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Результати, осягнені біольоІ'ічнпми студіями здаються, не без під
стави, дуже незначними велиному числу освічених людей, котрі визна
ють, що вони пропорціонально не nідповідають нільности праці та зусиль,

присвячених тим студіям; ці люде вважають, що біольоІ'ія не зробила

такого проtресу, який можна було б порівняти а проІ'ресом на полі фи

зичних наук.

V

своїй

"Allgemeine Physiologie"

Мах 'Terп'orn каrке: "А чи

існують межі длл нашого пізнання життя? І де ті межі? Або, може, ми
йдемо неправдивим шляхом? Чи ми недобре ставимо свої запитання при•
роді, що не розуміємо її відповіді?''

Нетрудно nобачити деякі умови, котрі стоять на перешкоді проІ'ре•
сов і біольоІ'і і та роблять беаплодними безчисленні та величезні зусилля

людського духу, звернені на зрозуміння життн. Нема нічого норисні
щого, яи показати ці причини, точно їх оRначити, виявити їх, бо вони яв~

ляютьсЯ перепонами, барієрами, які стоять на перешкоді зусиллям духа.

Існуют дві методи пояснення явищ природи: містицизм і фіаициам.
Фіаицизм є методою наук фізичних, а містицизм іще панує в біольоІ'ії.

.

На світанну людсьиої думки л1одина надає силам природи всі ті прикм:ети, яні вона анаходить або думав знайти в собі самій: певний ступінь

свободи, незалежної волі, нахи.ну до чогось, бажання, доброзичливости,
ненависти, гніву та любови*).
Длп первісних думаючих людей усі явища є виявом nолі, скермо
ваної до певної мети, до обдуманого й бажаного кінця.

Це є антрqпоморфізм і загальний фіналіам, усі сили природи в бо·
жества в образі людини.

*)

Навіть у старогрецькій фільософіі,

яка, розуміється,

вперед од думання примітивної людини, зоставалась,

концепція: те явище,

пішла вже далеко

як відомо, така, наприклад,

що одні хемічні елєменти з жадістю сполучаються між со

бою й дають тр ів алі сталі сполуни, а другі або зовсім не дають хемічиих сполук,
або дають їх дуже трудно і при тім сполуии, які легио, иподі з вибухом, знову розпа·

даються, полснялось тим, що між першими елєментами панує любов, між другими
ненависть.

Naegeli

у своїй недавній капітальній, тритомовій "Теоретичній Хемії" каже:

"Ми замінили старогрецьке поняття про любов та непависть між атомами виразом,

chemische Affinitat",

але від того нового слова не пр11бавилося власне в нас більшого

ровуміння динамїни хемічних сполуи, у порівнянні з стародавніми Греками".

(Під мітка· на

m а, А. і Г.)
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Л1одський дух, виходячи в глибокого сна, в момент свого пробу
дженіІя віддаєтЬся поетичній мрії.
То був час, коли Jlюде в богами жили,
до них бливь:кі, їм рідні були.
Як далекі ті дивні блаженні часи,
:nоли хвилі, і скелі, й вітри

усе чуди і мали людсь:кі голоси!

Людина де далі то все більше, вамісць молитов богам, звертається
до міркувань, основаних на доказах.

Майже самі

тіл~;ки біольоtи та

медики покликуються ще на таємничі сили. Старий антропоморфізм,· фі~
налівм, чудесніст.о, метафізика, пова-та над-на.уковість заховались у біо_.
льоrічних наунах під ріжн·ими формами ·і в ріжних ступіпях~ Тут допус~

кають існуваннЯ~ якогось незалежно! о від матерії принципу, або якоїсь
єпеціяльної ШИ'l тввої сили; фіна.пізм тут зустрічається скрізь. Виховання
в цьому дусі таке сильне, що навіть ті праці, лкі проклямують фізико
кемічпу природу життн, все

ж таки переснкнені віталі.стичними інтер

претаціями та фіналіетичними поясненнями*).

До явищ життя підходять ів якимись справжніми забобонами; спро
бу їх пояснити вважають ва .святотатство, а прикладання до них метод
фіаициаму натинається на як-найзаваятіщу опозицію.

Сучасна медицина переснинена містицизмом, але, щоб це помітити,

треба на неї глянути трохи вбо:ку, з погляду точних наук. Як у "Тисячі
й одній ночі'', тут слова мають маtічну силу. Ще недавно не тільки слово

"Севам'", а.11е й с.тіово "серум" одчиняло двері до видужування й надава
ло субстанціям цілющу· силу.; медикамент міг помогти тільки тоді, коли

він називався "серум". Були серуми природні, штучні, морські, сухі й
т. д. Фіаіольоtічний розчин соли, який звався

, ,сер ум'',

через це одне

адобував уже якусь виключну силу**).

*)

Тут

Leduc,

адається нам, трохи занадто виділяє біольоtію, бо коли ми глянемо

до "соціольоІ'ії'\ яка, на думку, напр., В. Левинеького
Україна", статтЯ": "Що таке- політика" ст.
~к природничі

65),

(lV

кн.

1923..

р. "Нова

·буде· панувати в ХХ. ст. таксамо,

науки домінували в ХІХ ст., то побачимо ще більше підкреслений

фіналіам, включно до вільно-біблійної волі та ,,душі'' і плятонівських ,,ідей'', що
1;\ермують, буцім то, нашим життям. Непереможні сили фізичні, якими виавачуються,

нарешті, всі форми та функції вс як ого
ються, але навіть часто
чолові на.

**)
до

їх вплив на суспільне життя.

Rоли в кінці ХІХ. ст. один аа другим приготовано специфічні знамениті ее

руми- проти сибірської яави (телія);

1887.

життя не тільни, здебільшого, іІ'нору

натеtорично віднядається

1890]; червінни

свиней

[1893.

[1886., Selavo]; дифтерії дітей [Roux-Behring
Lorenz]; чуми худоби [1896. р., Bordet],-тo.

р.

у французькій, почасти анІ'лійсьній літературі 0.6-0,9%-вий розчиннухонної соли.

в дес~·ильованій воді та розчини деяких инших простих хемічних препаратів теж по-
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Тепер аачаровання словом

,,серум.'' меншає; щоб вилікувати, ме ..

динамент мусить бути· кольоїдний!

Фіналівм панує в фіаіольоtії:· так, напринлад, сучасна фіаіольоtіrt
в формі·і структурі певного орtану добачає пристрій для виконання даної
функції, й ця інтерпретація, віталіетична й антропоморфічна, вважаєтьсЯ
·аа тану, що задовольняє, хоча вона містить. у собі елєменти наводової
вол;і*).

Фіаициам доказує, що в. формі і структурі орtану виявляються· ті си ..
ли, які оживляли матерію й направляли її до вптворювання певних форм

і структури. Це подібне до того, як мисливець, зо сліду зоставленого ди,.
:чиною· на землі,

приходить до висновну про те, яним шляхом ішла ди ..

чина, яка П природа, вага, прудкість, і ноли саме вона пройшла через
.Те

МІСЦе.

У прихованій чи більш ясній формі в фівіольоtії панують принципи
инші від принципів фізичної природи: там

анаходять

собі

місце

таєм

ничі сили, от як життєва сила; там є фіналівм цілком антропоморфіч·
ного характеру; певним словам, як, напр. кольоїд, надається якоїсь не

виясненої сили; біольоtія й мед~цина, далені від фівицизму, }:\Отрий во

ни відкидають, .позбавлені того духа й тих метод, котрі сприяли такому
дивному розвиткові инших галувів науки.

