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H. P O I N C A R E .

P R Z E S T R Z E Ń  I CZAS.

Jedną z przyczyn skłaniających mię 
do podjęcia nanowo zagadnień, któremi 
najczęściej się zajmowałem, jest prze
wrót wytworzony w ostatnich czasach 
w naszych poglądach na mechanikę. Czy 
pierwiastek względności, taki, jakim go 
pojmuje Lorentz, nie narzuci nam zupeł
nie nowego pojęcia przestrzeni i czasu 
i nie zmusi nas wskutek tego do porzu
cenia wniosków, które zdawały się już 
zdobytemi? Czy nie mówiliśmy, że ge- 
ometryę stworzył umysł z powodu do
świadczenia, zapewne, ale bez żadnego 
narzucania jej przez doświadczenie, tak, 
że z chwilą, gdy jest już utworzona, znaj
duje się poza wszelkiem sprawdzaniem, 
jest poza wszelkiemi nowemi atakami 
doświadczenia? a jednak czy doświadcze
nia, na których się opiera nowa mecha
nika, nie zachwiały się napozór? Chcąc 
wyjaśnić sobie, co należy o tem myśleć, 
muszę w krótkości przypomnieć kilka

zasadniczych pojęć, które starałem się 
! uwydatnić w moich poprzednich pra

cach.
Odrzucę przedewszystkiem pojęcie pe

wnego domniemanego znaczenia prze
strzeni, umieszczającego nasze wrażenia 
w gotowej już przestrzeni, której poję
cie istniałoby przed wszelkiem doświad
czeniem i która przed wszelkiem do
świadczeniem miałaby wszystkie własno
ści przestrzeni geometrycznej. Czem jest 
istotnie to domniemane znaczenie prze
strzeni? Chcąc wiedzieć, czy jakieś zwie
rzę je posiada, jakie uczynimy doświad
czenie? Oto w jego sąsiedztwie położy
my przedmioty, których ono pożąda 
i zwrócimy uwagę, czy też potrafi ono 
wykonać bez wahania ruchy, pozwalające 
dosięgnąć tych przedmiotów. A po czem 
wnioskujemy, że inni ludzie są obdarze
ni tem samem pojęciem przestrzeni? oto 
po tem, że oni również są zdolni do skur
czenia muskułów, pozwalającego dosię
gnąć przedmiotów, których obecność jest 
im ujawniona przez pewne wrażenia. Cóż 
więcej zawiera stwierdzenie pojęcia prze
strzeni w naszej własnej świadomości? 
Tu jeszcze wobec różnorodnych wrażeń 
wiemy, że moglibyśmy wykonywać ru
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chy, pozwalające dosięgnąć przedmiotów, 
uważanych przez nas za przyczynę tych 
wrażeń, i tym sposobem wpłynąć na ich 
zniknięcie lub uczynić je silniejszemi; 
jedyna różnica polega na tern, że, aby to 
widzieć, nie potrzebujemy istotnie wyko
nywać tych ruchów, wystarczy, abyśmy 
je sobie wyobrazili. Owo pojęcie prze
strzeni, którego umysł nasz nie mógłby 
wyrazić, mogłoby jedynie być nie wiem 
jaką siłą, spoczywającą na dnie podświa
domości i wtedy siła ta mogłaby jedynie 
nam być znana na zasadzie wywołanych 
przez nią czynów. Czynami temi są wła
śnie ruchy, o których mówiłem. Pojęcie 
przestrzeni sprowadza się więc do stałe
go kojarzenia pewnych wrażeń i pewnych 
ruchów lub też do wyobrażenia sobie 
tych ruchów; (czyż potrzeba dla uniknię
cia dwuznaczności ciągle powstającej po
nawiania przeze mnie wyjaśnień, powtó
rzyć raz jeszcze, że rozumiem przez to 
nie wyobrażenie tych ruchów w prze
strzeni, lecz wyobrażenie towarzyszących 
im wrażeń)?

A teraz dlaczego i w jakim stopniu 
przestrzeń jest względna? Jasnem jest, 
że jeżeliby wszystkie otaczające nas 
przedmioty i nasze własne ciało, zarówno 
jak i przyrządy miernicze, były przenie
sione do innej części przestrzeni, a ich 
wzajemne odległościby się nie zmieniły, 
nie zauważylibyśmy tego i to właśnie 
zachodzi, ponieważ, niedomyślając się te
go, jesteśmy porwani przez ruch Ziemi. 
Gdyby wszystkie przedmioty były po
większone w tym samym stosunku i gdy
byśmy użyli wtedy naszych przyrządów 
mierniczych, również nie zauważylibyśmy 
tego. A więc nietylko nie możemy znać 
bezwzględnego położenia jakiegoś przed
miotu w przestrzeni, tak, że określenie 
„bezwzględne położenie przedmiotu" nie 
ma zupełnie znaczenia i należy jedynie 
mówić o jego położeniu względem innych 
przedmiotów. Określenie „bezwzględna 
wielkość przedmiotu“, „bezwzględna od
ległość między dwoma przedmiotami", 
nie ma żadnego znaczenia, należy jedy
nie mówić o stosunku dwu wielkości, 
o stosunku dwu odległości. Lecz nie- 
dość na tem; przypuśćmy, że wrszystkie

przedmioty są odkształcone według pe
wnego prawa, bardziej złożonego od po
przednich, według jakiegokolwiekbądź 
prawa i że jednocześnie wszystkie nasze 
przyrządy miernicze są odkształcone we
dług tego samego prawa, tego również 
nie moglibyśmy zauważyć, tak, że prze
strzeń jest jeszcze daleko bardziej względ
na, niż się zazwyczaj przypuszcza. Mo
żemy jedynie zauważyć zmiany postaci 
przedmiotów, różne od współczesnych 
zmian postaci naszych przyrządów mier
niczych.

Nasze przyrządy miernicze są ciałami 
stałemi lub też składają się z kilku ciał 
stałych ruchomych względem siebie i któ
rych względne przesunięcia są oznaczo
ne przez znaki umieszczone na tych cia
łach, wskazówki poruszające się na wy- 
cechowanych skalach. Odczytując te da
ne, posługujemy się przyrządem. Wie
my zatem, czy nasz przyrząd poruszył 
się. lub nie poruszył jako bryła niezmien
na, ponieważ wtedy wskazania, o któ
rych mowa, nie zmieniły się. W na
szych przyrządach używa się również 
lunet, przez które patrzymy, tak, że rzec 
można, promień świetlny jest również 
jednym z naszych przyrządów.

Czy nasza intuicyą przestrzeni powie 
nam o tem coś więcej? Widzieliśmy, że 
sprowadza się ona do stałego kojarzenia 
pewnych wrażeń i pewnych ruchów. To 
znaczy, że członki, któremi wykonywa
my te ruchy, odgrywają również niejako 
rolę przyrządów mierniczych. Przyrządy 
te, mniej dokładne od przyrządów uczo
nego, wystarczają nam w życiu codzien- 
nem i z ich właśnie pomocą dziecko 
i człowiek pierwotny zmierzyli przestrzeń, 
lub raczej stworzyli sobie przestrzeń, wy
starczającą im w ich życiu codziennem. 
Nasze ciało jest naszym pierwszym przy
rządem mierniczym; podobnie jak inne, 
składa się z kilku części stałych rucho
mych względem siebie i pewne wraże
nia mówią nam o względnych porusze
niach tych części, tak, że podobnie jak 
z przyrządami sztucznemi, wiemy, czy 
nasze ciało się poruszyło jako bryła nie
zmienna. Jednem słowem, nasze przy
rządy, te, które dziecko zawdzięcza przy
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rodzie, te, które uczony zawdzięcza swe
mu umysłowi, posiadają jako zasadnicze 
składniki bryłę stałą i promień świetlny.

Czy w tych warunkach przestrzeń po
siada własności geometryczno, niezależ
ne od przyrządów, służących do jej po
miaru? Może, jak powiedzieliśmy, uledz 
jakiemukolwiekbądź odkształceniu, choć 
my nic o tem wiedzieć nie będziemy, je
żeli nasze przyrządy również mu ulegną. 
W rzeczywistości jest więc bezpostacio
wa, jest postacią rozlazłą, niesztywną, 
mogącą do wszystkiego być zastosowaną; 
niema osobistych własności; zajmować 
się geometryą, to jest badać własności 
naszych przyrządów czyli brył stałych.

Lecz w takim razie, ponieważ nasze 
przyrządy są niedoskonałe, geometryą 
musiałaby się zmieniać za każdym ra
zem, gdy się one udoskonalają; konstruk
torzy powinni módz napisać w swoich 
katalogach: dostarczam przestrzeni zna
cznie lepszej, aniżeli moi konkurenci, da
leko prostszej, daleko wygodniejszej, da
leko wykwintniejszej. Wiemy, że tak 
nie jest; chciałoby się powiedzieć, że ge- 
ometrya jest nauką własności, które mia
łyby przyrządy, gdyby były doskonałe. 
Lecz w takim razie należałoby wiedzieć, 
co to jest przyrząd doskonały, a tego 
nie wiemy, ponieważ takich przyrządów 
niema i że moglibyśmy jedynie określić 
przyrząd idealny zapomocą geometryi, co 
stanowi błędne koło. Mówimy zatem, że 
geometryą jest to nauka o zespole praw, 
mało się różniących od tych, którym 
istotnie podlegają nasze przyrządy, lecz 
daleko prostszych, praw, które istotnie 
nie rządzą żadnym przedmiotem przyro
dzonym, lecz które pojąć można rozu
mem. W tem znaczeniu geometryą jest 
umową, rodzajem ryczałtowego rachun
ku pomiędzy naszem zamiłowaniem pro
stoty a pragnieniem nieoddalania się 
zbytniego od tego, czego nas uczą nasze 
przyrządy. Owa umowa określa jedno
cześnie przestrzeń i przyrząd doskonały.

