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Numer e2gi wyydzic 5o Kwietnia, 5ci 50

Lipca, a czwarty 50 Października z ogólnym

Regestrem materyy całego roku czyki Tomu

pierwszego.

Roczna prenumerata kosztuie bez poczty

r. 2. k. 50, a z pocztą r. 4. srćbrem.



PAMIĘTNIK
MAGNETYCZNY.
 

Dozwala się drukować pod tym warunkiem , aby po wydru=

kowaniu nie zaczynaiąc przedawać , złożone były w Komitecie

cenzury exemplarze xiążki tey: ieden dla tegoż Komitetu, dwą

dła Departamentu ministeryum oświecenia, dwa exemplarze dla

JMPERATORSKIEY pobliczney biblioteki i ieden dla ImPERATORSKIEY

Akademii nauk. Wilno dnia 5 Stycznia 1816 roku.

W imieniu Komitetu Cenzury.

G. E. GRopbrck P. O. Cz. K. Cen.
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Pnzesrecarąc dzieie rodzaiu ludzkiego,
statecznie postrzegamy, że wszelkim pra-
wie wynalazkóm i odkrycióm, bądź mo-
ralnym, bądź fizycznym, towarzyszyły
w początkach opór i prześladowanieze
strony mieoświeceniai zmyśloney lub prze=
sądney gorliwości o dobro powszechne.
Ciągle widzimy tę smutną koley, przez
którą koniecznie wynalazki i nauki prze-
chodzić musialy. Starożytność i wieki
śrzednie dostarczyłyby nam w tym wzglę-
dzie nie malo przykladów. Wynalazek
machin do przędzenia wełny, tak poży-
teczny rękodziełóm; dla tego, że pozba-
wiał ówczasowie we Francyi mnóstwo
przędków i przędek sposobu do życia,
stal się przyczyną mieyscowych zamie-
szek 1 zaburzeń. Nieśmiertelne lennera od-
krycie wakcyny, co krocie tysiąców lu-
dzi wyrwało zrąk niechybnćy śmierci,
pomimo pozbycie się przesądów i oświe-
cenie, któremi się sczycimy, nieiest zaiste
tak upowszechnione, osobliwie w kraiu
naszym, iakby tego dla dobra ludzkości
życzyć, a po wiaścicielach ziemskich spo-
dziewać się należało. |

MV. 1. a816. ? ©
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. Tąż samą prawie drogą szedł wyna-
lazek magnetyzmu źwierzęcego, którego
rozgloszenie winniśmy Mesmerowi. Zna-
iomość tćy nauki w nieoświeconych wie-
kach, mogąca bydź poczytaną za czary,
dlugo musiala się ukrywać itaiemnie ty|-
ko niektórym osobóm udzielana była. Sla-
dy iey i zabytki znayduiemy rozlane po
całćy powierzchni kuli ziemskiey. A czy
to zechcemy zastanowić się nad obrzęda=
mi starożytnych Egipcyan i Greków, nad
działaniami Sybirskich Szamanów , kapla-
nów Ameryki i wysp naybardziey od lą-
du oddalonych (1), czy też nad zamawia-
niem chorób, które dotąd się używa po-
między pospólstwem , czyli też na spo-
sób dawania blogoslawieństwa, wspólny
wszystkim narodóm przez wkladanie rąk
na glowę; wszędzie znaydziemy zaród dzia-
łań magnetycznych, odmieniony zwycza-
jami i klimatem, a prawie zupelnie stlu-
miony dołączeniem niepotrzebnych obrzę-
dów, przesądów i zabobonów.

Nie posczęściłosię Mesmerowi w Pa-

ryżu, gdy odkrycie magnetyzmu poddał
 

(1) Obacz Dzien. Wileń. Tom 2 N. 12. 1815. Pierwsza po+

dróż Rossylan naokoło świata przez Langsdorffa. W opi.

sania wyspy Nukahiwy czytamy co następuicć stronica

614 ., Głęboka wiadomość o czarach przyżnawana kapła=

„nowi Zaua, poniaga mu wiele do wyśledżenia przy+ ©

„czyn chotobowych. Sposób w tćy mierze przez kapła-

„nów używany. podobay z początku do manipulacy! ma-

„gnetyzmu źwierzęcego, kończy się żawsze.na wyzna

„niu chorego, iż przestąpił tałdu; popełnił kradzież

gab ds MOM" .
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pod sąd Akademii i Towarzystwu lekar-
skiemu. (Chciano rozmaitym sposobem,
iuż pogróżkami, iuż rzuceniem smieszno-
ści na magnetyzm, odstręczyć od tey nau-
ki powszechność, a stronników nieusta-
lonych zachwiać lub przestraszyć. Oddział
lekarski paryski urzędownie za magne-
tyzm kilku lekarzów współbraci ze swey
listy wymazał (2). Azali rzetelne oświece-
nie takiemi działa drogami? lakokolwiek
wielkie było naówczas we Francyi pa-
nowanie władzy smieszności , którey uży-
to do walczenia nawet przeciwko rzeczóm
nayświętszym: iakokolwiek srogie było
prześladowanie przez uczonych Mesmera
1 iego stronników (5); nie wystarczyło ie-
dnak na zupelną zagładę i znisczenie na-
 