З~кидати фівицивмові, як це робиться, що він не пояснив іще нам
усього, це значить- до-коряти його нашим власним неуцтвом; це вначить

-бути подібними до tімнавіяста,

котрий

обвинувачує альtебру в тім,

що вона не здатна ніби-то розвязати завдань, йому заданих.

Щодо життя може бути тільки два погляди, :між я:к.ими не буде і сну
ват~ віяної середини: або розуміння явищ !ЖИття є чимось недосяжним,

-

~адприродним, якоюсь перозгадною тайною, -тоді й біольоtія, як наука
про ЖИТТЯ, Не має· ПіД СОбОІО tрунту, бо проповідувати неприступніСТЬ
для нашого розуміння явищ життя й рівночасно студіювати його

-

це

nonsens.
чали звати

, ,serum' '.

в таному значнню

*)

не

В німецьній та слав 'янсьних фахових літературах терміну цього
вживали.

Майже на всіх вищих шнолах старого й нового світа студента на ензамені

з фізіольоtії завжди питають

-

д л я

ч о г о

існує той чи ин ший орІ'ав у то дини,

тварини, чи ростини, і горе· студентові, ноли не дасть відповіді. А професорам фізіо
JІьоtії, здебільшого, навіть у голову не приходить студіювати ті фізичні сили, яними
неминуче витворюються ці орtави в їх сучасній формі, та той необхідний звязон, яний
існує між формами орtанів та їх фуннціями.

В , ,останньому слові біольоtії •' славного мо гінана О. Hertwiga (Das Werden der
Organismen. Вид. 1922. р.) історія розвитну нінчин, ян орtанів руху, та она, ян найбі..
льш розвиненого орtану приймання, трантується в такий спосіб: , ,на принладах роз
витну цих орtанів у тварин на ріжних щаблях їх розвою ми ~н-найяснрявіще(, ,ausser
ordentlich klar") бачимо, ян природ а осяг а є одну й ту сам у
мет у

найріжномавітнішими засобами''.

Віддаватися С1'удіюванню життя це значить

припускати фізичну

-

йоrо природу. До чого могло би ст~міти таке студіювання, як не до
фізичного пояснення життєвих явищ? МістищІзм, віталізм, фіналівм не
можуть дати зрозуміння цих явищ; вони не розкривають, а маскують
невідоме.

Коли ж, навпани, явища життя пjдлягають загальним законам при
роди, тоді ми можемо,

ми

повинні їх зрозуміти, їх пізнати; тоді,. для

того, щоб досягти фізичного пояснення явищ життя, не повинно бути

ніякої перешкоди у студіях, тоді мусять прикладатись усі методи і всі
ресурси фізичних наук.

Трівкість старих метод, старих думок, старих концепцій, анімізму,
віталіаму та фін~""Ііаму, дуже помітна в біоJІЬОІ'ії й медицині;. вона. в ви
разом умової інертности, часто значно більше помітної в людей освіче
них, ніж у неуків.

Heyn

має думни несталі й мінливі, а вчений, особливо, коли він ува

жається за авторитет, має думки твердо-сталі, глибоно вкорінені й не
порушні:

в на є,

в,

в а у к о 10

на

йог о

в

те,

щ о

ду м :ку,

в і н

не до

з н а є,

а

ч о г о

в і н

з ро з ум ін ня.

н е

Він уже

не доказує, а твердить. Иого стан і атворитетність дають йому ореол не
погрішности; він уперто буде триматися свого

credo

і не визнає своєї по

милни. Більшість людей од того часу, коли їх вивнано за авторитет, ідуть

'і'ільии · дорогою апотеоаи й не вживаЮть більШе ІІічого, крім запаху
сrиміяму.

Це в той дух, який при офіцілльних урочистостях доЗволяє себе ві
тати, говорячи про вищість 1>озуму над знанням,_ вихваляючи свободу

науки, ініціятивність та ориіїнальність. Але проти того , ,славноввісноrо'',
який проклямує ці принципи,

не моііmа висловити думки, яка розхо

диться з його власною, не можна вказати нову методу, II}JO яку він ніноJІИ

не чував, або факти, які були для нього невідомі.

В таких випаднах вас завжди будуть судити
лежної перевірки.

й

засудять

без

на

При ті:м ніхто не піднесе ні одного голосу на захист

свободи досліду! Тане дивне в розуміпил свободи і так рідко трапляється
відвага перед чисJІом, авторитетом та могутністю 1
Цей дух

зовсім не є чимось

звязаним із певними доктринам1-І; він

вустрічаєт1:.ся всіма часами, в усіх країнах,

у всіх партjях; він нероз•

дільний із людською прироцою.

Це є той дух, який осудив tалілєя, а у ·Франції знищив nрацю Ля
марка; сьогодні він не став а11і слабшим, а.ні менше грізним, як був дав
ніше; йому тепер не потрібні вже ні тюрма, ні право нанладати кару, бо
з такими привілєями, лкі йому тепер дає авторитет, чін може погасити

:Пайвидатніщі відкриття і зробити "ізгоєм'' науки кожного, кого осудить.

Rниіhї<И також сприяють консервації старих погляnів. У природі все
ііовне контрасту: М1І маємо уявління про холод тіль нп через те, що знає
мо тепло; світло пізнаємо по контрасті а темрявою; нема піднесення вго

ру беа ·спуску вниа; радість пізнається через горе; добро через зло, все
має свої позитивні. сторони й неrативні, що являються контрастом пози-'

тивних.

Книжки помагають збjрати знання, ширять освіту,

але

рів

ночасно вони мають тенденцію формувати всі уми аа одним шабльоном,
надавати одноманітности людському роаумо~і, нівелJовати всі персональні

особливости й характери. Люде відучуються робити зусилля, особисто
спостерігати, роздумувати

і взагалі духово працювати, бо про все мо-_

жна довідатись у книжках, можна а них зачерnнути погляди й дум:ки.

Грецьна кулLтура зобов'язана своєю незрівняноІо височінню тільки
тому, що ннижка тоді зустрічал_ась дуже рідко, навчання було усне, бу

ла Певна МеТОДИКа думаННЯ, ОСОба ВИХОВувалася ШЛЯХОМ СПОСТерігаННЯ
та обдумування, одне слово,

дякуючи індив дуалізмові, який тепер

-

потоптаний тиранією більшости, що заступила місце тиранії деспотів і
оліrархів.

Неsалежности та· ориrінальности думки бІльШе в в малоосвічених·
людей, ніж у людей учених; але, щоб про це довідатись, треба здобути
довірря · й отвертість підозрілих та недовірливих людей шляхом вияву

своєї до них пошани та доброзИчливої симпатії~ Одна стара селянка, по ..
ясняючи мені свої ідеї, скааала та:к:

"Ми маємо природний розум, який

заміняє нам книжний."
Книжний розум панує тепер над людською думкою; мислитель одсту

пив місце вченому. КнИЖний розум·утворив ортодоl\сію вченого, осудив,
вигнав

ориrінальність, знівеліовав духові здібности

й характери;

він

поставив рельси, яни ми мусять котитись уми, а коли який із ШІХ зійде

вбін, то це буде цля нього ката.строфою,- зіскочив із рельсів, скажуть.

