSJa 44

stwierdzających, że do niektórych odczy
nów roślin na działanie bodźców ze
wnętrznych stosują się tak  zw. psycho
fizyczne prawa Webera i Talbota 1).

Kwestyę występowania zjawisk psy
chicznych u roślin rozstrzygnąć możemy, 
nieuciekając się nawet do rozbioru fa
któw, które posłużyły apostołom nowego 
kierunku w biologii za podstawę do da
leko sięgających wniosków przez analo
gię. W tym celu zastanowić się musimy 
nad tem, czy istnieją zjawiska psychicz
ne nieświadome, i czy nauce współczes
nej udało się wykryć istnienie ścisłego 
związku pomiędzy występowaniem świa
domości a pewnemi urządzeniami anato- 
micznemi w systemie nerwowym.

Otóż sądzę, że pojęcie zjawiska psy
chicznego nieświadomego zawiera w so
bie rażącą sprzeczność. Jedynem źródłem 
poznania psychemów są nasze własne 
doznania, stany świadomości: czucia, wy
obrażenia, uczucia, akty woli i t. d. Czyli 
że charakterystyczną cechę zjawisk psy
chicznych stanowi właśnie ów moment 
świadomości, który odrzucamy, tworząc 
pojęcie zjawiska psychicznego nieświa
domego. Dla mnie przynajmniej je s t  rze
czą zupełnie niemożliwą wyobrażenie so
bie np. uczucia bólu, któremu nie odpo
wiadałby stan mojej świadomości; nie ro
zumiem bowiem, jak  można doznawać 
bólu, niedoznając go jednocześnie. „W ra
ż e n ie — powiada Alfred Binet 2) — jes t  
zjawiskiem, które wytwarza się i k tó re
go doświadczamy, gdy bodziec jak iś  po
działa na jeden z naszych narządów zmy
słowych. Zjawisko to składa się zatem 
z dwu części: z akcyi, dokonanej przez 
jakieś ciało na naszej substancyi nerwo
wej, następnie z faktu odczucia tej ak
cyi. To odczucie, ten stan świadomości 
konieczny jest, by stanowić wrażenie; 
gdy go niema, lepiej dać inne miano zja
wisku i nie popadać w omyłkę miesza
nia faktów różnorodnych. Fizyologom 
można tu  zarzucić kilka błędów term ino
logicznych: użyli oni słowa „wrażliwość*

*) Op. cit., str. 24.
2) „Dusza i ciało“, L w ów  1012, str. 52.

bez dostatecznego krytycyzmu; wrażli
wość, zdolność odczuwania, jak  i wraże
nie samo, wymaga świadomości. Niesłu
sznie zatem w fizyologii mówi się o wra
żliwości tkanek i narządów, które, jak 
tkanki roślinne, lub ja k  u zwierząt na
rządy życia roślinnego, nic nie czują; 
właściwie mówiąc, lecz szybkiemi lub 
powolnemi ruchami reagują na pobudze
nia, którym się je  poddaje; reagowanie 
na pobudzenie przez ruch lub jakąkol
wiek modyfikacyę nie stanowi jeszcze 
wrażenia, roztropniej je s t  zatem te po
drażnienia i nieodczute reagowania okre
ślić mianem pobudliwości11 *). Analogi
czne wypowiedzenia znajdujemy u Hóff- 
dinga 2) i u T. Ziehena 3), podług które
go „zjawisko psychiczne musi być bez
warunkowo świadomem, i nie możemy 
wyobrazić sobie, ażeby mogło istnieć j a 
kieś nieświadome czucie, wyobrażenie 
i t. p.“.

Skoro zatem zjawiska psychiczne są 
stanami świadomości, tedy z konieczno
ści powstać musi pytanie, czy posiada
my jakiekolwiek kryterya, któreby po
zwalały nam w każdym danym przypad
ku zadecydować ściśle, czy mamy do 
czynienia ze zjawiskiem psychicznem, j a 
ko stanem świadomości. Pod tym wzglę
dem najzupełniej podzielam stanowisko 
Loeba, który za podstawę każdego aktu 
świadomości uważa tak  zw. pamięć aso- 
cyacyjną 4). Oto w jaki sposób Loeb 
określa ten elementarny pierwiastek zja
wisk psychicznych: „Przez pojęcie pamię
ci asocyacyjnej rozumiemy tedy mecha
nizm, dzięki któremu podnieta sprowadza 
nietylko wynik, odpowiedni istocie samej 
podniety i specyficznej budowie pobudzo
nego narządu; oprócz tego wywołuje tak
że następstwa, właściwe innym podnie
tom, zależne od przyczyn, które poprzed
nio działały na organizm spółcześnie lub 
prawie spółcześnie z danym bodźcem11 5).

P orów naj też op. cit. str. 116, 117.
2) Op. cit., str. 38, 118, 119.
3) „Zasady psychologii fizyologicznej“, s tr. 

3, 4, W arszawa, 1900.
4) Op. cit., str. I —II, 19.
5) Op. cit., str. 170—171.
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Analogiczne poglądy rozwija też Jerzy 
Bohn w ogromnie interesującem dziele 
„La naissance de Pintelligence“ '). I ten 
badacz upatruje w pamięci asocyacyjnej 
niezawodne kryteryum zjawisk psychicz
nych: „Pour 1’illustre biologiste (Loeb), 
le criterium du psychisme est la mśmoire 
associative: il y  a psychisme, ai - je  dit, 
lorsąue 1’acte de l’animal rćsulte de Pas- 
sociation entre les impressions actuelles’ 
ayant leur point de dćpart dans divers 
points de la surface du corps et des im
pressions passóes. J ’ai choisi ce critćre, 
comme precieux dans l’ćtude objective 
des phenomfenes, et pour 1’analyse expe- 
rimentale des actes des animaux“ 2). Co 
dotyczę rozpowszechnienia pamięci aso
cyacyjnej, to Loeb przyznaje ją  przeważ
nej liczbie ssaków, ptakom 3), z płazów 
np. żabkom zielonym 4); z bezkręgowych 
pamięć asocyacyjna ma przysługiwać nie
którym owadom (np. pszczoły, osy, mrów
ki), pająkom, rakom, głowonogom 5). „Na
tomiast szkarłupnie i robaki — powiada 
Loeb — nie posiadają prawdopodobnie 
wcale pamięci“ 6). Tak samo, mniej wię
cej, zapatruje się na rozpowszechnienie 
pamięci asocyacyjnej u niższych zwie
rząt i Bohn: „Chez les animaux inferi-
eurs, polypes..., vers, mollusąues, 011 ob- 
serye seulement les manifestations d’une 
memoire associative rudimentaire“ 7).

Tadeusz Klimowicz.

(Dok. nast.).