(2) Obacz Memoire pour M. Charles-Louis Varnier do-
cteur — regent de la facultć de mćdecine de Paris et
membre de la Sociećtć. royale demedecine, appelant
d'un decret de la faculite.

Contre les doyens et les docteurs de la dite faculte, in=
times. Paris 1785.

(5) Obacz Histoire critique du magnetisme animal. 1. 2
pag. 84. par J P.F. Deleuze. Paris chez Mame Im-
primeur— Libraire 1815 — „Il faut lire le mómoire de
„, M.Fournel, si Ion veut se faire une idće de lachar-
„„nement avec lequel la facultć persóćcutoit les partisans
„de la nouvelle doctrine..... La conduite de cette com-
„ pagnie et la prócipitation inconsiderće de ses dćmar-
„ches prouvent bien mieux que le rapport descommis+
,,Salres. que dans les assemblćes tumultueuses, l'imag1-
„nation et l'imitation exercent une influence qui peut
„ ćgarer les esprits les plus eclairćs. Parmi ceux quł
,,sortirent ainsi des bornes de la justice, on ne peut
„,nier qu'iln*yóut deshommes d'un trós-grand mćrite.
„En exergant sur les opinions de lenrs confreres le de-
„Spotisme le plus absolu, ils croyent soutenir ala fois
„la cause dela vćritć et gelle du bien public. **



4

sion prawdy, która prędzey, lub poźniey
nad piochością, kłamstwćm i czarną obłu-
dą, świetne odnosi zwycięztwo. Żyiemy
w tym okresie czasu, gdzie mało kto wątpi
o bytności magnetyzmu: a ieśli kiedy nie-
kiedy daie się iescze słyszeć głos niewia-
domości , kryiący się zazwyczay pod pła-
sczem mniemanćy oświaty; tedy niewielu
już znayduie wielbicieli, niewielu tych,
którzyby brali powierzchowność i pozór
za wewnętrzną wartość i istotę rzeczy.

Ażeby sprostować wyobrażenia tych,
co idąc za cudzym popędem twierdzą, że
magnetyzm samymtylko lekarzóm zosta-
wiony -bydź powinien; kladziemy poczet
ludzi wszelkiego stanu, a którzy znani
skądinąd w uczonym świecie pisali o ma*

gnetyzmie, i robili'w tym przedmiocie do-
świadczenia,. przez co cierpiącćy ludzko-
ści niewyslowione oddali posługi.

Hrabia Marym dePuysćgur. de la Boissiere Dokt. Medyc.
Sławny Kurt Sprengel. Sławny Grrelin. :
Kawaler de Barterin. Tomasz d'Onglće Dok. Medyc.
JI .Ksłon Doktor regent Fakul- _ Fakult. Paryskiego.

tetu medycyny w Paryżu, P. Ustert.
pierwszy lekarz Hrabiego Ar« J. 4. Heinsius. ;

1 Malzac Dokt. Med.tezyą.
Gallard de Montjoye. Pradelles D. Med.
Court de Gebelin. Faissolle D. M.
L. Gf. Baldinger. Karol Villers znany z wykła-
J. G. Rosenmuller. du nauki Kanta i innych dzieł
W. Josephi. filozoficznych.
Doppet Dok. Medycyny Fakul- Fitzgibbon Dók, Med.

tetu w Turynie. J. C. Scherb. =*
BRonnefoy Czł. Królew. Kolleg. J. H. Rahn. :

Chirurg. w Lionie. . Ant. W. Nordhof.
Serpan Adwokat generalny Pat- J. Lr. Bóckmann.
lamentu w Grćnoble. Xiądz liervier.

- Orelut Dok. Med.Dergasse.
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Margrabia de Tissard du Rou- Caullet de Veaumorel.

pre. Karol Ludwik Varnier Doktor

J. F. Bolten. Regent Fakul. Medycz. w Pa-

J. F. A. Kinderling. ryżu Czł. Towarzyst. Królew.

Turdy de Montravel Kapitan lekarsk. e

Artyleryi. Judel Dok. Medyc. Fakultetu

Grandchamp Dok. Medyc. w Montpellier.