Усне навчання,. яке тепер хочуть скасувати після того, як
очевидно,

що

це

є инша

•

•

рІч: НІЖ

виучування

J

6.

на-пам ятБ

стало

ннижок,

-

вище в порівняппю з усіма иншими сnособами навчання. Воно послідовно
переносить слухача наріжні точки погляду, родить

емоції,

ви:кJrикає

бажапня досліджувати' пробуджує думRу. Ніколи :книжка не 'притягне
таноі уваги, не о~·~ивить так думки, ян добрий професор; способів поясню
ванпя, досліду, висловів, жестів, руху-· книжці бракує. Усне навчання
в порівнянню до нниїІrnого є ·пrм, чим

в· студіюnанnя

шиття на живій

істоті в порівнянню ао студіюванням на трупі.

Коли я протестую про1·и загальної одноманЇrности, проти нівелю
вання, то роблю це не того, щоб домагатися здійснення одних

поглядів·

скоріnІ, ніж других. Старі форми ЛІОДСЬКОЇ думки ·мають свою чарівніот_ь,
вони прикра-шують думну та.к, як старі

вамни та городи прикрашують

краєвид; існування скрізь рjжниць, контрастів, колірів, нюансів, світла і

~ьми являється доконечною умовою нраси .. Я мав честь адобути

~.цибону дружбу людей, лкі дуже при~'явані до старих ідей.

3

добру і

дуже жи•.

~им ін~ересом j симпа1·ією я стежу ва їхнім ДуховнІІм лuіттям ;. але ніяк.

не с~ід накидати нам архаїчні думки та;n~ я~ не можца руїни привначати

.

~ля житла.

Спостереження показують нам,

що сили й вакони прпроди ді1оть з

~бсолютно:Ю постійністю' винлючаючи всяку сваволю'. всяну обдуману
й бажану ціль, усякий фіналіа.м. УІfіверсальніс~ь і постійність законів.
природи є власне базою науки; як і винших rалузях науки, вони панують

~ в біольоtії та медиЦині. Скрізь у природничИх науках умовою дал~шого
їх проtресу являється ваміна містицизму на фівицивм.

Рух тварин.
Фівицивм

Leduc-a,

так льоtично проведений у його сильно й гарно

написаній книжці, не тільки робить сил'ьне вражіння, але й дає спонуку
детальпіще ровібратись. у цій загально впсловлевій системі дУl4ОК, на

прикладах більш конкретних явищ ~иття. До ~epmoro нроку в цьому.
напрямку найнатуральнішим вдається нам аналіва руху тварин, як явища,
що

яскряво йде під знаком тих фізичних

про яні трактує

сил та динамичних

центрів,

Leduc.

ВЖе ·на найперших щаблях розвою все жqве, особливо тварини,.
~тановиться пере~ нами в постійному енерtійному руху. В більш розви
нених твариц рух доходить до найвищого ступня-невгомонні надоїдливі

мух1і, стрункий франтуватий.верТИГQЛОР. -. ГрИЦИК або верХОВОД у б~стрій

течjї ·будуть принладами тих невчисJІени~ істот, які ані на єдину секунду
н~ вістаються у спокою. В'л1оДини здібність до руху розвинулась, як
відомо до незрівняної височіні: homo sapiens може бігати я~ олень, в~єць,
як. показують

пр11нлади

деяких

племен

Південного Ме.Ііна, лавити і

скакати як малпа, як показують приклади тубільців Цейльону або Борнеа,
що а неймовірною легкістю алівають на верховіття як-на.й:-вищих безгілля

стих па.дьм; або т. зв. клєттерів, що вилазять на тані скелі, куди жадна
тварина,

ваги людини, не моmе й помислити

злізти; або нльовнів на

тр.апеціях... Навіть зачинає справді літати .людина з причеплен~ltШ
~рилами, в розбігу, ЯІ:\ журавель або драхва, підн.імаючись леrно в поР.ітр~
(один із сучасних моделів бевмоторовоrо аеропляну).
Вр~жає
величезна

нас

тако~ майже математична

скорість

руху:

систематичні

~очність,

досліди

доцільніст~

остаnнього

та

часу над

рухами тварин аа допомогою прискореного Іtінематоrрафу (льондонсьни~

аоольоl'ічний сад) відпривають помалу перед нами новий великий світ.

таких предивно скорих доцільни~ рухів~ які ще недавно мусили б

вважатись аа фантааію-кавку. Акр9бати, спортовці (джиrітовка Кубанців,

гра в футбол, поло і т. д.) доказують, що й люди~а~ nройшевши· тану.
довгу_ компліковану пуrь евол1оції, ~оже а успіхом кон.курувати в тварина

ми не тіл~ки своєю психікою, а.ле й здібністю до рухів.

;

Окр~м переміщення по терені та аміни пов тіла, у тварин, як відо:мо, йде,
ще і внутрішній рух, таний же їквавий та постійний. Уже. амеби ма19т~
постійні колообігові течj ї протоплявми; інфу?орії

-

пульсовання

, ,за

живної вакуоли" та мигання "ціліярії". Чим далі в р~авою,. тим більше·
комплікується

цей

внутрішній рух,

часто занадто скорий, .. щоб

·можна схопити бев спеціяльного приладдя. Досить згадати тут
вання

серця

і

кровних

жил;

рухи

дихальtІі;

йоrо

пульсо

перістальтичні

кишок;

незвичайно швидкі рухи ввпвані в акомодацією ока; величезну скорість.
дуже комплікованих та прецивних рухів нашого язика, коли ми випу-.
екаємо тисячі слів за годину і т. д.

Переміщення щодо терену простіших тварин відбуваютьС1J або пере
ливанням протоплявми в ві:т\ростки, або миготінням більш желятинова

них частей протоплявми (цілії інфузорій; ; ,бичі'' та , ,ундулІоючі мембрани''.
цілого ряду одноклітинкови~); у більш розвинених маємо більше дифе-·,
ренцьовану спеціяльну тканину активного руху (м'язи:) та чудовий апарат
нервовий, аі своїми центрами і проводами, якими компліковані рухи

координуються

і

стимулюються.

За

найяскрявіщий

приклад

такої

:ц:еввичайно швидної координацН і стямуляції може внову служити явпк,.

напр.,. лектора, який ва дрібні частки секунди, сліДком ва думками, що
щвидко біжать, приймав де~ятки тисяч відповідних валомів при

пере-·

воді думок у слова.

Немає нічого дивного в тім, що біблійна леtенда ввявала. наш рух

а божим духом, душею, що її вдмухнуто до непорушної глини. Навіть і
тепер, у найбільш "поступових" дослідників ~,живої" природи ця лє·
tенр-а, хоч і в менqе дитячій формі, ще міцн<? тримається. Все переконаннЯ
більшости біольоІ'ів, Що міЖ живим і мерт~им ісі1ує неперехідна безодня,
Якийсь принципо ви~ ровділ; всі вислови про

, ,власний

тільки живому_

рух'', власну тільки живому адатність пристосуватись, не кажучи вже.
про· -переконанн!І більшости соціольоtів у тім, що нашим життям керму·
ють і йо.rо.-якось чудовно амінять "ідеі"- все це має корінь у решт.ках

нашої біблійної лєtенди,

в рештках примі'rивної анімалівації, природи,

в якоЮ ще, мабуть, довrо трудно буде ровлуЧитисJ:'_більшости*).
вр~з

.