*) B iblioteque de philosophie scientifique, 
P aryż , 1909.

2) Op. cit., str. 223 — 224. P a trz  też str. 104, 
107, 284.

3) Np. papuga, gołąb.
4) Op. cit., str. 174.
5) Op. cit., str. 180.
6) Ibidem , str. 180.
7) Op. cit., str. 206.

M. P  I  N E  A  U.

KOMPAS GIROSKOPOWY MARY
NARKI NIEMIECKIEJ.

Pomysł zastąpienia kompasu magne
tycznego kompasem giroskopowym jest 
stosunkowo nowy. Do poważnych poszu
kiwań na tej drodze skłoniło badaczów 
rozpowszechnienie się żelaza i stali w bu
dowie okrętów.

Wiadomo, na jakiej zasadzie opiera się 
konstrukcya busoli: igła namagnesowana, 
umieszczona w polu ziemskiem, zwraca 
się jednym ze swych końców ku północy 
magnetycznej, i, wskazując tym sposo
bem kierunek stały w każdem miejscu 
na ziemi, pozwala wyznaczyć drogę, któ
rą przebywa statek, przez mierzenie kąta 
tej drogi z kierunkiem igły (południka 
magnetycznego). Znana dobrze poprawka 
(odchylenie magnetyczne) pozwala przejść 
w każdej chwili od południka magnetycz-* 
nego do południka geograficznego.

Ale na pokładzie statku igła magneso
wa podlega nietylko sile magnetyzmu 
ziemskiego lecz i innym jeszcze działa
niom. Pod wpływem magnetyzmu mas 
żelaznych okrętu odchyla się ona od po
łudnika magnetycznego o pewien kąt 
zwany „dewiacyą“.

Na nowych okrętach, które całe są 
zbudowane z żelaza i stali, dewiacya ta 
może być bardzo znaczna. Można ją  zre
dukować lub znieść przez tak zw. kom- 
pensacyę kompasu. Lecz dla niektórych 
kompasów, jak  np. dla kompasu pod pan
cerzem, ta kompensacya je s t  bardzo tru 
dna, jeżeli nie zupełnie niemożliwa.

Zresztą, kompas magnetyczny, nawet 
najlepiej skompensowany, podlega wielu 
różnym wpływom, które mogą wywołać 
odchylenia bezwzględnie anormalne. Z po
śród takich okoliczności wymienić mo
żna: przebywanie statku w okolicach, 
gdzie grunt zawiera rudę żelazną; burzę, 
uderzenie pioruna, zorzę północną, są
siedztwo pomieszczeń mocno rozgrzanych 
(kominy), strzelanie z dział, zderzenia,
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i wogóle wszelkie wstrząśnienia kadłuba 
okrętowego, uparte indukcye po długiej 
drodze i t. d.

A za tera było rzeczą z góry wskazaną 
poszukać kompasu, któryby nie podlegał 
wszystkim wpływom powyższym. Celem 
tych poszukiwań z konieczności musiał 
się stać giroskop.

We Francyi badania te doprowadziły 
do skonstruowania kompasu Lemairea. 
W  Niemczech sprawę poprowadzono prę
dzej, i od roku 1908 wszystkie statki nie
mieckiej marynarki wojennej zaopatrzone 
zostały w ten nowy kompas, który zre
sztą uległ wielu modytikacyom w szcze
gółach.

Już w roku 1836 anglik Lang wskazał 
możliwość dowiedzenia obrotu Ziemi z po
mocą giroskopu, usuniętego z pod wpły
wu ciężkości. W trzydzieści lat później 
Foucault przeprowadził ten dowód w prak
tyce i wyciągnął stąd wniosek, że każdy 
giroskop, poddany działaniu ciężkości 
musi wskutek własnego swrego obrotu 
i obrotu Ziemi zmierzać do ustawienia 
swej osi w kierunku rówmoległym do osi 
ziemskiej.

W roku 1900 ar. Anschiitz Kaempfe, 
usiłując zbudować kompas niemagnetycz
ny, podjął na nowo doświadczenia Fou- 
caulta i rozpoczął swe badania nad giro- 
skopami, usuniętemi z pod wpływu cięż
kości. Nieroszcząc pretensyi do zastąpie
nia kompasu magnetycznego, przyrząd 
taki mógł oddawać wielkie usługi.

Ale jest rzeczą bardzo trudną zawiesić 
giroskop w taki sposób, żeby jego środek 
ciężkości zbiegał się ściśle z jego punk
tem zawieszenia. Anschiitz nie zdołał 
tego dokonać, a doświadczenia, wykona
ne w roku 1904 na pokładzie statku  Un- 
dine, wykazały, że mimo całą pomysło
wość urządzenia, obmyślonego przez An- 
schiitza, wartość praktyczna przyrządu 
była jeszcze bardzo niewielka.

Dopiero w dwa lata później Anschiitz 
wpadł na pomysł poddania swego giro
skopu działaniu siły ciężkości. Tym ra 
zem znalazł się na dobrej drodze i w ro
ku 1908 mógł już'wypróbować swój przy
rząd na okręcie Deutschland. Po czte ,

rech tygodniach tej próby marynarka 
niemiecka przyjęła kompas Anschiitza.

Kompas ten składa się z giroskopu H  
(patrz rys.) zamkniętego w puszce B ,

Fig. P rzekró j kom pasu Anschiitza.—H giroskop.— 
L L  oś giroskopu . — B  puszka. — 8  pływ ak. — Q 
i tę ć .— R  róża w ia tró w .— K  m iseczka, zaw ieszona, 
na sposób C ardanow ski. — S t  kołeczek.— G l  ta fla  

szLlana.

w którą wpuszczone są końce jego osi 
LL. Puszka ta zespolona jest z pływa
kiem S za pośrednictwem drąga, który 
podtrzymuje także różę wiatrów B. P ły
wakiem S je s t  wydrążony tor, zanurzony 
w rtęci, którą napełniona jest miseczka K, 
zawieszona na sposób Cardanowski. Sto
pień zanurzenia może ulegać niewielkim 
zmianom. Cały układ pływający może 
być wygięty w łuk z pomocą kołeczka St, 
który przechodzi przez taflę szklaną Gl.

Motorem, który wprawia w ruch giro
skop, je s t  motor asynchroniczny trójfa
zowy. Prądy dwu faz dochodzą do giro
skopu za pośrednictwem dwu kontaktów 
rtęciowych koncentrycznych: jeden przez 
kołeczek St, drugi przez kontakt współ- 
środkowy z tym kołeczkiem. Prąd trze
ciej łazy przechodzi przez naczynie, pły
wak i rtęć. Na puszce B znajduje się 
stator, na którym ułożono są zwoje na
winięcia. Rotor wprawiony je s t  w koło 
rozpędowe giroskopu, którego oś osadzo
na je s t  na sposób Layala, tak, iż z chwilą 
przekroczenia prędkości krytycznej śro
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dek ciężkości giroskopu pozostaje na osi 
obrotu. Prędkość dosięga 333 obrotów 
na sekundę. Do tego dołącza się spe- 
cyalne urządzenie, służące jednocześnie 
do oziębiania giroskopu i do tłumienia 
wahań przypadkowych.