Hrabia de Lutzebourg. Wurtz D.Med. Fakult. w Stras-

Fournel. burgu. :

Cp. L. Hoffmann. Wienholt Dok. Med.

Fr. H. Birnstiel. Klugge.

J. Heineken. Professor w Berlinie Wolfart.

£Łoutherberg Czł.Akad. umieięt. J. P. F. Deleuze.

w Londynie, pierwszy Ma- Sławny Hujland.

larz obrazów woiennych prze-

| szłego wieku.

„Spodziewaćsię należy, iż maiące wkrótce

nastąpić w Berlinie wydanie w języku

francuzkim i niemieckim Układu przy

rodzenia według Mesmera, nad któróm

dzielem, iako sam Mesmer powiada, 40

lat ciągle pracował , ukończy: wszystkie

spory„, kłótnie i wątpliwości, tyczące się

magnetyzmu. Mesmer, który mieszka

w Szwaycaryi, poruczył . Professorowi

Wolfartowi ninieysze wydanie.



 | | |  
TREŚĆ NAUKI MAGNETYZMU ŹWIERZĘCEGO.

——

 

. Prys magnetyczny źwierzęcy prze-
bywa we wszystkich ludziach i iest nie-
jako gatunkiem sekrecyi organicznćy: da-
Jeko lotnieyszey od wszystkich dotąd zna-
nych wyrobień organicznych. Tak iako:
łzy, pot, ślina i t. d. oddziela się on ciągle
z ciała ludzkiego, naywidocznićy przez
palce rąk: o czćm przekonać się można,
trzymaiąc w malćem oddaleniu palce nad
źwierciadłem, uyrzymy pięć plamek two-
rzących się na szkle , które po odięciu rę-
ki nikną, przez roztworzenie się w po-
wietrzu. "Po dało powód, że niektórzy
końce rąk za bieguny magnetyczne uwa-
żalą. -

2. Plyn magnetyczny, iako i wszystkie
inne sekrecye, wyrabia się ciągle w je-
stestwie czlowieczćm. Rozmaitć są spo-
soby, które przyśpieszają wyrobienie się
onych, iednakże można ie do trzech spro-
wadzić: pićrwsze fzzyczne, drugie że tak
rzekę sympatyczne, trzecie umysłowe.
Tak mp. są lekarstwa , które sprawuią
nadzwyczaynć oddzielćnić się śliny, potu,
i. t. d. wpadnienie krty do oka, lub wey-
ście do napełnionego mieysca dymem, łzy
wyciska mimowolnie. 'Takie i tym podo-



ź
m

7

bnie działaiące sposoby na sekrecye orga-

niczne nazywam fizyczsiemu.

Bywaią osoby , które taką odrazę i

wstręt przyrodzony do kotów czuią, że

kiedy źwierz ten w bliskości się znayduie,

osoba gwałtownie potnieć zaczynał w mdio-

ści wpada. Nadto dosyć iest widzieć ko-

goś iedzącego iablko kwaśne, aby ślina

obficiey się oddzielała: takowe sposoby.

dla braku stosownieyszego wyrazu mo-

żna nazwać syśmipałycznemi.

Uczucie smutku i żalu, lub też gwał-

towney radości, sprawule, że płaczemy,

czyli że lzy obficiey się wyrabiałą, miż

w stanie zwyczaynym iestestwa. Uczucie

przestrachu nagle pot wytlacza i t. d. la-

kowe sposoby działania na sekrecye orga

niczne nazywam umysłowemi: gdyż uczu-

cie nie iest materyalne , ale duchowne;

a jednakże skutek iaki sprawuie, wido-

cznie iest materyalny.
5. Sekrecya magnetyczna, którey pod-

stata daleko iest lotnieysza od wszystkich

dotąd znanych sekrecyy ludzkich, nie

wiadomo, czyli przez sposoby fizyczne i

sympatyczne może się obficiey wyrabiać.

Ale sposoby umysłowe naydzielniey na

nię działają. Uczucie powsiaiące z woli,

ufności i żądzy dobrego, przyśpiesza wy-

robienie się i oddzielenie płynu magnety-

cznego tak, jak uczucie rodzące się ze

smutku lub żalu, oddzielenie się łez ob-

.
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fitsze czyni. Tm większa iest ufność, im
dzielnieysza wola, im prawdziwsza żądza;
tym więcey się plynu wyrabia , tym prę-
dzey się on oddziela od osoby czynney, tym
mocniey dziala , na osobę bierną czyli
cierpiącą.