*) Книга напр. Rud. Rich. Hofmeister-a: "Zivot v prav~ku" перше видання якої
розійшлось, а друге (1922. р.) попало мені тут випадково до рук (писано на ВИ···

сокій полонині лісових Нарпат), переповнена такими вирааами:

"Tak b1oudil livot.
jiz od v~~nosti v nesmirnem prostoru mezi p1anetarnim, - bez z а ~а t k u, Ь е z
k о n с е, аЬу rozn~el se ро v~ech hv~zdach v~ehomira а h1eda~ pfiznive luno; v
~emz Ьу vykli~il. В 1 а h o-v е j s о u s nа h у 1 і d s k ~. v у z k о u m а t і, j а k
р о v s t а 1 z m r t v ~ h m о t у р r v n і z і v о t n а z е m і.
~.

КожНа наука, наже

Leduc,

проходить більш-менш виразно три cтa

Jtll -простого -опису, аналізи, нарешті

-

синтеви. Отже, коли ми хоч·

трохи ВГ)'"J>Туємо незчисленні опис11 руху тварин та приймеіtfо на увагу
ту аналізу, яна nочинає тут провадитись, то не здивуємось, що рух жи
вого так сильно вражає чоловіка, що навіть .людям науки трудно тут

одірватися від примітивного панантропоморфізму.

Ми знаємо тепер добре, нк із· постійним рухом внутрішнім

-

пуль~·

сація серця, роздування легенів, праця зубів, перістальтика й т. д. аж до

коло обігових течій протоплявми в амеби

- n

найтісніщий спосіб ввяване

життя всіх тварин і рост:ин*).
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рухом зовнішнім, переміщенням щодо терену, неминучевввязане

ві~ношевн.я всього живого до оточення, цебто, диференціюва-ння та про•
довження життя серед відповідних умов.

Кожна. тварина тільни рухом може забезпечити собі відповідну їжу·
або допроІ.адитись до відповідного оточення**).
Вже амеба, що вільно живе, переливав свою протоплявму в пальчаті
вjдростки і так лазить на дні свого багна й оточув тілом відповідну їа:у.

Далі

--

тільки тварини, вдібні до швидкого, трівалого руху, могли вабев-·

печити собі їжу та уникнути ворогів. Існування любого інсєкта або риби,
чи птиці або зайця й вовка, зовсім нездібних до руху або навіть ,з рухами:
тільки повільними, в ясно неможливе. Такий рjд у першому ж поколінні

по виздихав би в голоду, або попросту його би в'їли другі, більше рухомі.ЧоJІовік, чи номад, чи ·хлібороб або промисловець, може теж аабев-
печити своє існування тіль .ки відповідними рухами в лісі,. степу 1 на полі,:

чи на фабриці. Воістину влучно фо}Jмулує наш селянин закон життя при

кавкою

- , ,вовка

НОІ'И годують''.

neziya hmota ozivila bez zpu-sobeni zive substance~"
А ва другому місці _каже: "Pfiroda
о z Ь r о j і І а v~echny sve tvory ... ор а~
t f і І а hro_znymi zuby а rohy ... ~enichy р r о t а h І а v mohutne choboty... dala
rychlost ~ohou... mela р е r і о d у р о k u s u; ne_zli р r і s t о u р і І а k u t vo f е n і mozku а tim dusevnfho zivota u ~loveka, u~: nila malou zkousku na zivo~isstvu ...
Jest naprosto nemozno,

аЬу

Принладами таних висловів можна б заnовнити довгий ряд сторінон, але й наве

дених, гадаю, досить длл

ілюстрації·

близькости виразів біблійно-примітивних та

сучасного. природознайства.

~ · ' *') ·· Фанти перебування , ,живими' • ВІІсхлих ростинних зерен або

мікробних

спорів неонреслено довгий час; або висхлих червянів та інсектів (формозьна-п'яака.,
деRRі богомоли і т. д.)·; або т. вв. анабіов сильно замерзлих амфібій, риб -?ільки від
тіиюють ясКряво. вузькість та· схематичність ваших поглядів ва процеси житrя на
землі-.

••)

Паразити майже непорушні, ті, що живуть, напр., у наших кишках, та що

завжди оточені в усіх боків тепленькою готовою для них їжею і· що всмонтують її всею·

поверхнею свого тіла, вилуппюються з яєць звичайно в енерІ'іЙво рухливих формах,.
черев що тіль ни й можrrь; попасти в таке вигідне становище.

'

Цілком природно, що тана нагла потреба всіх тварин рухомости за
тисячі й тисячі понолінь глибоно зміняла їх форми, вже на основі Лямар•

ковоrо вакону "функціональноrо розвитку". І ясно, що тільни тварини
в більше швидким, більш доцільним та прецивним рухом,

ergo з відповід

ними формамн та в б;льше розвиненим аnаратом ноординації й імnульс її ру

хів, могли :нра.ще адобуFати собі їжу, уни:кати ворогів,

множитись на

вемлі.

Та:ким чином, у боротьбі ва існування могли виживати тіль:ки бjльш

рухомі, отже й не диво, що з рухом :м:и що ра.в тісніще звязуємо всю роси1ш
та багатство форм тваринного царства! Черев світ паразитів ми троХІІ мо
жемо уявити собі, я:ке б воно було бідне формами та гидке, без наглої по·
требИ постійного жвавого руху.

Наукова аналіва рухомости, що грав та:ку значну ролю у тваринному
царстві, ведеться натурально вже давно, а особливо інтенсивно в наших
часах.

Явище т.

вв. хемо-геліо-фото-tео-І'альвано-тропізмів явилось визна

чним стимулом до більш близьних студій над рухами простіших тварин
(амеб, інфуворій

і т.

д.). Вже дуже давно чоловік досить nильно

сту

діюваn рухи дея:ких інсектів (напр. бдїкіл), риб та птиць, щоб викорис.;;

тати ці рухи для своєї вигоди. Давно вже й пильно студіоваво рухи, наnр.,

нон я'· до чого важними імпульсами служили біги, перегони на конях, такі
улюблені людиною передісторичних часів· (у степових номадів, Монголів,
напр., майже кожний кінь мусить брати участь у велико-праанинових ри

туальних перегонах, та існує цілий поетичний епос, звязаний із ним11). В

нашій добі, завдяки інтенсивним студіям рухів людини, виникла т. зв.
Theylorвystem праці на фабриках; недавно з'явився цілий ряд велиних
праць,
ще

напр.,

швидшого

над рухами при дактильоrрафії,
писання;

що поведе мабуть до

виникає ціла література про аналіву

рухів

rітиць, у ввязну зо спробами л1одини літати без мотору і т. д. Але вся ця
аналіза, й як тонка й докладна, хоч і збагачує день-у-день наше знання
тваринного царства,

хоч

приносить тим величезну нористь чоловікові,

все ж дає до розуміння руху тварин, як природного явища, тіль·ки

ма-·

теріял, Який іще -треба ·обробити льоtічно, а. наре1пті математично; щоб
Повстала точна наука, обrрунтованна на певних математичних формулах.
·АнаJrіва тут, ян і аналіза хе~~ічна, що йде в біольоІ'ії разом із що раз

тоншими студіями морфольоrіtmими, все ж є ВJІасне тільни більш удо~

Сl{оналеним,

докладпіП\ІІМ описом,

фінеуванням

словамп

й

нарисами

того, що бачить людина нав:круrи себе, чи простим оком, чи озброєним
як-найс:ИJІьніщим та комплінованим приладдям.