To, co powiedzieliśmy o przestrzeni, sto
suje się do czasu; nie chcę wam tu mó
wić o czasie takim, jakim go pojmują 
uczniowie Bergsona, o tem trwaniu, któ
re, niebędąc bynajmniej czystą ilością,

wolną od wszelkiej jakości, jest niejako 
samą tylko jakością i której różne czę
ści, przenikające się zresztą częściowo, 
jakościowo różnią się jedne od drugich. 
Owo trwanie nie mogło być przyrządem 
dla uczonego, mogło odgrywać tę rolę 
jedynie uległszy głębokiej przemianie, 
„sprzestrzeniając się“ (se spatialisant), 
jak mówi Bergson. Trzeba było istotnie, 
aby się dawało mierzyć to, co się nie 
daje zmierzyć, nie może być przedmio
tem nauki. Otóż czas dający się mierzyć 
jest również zasadniczo względny. Gdy
by wszystkie zjawiska odbywały się wol
niej i gdyby tak samo rzecz się miała 
z naszemi zegarami, nie zauważylibyśmy 
tego i to niezależnie od tego, jakieby było 
prawo tego zwolnienia, byleby tylko było 
to samo dla wszystkich rodzajów zjawisk 
i dla wszystkich zegarów. Własności 
czasu są więc jedynie własnościami ze
garów, tak, jak własności przestrzeni są 
jedynie własnościami przyrządów mier
niczych.

Niedość na tem; czas psychologiczny, 
trwanie bergsonowskie, z którego wy
szedł czas uczonego, służy do uporząd
kowania zjawisk, odbywających się w tej 
samej świadomości; nie jest w stanie 
uporządkować dwu zjawisk psychologicz
nych, odbywających się w dwu różnych 
świadomościach lub a fortiori dwu zja
wisk fizycznych. Jedno zdarzenie zacho
dzi na Ziemi, drugie na Syryuszu, w ja
ki sposób dowiemy się, czy pierwsze po
przedza drugie, czy jest mu współczesne, 
czy też po niem następuje? uczynić to 
możemy jedynie na podstawie umowy.

Można jednak rozpatrywać względność 
czasu i przestrzeni z zupełnie odmienne
go punktu widzenia. Rozpatrzmy prawa, 
którym podlega świat; można je wyrazić 
przez równania różniczkowe; stwierdza
my, że owe równania nie zmieniają się, 
jeżeli się zmieni prostokątne osi współ
rzędnych, pozostawiając je stałemi; ró
wnież jeżeli się zmieni początek czasu, 
lub jeżeli się zastąpi stałe osi prostokąt
ne, przez osi prostokątne ruchome, lecz 
których ruch jest unoszeniem się prosto- 
linijnem i jednostajnem. Niech mi bę
dzie wolno nazwać względność „psycho
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logiczną" jeżeli jest rozpatrywana z pier
wszego punktu widzenia i „fizyczną", 
gdy ją rozpatrujemy z drugiego punktu 
widzenia. Widać odrazu, że względność 
fizyczna jest daleko bardziej ograniczona 
od względności psychologicznej. Mówili
śmy naprzykład, że nicby się nie zmie
niło, gdyby się pomnożyło wszystkie dłu
gości przez tę samę stałą, byleby tylko 
mnożenie stosowało się jednocześnie do 
wszystkich przedmiotów i wszystkich 
przyrządów; otóż, jeżeli pomnoży my wszy
stkie spółrzędne przez jednę i tę samę 
stałą, to jest rzeczą możliwą, że zmienią 
się nasze równania różniczkowe. Byłyby 
zmienione, gdyby się sprowadziło układ 
do osi ruchomych obracających się, po
nieważ trzebaby do niego wprowadzić 
siłę odśrodkową zwykłą i silę odśrodko
wą złożoną; w ten sposób doświadczenie 
Poucaulta mogło wykazać ruch obroto
wy Ziemi. Jest w tem coś rażącego nie
co nasze pojęcia względności przestrzeni, 
oparte na względności psychologicznej 
i ów rozdźwięk zdawał się być kłopotli
wym dla wielu filozofów.

Zbadajmy sprawę trochę bliżej. Wszy
stkie części świata są związane i jakkol
wiek daleko znajduje się Syryusz, nie 
jest on bez wpływu na to, co u nas się 
dzieje. Jeżeli więc chcemy napisać ró
wnania różniczkowe, rządzące światem, 
równania te albo będą niedokładne, albo 
będą musiały zależeć od stanu całego 
świata. Nie będzie jednego układu ró
wnań dla świata ziemskiego, a drugiego 
dla świata Syryusza, będzie jeden stosu
jący się do całego wszechświata.

Otóż my nie badamy bezpośrednio ró
wnań różniczkowych, badamy równania 
skończone, które są bezpośrednim wyra
zem zjawisk, mogących być badanemi 
i z których wyprowadzamy przez różni
czkowanie równania różniczkowe. Ró
wnania różniczkowe nie zmieniają się, 
gdy się zmieni osi jednym ze wspomnia
nych sposobów, lecz rzecz się ma inaczej 
z równaniami skończonemi; zmiana osi 
zmusiłaby nas istotnie do zmiany sta
łych całkowania. Zasada względności nie 
stosuje się więc do równań skończonych

bezpośrednio badanych, lecz do równań 
różniczkowych.

W taki więc sposób można przejść od 
równań skończonych do równań różnicz
kowych, których są całkami; trzeba znać 
kilka poszczególnych całek, różniących 
się pomiędzy sobą wartościami przypisy- 
wanemi stałym całkowania, następnie 
odrzucić te stałe przez różniczkowanie; 
jedno tylko z tych rozwiązań jest urze
czywistnione w przyrodzie, chociaż jest 
nieskończenie wiele innych możliwych; 
dla układania równań różniczkowych trze
baby znać nietylko urzeczywistnione roz
wiązanie, lecz i wszystkie te, które są 
możliwe.

Otóż, jeżeli mamy jeden tylko układ 
praw dotyczących całego świata, badanie 
da nam jedno jedyne rozwiązanie, to, 
które jest urzeczywistnione, gdyż świat 
jest wydany w jednym tylko egzempla
rzu. I na tem polega pierwsza trudność.

Poza tem wobec psychologicznej względ
ności przestrzeni możemy badać jedynie 
to, co nasze przyrządy mogą zmierzyć; 
dadzą nam naprzykład odległości gwiazd 
lub różnych ciał, które mamy do bada
nia; nie dadzą nam ich współrzędnych 
w stosunku do osi stałych lub rucho
mych, mających istnienie czysto kon- 
wencyonalne. Jeżeli nasze równania za
wierają te współrzędne, to wskutek przy. 
puszczenia, które może być wygodne, 
lecz które jest jedynie przypuszczeniem; 
jeżeli chcemy, aby nasze równania bez
pośrednio wyrażały to, co my badamy, 
trzeba będzie, aby odległości znajdowały 
się pomiędzy naszemi zmiennemi nieza- 
leżnemi i wtedy inne zmienne znikną sa
me przez się. Będzie to nasza zasada 
względności, lecz nie ma już ona żadne
go znaczenia; znaczy to tylko, żeśmy 
wprowadzili do naszych równań zmienne 
pomocnicze, pasorzytnicze, nieprzedsta- 
wiające nic namacalnego i że można je 
usunąć.

Trudności te znikną, jeżeli nie zależy 
na bezwzględnej ścisłości. Różne części 
świata są związane, lecz w razie znacz
nego oddalenia, działanie tak jest słabe, 
że mamy prawo na nie nie zważać, i wte
dy nasze równania rozłożą się na oddziel-
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ne układy, z których jeden będzie się 
ściągał do samego świata ziemskiego, 
drugi do świata słonecznego, inny do 
świata Syryusza, lab nawet do światów 
bezporównania mniejszych, takich np. 
jak nasz stół laboratoryjny.

I  wtedy staje się już nieprawdziwem 
twierdzenie, że świat odbity jest w je 
dnym tylko egzemplarzu; może być dużo 
stołów w jednem laboratoryum; można 
będzie nanowo rozpocząć dane doświad
czenie, zmieniając jego warunki; pozna
my już nie jedno jedyne rozwiązanie, 
jedyne jakie byłoby urzeczywistnione, 
lecz wielką liczbę możliwych rozwiązań 
i łatwo będzie przejść od równań skoń
czonych do równań różniczkowych.

Skądinąd poznamy nietylko wzajemne 
odległości różnych ciał jednego z tych 
małych światów, lecz ich odległości od 
ciał sąsiednich małych światów. Może
my urządzić się w ten sposób, aby tylko 
te ostatnie odległości się zmieniły, gdy 
tymczasem pierwsze pozostaną stałe. Bę
dzie wtedy tak, jak gdybyśmy zmienili 
osi, do których się odnosił pierwszy mały 
światek. Gwiazdy zbyt są oddalone, aby 
wT znacznym stopniu działać na naszę 
kulę ziemską, lecz widzimy je i skutkiem 
tego możemy odnosić kulę ziemską do 
osi związanych z temi gwiazdami; mamy 
możność zmierzenia jednocześnie wzaje
mnych odległości ciał ziemskich i współ
rzędnych tych ciał w stosunku do ukła
du osi obcego względem świata ziem
skiego. Zasada względności nabiera wte
dy pewnego znaczenia: staje się spraw
dzalną.