Tym sposobem w skład instalacyi gi
roskopu na pokładzie statku wchodzą:

a) Transformator, pozwalający zamie
niać prąd stały pokładu na prąd naprze- 
mianny (transformator ten ma sprawność 
średnią równą 640 wattom, obraca się 
z prędkością 2 500 obrotów na minutę 
i może być obliczony na dowolną liczbę 
woltów prądu stałego).

b) Tablicę (plan) rozkładu i reostat 
czyli opornik do regulowania.

c) Jeden lub kilka kompasów, zwa
nych „kompasami głównemi“, które za 
pośrednictwem systemu transmisyi elek
trycznej przenoszą wskazania swe na od
ległość na kompasy wtórne.

Nie możemy tutaj zajmować się wy
kładem teoryi kompasu Anschutza, albo
wiem zaprowadziłoby to nas zbyt dale
ko x). Ograniczymy się do podania kil
ku głównych własności tego przyrządu:

1) Podobnie ja k  zwykła busola, kom
pas giroskopowy poddany jest prawdzi
wej „sile kierowniczej". Bardzo proste 
rozumowanie, pisze dr. Anschiitz, pozwala 
dowieść, że obrót Ziemi starać się będzie 
doprowadzić oś naszego giroskopu do 
płaszczyzny południka. Łatwo je s t  spra
wdzić, że ten sam koniec zwraca się stale 
na północ.

2) Układ pływający, złożony z giro
skopu i pływaka, zachowuje się jak  pra
wdziwe wahadło złożone, co zmusiło d-ra 
Anschutza do obmyślenia specyalnego 
przyrządu dodatkowego, któryby tłumi! 
przypadkowe wahania. Opis tego przy
rządu dodatkowego pomijamy.

3) Podobnie jak  kompas magnetycz
ny ulega „nachyleniu", tak samo i kom
pas giroskopowy doznaje wszędzie, z wy
jątkiem na równiku, większego lub mniej
szego odchylenia, które wyprowadza oś

1) Teoryą ta  w yłożona je s t  ze wszelkiem i 
szczegółam i w  broszurze d-ra Auaoliiitza.

jego z położenia poziomego. Drobna prze
ciwwaga pozwala przywrócić tej osi po
łożenie należyte. Kompensacya ta, obli
czona dla pewnej danej szerokości, musi 
uledz modyiikacyi, jeżeli okręt przecho
dzi do szerokości bardzo odmiennej.

4) Prędkość statku wpływa na wska
zania kompasu. Prędkość ta może być 
rozłożona na składową wschodnio-zachod- 
nią, która dołącza się algebraicznie do 
obrotu Ziemi, oraz na składową północ- 
no-południową, która wywołuje obrót do
koła linii wschodnio - zachodniej i którą 
dodaje się graficznie do obrotu Ziemi. 
Kompas wskaże nam wypadkową tych 
dwu sił i skutkiem tego odchyli się 
o kąt S. Składowa wschodnio zachodnia 
może bądź zwiększyć bądź też zmniej
szyć siłę kierowniczą.

5) Zmiana prędkości, wywierając 
wpływ swój w punkcie zawieszenia, nie 
zaś w środku ciężkości układu, daje po
czątek innemu jeszcze odchyleniu [j., któ
re będzie zerem, jeżeli statek porusza 
się w kierunku wschodnio zachodnim. .

6) Praktycznie rzecz biorąc, siła kie
rownicza dzisiejszego kompasu girosko- 
powego jest około 15 razy większa od 
siły kierowniczej kompasu magnetyczne
go. Żaden wpływ postronny nie zmniej
sza jej natężenia na pokładzie statku.

7) Wobec wielkiej swej masy kompas 
giroskopowy nie może być pociągnięty 
przez najszybszy nawet obrót statku 
z wyjątkiem przypadku, w którym by 
koło obrotu zbiegało się z okresem wa
hań. Transmisya na odległość niweczy 
skutek tego lekkiego unoszenia.

8) Przewalanie się statku z boku na 
! bok oraz kołysanie się naprzód i w tył,

jak  również drżenie, będące skutkiem 
biegu maszyn wywierają wpływ większy; 
oddzielne zaś wstrząśnienia, chociażby 
najsilniejsze, nie wywierają żadnego. 
Drżenie, wywołane przez maszyny może 
w pewnych wyjątkowych razach uczy
nić wskazania kompasu niepewnemi.

Krótki opis powyższy pozwala zdać so
bie sprawę z całej, wartości wynalazku 
d-ra Anschutza.

Wspomnieliśmy już wyżej, że mary
narka niemiecka z pewną brawurą przy
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jęła nowy kompas. Zdaje się, że ona j e 
dna uczyniła z niego jędyne swe narzę
dzie oryentacyjne. Dodać należy, że ce
na takiej instalacyi jest bardzo wysoka.

Co do nas, to za najlepsze rozwiązanie 
uważalibyśmy to, które przyjęli Włosi 
na pancerniku swoim San Giorgio. Za
chowali oni tam kompas magnetyczny 
jako przyrząd wskazujący drogę, ale do
łączyli do niego kompas giro^kopowy 
w charakterze instrumentu porównaw
czego. Ten ostatni służył im np. do 
sprawdzania wskazań kompasu zwykłego 
po silnej kanonadzie, albo do oznaczania 
odchyleń, gdy nie było słońca. Kompas 
ten umieszczony był w części środkowej 
okrętu.

S. B.
R evue g .  d. 8.

O RUCHACH GAŁĘZI D R Z EW  
POD W P Ł Y W E M  SILNYCH 

MROZÓW .

Sądzę, że pożytecznie będzie przed na
staniem zimy zwrócić uwagę czytelników 
na pewne bardzo ciekawe zjawisko, któ
re obserwować można tylko w zimie pod
czas większych mrozów.

Zjawisko to, aczkolwiek imponujące co 
do swojej skali, mało jest ogółowi znane, 
ponieważ nie zachodzi raptownie. Dla 
wyraźniejszego uwydatnienia jego cha
rakteru podam, w jaki sposób zostało za
obserwowane przez jednego z moich zna
jomych.