Фі~сування побаченого, чп у традиційній ~~удрости простонар~дній,
лка часто вражав нас І'еніяльпо тонкими підг.іІядами природи; чи в морі

наших наукових книжок, вага яких стискує часто наш мазон до бевтвор-

чої мертвої схолястики, не в більше,

ніж

першпй ступінь

знання

-

ІJ~уки.

Ціл.nом природно, що .в царстві "мертвого'', як простішого, чоловік

уже давно nід ~ос~ого опису та а.на.їІиау переходить до біль1:11 прецив·
ного форму~rува.ння статики та динаміки свого об' вкту ---:- винснення
математичних формул~ на основі я:кtІХ іде тут чинність природно-фівн'ШИХ:
сил. Модерна фізична хемія, напр~, далі заміняв математичними формул~ми
енерtетичними вислів

, ,chemische Affinita.t' ', який

вийш~в із першоступне

вого опису хемічних сполук та послідної іх аналіви. ~ут уже давно, що

)!алі, то виразніше, в думанні . дослідни:ків "випадковість", "винл1оче~ня:
~ правила'',

n давнішому

ровумінні слова щезла, бо трактується, я:к вираз

умов, яні зрід:ка тільки трапляються

in summa summarum

ровуміGться, не може бути вїке мови про ·свавоJrю,

на землі; тут,

м~ту- все йде тут

під анаком повсюдно і необхідности, бев жадних вийнят:ків.

КоЛи біольоt, заклопотаний вагою П}>облвм, яких не може роавя
~ати, гукне

-

,,вам,. фіви:ки,

tеольоtи ... вам добре,

легко студіювати

ваші об~вкти, бо вони ж неживі, мертві, нерухомі", то фівпк, розуміється,

~іJІь:ки усміхнеться над та~ою наївністю ваклопuтаного біольоtа. "Нежи
~е'' також у постійному руху , часто Дале:nо швидшому, точнішому та
доцільніщому, ніж у царстві
нос1·и, еманацій радія,

,,живого''. Рух плянетарний)~ ~лєктрич

~и нашого

могутнього Ненаситця н~ Дніпрі

-·

~исоно-комплінований, снрівь, повсюди.

Рух цей, у незвичайно

ріжноманітних проявах, не

. менш

ппJІьно

·студіюється, ніж рух тварин. Але в ріжницею великою.
Фізикові чи tеольоtові і в ГОJІову не приходить анаходити в еманації

радія або дилювіяльних

ІІаносах якусь мету. Об'єктом студjй в тут ті

фіаичні сили, яні діють~ в середині· атома, і міііі пляне'rами, та ви:кли:каіоть
неминуче то дрібненькі кристалі, тu могутні гори в білими верхами. ,Тут_

ів форми об'єкта доходять до вияснення тих сил, які ті форми створиJІи;
доходять до взавмовідношення ринаміч.них центрів, що винликають та:nу

комплі:ковану рухомість.

3

форм виводІ'іться дпнамічна функція д~ного

q_б'єкту, його вплив на оточення.

Фізик чи l'еольоt були б дун~е здивовані, ян би, вамісць цього, ім підніс

би який біольоl' типово
гори існують
ІЦ

.u

д JI я

,,фі.віольоtічне" nояснення природни~ ярищ:

т ~ г о,

щоб ва;хищати долини; тепло д л я т о г о,

б nриекорюва1и хемічні nроцеси ... та З'і:К.іІикав цим тільки . й вадо

вол:Ьнитись. На велиnий жаль, найвидатніщі nідручниБИ вагальної rрівіо
льоtії. ЧІJ біол~:tоtіІ, а навіть видатнjші сuеціяльні твори та невчисJІенні
статті по спецілльних п~урналах занадто яскряво покавУJоть,

nto

це не

~~рт, а тп~ово , ,наукові'' цояс~ення пробл в~ біольоtj і..
Коли

Led11c.

ваклика в

~ри. біольоtі чних студіях іти. ва фі ви ками,

ВJІ~~ючити воякий фіналівм та зай~аmсь не ти~, ,,дл я

-ч

о го

пр~ ...

р о д а

с т в о р и л а

т о й

ч и

и н ш и й

о

J>. t

а н,

в л~а с ~іст ь ~ ' ... ,

а досліджувати, яні й як фівичні сили та .взаємовідносини динамічних
центрів викликали всі форми всьоr.о Живого та я:к іа викликаними таком

способом формами неминуче авязані детерміновані ф~~ції, норотко кажу-.
чи, заклинає спільними вусиллями піднятисЬ до вищого ступня в біольоІ'іі

~створитИ біольоІ'ічну фіаику, то на .перший .пQrіІяд в Leduc~oм важко.
~перечатись кожному, бJІиаьному до яиихнебудь наукових студій.

На приКJІаді руху тварин 'можна, адав.~ься, найбільш ясно представити
~ой СИjІЬоІ'іам, на яни й власне опірається думання

Leduc-a.
. Prima: -в. царстві. "мертвого". постійні '!)ухи, чи вну1.р~шні (інтра
атомні, інтрамоJІєку.;Іярні}, чи зовнішні (перемі1ценнн щодо. терену вода, елєктричніст ь, па ротяг ... ) в' являються не:-.mнуче детерміновані.
фіЗичниміІ ·силами та .динамічними центрами - бев. ж.адних виня~ків,:
жадної мети та сваволі;

Secunda: -

в царстві

,,живого'', яке в таним же. природни.м .яви-.

щем, як і Царство ,,мертвого'', при наунових досJІідах вилучається мета

фіа.ика-ниацання яБихнебудь надфізичнИх си,ч; виЗнається діяння тільки

~их же самИ~ фізичних спл, акція таких же динамічнИх центрів, такий
же необхідний авяаок між необхідно викликаними формами та детерміно

ваними функціями;

Ergo

-:-всякий рух ножної тварини є такий· же

детермінований,

Переводиться в такою ж необхідністю, як і рух у царстві мертвого.
,~Гепер серед нас труuно вже й найти послідовних метафізиків,

які

оіверто ісиовідували б, у формально-льоtічній систем.і думання, акцію

будь-яких наДфізичних сил, якого, напр., правічного Духу Божого, що
ожІівотворяє та навертає до благої мети все щиття на землі, життя
всього світа.

.

Але, розлучившись іа п~имітивно-теософічною. анімаліаацією всієї

nрироди

-

продуктом думання тисяч і тисяч понолінь людських

-

ми

мусимо тепер створити розуміння природи беа жаДної містики, .навод_овоі·
волі, метИ. Але ми ще досить .далекі від того.
· Фізицпам, правда, майЖе опанував наше .думання про ,,мертву''
природу

-

щез Борей і Нептун, п~щезали всі гірські та лісові духи.

Ми все біj1ьше набіраємо до.кавів, що рухи й форми найпр<?стіщ~х істот
одноклітинових, навіть їх помноження- детерміновані амінами повер-.
~о вого .натягу, тими силами, які

роав11в~ються в розчинах хемічних.

сполун при ріжних концен·rраціях і т. д.