Zauważmy jednak, że doszliśmy do te
go rezultatu jedynie przez zaniedbanie 
pewnych działań i mimo to nie uważamy 
naszej zasady jedynie za przybliżoną; 
przypisujemy jej wartość bezwzględną; 
istotnie, widząc, że pozostaje ona praw
dziwą jakakolwiek byłaby odległość na
szych małych światków, zgadzamy się 
na powiedzenie, że jest ona prawdziwą 
dla dokładnych równań wszechświata; 
zgoda ta nigdy nam nie będzie wzięta 
za złe, gdyż stosowana do całego wszech
świata, zasada ta sprawdzić się nie daje. ,

Wrócimy teraz do przypadku, o któ
rym dopiero co mówiliśmy: Pewien układ 
odnosi się to do stafych osi, to do osi 
obracających się; czy zmienią się rządzą
ce nim równania? Tak, odpowiada me
chanika zwykła; czy to słuszne? To, co 
ńiy badamy, to nie są współrzędne ciał, 
to są ich wzajemne odległości; mogliby
śmy się więc postarać o ułożenie równań, 
rządzących temi odległościami, rugując 
inne ilości, będące jedynie zmiennemi pa- 
sorzytniczemi i nieprzystępne dla obser- 
wacyi. Rugowanie to jest zawsze możli
we, tylko że z zachowaniem współrzęd
nych idziemy do równań różniczkowych 
drugiego rzędu, równania zaś, które 
otrzymujemy po wyrugowaniu tego wszy
stkiego, co nie podlega obserwacyi, będą 
trzeciego rzędu, tak, że pozostawią miej
sce dla większej liczby możliwości. W ten 
sposób zasada względności stosować się 
będzie jeszcze do tego przypadku; gdy 
przejdziemy od osi stałych do osi obra
cających się, owe równania trzeciego rzę
du nie zmienią się. Co się zmieni, to ró
wnania drugiego rzędu, określające współ
rzędne; otóż te są niejako całkami pierw
szych i gdy we wszystkich całkach ró
wnań różniczkowych istnieje stała całko
wania, właśnie ta stała nie pozostaje tą 
samą, gdy się przechodzi od osi stałych 
do osi obracających się. Lecz poniewraż 
wyobrażamy sobie nasz układ jako zu
pełnie odosobniony w przestrzeni, patrzy
my nań jako na cały wszechświat, nie 
mamy sposobu dowiedzenia się, czy się 
on obraca; a zatem równania trzeciego 
rzędu wyrażają to, co obserwujemy.

Zamiast obserwować cały wszechświat, 
rozpatrzymy teraz nasze oddzielne małe 
światy niedziałające na siebie, lecz wi
doczne jedne dla drugich; jeżeli jeden 
z tych światów obraca się, zobaczymy, 
że się on obraca; zobaczymy, że wartość 
jaką należy przypisać stałej, o której 
przed chwilą mówiliśmy, zależy od pręd
kości obrotu i w ten sposób będzie uspra
wiedliwiona umowa zazwyczaj przyjmo
wana przez mechaników.

Widzimy więc, jakie jest znaczenie za
sady względności fizycznej; nie jest już 

j ona prostą umową; jest sprawdzalna
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i wskutek tego mogłaby nie być spraw
dzona; jest to prawda doświadczalna, 
a jakież jest znaczenie tej prawdy? Ła
two je wyprowadzić z poprzednich roz
ważań; wyraża ona, że wzajemne działa
nie dwu ciał dąży do zera, kiedy owe 
dwa ciąia oddalają się nieskończenie je
dno od drugiego; wyraża ona, że dwa 
odległe światy zachowują się, jak gdyby 
były niezależne; i lepiej się rozumie dla
czego zasada względności fizycznej jest 
mniej rozciągła, aniżeli zasada względ
ności psychologicznej; nie jest to już ko
nieczność zależna od samej istoty nasze
go umysłu; jest to prawda doświadczal
na, której doświadczenie narzuca gra
nice.

Ta zasada względności fizycznej może 
służyć do określenia przestrzeni; dostar
cza nam niejako nowego przyrządu mier
niczego. Wytłumaczę się jaśniej: w jaki 
sposób bryła stała mogła nam służyć do 
mierzenia, a raczej do budowania prze
strzeni? Oto, przenosząc bryłę stałą 
z jednego położenia w drugie, widzieli
śmy, że można było przykładać ją na
przód do jednej figury, następnie do dru
giej i zgodziliśmy się uważać te dwie 
figury za równe. Z tej umowy powstała 
geometryą. Każdemu możliwemu poru
szeniu bryły stałej odpowiadała tedy 
przemiana przestrzeni samej w sobie, 
bez zmiany postaci i wielkości figur, ge- 
ometrya jest więc tylko znajomością wza
jemnych stosunków tych przemian, lub 
posługując się językiem matematycznym, 
badaniem budowy grupy utworzonej przez 
te przemiany, to jest grupy ruchów brył 
stałych.

Wobec tego zjawia się nowa grupa, 
grupa przemian, niezmieniających na
szych równań różniczkowych, zjawia się 
nowy sposób określenia równości dwu 
figur; nie będziemy już mówili: dwie fi
gury są równe, kiedy ta sama bryła stała 
może być dostosowana do jednej i do 
drugiej; powiemy: dwie figury są równe, 
gdy ten sam układ mechaniczny, dosta
tecznie daleki od sąsiednich układów, 
żeby go można było uważać za odosob
niony, umieszczony początkowo w ten 
sposób, aby jego różne punkty materyal-

ne odtwarzały pierwszą figurę, a następ' 
nie w ten sposób, aby odtwarzały drugą, 
zachowują się w ten sam sposób.

Czy te dwa pojęcia zasadniczo różnią 
się pomiędzy sobą? Nie, bryła stała 
przyjmuje swą postać pod wpływem wza
jemnego przyciągania i odpychania ró
żnych jej cząsteczek; i ten układ sił mu
si być w równowadze. Określić prze
strzeń w ten sposób, że bryła stała za
chowuje swą postać, gdy się ją porusza, 
to znaczy określić ją w ten sposób, żeby 
równania równowagi tego ciała nie ule
gły zmianie wskutek zmiany osi, otóż 
owe równania równowagi są jedynie wy
padkiem poszczególnym ogólnych równań 
dynamiki, które, odpowiednio do zasady 
względności fizycznej, nie powinny być 
zmienione przez tę zmianę osi.

Bryła stała jest tylko układem mecha
nicznym; jedyna różnica pomiędzy na- 
szem dawnem określeniem przestrzeni 
a nowem, jest taka, że jest to szersze 
określenie w tem znaczeniu, że pozwala 
zastąpić bryłę stałą przez jakikolwiek 
inny układ mechaniczny. Poza tem no
wa umowa nie określa jedynie przestrze
ni, określa czas. Uczy nas, co to są dwie 
jednoczesne chwile, co to są dwa jedno
czesne czasy, lub też czas dwa razy więk
szy od drugiego.

Ostatnia uwaga: zasada względności 
fizycznej, jak powiedzieliśmy, jest fak
tem doświadczalnym z tego samego ty
tułu co własności brył stałych przyrodzo
nych; jako taka, może podlegać ciągłe
mu sprawdzaniu; geometryą powinna uni
kać tego sprawdzania, w tym celu trze
ba, aby znów stała się umową, żeby za
sada względności była uważana za umo
wę; mówiliśmy, jakie jest jej znaczenie 
doświadczalne, wyraża ona, że wzajemne 
działanie dwu układów bardzo odległych 
dąży do zera, gdy ich odległość nieskoń
czenie. się powiększa. Doświadczenie uczy 
nas, że jest to mniej więcej prawdziwe, 
nie może nas pouczyć, że jest to zupeł
ną prawdą, ponieważ odległość dwu ukła
dów pozostanie zawsze skończoną. Lecz 
nic nam nie przeszkadza przypuszczać, 
że jest to zupełną prawdą; nicby nam 
nie szkodziło, nawet, gdyby doświadczę-
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nie zasadzie pozornie przeczyło. Przy
puśćmy, że wzajemne działanie, zmniej
szywszy się, gdy zwiększamy oddalenie, 
zaczęło następnie wzrastać; nicby nam 
nie przeszkadzało przypuścić, że w razie 
jeszcze większej odległości znówby się 
zmniejszyło, ażeby ostatecznie dążyć do 
zera. Tylko wtedy zasada przedstawia 
się nam jako umowa, co ją  zabezpiecza 
od doświadczenia. Jest to umowa, pod
sunięta nam przez doświadczenie, lecz 
którą przyjmujemy dobrowolnie.

Jakaż więc jest rewolucya, którą za
wdzięczamy najświeższym postępom fi
zyki? Zasada względności, w swojej da
wnej postaci, musiała być porzucona, za
stąpiła ją  zasada względności Lorentza. 
Przemiany „grupy Lorentza11 nie zmie
niają równań różniczkowych dynamiki. 
Jeżeli przypuścimy, że układ odnosi się 
już nie do osi stałych, lecz do osi oży
wionych ruchem postępowym, należy 
przyjąć, że wszystkie ciała ulegają zmia
nie, że kula naprzykład zmienia się w elip
soid, którego oś mniejsza jest równole 
gta do ruchu postępowego osi; weźmy 
dwu badaczów, z pomiędzy których pier
wszy będzie połączony z osiami stalemi, 
drugi z ruchomemi, lecz obadwaj przy
puszczają, że się znajdują w spoczynku. 
Nietylko taka figura, jaką pierwszy ba
dacz uważa za kulę, przedstawi się dru
giemu jako elipsoid; dwa wydarzenia, 
które pierwszy uważać będzie za jedno
czesne, nie będą jednoczesuemi dla dru
giego.

Wszystko się odbywa, jakgdyby czas 
był czwartym wymiarem przestrzeni i jak  
gdyby przestrzeń o czterech wymiarach, 
wynikająca z połączenia zwykłej prze
strzeni z czasem, mogła się obracać nie
tylko dokoła osi zwykłej przestrzeni, tak, 
ażeby czas nie uległ zmianie, lecz dokoła 
jakiej kol wiekbądź osi. Ażeby porówna
nie było matematycznie ścisłem, należa
łoby przypisać wartości czysto urojone 
tej czwartej współrzędnej przestrzeni; 
cztery współrzędne jednego punktu n a 
szej nowej przestrzeni byłyby nie x , y , 
z i t, lecz x, y t z i t V—i. Lecz nie na
legam: najważniejsze jest, żeby zauwa
żyć, że w nowem pojęciu przestrzeń

i czas nie są to już dwie istoty całkowi
cie odrębne i które możnaby rozważać 
oddzielnie, lecz dwie części jednej cało
ści i to dwie części niejako ściśle sple
cione, tak, że nie byłoby łatwo je roz
dzielić.

Inna uwaga: starałem się dawniej okre
ślić stosunek dwu wydarzeń, które za
szły w dwu różnych miejscach, mówiąc, 
że jedno będzie poprzedzało drugie, j e 
żeli może być uważane za przyczynę dru
giego. To określenie staje się niedosta- 
tecznem; w tej nowej mechanice niema' 
skutku, następującego natychmiastowo; 
największą prędkością przenoszenia jest 
prędkość światła, w tych warunkach mo
że się zdarzyć, że wydarzenie A nie bę
dzie mogło być (wobec samego rozważa
nia przestrzeni i czasu) ani skutkiem, 
ani przyczyną zdarzenia B, jeżeli odle
głość miejsc, gdzie się odbywają, jest 
taka, żeby światło nie mogło się prze
nieść w potrzebnym czasie ani z nvej- 
sca B na miejsce A, ani z miejsca A na 
miejsce B.