Codziennie w tych samych godzinach 
znajomy ów chodził notować minimalne 
i maksymalne temperatury podług te r 
mometru zawieszonego na lipie. W zi
mie przez częste chodzenie tą  samą dro
gą wydeptał sobie w śniegu ścieżkę, k tó
rą swobodnie podchodził do drzewa. P e 
wnego mroźnego poranku, kiedy tempe
ratura spadła w ciągu nocy do — 16°C, 
idąc do termometru, .zauważył na swej 
drodze przeszkodę: mianowicie gałęzie 
lipy, P°d któremi dawniej swobodnie 
przechodził, były tak nizko opuszczone.

że nawet pomimo zhaćżnego schylenia 
się trudno było przejść dawną ścieżką.

Później w ciągu zimy obserwowaliśmy 
to samo zjawisko na wszystkich lipach, 
które rosły w parku (Tilia parvifolia). 
Zauważyliśmy też, że jedna gałąź, opusz
czająca się przed termometrem, przecho
dziła pod wpływem chłodu w bok, to na 
prawo, to na lewo od termometru, zależ
nie od temperatury powietrza. Opusz
czanie się gałęzi, jak  również i przyto
czone wahanie, było zawsze tem więk
sze, im temperatura była niższa. Krótki 
przeciąg czasu, który pozostał do końca, 
zimy, i niewielka liczba dni bardziej 
mroźnych nie pozwoliły mi dokładniej 
zbadać zjawiska. Spodziewam się jednak
że, że w roku bieżącym, o ile zima bę
dzie dosyć mroźna, uda mi się cały prze
bieg zjawiska ująć w stosunki liczbowe.

W tymże parku (w Starej - Wsi gub. 
warszawska, powiat Miński) konary in
nej, bardzo rozłożystej lipy, w czasie sil
nych mrozów końcami swojemi zetknęły 
się z ziemią. Później końce te zostały 
przysypane śniegiem, a po utworzeniu 
się na jego powierzchni twardej skoru
py, tak mocno w nim uwięzły, że się po- 
odłamywały i pozostały w śniegu, kiedy 
po nastaniu wyższej temperatury powie
trza konary poczęły się dźwigać.

Zjawisko przeze mnie opisane je s t  od- 
dawna znane w nauce, aczkolwiek nie 
je s t  opisane w wielu nawet najlepszych 
podręcznikach fizyologii roślin. Pfeffer 
w swojej Pflanzenphysiologie II 74 zwra
ca uwagę na to, że wskutek utworzenia 
się lodu w roślinie może nastąpić daleko 
sięgające zwiędnięcie, które wobec dosta
tecznie nizkiej temperatury może u ro
ślin drzewiastych doprowadzić do znacz
nego opuszczenia się gałęzi.

Sorauer w Handb. d. Pflanzenkrankheit.
I 548 mówi, że „u wielu roślin drzewia
stych można obserwować zależne od mro
zu ruchy konarów i gałęzi. Podług Ca- 
sparyego Acer negundo i Pterocarya cau- 
casica podnoszą wtedy swoje gałęzie, 
Larix zaś, Pinus Strobus, i Tilia parvi- 
folia opuszczają. Aesculus hippocastanum 
i rubra, jak  również Carpinus betulus 
opuszczają gałęzie w razie niewielkiego
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mrozu, a w razie większego podnoszą je 
znowu. Temu podnoszeniu i opuszczaniu 
się gałęzi towarzyszą ruchy w bok, u pe 
wnych gatunków idące na prawo, u in
nych zaś na lewo“.

W związku z powyższemi zjawiskami 
znajduje się też znaczne wrężowate skrę 
canie się młodych gałęzi Cornus san 
guinea pod wpływem chłodu. Frank, 
który to zaobserwował, zauważywszy, że 
większość skrętów w takich przypadkach 
wyraźnie bywała skierowywana jednako
wo, wnioskował z ustawienia skrętów
0 kierunku chłodnego prądu powietrza-

Podług Sorauera pod wpływem więk
szego chłodu następują u roślin znaczne 
zmiany w turgorze różnych komórek
1 w spoistości różnorodnych tkanek, 
a wskutek powstałych z tego powodu 
różnic naprężenia gałąź w ten lub ów 
sposób zmienia położenie. Ponieważ ro
śliny mają budowę niejednakową tak co 
do swojej struktury, jako też i co do 
materyału, więc i zachowanie się ró
żnych roślin pod wpływem chłodu może 
być też niejednakowo, o czem świadczą 
przytoczone wyżej przykłady.

Opisane zjawiska są niezmiernie cieka
we i stanowią bardzo łatwy i dostępny 
dla każdego materyał do badań, a że nie 
są jeszcze należycie wystudyowone, o 
czem świadczy stosunkowo bardzo ubo
ga literatura tego przedmiotu, przeto 
ufam, że niniejszy mój artykuł jeżeli już 
nie do badań, to conajmniej do obser
wacyi zachęci niejednego z czytelników.

E u z e b iu s z  K a la b iń s k i.

E R W I N  B A U i?.

CO T O  JE S T  CECHA DZIEDZICZ
NA? ZMIENNOŚĆ KRZYWE 

ZMIENNOŚCI *).

Jakkolwiek kwostya powstawania ga
tunków od dziesiątków lat znajduje się

ł) P ie rw szy  rozdział dzieła: „Ę inftibrung in

w ognisku badań zoologów i botaników, 
pomimo to, przez długi czas zadziwiająco 
mało w tym kierunku eksperymentowa
no, a na wyniki nielicznych badaczów, 
stanowiących wyjątek, nie zwracano uwa
gi. Paleontologia, anatomia porównawcza 
i embryólogia, geografia zwierząt i roślin 
dostarczały z początku niemal wyłącznie 
materyału faktycznego.

Z wielu poszczególnych kwostyj nauki
0 pochodzeniu jedna szczególniejsze obu
dziła zaciekawienie: jest to kwestyą wza
jemnych stosunków pokrewieństwa mię
dzy dziś żyjącemi a wymarłemi już ga
tunkami zwuerząt i roślin, kwostya filo
genii organizmów dzisiejszych. Zagad
nienia przyczyn i sposobu powstawania
1 przetwarzania się gatunków, które 
wszak powinny być rozwiązane wcze 
śniej, zostały wskutek tego zarzucone.

Od roku 1900 można jednak dostrzedz 
pewną zmianę; kwestyą powstawania ga
tunków i dziedziczność stają się przed
miotem badań doświadczalnych, spora
dycznych tylko z początku, z biegiem je
dnak czasu przybierających coraz więk
sze rozmiary.

Pobudka do tych badań przyszła z dwu 
stron; z jednej w następstwie ważnych 
doświadczeń i obserwacyj Hugona de 
Vriesa nad powstawaniem nowych ga
tunków w rodzaju Oenothera, z drugiej 
zaś przez ponowne odkrycie mendlow- 
skich praw rozszczepiania bastardów.