Leduc,

напр., встиг виявити,

кQристуючися цими силами, дуже ріжвоманітні .форми аЖ до ідентич
ности схожі з формами. жив9го; всти~ дати ці~і ·,,пейзажі'' в осмотичними
~одоростинами, губами, молюсІ,ами, аме.б~ми, що.помножуються, і цілком

ЛЬОІ'іЧНО ПіДНОСИТЬ вначіН~Я СИJІ ОСМОВИ, прИ ріЖних (!ОЛеВИХ КОНЦентра·..
~іях, у формованні та рухах , ,жІІвого' '.
.
·-

13.
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Але ROJIИ ми nідемо що рав вище щаблями розвою живого, де 1n-иття

що рав більше

номпліковане,

де що раз бjльше бракує Ще нам ясних

доназів в боку фізицивму, тут вага психічного атавізму починає давити
Що раз сильніше -що раз густіше починав проскакувати тисячам по но
лінь

над усе всім милий, старий, як свідомість людсьна, с.кутий добре

формаJп.ною льоtікою

Bme
нова

анімалівм природних явищ.

-

·--

ноли ми бачимо під мікроснопом, "ян одна хижа одпо.кJtітин-

інфузорія

пожиточну

(Didin. 11asutum), почувши:
інфузорію (Paramaecittm), починав

недалено

від

себе

другу

в блиснавичною швидкістю

крутитись, доганяє швидко неща.сного парамецін та заколюЄ-його гострим

своїм нинджалоподібни:м відростном, щоб потім, нерухомого, втягнути
цілком усередину свого тіла, де йоrо перетравить"

(J ordan, Vergleich.

Physiologie 1913), нам мИмоволі насуваJоться до rолови виразно антропо
морфічні , , поленення'' цього явища з , ,бажанням'', , ,свідомістю мети'' й
т. д., хоч у хижого Didirlium-a немає й сліду яного небудь орtану
приймання вражінь та ·думання. Ще трудиіще нам погодитися в тим, що

в номашні, яка будує тані доціЛьні Rомплін'овані будівлі; тан старанно
виховує- ді тну; :має спецілльних робітникіn, вояків та помноЖнина ·свого
славного роду; має навіть напів

великі

запаси на зиму...

посвійщену молошву худобу;

щоб усе те

їх

номпліковане

життя

робить

було до

найменших рухів тільки доконеЧним виравам змін поверхового натягу,

сил осмотичних і т. д., які дііоть так само~ ян при кристалізації або'
при

з'єднанні елєментів у хемічпі сполуки. І хоч номашня не має ще

вптвореної центральної нервової

розумінні

цього слова,

системи, не

всеж здебільшого,

має

мозку у

звичайному

ЇЙ приписую,rь

свою волю,

свідомість мети, розумну орієнтацію серед оточення ... і антропоморфічним

почуттям

та

думанням

"науково"

поясн1оють

фізичнИми силами, що виникають, на.пр.,

життя

комашні, а не

при рі жниці нонцентрацій у

розчинах солевпх і т. д.

Найтрудніше нам,- розуміється, П(JГодитися в тим, що й усі рухи

людини йдуть під знаком -дононечпости- детерміновані до найменmІtХ

Дета-лів тими ок фізичІШми силами.
Хоч ми

і не сперечаємось тепер, що людина в цілкоt.ї природне

явище ._-результат довгої евоJіюці ї, без особливо різьких переснопів до
Ііервотворів,

і повинні визнати~ що в ній,

et·go,

·діють ті самі

фізичні

ситІ й нілних у нас надприродних сИл немає, але ... Але, як же на.м

nогодитись·, що

незр]вняпі

прояви

t'еніяльної

творчости

в

техніці,"

мистецтві, наШі фільософські системи, боротьба політичних партій ... що

це детерміновані до останньо і лінії- силами осмозу, :капілярно:сти, аміни

поверхового натягу й т. ·дJіІі, нажуть, вдебіJІьmа, тут уЖе грають ролю.
Инші

чинпи:ки! ·Я:кі? Називають їх ріжно

соціольоtічними...

досить

-

фа:кторами психічними,

часто -духовими. І ··твердо ще

пере:конаnі,

здебільшого, що тут діють сили инші, ніж ті, ЩР в амебі, дереві-, в
камінні. Які саме? надметафізічні? Ні, ми не метафізики, не теософи.!
Так, як же?

Може, вже дехто з читачів починає гніватись

о~ причепився

-

чоловік, щоб йому зовсім. ясно стали або на tрунт сил фізичних, оста
точнq зреклися всякої над -фізики, або визнали та ни себе метафізиками,

цебто, зпороднили своє думання а приміт.Ивно-ди..кунсьним: старим, як
спіт, анімалізмом природи.

Щоб зректпся а одного боку

метафізики, але

в

дру1,ого

~ щоб

зоставит11 місце для особ~ТІивих над-сил, що діrот;> тільки серед .і1юдей,
щоб не стати

фізиком, уживається звичайно

численних софізмів і ще

довго буде, мабуть,. уживатись.
Дарма, що середпики між фіаиною й метафіаино1о наче й немає, і
давній

льоtіqний

закон

-

tertium non

dat1п має

тут що-найясніше

визнання.

Дуже багато умов сприяє тому, що одну методу наунового думання
та студій прикладають у нас до одних явищ природи

вого'', а зовсім иншу до других

-

царства ,,мерт

царства "живого". Одну з таних умов

-

пренраспо сформулован Байрон у свойому

, ,Манфреді' '. , ,Sorrow
knowledge. The three of knowledge is not t.hat of life"*).
Пройдуть ще десятиліття,

раз

більше

моте, і століття нашої

цивілізації,

the
що

ми будемо пізнавати науково-синтетично сили фізичні, що

діють у царстві
тих же сил у

ів

, ,мертвого''; що раз ясніше буде
царстві , ,іІпrвого''; що раз міцніщим

тичних дослідів

будуть

авязуватися

рухи

ставати для нас і роля
мостом наукоnо-синте

обох

цих царств; :крок

за

кроком фізиц:изм буде нам роз'ясн1овати не тільки життя найпростіщих

тварин, а і що все більш розвинених... Але до себе ніноли, мабуть, не
Принладе людина цього фізицизму, як і орел, коли

, ,своєвільно''

плаває

високо в небі; як і лев, коли а грізним рином виходить уночі на здобич .. о

"Живий по живому думає", щоб там не казали вчені физи.ки!
Плай у Карпатах, у липні,

1923

р.

ВнутрІwнІІ рух матерП.
Хто
наун,

менше-більше

той анав,

ділянки

що

широного

ознайомлений з с~учасним

містицизм

поля

ціJІ:ком

науни,

яна

уже

має

станом природничих

вигнаний

обєnтом

із TJЄl

велпкоі

свого дослідження

феномени фіаико-хемічної натури. Я1~ що .й до цього ча~у в ще серед
учених. біольоtів прихиJІьнини ідеї про існування незрозумілої

*)

, ,vis vita-

Тяжке в знання, дерево піввания не в дерево ЖИТІ'Я.