Jakież będzie nasze stanowisko wobec 
tych nowych pojęć? Czy będziemy zmu
szeni zmienić nasze wnioski? Z pewno
ścią nie: przyjęliśmy pewną umowę, gdyż 
wydawała się wygodną i mówiliśmy, że 
nic nie będzie mogło nas zmusić do jej 
porzucenia. Dziś niektórzy fizycy chcą 
przyjąć nową umowę. Nie dlatego, żeby 
byli do tego zmuszeni; jedynie uważają 
tę nową umowę za wygodniejszą, oto 
wszystko; ci zaś, którzy nie są tego zda
nia, mogą z całą słusznością zachować 
dawniejszą, aby nie zakłócać swoich da
wnych przyzwyczajeń. Między nami mó
wiąc, zdaje mi się, że długo jeszcze czy
nić to będą. , \ 0  '

Tłum. H. G.
    O- t®

v' s
S L O W  KILKA O S T A Ł O SC I RAS 

LUDZKICH.

Od dłuższego już czasu głuche wieści 
głosiły, że na ziemi amerykańskiej od
bywa się ważny w swoich następstwach
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i dla rozwoju dalszych badań antropolo
gicznych mogący mieć epokowe znacze
nie proces zanikania dawnych i tworze
nia się nowych cech rasowych. Co pe
wien czas mówiono o odkryciu niezna
nych pierwej faktów, mających nibyto 
stwierdzać, że uchodzące dotychczas za 
najmniej zmienne właściwości rasowe 
człowieka, już w ciągu jednego pokole
nia mogą uledz bardzo znacznej zmianie. 
Podobne pogłoski zwracały na się bacz
ną uwagę antropologów europejskich, bo 
sprawdzenie się ich byłoby równoznacz
ne z obaleniem wszystkich głoszonych 
teoryj o stałości typów rasowych, wo
góle musiałoby to spowodować całkowi
tą przemianę w poglądach dzisiejszej an
tropografii. Nic dziwnego, że niedawno 
wydana rozprawa prof. Boasa x), rozpa
trująca tę sprawę, została przyjęta z nie
zwykle wielkiem zainteresowaniem, ja 
kiego dostępuje tylko niewiele książek. 
Boas podaje tutaj zwięzłe sprawozdanie, 
ilustrowane licznemi tablicami pomiarów, 
ze swoich badań przeprowadzonych nad 
wychodźcami europejskimi, obecnie za
mieszkującymi Nowy Jork. Mają one 
stwierdzać, że między przybyszami, uro
dzonymi jeszcze w kraju rodzinnym a ich 
dziećmi, przybyłemi na świat już na zie
mi amerykańskiej, zauważyć się dają wy
bitne różnice, dowodzące, że pobyt rodzi
ców chociażby przez krótki czas wśród 
zmienionych warunków życia pozostawia

*) Changes in  B odily  F orm  o f  D escendants j 

of Im m igran ts. W ash ing ton  191). G overnem ent [ 
Office.

wybitny wpływ na fizycznych właściwo
ściach ich potomków. Z temi rezultata
mi rozprawy d-ra Boasa chcielibyśmy 
zapoznać i czytelników Wszechświata, 
bo mają one nietylko lokalne, ale i ogól
no naukowe znaczenie. By jednak nie 
wdawać się tutaj w szczegóły, podamy 
jedynie najważniejsze wyniki, zacytuje
my najcharakterystyczniejsze pomiary 
kierując się głównie sprawozdaniem p. 
Fehlingera 1), gdzie uwzględnione zostały 
rezultaty rzeczywiście najbardziej uwagi 
godne.

Dr. Boas przeprowadził swoje badania 
nad wzrostem, ciężarem ciała, długością 
i szerokością głowy, szerokością twarzy 
i barwą włosów. Jedynie w barwie wło
sów niemożna było zauważyć żadnej ró
żnicy między nowo przybyłymi z Europy 
emigrantami a dziećmi dawmiejszych wy
chodźców tej samej narodowości, urodzo- 
nemi już w Ameryce. Natomiast indeks 
czaszkowy, uchodzący za najstalszą ce
chę rasową, pod wpływem nowych wa
runków życiowych uległ bardzo silnej 
zmianie. Zmianę tę najlepiej uwydatni 
nam załączona niżej tabelka, gdzie zgru
powane obok siebie zostały pomiary, 
przeprowadzone z jednej strony na na
rodzie najbardziej długogłowym, t. j. na 
Sycylijczykach, z drugiej strony na sil
nie krótkogłowych wschodnio - europej
skich Żydach.

*) H. E ehlinger. V eranderungen der K orper- 
form  der .Nachkommon der E inw anderer in  den 
V erein ig ten  S taa ten  von Am erika. Politisch-A n- 
thropo!ogische R evue 1911. Tom X, zesz. 8.

R O D Z A J
W iE K  (w latach) 5 6
Ż ydzi obco urodzeni 85,0 84,1

„ urodzeni w  A m eryce 83,0 84,1
Sycylijczycy  „ „ 79,6 80,8

„ obco urodzeni 80,8 79,6
W IE R  (w  la tach) 13 14
Ż yd zi obco urodzeni 84,0 84,1

„ urodzeni w  A m eryce 82,3 82,0
Sycylijczycy  „ „ 80,7 79,0

„ obco urodzeni 79,4 78,9
R O

W IE K  (w la tach ) 4 5
Ż ydzi obco urodzeni 87,0 85,7

„ urodzeni w A m eryce 85,5 83,1
Sycylijczycy  „ „ 80,6 80,6

„ obco urodzeni 77,0 79,6
W IE K  (w  la tach) 12 13
Ż ydzi obco narodzeni 84,4 85,1

„ w  A m eryce uredzen i 82,3 81,7
Sycylijczycy  „ „ 80,3 81,1

„ obco urodzeni 78,3 77,8

M Ę S
7

84.0
83.1 
80,8 
79,9
15

84.1 
81,7 
81,0 
78,6

84.3 
83,0
80.4
78.6 
16

83.7
81.5 
79,2 
76,9

D Z A J  Z E N S
6

85.1 
82,8 
82,0
80.2 
14
83.6
81.7 
80,6 
78,9

7
85,4
83.6
81.7 
80,0
15

83.8 
82,7 
80,0 
79,0

K I.
9

84.9
82.3 
80,2
78.9 
17

83.0
80.9
76.0
76.5
K I
8

84.8
82.6
80.5
78.9 

16
83.6 
82,5 
84,2
78.4

10
84,6
82.5 
80,2 
80,2 
18

83.0
79.6
80.0
77.2

9
84.3
82.6 
81,1
79.6 
17

84.1 
80,0
78.7
78.2

11
84.5
82.3
81.3
79.8 
19

82.9 
82,0

78.2

10
84.4 
83,1
80.3
79.8 

18 i
83.6
82.3
80.3
77.8

12
84.6
82.3
81.6
78.3 
20 

83,0
81.4
81.5 
77,7

11
85.2 
82,7 
80,6
79.2 
wyżej

i wyżej
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Tabliczka powyższa wskazuje, że mię
dzy dziećmi pochodzenia jeszcze europej
skiego a już amerykańskiego zachodzi 
w indeksie czaszkowym bardzo znacz
na różnica, która zdaje się zdążać do na
dania narodom dlugogłowym cech bar
dziej krótkogłowych i naodwrót, stara 
się więc je  w ten sposób rasowo do sie
bie zbliżyć i stworzyć jeden odrębny, 
amerykański typ rasowy. Specyalnie za
stanawiający jest tutaj fakt, że do tego 
według d-ra Boasa potrzeba tylko bar
dzo krótkiego czasu, tak krótkiego, że 
zdaje się to niemal nieprawdopodobnem, 
by w ciągu ledwie kilkunastu lat nowe 
warunki przyrodzone, chociażby najbar
dziej odmienne, zdołały wywrzeć tak sil
ny wpływ na fizyczne właściwości danej 
grupy ludzi. Dr. Boas obstaje jednak— 
niedopuszczając nawet najdrobniejszych 
zastrzeżeń, przy prawdziwości swoich 
twierdzeń, a na dowód ich słuszności 
przytacza niemniej ciekawe badania, ma
jące udowodnić najniewierniejszym, że 
nawet sama mniejsza lub większa dłu
gość pobytu rodziców w Ameryce wpły
wa bardzo znacznie na zmianę, słabszą 
lub silniejszy, antropologicznych cech 
ich dzieci. Dla przykładu liczb kilka: 
Wskaźnik czaszkowy 5 — 12 letnich chłop
ców urodzonych na Sycylii wynosi 79,5; 
u synów emigrantek sycylijskich mniej 
niż dziesięć lat przebywających w Ame
ryce zwiększa się on do 80,9, dłużej zaś 
niż dziesięć lat tamże osiadłych aż do 
81,8. Analogicznie ma się rzecz z chłop
cami żydowskimi z tą różnicą, że u nich 
dłuższy czas przebywania matek w Ame
ryce wpływa nie na zwiększenie lecz na 
zmniejszenie wskaźnika czaszkowego. 
U chłopców żydowskich urodzonych w E u
ropie wynosi on 84,6, u synów zaś ma
tek mniej niż dziesięć lat na ziemi ame
rykańskiej osiadłych 82,4, a dłużej tam 
że przebywających 82,3.

Podobnie jak  na zmianę wskaźnika 
czaszkowego, tak i na zmianę wzrostu 
przedstawicieli poszczególnych narodów j 

pobyt, w Ameryce wpływa bardzo zna
cznie. Wzrost Żydów w Ameryce silnie 
się zwiększa, bo gdy u urodzonych w E u
ropie conajmniej 20-letnich mężczyzn wy

nosi on tylko 164,2 cm, to na ziemi ame
rykańskiej dochodzi do 167,2 cm; odpo
wiednie liczby dla Żydówek wynoszą 155 
i 158,4 cm. Podobnie zwiększa się w Ame
ryce wysokość Węgrów i Słowaków 
(o 5,9 cm), Polaków (o 4,2 cm) i Czechów 
(o 2,9 cm). Natomiast na Sycylijczyków 
pobyt na ziemi amerykańskiej wpływa 
wprost przeciwnie, bo powoduje obniże
nie się wzrostu.