Już w roku 1866  mnich augustyanin, 
Grzegorz Mendel, krzyżując różne rasy 
roślin między sobą, wykrył niezwykle 
osobliwą, dającą się wyrazić liczbowo 
prawidłowość, znalazł zupełnie słuszne jej 
wyjaśnienie i ogłosił w tym przedmiocie 
wyczerpującą rozprawę. Odkrycie to nie 
zwróciło jednak na siebie uwagi, aż do
piero w roku 1900 trzej botanicy, Hugo 
de Vries, C. Correns, E. Tschermak, nie
zależnie zupełnie jeden od drugiego, od
kryli powtórnie i ogłosili prawa rozszcze
piania bastardów. Dalsza praca nad pra
wami Mendla okazała się niezwykle pło
dną w wyniki, i, zdaje się, ma racyę

die experim entelle V ererbungslehre“. Berlin, 
1911. (Przyp, tłum .).
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zoolog z Cambridge R. C. Punnett, gdy 
mówi'): „dzisiejsze położenie biologa mo
żna porównać z położeniem chemika 
z przed stu lat, gdy Dalton wygłosił pra
wo stosunków stałych. W obu razach 
kluczem jest brak ciągłości (discontinu- 
ity) — brak ciągłości między atomami 
i brak ciągłości w zmienności form ży
wych. Wskutek dokładnego zrozumienia 
tej zasady po długim i pracowitym okre
sie analizy na fundamencie atomu zo
stała wzniesiona potężna nadbudowa dzi
siejszej chemii; nieinaczej rzecz się ma 
w biologii, aczkolwiek tu, samą siłą rze
czy, proces analizy musi być dłuższy, 
z powodu większej złożoności materyału 
i większej długości czasu, jaki musi być 
użyty w doświadczeniach nad formami 
żywemi“.

Jeśli chcemy przedostać się do tej wiel
kiej nowootworzonej dziedziny ścisłych 
nauk przyrodniczych, musimy najpierw 
jasno uświadomić sobie niektóre pojęcia 
podstawowe. Musimy się przedewszyst- 
kiem porozumieć, w jakiem znaczeniu 
będziemy używali takich wyrazów, jak 
dziedziczność, cecha, własność. Zajmie
my się więc kilkoma podobnemi defini- 
cyami.

Widząc, że nasiona żółtych tulipanów 
wydają żółte, nasiona zaś białych -białe 
tulipany, mówimy, że barwa kwiatów 
jest dziedziczna, że stanowi ona stałą, 
dziedziczną cechę. Cecha ta „biała bar
wa kwiatów", albo „żółta barwa kwia
tów" wyróżnia jeden rodzaj tulipanów 
od drugiego. W ten sam zupełnie spo
sób mówimy o najrozmaitszych, zapomo- 
cą zmysłów spostrzeganych, zewnętrz
nych własnościach roślin i zwierząt, jako 
o odziedziczanych przez nie, charaktery
stycznych dla istoty odpowiednich ga
tunków, cechach.

W naukowem badaniu dziedziczności 
nie możemy jednak wychodzić z takiego

!) C y ta ta  ta  została  przez B aura przy toczona 
w oryginale, t. j. po angielsku. N ie idę tu ta j 
jed n ak  w  jeg o  ślady i pozw alam  sobie na p rze
łożenie tego  ustępu. (P rzyp . tłum,).

przedstawienia pojęcia dziedziczności; tu 
wyrażać się musimy daleko ściślej. Pra
ce Johannsena i Klebsa szczególnie wiele 
przyczyniły się do wyjaśnienia tej kwe
styi, Rozpatrzmy jednak jakiś przykład 
konkretny:

Znacie wszyscy zwykły brodawnik mie
czowaty, Taraxacum dens leonis. Jeżeli 
taką, tu w nizinie dziko rosnącą, roślin
kę przetniecie na dwie części, z których 
jednę posadzicie napowrót w Berlinie, 
drugą zaś gdziekolwiek w Alpach, to po 
upływie paru miesięcy stwierdzicie, że 
dwie te części znacznie się między sobą 
różnią; do tego stopnia, że nie uznaliby
ście obu osobników za przedstawicieli je 
dnego gatunku, gdyby nieznana wam 
była ich historya. Wielkość rośliny al
pejskiej będzie wynosiła tylko V10 wiel
kości brodawnika nizinnego; lecz i kształt, 
oraz budowa anatomiczna liści, rodzaj 
uwłosienia, barwa kwiatów i t. p. różnić 
się znacznie będą.

Botanik paryski Gaston Bonnier prze
prowadził podobne doświadczenia na wiel
ką skalę z różnemi gatunkami roślin.

Jeżeli teraz taką zmienioną w górach 
roślinę wykopiemy i przesadzimy na ni
zinę, to wszystkie świeżo wyrostające jej 
części przyjmą znów stare, dobrze nam 
znane kształty.

Jeśli, odwrotnie, spróbujecie roślinę 
górską, np. szarotkę, Gnaphalium leonto- 
podium, hodować w nizinie, w tłustej 
ziemi ogrodowej, zobaczycie, że rośliny, 
doskonale zresztą prosperujące, przyj
mują wygląd zupełnie inny. Wszystkie 
części, normalnie białe wskutek gęstego 
filcu włosków, zielenieją, uwłosienie po 
większej części znika, liście stają się 
szersze, kształt kwiatostanów się zmie
nia i t. p. Doświadczenie można zmienić 
w ten sposób, że nie będziemy dzielili 
rośliny, hodując następnie dwie jej poło
wy w warunkach różnych, lecz wysieje- 
my połowę jakiegokolwiek o jednolitym 
składzie nasienia, np. brodawnika, na ró
wninie, drugą zaś połowę w górach. 
I  wtedy otrzymamy dwa rodzaje ze
wnętrznie zupełnie różnych osobników; 
lecz jeśli w dalszym ciągu nasiona osob
ników górskich wysiejemy na płaszczyź
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nie, ujrzymy, że rośliny z nich wyrosłe 
niczem nie różnią się od tych, których 
rodzice przebywali tu oddawna.

Analogiczne doświadczenia na wielką 
skalę przeprowadził w ostatnich czasach 
Klebs. Umieszczał on użyte do doświad
czeń rośliny w warunkach zmienionych, 
kultywował nasze krajowe rośliny w wil
gotnych cieplarniach, albo w przegrodach
0 niebieskich lub czerwonych szybach, 
wykazując w ten sposób jak niesłycha
nie wielka jest zależność własności ze
wnętrznych od najróżnorodniejszych wpły
wów zewnętrznych.