15

бсв якої, на

lis",

іх думку, немо~а пояснити

внутр'ішвіх

процесів

·иживоі" ·матерії, то в області дослідження вмін ,,мертвої." матерії стро:
го-наукове думання рішуче розірвало вже в подібними

метафізичними

поняттями. Лиmе· яко спадЩина перейденої стадії розви-тну ваунИ про

, ,мертву'' природу вберегL11ись ще поденуди свого рода рудіментарні форм:И
·висловлення думок чи означ~ння певних явищ. Пригадаймо внов-же ту

:саму , ,спорідненість'', або , ,свояцтво.'' - · "Affinitat' . Але тепер уже
нема потреби доназувати, що ця наскрізь антропоморфічна нав ва загальн·о~

відомого в хемії явища· ні в яній мірj не визначає сjтти самого того

явища. Навпани ця назва до·певної міри навіть затемнює його суть; вона
не

спрямовує

аналітичної

думки

у

· бік

правдивого

шляху шуканпя

дійсних припив цього явища й незмінних загал.ьни::к законів nрироди·,
яким воно підлягає. Подібна, від· давніШих Часів· збережена, наукова
термінольоІ'ія вносить цілком безпотрібний е.Лємент анімалізму туди, де
йому рішуче не повинно бути місця. Для зрозуміння й пояснення явищ,

що відбуваються в ',мертвій'' матерії' наунове думання й дослідження
·зовсім не мають потреби клинати собі до помочі Янісь надприродні сили
чи творити ріжні анімалістичні уявлення; вони виходять із тої засади, що

ці явища відбува1оться наслідном ділапня ·цілком природних сил, згідно
в законами, які в однаковій мірі відносяться як до в мін внутрішнього
стану якогось мінералу, тан і до руху цілої астрономічної чи мікропляне
тарної системи.

Окутані туманом антропоморфічних уявлень, люде, Интелєктуально
навіть дуже видатні, вважали раніше, що здібність рухатись ,,по власній

сво ій волі'' є головною прикметою

, ,живих''

істот, до яких

nричисляли

тільки тварини. Однак, близче знайомство в природою розвіяло цю віно ву
оману, бо стало цілком очевидним, що це не

відповідає

nравді. Бо-ж,

справді, чи_ не є "живою" істотою тa:nom кожна рослина, що "по власній
своій волі·'. не може рухатись? Розуміється, що є. Отже, здібність. до
,,своєвільноrо'' руху зовсім не може служити такоtо
дає

людині

в

поділити всю
не

говоримо

руни нлюч,

ва допомог9ю котрого

природу на дві
про

те,

що

коли

частини: "живу"
в

цим

критерієм

прикметою, яка

непо~льно

можна

й "мертву". Ми вже
підходити до

оцінии

низьно-орІ'аніаованпх живих істот (т. вв. "протистів"), то стане цілком
очевидним, що анайти точну розгрань між тваринним і рослинним орІ'а

нівмом дуже ва-жко.*)

Але ми хотіли-б тут спинитись не на. тому рухові, яний виявляється

*)

Навіть доволі високо-орІ'авіаовані тваринві

,,морський мох''

-Sertularia,

або .,морська лілія"-

орІ'аві~ми

(вапр.

гідрополіп

Rhizocrinus lofotensis)

старіші

ватуралісти зачисляли дот. зв. "зоофітів", ц. т. "тварино-рослин". Вже аж ва
чатку

XVIII.

ст. де-які вчені (Турнефор) вачисл~ли до рослив коралі, ·яні в

ності в тваринами (Талиев. ОсновЬІ ботаники. Берлин.
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1922).

по

дійс~

назовні й який можна с~остері~атІІ голи~ оком або за допомогою відповід
них при~адів,

.я них

а на ~нутрішньому рухові тих найдрібніших часток, ів

снла.д~ються як усі жиРі тваринні чи рослинні орrа.візми, так і всі

мертві предмети нашої вокільної .природи.

Хочемо спинитись ва цьому

.для того,. аби показати, що згідно в :сучасними науковими

поглядами

по-ва всіми родами руху, 11ні оно людське може бачити, існують у природі

ще й таного рода рухи, я :ких воно вще не в стані побачити навіть ва
доnомогою
мусить

найдосионалішого nрил;аддя.

стати вихідною

Вивче~ня цих невидних рухів

точною nри шунанні основвих причин і вано

помірности всіх явищ, які відбуваються чи то в "живій" чи в "мертвій''

частиніприроди.

·

Найдрібнішими цеглиннами будови всіх фізичних. тіл Є моленули,
.які

в

свою

чергу

снла.даються ів більшого чи меншого числа атомів

(напр. молекула цунру С 11 Н 23 0 11 , силадається ів

атомів, а молекула

45

води Н1 0 с:кладається тільки в трьох атомів). У же сама назва (грець :ке

8-ropO" значить неподільне) складової частини молекули має ви азувати

на те, що цієї'с:кладової частини ніби-то неможна да.лі поділити. Та:ка
думна nанувала в науці до недавна. Здавалось, що це було тим більше
природним і зрозумілим, :коли взяти на увагу, що згідно з теоретичними
18

обчисленнями в 1 :кб. цм. rазу міститься 27,1 Х 10
мідта), ц. т. величина одної молекули рівна

·

молекул (число Лош-

1
27,1Х10 18

нб. ц. Але атом в

часточка ще меншої величини; коли уявити собі атом у формі кулі, то

радіус цієї кулІє величина nорядку 10-в, ц. т. він може бути кільна

1

разів більший або нільна разів менший

100

ООО ООО цм. Отже в

науці

довший час nанувала думка, що тана безмірно мала часточка матерії на

дальші ще
останні

дрібніші складові

два с nоловиною

частини

десятни

вже не ровнладається. Але

ронів

погляди

за

ва струнтуру атома

цілком змінились.

У же

в

кінці минулого століття Дж. Томсон висловив думку, що

кожен атом силадається із nозітивної елєктричности й атомів неrативної

електричности, які він називав
дони

атома

показалась

, ,корnускулами''.

Томсоно ва схема бу

пізніше неоправданою, але сама його ідея про

подіJІьність атома nродовжувала жити в умах учених і пізніше знайшла

евіі-і вираз у теорії нуилєарноі будови атома, творцем якої був Томсонів
учень Е. Резерфорд.
Ця остання теорія атомовоі струнтури говорить, що в центрі атома

міститься позітивно заряджене. ядро (nо-лат.

нуклєарна),

nucleus;

а навкруги ядра на віддалі, рівній

атомового радіуса, обертаються атоми

звідси й теорія

приблизно величині

неrативноі елєктричности,

або

електрони. Н~-нлєарна теорія будови атома основана на даних дослід-

17

ження явища радіоактивности, при вивченні я:nих було встановлено, що
природа

ваних

слвнтронів в цілком ідентична а природою {З-часток, виділю

атомами радіоактивних

елементів. Радіус елвнтрона,

після

від

повідних обчислень, рівний 1 ,9.10.. цм., а радіус атомового ядра ріввий
1.10.11 Цм, ц. т. радіус останнього майже 2000 рааів менший аа радіус
18

елвктрона *).

Згідно а модерними науковими дослідами, атом не є отже суцільною
матерілльною
систему.

част1~ою,

В ріжних

а ЯВJІЯЄ

собою

cnoro

рода мікро-астрономічну

атомах (ц. т. в атомах ріжних хемічних елєментів)

довнола атомового ядра обертаєтьсн ріжне число неІ'ативно-ааряджених
елєктронів, в залежности від

позітивного заряду атомоnого ядра; число

ел єментарних варядів атомового ядра відповідає порядково му числу даного

хемічного елєменту в Менделвівській таблиці хемічнпх

атомове ядро водня (пор. число
нього обертається
заряди і

1

ел6нтрон;

1)

заряджено·

ел.