W końcu, bez wdawania się w jak ie 
kolwiek szczegóły, zaznaczę, że i szero
kość twarzy zmienia się u dzieci emi
grantów europejskich, przybyłych na 
świat już w Ameryce. Zwiększa się ona 
u Sycylijczyków, zmniejsza zaś u Żydów, 
Czechów, Słowaków, Polaków i Węgrów.

Jak  widzimy z przytoczonych wyżej 
danych, pobyt w Ameryce wywiera bar
dzo znaczny wpływ na charakterystykę 
fizyczną danej ludności. Badania, po
dobne do przeprowadzonych przez d-ra 
Boasa, mogą mieć wielkie znaczenie dla 
wyrobienia się naszych poglądów, doty
czących stałości ras ludzkich. Gdyby 
dalsze pomiary wykazały prawdziwość 
wniosków wspomnianego uczonego, to 
cała dotychczasowa nauka o rasach mu
siałaby uledz zupełnej rekonstrukcyi. 
Dotychczas jednak na to się nie zanosi.

Twierdzenia Boasa, że już kilkuletni po
byt w Ameryce może zupełnie zmienić 
cechy rasowe poszczególnych narodów, 
dążąc do zniwelowania wszelkich różnic 
między niemi i stworzenia jednolitej, od
rębnej rasy amerykańskiej, że zmianę tę 
są w stanie wywołać jedynie właściwo
ści fizyczne kontynentu amerykańskiego 
różne od europejskich, bezwarunkowo 
nie zostały jeszcze dotychczas odpowied
nio umotywowane. Same bowiem bada
nia d-ra Boasa. nasuwają co do tego bar
dzo wiele wątpliwości. Przedewszystkiem 
ten uczony nie zaznaczył, czy mierzone 
przez niego dzieci należały do rodziców 
tej samej narodowości. Gdyby tak nie 
było, to wszystkie, zanotowane w roz
prawie d-ra Boasa zmiany cech rasowych 
możnaby sprowadzić do najzwyklejszego 
prawa mieszania się pierwiastków raso
wych, oddawna już znanego. Trudno bo
wiem przypuścić, by te same warunki
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przyrodzone wywierały wprost przeciw
ny wpływ na właściwości fizyczne po- 
szczególnych narodów. Jak  zaś .widzie
liśmy wyżej, badania Boasa doprowadzają 
do tego wniosku. Pobyt w Ameryce po
woduje u jednych narodów wydłużenie, 
u innych rozszerzenie czaszki. Na py
tanie jaka tego przyczyna—badacz nasz 
nie odpowiada.

W badaniach d-ra Boasa zastanawia
jące są jedynie zmiany, dotyczące wskaź
nika czaszkowego i szerokości twarzy. 
Zwiększenie się wzrostu można bowiem 
zupełnie naturalnie wytłumaczyć lepsze- 
mi warunkami życia, w jakich się znala
zły poszczególne jednostki. Wiadomo 
bowiem, że rodzaj żywności lepszy lub 
gorszy wpływa bardzo znacznie na po
większenie lub zmniejszenie się wzrostu.

Z tego, cośmy wyżej powiedzieli, widać 
więc, że rozprawa d-ra Boasa nie je s t  
w stanie obalić dotychczasowych praw 
o stałości ras ludzkich. Pogłoski o szyb- 
kiem tworzeniu się nowej rasy amery
kańskiej były jak  zwykle tak i teraz 
przesadzane. Udowodnione wr Europie 
prawo stałości cech rasowych znajduje 
dobre umotywowanie nawet na samym 
kontynencie amerykańskim. Sprowadze
ni tamże kilkaset lat temu Negrowie za
chowali i dotychczas wszystkie swe od
rębności rasowe. Wobec tego faktu bled
ną wszystkie, głoszone przez Boasa, wnio
ski i z całą stanowczością stwierdzić mo
żemy, że badania uczonych amerykań
skich nie zdołają obalić poznanego w Eu
ropie prawa stałości ras ludzkich. Antro
pografia będzie się rozwijała i dalej 
w raz obranym kierunku, jakieś k a ta 
strofalne przemiany w niej nie zajdą już

KILKA Ł A T W Y C H  D O Ś W I A D C Z E Ń  
F O T O C H E M I C Z N Y C H .

We wrześniowym zeszycie pisma: 
„Zeitschrift fur mathematischen und Na- 
turwissenschaftlichen U nterrich t“,Greina- 
cher zamieścił artykuł p. t. „Einige ein-

fache Demonstrationsexperimente aus 
der neueren Physik“ (str. 4L4). Doświad
czenia te, istotnie łatwe, powtórzyłem 
z moimi czternastoletnimi uczniami, a na
stępnie, niezada walając się wyłącznie 
powtarzaniem, wykonałem z nimi szereg 
doświadczeń pokrewnych, z których kil
ka chcę tu przytoczyć.

1) TJżycie f a r b y  B a lm a in a  do sp orzą d ze

n ia  k o p ij  ry su n kó w . Farba Balmaina skła
da się z 1 cz. siarczku wapnia, 0,001 3 cz. 
tlenku bizmutu i 0,1 cz. tiosiarczanu so
du. Farba ta ma ciekawą własność świe
cenia w ciemności seledynowym świa
tłem. Z farby tej, zmieszanej z klejem 
lub roztworem żelatyny i cienką warstwą 
rozpostartej na tekturze lub szkle, spo
rządziliśmy płytki, które po krótkiem na
świetleniu lampą łukową lub drutem ma
gnezowym, świeciły w ciemności inten
sywnie przez kilkadziesiąt minut. P łyt
kę taką podkładaliśmy pod rysunek 
w książce (oczywiście niezadrukowany 
na odwrotnej stronie) a rysunek przy
krywaliśmy płytą fotograficzną. Ekspo- 
zycya trwała 5 — 10 minut, zależnie od 
grubości papieru, a klisze wywołane da
wały ostry, dokładny negatyw. Jako 
przykład podaję jednę z tych klisz, wy
bierając nie najlepszą ale najmniejszą.

W podobny sposób wykonano zdjęcia 
liści, przyczem drobne szczegóły żyłko
wania wystąpiły na kliszy i zdjęcia ko
ronki.

(Fig- i).

Do zdjęć podobnych oczywiście nadają 
się tylko przedmioty płaskie.
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2) D ziałanie tlenku uranu na kliszą. 
Czarny tlenek uranu, jako tani, nadaje 
się do prostych doświadczeń szkolnych 
nad radyoaktywnością. 100 g  tego pre
paratu kosztuje około dwu rubli.

Doświadczenia podane przez Greina- 
chera zmodyfikowaliśmy w taki sposób, 
że nie mieszaliśmy tlenku uranu z gip
sem, lecz tylko z małą ilością dekstry
ny, a z gęstego ciasta lepiliśmy bryłki, 
które po wyschnięciu dawały się dosko
nale obrabiać i wygładzać. W ten spo
sób przyrządzone bryłki wykazywały ra- 
dyoaktywność znacznie silniejszą niż spo
rządzone według wskazówek Greinache- 
ra. Bryłki takie ułożone na kliszy, owi
niętej raz w czarny papier, pozostawia-

(Fig. 2).

liśmy w ciemni przez dobę. Na wywo
łanej kliszy doskonale widać ciekawe 
rozłożenie świetlistej aureoli naokoło 
ostro zarysowanej podstawy bryły. Na
roża zawsze miały otoczenie ciemne.

J . D.

S E N  R Y B .

Sen jest to stan fizyologiczny, powtarza
jący się zazwyczaj w regularnych odstępach 
czasu, kiedy objawy świadomości albo się 
zmniejszają, lub też całkiem są uchylone.

W czasie snu przestają działać zm ysły ze
wnętrzne, brak dowolnych ruchów, zmniej
sza się nadto ogół przemiany materyi. Od
działywania na bodźce zewnętrzne są tylko  
odruchami.

Już z powyższego widać, że rozpoznanie 
snu zwierząt kręgowych, na lądzie żyjących, 
nie podlega trudnościom. Trudne jednak 
jest dokonywanie spostrzeżeń na rybach, 
w wodzie żyjących, gdyż obserwowanie ich 
zbliska jest po większej części całkiem nie
możliwe.

Dokładnie znamy jedynie sen zimowy kar
pi, będący raczej letargicznym spoczynkiem  
zimowym, w  czasie którego karpie groma
dzą się jeden kolo drugiego na dnie stawu, 
wykony wając jedynie nieznaczne ruchy p łet
wami i ogonem. Ten spoczynek zimowy 
nie jest atoli stanem biologicznym, lecz obja
wem życiowym  zawisłym od temperatury, 
jak to wykazał przyrodnik włoski, Feliks 
Supino. Zrobił on doświadczenie, że karpie 
trzymane przez zimę w wodzie, mającej 
około 14° ciepła, nie zapadały w letarg zi
mowy, lecz zachowywały się tak jak w le- 
cie, brały pokarm i rosły prawidłowo.

Poza tem uczeni przyrodnicy nie zajmo
wali się wcale badaniem snu ryb, a nieza
wodnie z tej głównie przyczyny, że czynie
nie dokładnych spostrzeżeń nadzwyczaj jest 
utrudniono.

Pierwszą wzmiankę o śnie ryb znajduje
my w rozprawie przyrodnika Boulengera, 
ogłoszonej w „Cambridge Natural History"; 
Boulenger twierdzi, że ryby wargowe (La- 
bridae) rzeczywiście śpią, pochylają się na- 
bok i tak nieruchomo przez czas dłuższy 
pozostają.

Dalsze liczne spostrzeżenia poczynił przy
rodnik niemiecki dr. F . Werner, i ogłosił je  
w „Biologisches Centralblatt“ w roku 1911; 
i tak: Giętkoząb (Synodontis nigrita Cuv. 
Yal.) często przed południem płynął nieru
chomo z prądem, i nie reagował wcale na 
kamyczki rzucane na niego, chyba że go 
trafiały.