Bardzo pouczające jest doświadczenie, 
dające się przeprowadzić ze znaną wam, 
powszechnie hodowaną rośliną zdobniczą, 
pierwiosnkiem chińskim, Primula sinen- 
sis.

Istnieją zupełnie „stałe“ rasy tej rośli
ny o czerwonych, różowych i białych 
kwiatach. I  tu jednak barwa kwiatów 
zależy w wysokim stopniu od dających 
się zmieniać czynników zewnętrznych, np. 
od temperatury. Wyhodujmy pewną licz
bę roślin należących do rasy „normalnie" 
stale kwitnącej czerwono (Primula sinen- 
sis rubra) i następnie na kilka tygodni 
przed kwitnięciem jednę ich część umie
śćmy w wilgotnej cieplarni, w miejscu 
zacienionein o temperaturze 30° — 35°, 
co one doskonale znoszą, drugą zaś część 
zostawmy w temperaturze 15° — 20° — 
a zobaczymy, że rośliny cieplarniane za
kwitną wszystkie bez wyjątku biało, tak, 
jak osobniki rasy białej, gdy tymczasem 
osobniki kultywowane w temperaturze 
15° — 20° będą miały normalne kwiaty 
czerwone. Przenieśmy teraz taką zmie
nioną, biało kwitnącą roślinę pierwiosn
ka *) znów do budynku chłodnego, to, 
aczkolwiek kwiaty już rozwinięte, jak
1 rozwijające się przez kilka dni następ
nych, pozostaną białemi, kwiaty rozwi
jające się później stają się znów zupeł
nie normalnie czerwonemi. Widzimy 
więc, że barwa kwiatów w wysokim sto-

J) E ośliny , w yhodow ane z nasion tak ich  bia
łych kw iatów  cieplarnianych, nie różnią się ni- 
czem od roślin, w yrosłych  z nasion kw iatów  
czerw onych.

pniu zależy od czynników zewnętrznych, 
i tak samo się dzieje z każdą inną wła
snością zewnętrzną. Niemożna więc mó
wić, że dziedziczy się u tych pierwiosn
ków czerwonych „czerwona barwa kwia
tów", gdyż potomstwo wyhodowane w pe- 
wmych wrarunkach może zakwitnąć biało; 
to, co ten pierwiosnek odziedzicza, jest 
to raczej pewien ściśle określony typo
wy sposób reakcyi na wpływy tempera
tury, to jest dziedziczy się zdolność do 
tworzenia kwiatów czerwonych w 20", 
białych zaś w 30°.

Istnieje jednak również biała rasa Pri
mula sinensis (P. s. alba), która zawsze, 
hodowana nawet wr 20°, kwitnie biało. 
Nie powinniśmy więc, ściśle biorąc, mó
wić, co jednak zawsze czynimy, że ró
żnica między obiema rasami polega na 
tem, iż jedna z nich ma kwiaty czerwo
ne, druga zaś białe, lecz, jeśli chcemy 
być zupełnie w porządku, powinniśmy po
wiedzieć: Primula sinensis rubra reaguje 
na hodowlę w 20° tworzeniem czerwo
nych, w 30° zaś białych kwiatów, gdy. 
tymczasem Primula sinensis alba reaguje 
na hodowlę tak w 20° jak i 30° kwiata
mi białemi. Stałą różniącą cechą dwu 
tych ras jest nie barwa kwiatów, lecz 
im właściwy charakterystyczny sposób, 
w jaki reagują barwą kwiatów na tem
peraturę i inne wpływy zewnętrzne. Mu
simy mieć to zawsze na uwadze, a zu
pełnie takie samo rozumowanie stosuje 
się do każdej innej cechy zewnętrznej 
zwierząt i roślin.

Dziedziczy się zawsze tylko określony 
specyficzny rodzaj reakcyi na warunki 
zewnętrzne, a to, co spostrzegamy zapo
mocą naszych zmysłów jako własności 
zewnętrzne, jest tylko rezultatem tej re
akcyi na przypadkowe ugrupowanie wa
runków zewnętrznych, w których badany 
osobnik się rozwijał.

Oczywiście osobnik Primula sinensis 
rubra hodowany w temperaturze 30° nie 
daje się zewnętrznie odróżnić od Primula 
sinensis alba, nie stał się jednak przez 
to samo tą ostatnią.

Parafina stała i parafina ciekła różnią 
się między sobą tem, że jedna jest stała, 
druga zaś ciekła. Po ogrzaniu parafina
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stała staje się również ciekłą i zewnętrz
nie nie daje się odróżnić od parafiny cie- 
kłej. Do czego to porównanie — niczem 
więcej nie może ono być — ma służyć, 
jest jasnem. Powiedzenie, że obie para
finy różnią się między sobą tem, że je
dna jest stałą, druga zaś ciekłą, odpo
wiada naiwnemu sposobowi ujmowania 
kwestyi. To, co różni między sobą dwie 
parafiny, jest raczej ich punkt topliwo
ści, to jest „charakterystyczny sposób, 
w jaki reagują one zmianą swego stanu 
skupienia na temperaturę zewnętrzną11. 
Głębiej rzeczy bioi’ąc, tak samo naiwnie 
jest mówić, że Primula sinensis rubra 
i Primula sinensis alba różnią się mię
dzy sobą barwą kwiatów, że barwa kwia
tów jako taka, jest dziedziczną cechą ró
żniącą.

Wszystkie te „modyfikacye" są tylko 
czasowe. Tak, jak stopiona parafina stała 
po ochłodzeniu staje się stałą, normalną 
parafiną krystaliczną, tak też i pierwio
snek, kwitnący biało miesiące całe w cie
plarni, kwitnie znów czerwono po prze
niesieniu do miejsca chłodniejszego. Tak, 
jak przez ogrzanie parafiny stałej do 
punktu topliwości sam ten punkt nie 
ulega zmianie, tak nie zostanie zmienio
ny również przez kulturę w wysokiej 
temperaturze ten charakterystyczny spo
sób, w jaki Primula sinensis rubra re
aguje na temperaturę, czyli, innemi sło 
wy, podobne modyfikacye nie są dzie
dziczne.

W przeciwieństwie do tych modyfika- 
cyj znajduje się inne, rzadziej spotykane 
zjawisko. Z powodów, w żadnym z do
tychczasowych przypadków nieznanych 
nam z całą pewnością, może na drodze 
wegetatywnej lub też z nasienia powstać 
nagle z Primula sinensis rubra osobnik 
kwitnący biało, wykazujący inny rodzaj 
reakcyi na wpływy temperatury, zacho
wujący się zupełnie podobnie, jak Pri- 
mula sinensis alba. Taka zmiana w spo
sobie reakcyi jest oczywiście zasadniczo 
różna od prostej modyfikacyi. Zupełnie 
tak samo, jak zachodzi zasadnicza różni
ca między choćby maleńką zmianą pun
ktu topliwości parafiny stałej, wywołaną

przez jakieś czynniki chemiczne, a zwy
kłem stopieniem.