1

варядом

атомове ядро гелія (пор. число

елвнтрони; атом. ядро літія (пор. число

2

елементів.

3)

-З ел.

Так

і довполо

2) ·-_ 2

ел.

ааряди і

3
елєнтрони і т. д. Атомове ядро найтяжчого елє.мента урана (пор. число 92)
має 92 ел. заряди, а павкруги нього обертаються на ріжнІІХ арбитах 92
елентрони.

Механізм

внутрі-атом·ового

руху,

особливо тяжчих

ато:\І~в,

дуже

складний. АналітиЧІІими- вивченням цього механізму ваймається данський

вчений Бор, авязу:Ючи nричиново систему внутрі-атомоного руху а яви
щем серілльности спектральни:х: ліній. :Ко011и атомова система має в собі

бiJtьme число довкільних елєктронів, то в таному разі, за теорією Бора, ці

елє:nтрони обертаються .на ріжного порядку (одно, -дво, три, чотирі

і т. д. квантових) орбітах.

На кpafmix аоР.нішні:х: орбітах обертається

точно таке число електронів,
елєментів,

яке означає ту І'рупу в таблиці хемічних

до котрої відповідний елємент належить. :Кількість цих зо . .

внішніх елєктронів означає валентність елєменту; тому

називаються валентними.
трівкі, ванінчені системи,
иншими;

-

Атоми

т. зв.

інертних

й ці елєнтрони

rазів являють собою

через що вони й не вступають в реакціІо

системи инших атомів не тані трів:nі

і тому вони

з

вия:вляють

адатність до реакцій.

Але

ж переважна

більшість елементарних

тіл

силадається

не

з

окремих атомів, а з молєку~, зложених із двох чи більше атомів. Отже,

*)

Це все тані безмірно малі величини, що їх навіть трудно собі уявити, і тільки

приблизно можна собі представити відносну величину атома,

елєитрона й атомового

ядра, коли порівняти їх з яким знайомим предметом. Коли-б, напр., зрівняти атом

з нульною

звичайного дробу, то він випадав ·би коло неї так,

випадає коло цілої земної нулі; коли ж уявити собі цей атом

ян морський

завбільшип

буй.

з земну

кулю, то атомове ядро було-б тоді завбільшип з дитячу опуку, а елєктрон був-би кулею
завбільшин а дзвіницю.
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очевидно, що при утворенні молєкули повстає еще складніша система. ру

ху елєктронів, бо в та:кому разі буде вже в цій молєкулярній системі не
одно атомове ядро, дов:кола якого обертаються єлентрони, а стіль:ки ато
мових ядер, скіJІь:ки атомів входить у с:клад молє:кули даного тіла. Ще
с:nладнішою буде система руху елє1-~тронів, колп утворюється молєнула
якого-сь ті ..ТІа,

в склад якої

входять атоми ріжних

елєментарних

тіл

(найпростіший при:клад: молєкула води силадається із двох атомів водня

й одного атома нисня). Вивчення цих надзвичайно сномплі:кованих систем
руху елєктронів довкола атомового ядра в окремих атомах хемічних елє
ментів чи довкола кільнох атомоних ядер у молєнуJІярних сполученнях

-

це завдання, яке стоїть тепер перед ученими досліднииамп тонної будови

матерії. Наука ще не дійшла до того, щоб могла дати точну відповjдь про
те, ян: в дійсності в:ипадає тонка струнтура тоrо чи инmоrо атома або пев

ного складу молєну ли. Але в :коіКНому разі вона вже пішла таІ\ дале:ко по

шляху до півнання цієї глибокої таємниці природи, що в1ке й тепер до пев
них виснов:ків вона пр:ийшла і, напр.,

R. Schid у сво ій ннижці (Das
Atom- ein raumliches Planetensystem. 1921) твердить просто: "ми зму
шені виставити тану тезу:

атом є планетарною системою, де єле:ктрони

обертаються, ніби коло сонця, довколо позітивно:rо ядра''.

Не так леr:ко, звичайно, розум JІR>дини може засвоїть собі подібну
іде1о,

бо

це

прот:ирічить ніби-то повсянчасному життєвому досвідові.

Справді, хіба на перший погляд ідея про те, що кожен атом матерії в
ніщо

инше, як складна система :коловоротного руху елє:ктронів, не в в

очевидній

суперечности

який-сь Rамінь або

до

шматок

того,

що

ми постійно спостерігаєм? Хіба

метаJ1Ю не являє

собою дуже твердого

й

міцного предмету? На перп1ий погляд це, дійсно, здається чим-сь пара
донсально-неімовірпим. Але ж :модерні погляди на будову атомів основані
на точних експериментальних даних, строго-:критично оцінених в погляду

іх обєктивно-наунової вартости.
Ми живемо в добі, коли вакладаються підвалини цілном нової наукової
дісціпліни, яку можна б назвати

мате м: а т·и ч н ою

х е мі є ю. Ця

народжуючася наунова дісціпліна, базуючись на точних експерименталь

них даних та приклада1очи занони математи:ки й механіки,

визначить,

без сумніву, причини пенної зановомірности й сталости nідношення од
ного я:когось хемічного елєменту супроти другого, ц. т. вона віднриє~

очевидно, глибоRі причини адатности атомів при певних умовах давати
певні хемічні сполучення;

в:казувати напрям

і

а це означає,

що вона зможе наперед точно

впсліди хемічної реанції при участи в ній певних

реаІ'ентів та ва певних умов, в яких реанція відбувається. При вивченні
цих глибоно валожених процесів природи наунові дослідники вихо~ять

не

в

яких-сь анімалістичних уявлень, а ~ладуть в основу своєї дослід

ницьної праці той принціп, що "вакони:, які управляють рухом небесних

тіл, незмінно діють також і в атомовому світі" (Н.

Schmidt. Probleme der

modernen Chemie. 1921).
Вже в того часу, коли Велвр
орІ'аніч:не сполучення

-

'(1828

р.) перший раз штучно виробив

мачовину, І'рунт під ученням про

, ,vis vitalis''

був підкопаний, бо все це учення основане було на тому, що орІ'анічні
річовини творяться тільки в живім орІ'анівмі. Але коли виходити в тієї
засади, що властивості молекули (а значить і всього даного тіла) в функ
цією її внутрішнього складу, то став ясним, що ці властивості в вислідом
ділапня сил природи, які вакономірно й однаково Діють в усіх процесах,

що відбуваються в складових частках як живих істот, таи і мертвих пре
дметіJJ. Ключем для зрозуміння цих процесів мусить бути вивчення
стеми елє.nтронових рухів онреміх атомів

і

си

молекулярних комплексів,

хоч би й найскладніших. Подібно до того, як астроном чи фізик при вив

ченні явищ, які є о бектами його науки, не в вертається при своіх дослідах до
якихсь надприродних сил, так само й дослідник в галузі біольоІ'ії повинен
іти тим самим шляхом. В цілій науці про природу в усіх іі проявах без
потрібний містИцизм мусить нарешті
науново-обІ'рунтованому фівицизмові.

Прага, січень

1924

р.

•

рав

і

на завжди уступити місце