Amerykańskie sumy karliki, zgiąwszy się 
w półksiężyc i wstrzymując zupełnie od
dech, unosiły się wolno na powierzchni wo
dy, brzuchem do góry lub też zaczepiwszy 
się na jakiej roślinie wodnej, wisiały nieru
chomo. Zrazu Werner sądził, że ryby były  
martwe, atoli przekonał się, że były  żyw^e, 
gdyż wskutek podziałania jakiego bodźca 
uciekały z szybkością błyskaw icy i kryły  
się pod rośliny wodne. N ie przypuszcza on 
również choroby, gdyż sum karlik, który  
dotąd żyje u niego w akwaryum i najczęś
ciej przybierał pozycyę snu, był i jest za
wsze zdrowy i tak ruchliwy, jak jego tow a
rzysze również w akwaryum żyjący. Postać 
tego śpiącego suma, skrzywionego i całkiem
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nieruszającego się, tak była niezw ykła i za- j  

dziwiająca, iż nikt nie m ógłby sądzić, że to  j 
jest zwierzę żyjące. Niemożna także p rzy
puścić, aby ta postać suma była środkiem  
ochronnym, gdyż jasny brzuch jego widać 
było zdaleka.

Dr. Werner widział również kilka razy 
piskorza i kózkę (kozę) w pozycyi sennej. [ 
R yby te leżały nieruchomo na grzbiecie, 
a ilość poruszeń pokryw skrzelowych była 
nadzwyczaj mała. Takież samo spostrzeże
nie zrobił również przyrodnik Reusz.

R. Romais opisał w „Biologisches Cen- 
tra lb latt1* roku 1911 zajmujące spostrzeżenie
0 śnie ryb. D otyczę ono ozdobnej rybki 
Paratilapia m ulticolor, należącej do ryb wy- 
lęgających ikrę w pyszczku. Samiczki tych  
rybek biorą świeżo zniesioną i zapłodnioną 
ikrę do pyszczka, i zatrzym ują tamże tak 
długo, aż się z nich w ykluje narybek. N a
rybek ten wypluwają następnie z pyszczka, 
lecz jeszcze przez kilka dni wieczór chwyT- 
tają go i zatrzymują starannie.

Rybki, na których Romais robił spostrze
żenia swoje, znajdowały się w  średniej w iel
kości zbiorniku, zarośniętym  dosyć gęsto  
nurzanoem (Vallisneria) i siłotką (Ludwigia), 
a rośliny sięgały aż do powierzchni wody', 
pod którą rozpościerały swoje silne łodygi. 
R ybki zazwyczaj przebjTwały na dnie zbior
nika, a w ypływ ały na powierzchnię tylko  
w czasie podawania pożywienia. Tak samo 
zachowywały się i podczas tarła. Dopiero 
po złożeniu ikry i kiedy sam iczka wzięła  
jajeczka w pyszczek, zmienia się jej sposób 
życia, odtąd bowiem najchętniej przybywała  
na powierzchnię, szczególnie tam, gdzie ło 
dygi i liście siłotki tw orzyły gęstą  zasłonę. 
Tutaj podpływała, wsuwając się zwolna
1 ostrożnie na powierzchnię tej zasłony li
ściowej. Poczem przestawała ruszać się żwa
wo, posuwała się jeszcze w jednę, lub dru
gą stronę, a znalazłszy dogodne miejsce, 
składała całkiem płetw y i tak  spokojnie le 
żała, że ty lko  regularne poruszenia pokryw  
skrzelowych św iadczyły o ży^ciu maleńkiej 
rybki. W takim  spoczynku rybka pozo
stawała niekiedy dwie godziny, czasem kła- J 
dła się na bok i to tuż pod powierzchnią 
wody, tak, że płetw a grzbietowa i część 
grzbietu z wody w ystaw ały, a ruchy odde
chowe staw ały się powolniejsze. Sen nie 
był jednak głęboki, gdyż za najmniejszym  
szelestem , lub nagłem poruszeniem jakiego  
przedmiotu rybka szybko uciekała.

Reusz podaje co do tej rybki odmienne 
nieco spostrzeżenie. Zauważył on, że w no
cy rybka opuszczała się na dno zbiornika, 
leżała na brzuszku nieruchom o, opierając się 
na szeroko rozłożonych płetw ach brzusz
nych i piersiowych, których całkiem nie po
ruszała, W tem położeniu widocznie mocno

spała, gdyż ani światło, ani też szelesty nie 
w ywierały na niej prawio żadnego wrażenia.

Suma karlika Reusz nigdy nie widział 
w postaci zgiętej, przez d-ra Wernera opi
sanej. Reusz twierdzi także, że Paratilapia, 
leżąo na liściach siłotki i nurzańca, nie spa
ła, leoz wypoczywała raczej po trudach ru
chliw ego życia w czasie tarła i wylęgania 
ikry w pyszczku.

ł?unck (w Giessen) obserwował przez czas 
dłuższy suma karlika, trzym anego w akwa- 
ryum i dostrzegł go w takiem położeniu 
i stanie, który zupełnie był podobny do 
snu.

Sum wsuwał się bardzo często do muszli 
ślimaka morskiego, głową do środka, i przy
tulał się bokiem do ściany muszli, tak, że 
na zewnątrz była widoczna tylko płetwa ogo
nowa. W takiem  położeniu pozostawał n ie
ruchomo pół dnia, a nawet cały dzień, a w ie
czorem stawał się znów ruchliwym .

T ylko silne wstrząśnienia akwaryum, lub 
dotknięcie laseczką zdołały go obudzić, a po 
przebudzeniu poruszał się zwolna w pomknię- 
ciaoh przerywanych, jak człowiek przebu
dzony z głębokiego snu.

N iekiedy sum spał na dnie akwaryum za 
blachą, zakrywającą ujście wody. Tak spo
czywając nie widział kawałeczków mięsa, 
które zresztą chciw ie chw ytał. Aby chw y
cił to pożywienie trzeba go było laseczką 
trącić i obudzić.

E . fi. Sehoeller z Heidelberga potwier
dza powyższe spostrzeżenia co do Paratila- 
pii, z tą tylko różnicą, że rybki tego g a 
tunku spały tylko w nocy na dnie akwa
ryum, oparte o koral w akwaryum się znaj
dującym, lub w sunięte w muszlę ślimaka. J e 
żeli badacz nagle zapalił światło elektryczne  
lub uderzył o ściankę akwaryum, rybki się 
budziły, i pływając szybko w różne strony, 
uderzały o ścianki akwaryum i przedmioty 
tam się znajdujące, jakkolwiek przecież znały 
dokładnie w szystkie zakątki sw ego małego 
mieszkania. Brzanka nilowa odbywała sen 
w podobny sposób.

D yrektor nowo założonego akwaryum  
w Madrasie prowadził spostrzeżenia nad spo
sobem życia okoni morskich. R yby te opusz
czają się co noc na dno akwaryum i pozo
stają tam nieruchome do rana.

Dr. Bastian Schtnid wywoływał u ryb 
sen w ten sposób, że do wody, w której się 
ryby' znajdowały, dodawał 0,5 do 2,5 (j środ
ków nasennych: weronalu i tryonalu. Pod 
w pływem  ty ch  środków ryby przestawały  
się poruszać, oddychały powolnie, czasem  
przez krótką chwilę całkiem nie oddychały. 
Małe ryby morskie ustaw iały się na dnie 
pod kątem 45 do dna, używając przednich 
płetw , jako podpory. Pod dalszem działa
niem środków nasennych ryby już się kła
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dły na bok, i od tej chwili środki nasenne 
już działały szkodliwie. Przeniesione do czy
stej wody, ryby po upływ ie godziny wra
cały do stanu zupełnie normalnego.

W szystkie powyżej przytoczone spostrze
żenia wykazują niewątpliwie, że ryby spią—  
szczegóły atoli tego stanu fizyologicznego 
obecnie jeszcze całkiem są nieznane.

D r .  F .  W .

Akademia Umiejętności.
III. Wydzia ł  ma t e ma t y c z n o - p r zy r od n i c z y .

P osiedzenie dnia 4  listopada 1912  r.

Przewodniczący: Dyrektor E. Janczewski.

Przewodniczący zawiadamia Wydział o bo
lesnej stracie, którą Akademia Um iejętności 
poniosła przez zgon ś. p. Henryka K adyie
go, profesora U niw ersytetu Lwowskiego, 
członka korespondenta W ydziału od roku 
1888-go.

Sekretarz przedstawia wydawnictwa, które 
ukazały się od czasu ostatniego posiedzenia:

1) Bulletin International de 1’Acadernie 
des Sciences de Oracovie, Classe des Scien
ces m athem atiąues et naturelles, Serie A, 
J\° 8 (Octobre). Zawiera rozprawy pp. Wi. 
Dziewulskiego, Tad. Estreichera i M. Sta- 
niewskiego, Konst. Zakrzewskiego, W. S ier
pińskiego, Luc. Godeaux.

2) Katalog Literatury naukowej polskiej, 
wydawany przez Komisyę Bibliograficzną 
W ydziału m atem atyczno - przyrodniczego 
Akadem ii Um iejętności w Krakowie. Tom 
XI. Rok 1911. Zeszyty III i IV.

Sekretarz przedstawia wydane przez Aka
demię Um iejętności dzieło p. t.: „Geografia 
Ziem Polskich i Charakterystyka fizyczna 
ludności“. Tom I „Encyklopedyi Polskiej*', 
wydawanej przez Akademię Um iejętności 
w Krakowie 1912 r., str. 688 i nl. 4; in 
8 -0. Z 36 mapami i 15 rycinami.