Taka głęboko siągająca zmiana, czyli 
przesunięcie dotychczasowego stałego, ty
powego sposobu reakcyi na wpływy ze
wnętrzne stanowi podstawę wielekroć 
w ostatnich latach rozpatrywanych mu- 
tacyj. Widoczne nazewnątrz, a wywo
łane przez te mutacye, różnice między 
„mutantami" a gatunkiem pierwotnym 
mogą być różnej wielkości. Wielkość 
tych różnic zewnętrznych nie ma naj
mniejszego znaczenia dla rozstrzygnięcia, 
czy w danym przypadku mamy przed 
sobą wynik mutacyi, czy modyfikacyi. 
O ile nowo występująca cecha polega na 
zmianie sposobu reakcyi, choćby nie 
wiem, jak małej, innemi słowy, o ile jest 
ona dziedziczną, to mamy przed sobą 
mutacyę.

Przełoży! W. R.
(Dok. nnst.).

hist do redakcyi IDszechśiuiata.

Uprzejmie proszę o zamieszczenie kilku 
słów  odpowiedzi na uwagi prof. Nusbauma- 
Milarowicza, znajdujące się w dopiskach do 
je g o  artykułu  w K  43 W szechświata.

Żałuję mocno, że nie mam w tej chwili 
pod ręką „Em bryologii“ prof. N .-H ., aby 
przytoczyć odpowiedni ustęp z tego dzieła, 
dotyczący mechanizmu i witalizmu. Że je 
dnak ustęp ten można zrozumieć w ten spo- 
sob, jak ja go zrozumiałem, t. j. że prof. 
N.-H. przeciwstawia organizaoyę ustroju si
łom fizyko chem icznym , gdy tym czasem  me- 
chaniści dążą do zrozumienia i wyjaśnienia 
organizacyi na podstawie tych sił właśnie, 
że możną go, powtarzam, zrozumieć tak, 
dowodzi fakt, że nietylko ja go tak zrozu
miałem, lecz i w iele innych osób. Jeśli się 
jednak omyliłem, tem lepiej. Zwrócę wszakże 
uw agę, że tłum aczenie ostatnie sprawy tej 
bynajmniej nie wyjaśnia. Zarzuciłem prof. 
N.-H . pewien m istyoyzm  w traktowaniu or
ganizacyi, niejasność w stosunku do niej, 
i na to otrzymałem odpowiedź, że słowa je 
go należy rozumieć w tea sposób: w ustroju  
„w ścisłym  związku z jego organizaoyą za
chodzą liczne takie kombinacye przejawów  
chem icznych i fizycznych, jakich nie spoty
kamy w  bezustrojach". Gzyż to ma być  
wyjaśnieniem  stosunku prof. N .-H . do samej
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organizacyi, jako takiej? Czyż to ma oba
lać mój zarzut? Czyż to ma być wyjaśnie
nie stanowiska w stosunku do mechanizmu 
i witalizmu? Wszak pod tem zdaniem pod
pisać się mogą tak mechaniści, jak i wita
liści. Zagadka w ięc dla mnie pozostaje nie
rozstrzygniętą i nadal, i pomimo, że me za
rzuty są „bezpodstawne i bałamutne", trwam 
z uporem w swem bałamuctwie, podtrzy
mując zarzut w całości. To też nie uwa
żam za zbyteczną swej uwagi, zamieszczo
nej w sprawozdaniu, gdyż samo pojawienie 

jej dowodzi, że w danym przypadku 
prof. N .-H . wypowiedział się niedośó jasno, 
co skłoni go, być może, w przyszłości do 
jaśniejszego przedstawienia kw estyi.

W sprawie badań Nilssona-Ehle (którego 
błędne nazwisko rzeczywiście przepisałem  
z „Em bryologii") nie miałem zamiaru wma
wiać w czyteln ików  mego sprawozdania, że 
badań tych  prof. N .-H . nie zna, i niezmier
nie mi przykro, że dany ustęp może być 
w ten sposób zrozumiany. Chodziło mi o to, 
że wykazanie, iż Schubeler pracował z ma- 
teryałem  nieczystym , najzupełniej odbiera 
jego doświadczeniom wszelkie znaczenie do
wodowe, a badania Nilssona - E hle jasno to  
wykazały, dając pewność niemal, że wynik  
doświadczeń Schiibelera w zupełnie inny 
sposób duje się wyjaśnić. Prof. N.-H. znał 
te badania i mówi o nich, dość zresztą ogól
nikowo, niezbijając ich sam nawet, a powo
łując się tylko (o ile sobie dobrze przypo
minam) w tej kw estyi na zdanie Semona, 
którego argum entów również jednak nie 
przytaczaj zresztą tu  teoretyczne rozważa
nia tego ostatniego nie mogą odgrywać ża
dnej roli. Najzupełniej w ięc podtrzymuję 
opinię, nie swoję zresztą, że badania Schii- 
belera powinny być usunięte z pomiędzy 
dowodów na korzyść dziedziczności cech na
bytych.

O ile „bezpodstawną i bałamutną" jest 
moja uwaga o m utacyi, będę mógł się prze
konać dopiero po ogłoszeniu przez prof. 
N.-H . przyrzeczonego artykułu w tej kw e
styi.

W a cła w  R oszkow ski.

KRONIKA NAUKOWA.

Nowa asteroida. 3 września roku ubie
głego Palisa odkrył z pomocą wielkiego re- 
fraktora obserwatoryum  wiedeńskiego nową 
planetę 12-ej w ielkości o charakterze w yjąt
kowym; zamiast bowiem ruchu wstecznego  
którym ożywione są asteroidy w sąsiedztwie 
opozycyi, a którego wartość dzienna osiąga

najwyżej m inutę we wznoszeniu prostem, 
nowa planeta posiada ruch prosty, a w do
datku o amplitudzie całkiem  anormalnej. 
Rzeczywiście, spostrzeżenia, poczynione 4 
października w W iedniu oraz w Kopenhadze 
przez Pechiilego, wykazały, że ruch dzienny 
dosięga -[- l m 58s we wznoszeniu prostem  
i — 34' w zboozeniu. Na nieszczęście zbli
żanie się pełni księżyca zmusiło do przer
wania spostrzeżeń na czas pewien, a gdy 
w dziesięć dni potem chciano ponownie do
konać pomiarów planety MT (taki jest sym 
bol planety, odkrytej przez Palisę), to oka
zało się, że niepodobna jej dostrzedz nawet 
z pomocą szkieł najpotężniejszych. Niemniej 
bezowocnemi okazały się poszukiwania foto
graficzne, które poczyniono z niezmierną 
starannością z pomocą wielkich lunet w H ei
delbergu i Greenwich. Palisa telegrafował 
do obserwatoryum w .Johannesburgu, ale 
i tam poszukiwania nie dały żadnego w yni
ku. W sąsiedztwie położenia, które zajmo
wać miała nowa planeta, nie można było  
dostrzedz żadnego ciała niebieskiego do 16 
wielkości włącznie. W obec tego musiano się 
zdecydować na zużytkowanie trzech jed y
nych pomiarów, które otrzymano i postano
wiono skorzystać z nich celem wyprowadze
nia kilku wniosków, dotycząoych rodzaju 
orbity tego mocno zagadkowego oiała niebies-* 
kiego. Pierwszą elipsę obliczył, o ile się 
zdaje, Pranz z Wrocławia. Znalazł on krzy
wą bardzo wydłużoną o okresie przeszło 
dwunastoletnim , ale wynik ten otrzymany 
metodami klasycznemi, był, zdaniem samego 
autora, bardzo niepewny wobec tego, że 
obserwacye, do niego użyte, pochodziły 
z czasów, przedzielonych zaledwie dobą. 
Idąo za radą profesora Zeusohnera, dwaj j e 
go uczniowie, Haynes i Pitm an, podjęli ten  
sam problemat, lecz użyli tym  razem m eto
dy no.vej obliczania orbity, podanej przez 
matematyka amerykańskiego dla przypadku, 
gdy obserwacye poohodzą z okresu czasu 
bardzo niewielkiego. Młodym astronomom  
powiodło się przedstawić w sposób bardzo 
zadowalający owe spostrzeżenia i wyprowa
dzić układ elem entów orbity, mocno różnią
cy się od tego, który był obliczył Franz, 
jak o tem można się przekonać z poniższej 
tablicy:

1 9L1,0

Elipsa
Eranza

Długość węzła 185°54' 
„ punktu  

przysłoneczn. 313°32'
Nachylenie 11°29'
Mimośród 0,815
Ruch średni 284"

Elipsa 
H aynesa 

i P itm ana
185° 30'

332° 29' 
8° i 5' 
0,435  

1 259"

Rzecz prosta, że ten ostatni wynik, otrzy
many przez astronomów amerykańskich pro-
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wadził do efem erydy całkiem  odmiennej od 
tych , któremi posługiwano się w pierw szych  
poszukiwaniach na kliszach. W obec tego  
uznano za pożądane powtórzenie poszukiwań, 
obrawszy za punkt wyjścia nowe dane, 
i tym  razem praca została uwieńczona po
wodzeniem . Z jednej strony, zdołano u to ż 
samić trzy obrazy planety, otrzym ane na 
płytkach w Greenwich 11 października, 
z drugiej zaś strony odkryto słabe jej ślady 
na kliszy zdjętej w Heidelbergu 17 paździer
nika. W reszcie telegram  z Johannesburga  
doniósł niedawno, że na kliszach z dnia 18 
października odnaleziono i wym ierzono obraz 
planety MT. Rozumie się samo przez się, 
że nowe te dane pozwolą wyprowadzić dla 
nowej planety układ elem entów  znacznie 
dokładniejszy. Z rachunków tym czasow ych, 
wykonanych z uw zględnieniem  obserwacyi 
z dnia 11 i 17 października, wynika, że pla
neta, odkryta przez Palisę, będzie miała pra
wie taką samę odległość punktu  przysłone- 
cznego, jak Bros, lecz że mimośród jej bę
dzie ze trzy razy w iększy, a okres obiegu  
czteroletni. Oto jest zestaw ienie elem entów, 
tą drogą otrzym anych:

Epoka przejścia przez punkt przysłonecz- 
ny: 1911, sierpień 29

1911

D ługość węzła
„ punktu przy- 

słonecznego  
N achylenie  
Mimośród 
Okres

185°33 '

337°19 '
10°47 '
0,538
4 ,115 lat.

We wrześniu 1911 roku planeta znajdowała 
się najbliżej słońca i musiała być w tym  
okresie gwiazdą 11-ej wielkości.

S. B.
(Rev. Scient.).

Zastosowanie ogniwa selenowego do fo- 
tometryi. Niejednokrotnie próbowano zasto
sować do budowy fotom etru znaną pow szech
nie czułość fotoelektryczną selenu, która 
ujawnia się w postaci zmian jego oporu

elektrycznego, rów noległych do zmian w  
oświetleniu. Jednakże zjawiska nadzwyczaj 
skomplikowane, zachodzące w selenie, un ie
możliwiały dotąd osiągnięcie celu. H. Pfund, 
w ogłoszonej niedawno rozprawie, bada te zja
wiska bardziej szczegółowo. W ykazuje on, 
że ogniwa selenowe, używane jako fotom e
try, mogą dawać wyniki woale dokładne, 
ale w takim tylko razie, jeżeli zostaną speł
nione warunki następujące: 1) używać trze
ba św iatła monochromatycznego; 2) należy 
przedewszystkiem  wykreślić dokładnie krzy
wą czułości; 3) insolacye należy rzucać au
tom atycznie, a same te insolacye muszą być 
krótkotrwałe. Prawo Talbota stosuje się 
w granicach doświadczeń do widma w idocz
nego w całej jego rozciągłości. Okolica 
częstości rozciąga się na 10 do 60 przerw  
na sekundę. Gdy chodzi o oświetlenia śred
nie w granicach natężeń od 1 do 18, zależ
ność pomiędzy energią padającą a odchyle
niami galwanom etru wyraża się wzorem w y
kładniczym. Pomiędzy X =  450 [X|A i X =  
650 odchylenia te są w przybliżeniu  
proporcyonalne do pierwiastków kwadrato
wych z energii, gdy tym czasem  pomiędzy 
X =  700 [J.[x a X =  830 [i|Ł są one propor
cyonalne do samej energii. Postać krzywej 
czułości zmienia się wraz z bezwzględnem  
natężeniem oświetlenia. Z drugiej strony, 
ogniwa selenowe, oświetlone słabo, są naj
bardziej czułe na światło żółto - zielonkawe, 
gdy tym czasem , oświetlone mocno, w yka
zują maximum czułości na św iatło czerwo
ne. Zjawiska te wyjaśniają różnice pom ię
dzy wynikami, jakie otrzym ywali różni b a
dacze, gdy chodziło o oznaczenie masimum  
czułości. W końcu swej rozprawy Pfund okre
śla warunki, w których z wszelkiem bezpie
czeństwem  stosować można ogniwa seleno
we do pomiarów natężenia światła białego.

S. B.

Ii. g. d. S.
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