Spis rzeczy: Dział I. Geografia fizyczna 
ziem polskich. E ug. Romer: Geograficzne
położenie ziem polskich. E ug. Romer: R zeź
ba ziem polskich. Wł. Dziewulski: O po
miarach siły  ciężkości na ziemiach polskich. 
Wł. Dziewulski: O pomiarach m agnetycz
nych na ziemiach polskich. Em il Habdank 
Dunikowski: Geologia Karpat i Podkarpacia. 
M. Limanowski: Tektonika Tatr. J. Siemi
radzki: Geologia niziny polskiej. M. P. Rudz

k i: Trzęsienia ziemi w Polsce. J. Grzybow
ski i St. Weigner: Płody kopalne ziem pol
skich, Br. Radziszewski: Wody i źródła mi

neralne. Wł. Gorczyński: O insolacyi ziem 
polskich. E ug. Romer: Klimat ziem polskich. 
Lud. Sawicki: Hydrografia ziem polskich. 
Stef. Rudnicki: Morze Bałtyckie i Morze 
Czarne. M. Raciborski: Dzieje rozwoju ro
ślinności Polski. Ant. Rehman: Roślinną
szata ziem polskich. M. Raciborski: S tatys
tyka flory polskiej. M. Raciborski: Rozmiesz
czenie i granice drzew oraz ważniejszych  
krzewów i roślin na ziemiach polskich. M. 
Raciborski: Mapa geobotaniczna ziem pol
skich i jej objaśnienie. Edw. Lubicz N ieza
bitowski: Świat zw ierzęcy na ziemiach pol
skich. Arit. Rehman: Opis fizyczno-geogra
ficzny ziem polskich. —  Dział II. Charakte
rystyka fizyczna ludności ziem polskich 
i dzielnic ościennych. L. Krzywicki: Obszar 
etnograficzny Polski pod względem antro
pologicznym , rozważany w zestawieniu z kra
jami ościennemi. L . Krzywicki: K ształto
wanie się wzrostu. L . Krzywicki: Barwa 
skóry, włosów i oczu. L. Krzywicki: K ształ
ty  ozaszki i tw arzy .—  Wykaz nazw. —  Spis 
map i rycin. —  Spis rzeczy.

Czł. Hugo Zapałowicz przesyła rozprawę 
p. t.: „K rytyczny przegląd roślinności Gali
c y ^ . Część XXVI.

Nowym  gatunkiem  jest Hesperis pontica 
m. z nad dolnego Dniestru koło Tyraspola.

Ozł. S. Zaremba przedstawia rozprawę p. 
Z. Janiszewskiego p. t..: ^Uzasadnienie pe
wnej własności kontynuów nieprzywiedhiyeh, 
łączących dwa punkty.

P. J. podaje dowód twierdzenia następu
jącego: Jeżeli oznaczymy przez A B  jakiekol
wiek kontynuum  nieprzy wiedlne, łączące 
punkty A  i B ,  tedy na kontynuum  A B  nie 
istnieje taki punkt M , ażeby można było 
połączyć ten punkt przez dwa niezlewające 
się ze sobą, na kontynuum  A B  położone 
kontynua zarówno z punktem A  jak i z 
punktem B .

Czł. S. Zaremba przedstawia sprawozda
nie z własnej książki Ary tmety ka teoretycz
na, która ukazała się w lecie roku bieżące
go jako wydawnictwo Akademii Um iejęt
ności.

Prof. Z. zaznacza, że wyniki nowszych  
badań na polu arytm etyki teoretycznej nie 
wyw^arły jeszcze orzeźwiającego w pływ u na 
szkolnictwo średnie ze względu na brak od
powiednich podręczników uniwersyteckich; 
następnie opisuje bliżej, w jaki sposób usi
łował przez swoję książkę wypełnić ową 
dotkliwą lukę. Nadto, krótko uwydatnia te 
części swojej książki, w których podaje po
jęcia i rozważania, które uważa za nowe.

Czł. J. Nusbaum przesyła rozprawę p. 
Ireny Pogonowskiej p. t.: „Materyały do hi- 
stołogii ścianki przewodu pokarmowego ryb 
kostnoszkieletowych, ze szczególnem uwzględ- 
nieniem elem entów elastycznych".
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P. P. podaje wyniki badań nad budową 
przewodu pokarmowego okunia, lina i pi
skorza. Ściana przewodu pokarmowego skła
da się: 1) z błony śluzowej, 2 ) z m uskula
tury, 3) z błony surowiczej. W skład błony 
śluzowej wchodzi nabłonek, który, stosow 
nie do tego, w jakiej części przewodu po
karmowego się znajduje, jest w ielow arstw o
wy, dwuwarstwowy lub jednowarstwowy; 
dalej w łóknista tkanka łączna. Muskulatura 
składa się zazwyczaj z dwu warstw, miano
w icie z jednej okrężnej, drugiej podłużnej. 
Obie są zbudowane albo w yłącznie z prąż
kow anych (w przełyku), albo wyłącznie 
z gładkich włókien m ięsnych (w żołądku  
i je lic ie). W yjątek spotykam y u  lina, który  
w przełyku posiada w yłącznie prążkowaną 
m uskulaturę, w jelicie zaś oprócz dwu 
warstw mięśni gładkich, ma nazewnątrz dwie 
w arstw y, złożone w yłącznie z mięśni prąż
kow anych. W miarę jak jelito  zbliża się ku 
odbytowi, obie warstw y zmniejszają się zna
cznie i w końcu zanikają. W ym ienione sk ła
dowe części ściany przewodu pokarmowego, 
zawierają znaczną liczbę elem entów sprężys
tych , w ystępujących w postaci włókien o ró
żnej długości i grubości. P. P. opisuje ich 
ty p y  i przedstawia rozm ieszczenie włókien  
w  różnych okolicach ściany przewodu po
karmowego kolejnych gatunków .

Ozł. N . Cybulski przedstawia rozprawę 
pp. J. Dunin -  Borkowskiego i M. G ieszczy- 
kiewicza p. t.: „O wiązaniu dw uehw ytników  
przez czerwone ciałka k rw i“.

Pp. D.-B. i G. badają zależność wiązania 
dwuchw ytnika od jego stężenia, od koncen
tracyi ciałek i od zmian tem peratury. 
Z przytoczonych doświadczeń wynikają w nio
ski następujące: 1) Łączenie się dw uchw yt- 
ników z ciałkami krwi nie jest procesem  
ściśle chem icznym . 2) Zjawiska tego nie 
m ożemy w ytłum aczyć zapomocą teoryi ab
sorpcyi, gdyż wiązanie dw uchw ytnika jest 
procesem  nieodwracalnym, spółczynniki ab
sorpcyjne zaś zmieniają się zależnie od s tę 
żenia surowicy. 3) Przebieg łączenia się 
dwuchw ytnika z ciałkami można wyrazić 
przez równania adsorpcyi. 4 )  Adsorpcya  
dw uchw ytnika nie jest typow a, zwłaszcza 
w  granicy w iększych stężeń, gdzie ilość 
związana zbliża się do stałej wartości. 5) 
A glutynacya odgrywa wielką rolę w cało
kształcie działania dw uchw ytników  hemoli- 
tycznych; im silniej surowica aglutynuje  
ciałka, tem  większe jej ilości zostają zw ią
zane. 6) W pływ tem peratury na wiązanie 
dw uchw ytnika jest zależny od jego stęże
nia; w m ałych stężeniach podniesienie tem 
peratury zwiększa adsorpoyę, w dużych ją 
obniża; zjawisko to łatw o tłum aczy się w p ły
wem hem aglutynacyi na adsorpoyę. 7) Pp.
D .-B . i G. tłum aczą mechanizm wiązania

dw uchw ytników  zapomocą anomalnej adsorp
cyi. Anomalną adsorpeyą nazywają wraz 
z Biltzem  proces, w którym krzywa adsorp- 
cyjna, wobec pewnego s:ężenia ciała adsor- 
bowanego, biegnie równolegle do osi. 8) Pp.
D .-B. i G. rozwijają pojęcie anomalnej ad
sorpcyi m atem atycznie i dochodzą do wnio
sku, że zjawiska te winny okazywać w y 
raźne cechy chemizmu. Analiza rozszczepio
nego przez wodę połąozenia dwuchw ytnika  
z ciałkami zdaje się stwierdzać słuszność  
tych  zapatrywań.

KRONIKA NAUKOWA.

Szybkość ruchu słońca w przestrzeni.
B. B. Prost w obserwatoryum Yerkesa (około 
Chicago) i J . C. Kapteyn w Gronindze (Ho- 
landya) wspólnie przeprowadzili badania, 
w celu znalezienia szybkości ruchu słońca 
w przestrzeni, a za podstawę badań swoich  
przyjęli ruchy własne i ruchy radyalne (ru
chy wzdłuż promienia widzenia) gwiazd je 
dnego określonego typu  widmowego; w ba
daniach tych  uwzględniono gwiazdy typu  
Oryona (jest to klasa B według klasyfika- 
cyi Pickeringa lub I b według Vogla). Ce
chą charakterystyczną gwiazd tego typu  
jest obecność w ich widmie linij helu. Typ  
ten um yślnie został u żyty  przez nich, po
nieważ gwiazdy jego prawdopodobnie znaj
dują się w nader znacznych odległościach  
od słońca. K iedy mówimy o szybkości słoń
ca w przestrzeni, to pod tem  rozumiemy 
szybkość, wziętą w stosunku do „środka 
ciężkości" w szystkich gwiazd, przyjętych  
w rachubę. Wprawdzie, jeżeli wszechświat 
jest nieskończenie rozległy, to środek masy 
w szystkich gwiazd jest nieokreślony, t. j. 
może znajdować się wszędzie; tak mamy 
w teoryi, ale w praktyce możemy przyjąć 
tylko ograniczoną liczbę gwiazd. Układ, 
złożony z ograniczonej liczby gwiazd, ma 
zawsze określony środek masy. Wolno przy
puszczać, że gwiazdy typu Oryona, jako le 
żące daleko w różnych ozęściach układu  
gwiazdowego, mogą mieć średnią szybkość 
niezbyt różną od szybkości w stosunku do 
środka ciężkości całego układu; średnia 
szybkość gwiazd bliższych jest niedogodna 
do rozważań powyższych, ponieważ mogą 
one wraz ze słońcem  należeć do jednego  
tak zw. prądu gwiazdowego i mieć szybkość  
odpowiednią tylko tem u prądowi. Łącznie 
z ruchem słońca w przestrzeni jest wyzna- . 
czenie punktu na sklepieniu nieba, ku któ
remu zdąża nasz układ słoneczny; punkt
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ten nazywa się apeksem, punkt zaś jemu  
średnicowo przeciw legły— antiapeksem. Po
łożenie apeksu, obliczonego jeszcze wcześniej 
przez Kapteyna, jest następujące: a = 2 6 9 ,°7 , 
§ = —}—30,°8. U czeń Kapteyna, H. A. Weer- 
sma, oznaczył niedawno apeks z pomocą me
tody A. Brayaisa i znalazł następującą po- 
zycyę: a =  267,°7 +  0 ,°8, S = + 3 1  ,°4 +  1 ,°1 . 
Średnia wartość spółrzędnych apeksu z 17 
różnych otrzym anych rezultatów jest: a =  
264,°3, S =  —j— 30,°5. Oczywiście niemożna 
uważać tych  oznaczeń za ostateczne. Śred
nia szybkość ruchu słońca w kierunku ape
ksu okazała się równa 23 km  na sekundę. 
Godne jest uwagi jeszcze to, że szybkość 
słońca względem gwiazd, położonych w oko
licy apeksu, wyniosła 18 hm  na sek., a w zglę
dem gwiazd, leżących około antiapeksu, —- 
o 10 km  więcej. Różnicę tę możemy obja
śnić, zakładając, że gwiazdy w pobliżu ape
ksu i antiapeksu należą do dwu różnych 
prądów gwiazdowych. Średnia paralaksa hy- 
potetyczna 61 gwiazd, na których oparto 
obliczenia, okazała się około 0 ,"0 1 , co od
powiada odległości mniej więcej 300 lat 
światła. M . B .

Nowa kometa 1912 a (Galego). Tę nową 
kometę odkrył amator-astronom, Walter Gale, 
we wrześniu r. b. w Sydneyu (Australia 
wschodnia); jest to już druga kometa jego  
imienia, pierwszą bowiem odkrył w roku 
1894 (1894 111. Elem enty orbity nowej ko
m ety, obliczone przez Ebella (Astr. Nachr. 
JY° 4603) na zasadzie obserwacyj w Mel- 
bournie dn. 8 września, w la Płacie dn. 17 
września i w Algerze, są następujące: Chwila 
przejścia przez punkt przysłoneczny: 1912, 
październik 4,959 17 (średni czas berliński). 

D ługość punktu
przysłonecznego 25033037",9 

1912,0 D ługość węzła w stę
pującego 297°2'53",3

N achylenie 79°5l'l0" ,2
Logarytm  odległości punktu przysłoneczne
go 9,854 958. Z pomocą małej lunety, ma
py nieba i współrzędnych, które załączamy 
poniżej, łatw o znaleźć kometę. W spółrzęd
ne są obliczone dla północy każdego dnia.

s StopieńDzień jasnos.
listopada 10 16h l0m l9s - f  3G° 49',7 7,3

14 16 13 44 33 27,8 7,5
» 18 16 17 22 36 5 ,4 7,6
r> 22 16 21 14 38  43,1 7,7
» 26 16 25 24 41 23,5 7,8

30 16 29  57 44 7,4 7,9
grudnia 4 16 34 55 4 6  55,9 8 ,0

n 8 16 4 0  25 49  49,8 8,1
» 12 16 46  30 52 49,4 8,2
V 16 16 53 19 55 54,7 8,3
Y> 20 17 1 1 59 5,5 8 ,4

24 17h 9m57s -f- 62° 20 ',8  8 ,5  
M . B .

Przenikanie światła do wody. Z pomię
dzy badań wykonanych podczas ostatniej 
wyprawy okrętu „Miohael Sars“ należy w y
mienić pomiary fotom etryczne, wykonane 
przez Helland-Hansena na południu i na za
chodzie wysp Azorskich, a które wykazały, 
że promienie św ietlne przenikają wodę mor
ską do głębokości znacznie większej, aniżeli 
dotychczas przypuszczano. Różne promie
niowania, wchodzące w skład białego św ia
tła słonecznego są bardzo nierówno pochła
niane; wszystkie w mniejszem lub większem  
natężeniu dochodzą do 100  metrów, przy- 
czem promienie czerwone doznają większego  
zmniejszenia niż promienie niebieskie lub 
fiołkowe. Na głębokości 500 motrów, kolor 
czerwony jest całkow icie pochłaniany przez 
wyższe warstwy wody; promienie niebieskie 
i fiołkowe są jeszcze widoczne na p łycie  
fotograficznej. Na głębokości 1 000 metrów  
kolor fiołkowy i nadfiołkowy są jeszcze do
strzegalne. Na głębokości 1 700 m  niema 
już najmniejszego śladu światła. A  zatem  
wielkie głębokości oceanów są oświetlane 
jedynie przez pochodnie zwierząt świecą
cych, H. G.

Czy ptaki mają ślady zębów? Wiadomo, 
że najdawniejsze ptaki kopalne, między in
nemi Archaeopteryx, w wieku dojrzałym  
miały zęby. Wielu badaczów szukało śladu 
tych  zębów w zarodkach ptaków dzisiej
szych. Geoffroy Saint-Hilaire i po nim jesz
cze inni zauważyli ślady uaębienia u papug 
i u  jaskółek morskich jeszcze w jajku. Dr. 
Ihde na nowo podjął te badania i dochodzi 
do wniosku przeczącego: niekiedy widać 
w pewnej chwili rozwoju brodawki, które 
jednak nie mają żadnych cech uzębienia 
i znajdują się jedynie w związku z tw orze
niem się dzioba rogowego.

H. G.

Wiadomości bieżące.

Związek polski lekarzy i przyrodników 
w Petersburgu. XXII uroczyste ogólne po
siedzenie naukowe dla uczczenia zasług i pa
mięci przedwcześnie zgasłego członka „Związ- 
k u “, zasł. prof. d-ra Jana Ptaszyckiego, od
było się w piątek, dnia 6 grudnia r. b. 
o godz. 8 wiecz. w wielkiej sali „Ogniska".

Program posiedzenia: 1) Zagajenie pre
zesa. 2) Związek polski lekarzy i przyrod
ników i stanowisko względem niego Jana 
Ptaszyckiego— czł. hon. Zw. prof. dr. St. Za
leski. 3) O znaczeniu badań czysto mate
m atycznych dla rozwoju nauk przyrodni-
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czyoh, a szczególniej fizyki i astronom ii—  
zasł. prof. inż. H. M erczyng. 4) Jan Pta- 
szycki, jego życie i ogólny rozwój działal
ności— doc. inż. L. Staniew icz. 5) W spom nie
nie o Janie P taszyckim , jako o koledze 
i stanowisko jego wśród m atem atyków  pol
skich— zasł. prof. dr. Jul. Sochocki. 6) Za
rys naukowej działalności Jana Ptaszyckie- 
go i charakterystyka g łów nych  prac jego—  
prof. mag. W. Staniewicz. 7) Jan Ptaszyc-

ki, jako pedagog— k. mat. W. Rostkowski.
8) Hołd pamięci Jana P taszyck iego— k. mat. 
P. Chawłowski. 9) Zamknięcie posiedzenia 
i okolicznościowe przemówienie prezesa, prof. 
d-ra J. Zieinaokiego.

Zjazd naukowy. W Krakowie odbędzie 
się II Zjazd neurologów, psychiatrów i psy
chologów polskich w czasie od 20 do 23 
grudnia r. b.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 listopada 1912 r.

(W iadom ość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R oln ictw a w W arszaw ie).

D
z

ie
ń

Barometr red. 
do 0° i na cięż"
kość. 700/nm-|~

Temperatura w st. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )
2 3 E -a3 £ <r> §•

mm

UW AGI

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 P . 9 w. 7 r. j l p- 9 w.

21 48,1 45,3 50,3 3,4 4,2 3,3 4 .4 3,0 sw, sw4 W, 10 10 9 2,0 •  11 a. •  2 p. •  n.

22 56,3 59.1 62,0 1,9 4,1 1,0 4,4 0,7 NW, NE, W4 10 10 0

23 62,1 62,6 61 ,9 0 .9 3.3 2,3 3,6 0,2 sw, sw 5 SW, 9 9 9 — u  a

24 59,6 57,4 54,8 0,4 2,2 0,5 3.6 0.2 sw3 6̂ sw, 9 07 0 —

25 53,0 53,2 52,3 1,6 1,6 1.2 2,9 - 0 , 3 sw, sw. sw6 10 10 = 1 0 = 0,0 l j  a. =  p.

26 49,0 49,0 50,2 0,2 2,1 1.9 2,5 - 0 . 5 sw, sw 8 sw, 10 10 10 0,1 u  a. •  10 a.

27 46,3 44,8 44 ,8 0 .6 5,5 2 2 6,7 0 ,4 s e 4 SW, sw 6 4 © 6 9 — u  a,

29 44,2 44,3 45,1 0,2 3,8 1,1 4,0 -0.1 S3 sw 4 sw 3 9 ©6 6 0,3 -)f n. u  a,

29 46 ,2 47,9 47,4 0,8 0 ,9 0,6 2,1 0 ,0 W4 n e 2 E, 1 0 = 1 0 = 1 0 = 0,5 -)(* 7a.-8asa.p.-)fn.

30 4 5 ,6 45,9 47,2 0 ,0 0,8 OJ 1,5 - 0 , 4 s e 5 SWs sw 2 1 0 = 1 0 = 5

Śre
dnie 50,5 51,0 51 ,6 1,0 2 ,9 1,4 3,5 I 0 ,3

.

3,7 4 ,9
1

3,8 8,8 6,8 —

S tan  śred n i b a ro m e tru  za deked ę  

T em p era tu ra  ś re d n ia  za dekadę: 
S um a o p adu  za dekadę:

'A  (7 T--- (— 1 p —(“ 9 w.) =  751,0  mm

Vi (7 r.—I- 1 P--|-2X9w.)= 1,7 Cels.
=  2,9 mm

T R E Ś ó  N U M E R U . H. Poincare. Przestrzeń i czas, tłum. H. G.—Słów kilka o stałości ras 
ludzkich, przez W. G.—-Kilka łatwych doświadczeń fotochemicznych, przez J. D. — Sen ryb, przez 
d-ra F. W.—Akademia umiejętności.—Kronika naukowa.—Wiadomości bieżące — Spostrzeżenia me
teorologiczne.
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