4. Uczucie takowe przyśpieszaiące wy-
robienie plynu magnetycznego, iako, ze
trzech zrzódeł pochodzące „, możnaby na-
zwać w nauce magnetyzmu ucziczem po-
źróynćm: które, im więcey magnetyzuiący
pielęgnuie, im bardziey umacnia ż w swey
duszy krzewi; tym pewnieyszy iest w swo-
ich dzialaniach, tym rychley przychodzi
do otrzymania tych wypadków w krótkim
czasie, które zaledwie w znacznym przeeią-
gu mogą się okazać u magnetyzuiącego, co
nie nabył jescze umyslowćy wprawy. Fak
wszechmocność dziwnym sposobem zwią-
zata porządek wyższy duchowny z niższym
fizycznym, a dwie ostateczności mądro-
ścią przedwieczną połączyła z sobą.

| J. EB, LaCHNIEKI,

  pz   

O ROZMAITOSCI SIŁ OSOB MAGNETYZUIACYCH.

(Wypis z dzieła: Histoire critiqne du Ma-
gnćtisme animal, par J. P. F. Deleuze. Paris
1813 in8vo. prómićre partie, page 126)-

CG, którzy miewali znaiomość z wielką
liczbą magnetyzuiących, powątpiwać nie
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mogą, że są osoby obdarzone zdolnością
magnetyzowania daleko wyższą od in-
nych. Mało wprawdzie znayduie się tak
mocnych iak P. Mesmer, Panowie de
Puysegur, Xiądz Hervier; ale nie wiem czy
iest którykolwiek z ludzi pozbawiony za-
pelnie tey zdolności. P. Mesmer powie-
dzial: że natrafial na takich, chociaż bar-
dzo rządko, którzy nie tylko nie mieli da-
ru magnetyzowania; ale nawet przyto-
mność ich wszystkie skutki nisczyła. Nie.
poymuię wcąle, co on rozumie przez ten
przymiot przeczący: nie sądzę nawet że-
by to postrzeżenie bylo gruntowne; mogę
przynaymniey zapewnić, że z moich zna-
iomych nikt się nie spotkał z podobną
osobą. 'Tóm bardziey mnie to dziwi, że
P. Mesmer dal się słyszeć z takićm zda-
niem: powinienby przewidywać, iż le uwa-
żać będą, iako mu slużące za wymówkę
w przypadku, w którymby się doświad-
czenia iego nię udały. Niemniey iednak
rzeczą iest prawdziwą, że znaczna za-
chodzi różnica. pomiędzy magnetyzuiące-
mi: że niektórzy z nich często sprawiali
sen magnetyczny , wtenczas, kiedy inni
wiełe doświadczeń poczynili bez otrzyma-
nia tego zjawienia: że uśpieni. magnety-
cznie, którym się przedstawuią różni ma-.
gnetyzwiący, rozeznają w nich rozmaite
stopnie siły: że są nawet tacy, przez któ.
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rych nie chcą bydź dotykani, gdyż się
 lękaią gwałtowności ich działania.

Trzebaby lepiey poznać teoryią ma-
gnetyzmu, ażeby można dadź przyczynę
tey różnicy władzy, iaka się bez wątpie-
nia znayduie między magnetyzuiącemi.
Same tylko przypusczenia w tym przed-
miocie przedstawić mogę; są one wypad-
kiem moiego doświadczenia i uwag, i zda
ią się mieć związek z zasadami, któ-
róćm ustanowił mówiąc o sposobach, ia-
kiemi magnetyzm działa.

Rozumiem, że przyczyny tey różnicy
pochodzą : , =

1. Od siły woli.
2. Od zdolności uwagi.
3. Od kierunku woli.
4. Od wiary.
5. Od ufności w swey władzy, która

jest następstwem wiary.
6. Od dobrey chęci i skłonienia się.
7. Od składu fizycznego i zdrowia.

Powróćmyż: |
1. Aby mieć dzielną wolą, niedosyć

iest powiedzieć sobie za chcę; trzeba że-
by ta wola istotnie z duszy wyplywała:
żeby się rodziła z gorącey żądze pomyś|-
nego skutku, oraz gdyby żadną nie byla
zmieszana zawadą.

| e, Potrzeba, aby uwaga wolna była od
zmuszenia i wysileń: gdyby się niczem
nie rozrywala, i nie sprawiała utrudzenia.
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3. Kierunek woli powinien bydź sta-
ły, iednoksztaltny, spokoyny. Potrzeba
aby w nim niebylo nic prożnego i obolę-
tnego; gdyby się nie starano wysadzać na
zjawienia ciekawe, ale tylko czynić do-
brze wspieraniem usilowań przyrodzenia.

4. Wiara nadale silę zwyciężenia prze-
szkód, utrzymuie wolą i oddala niespo-
koyność.

5. Zaułanie w swćy władzy,iest sku-
tkiem wiary: wątpić nie można, że po-
większa silę, albo raczćy śrzodkiiey uży-
cia, i że więcey dzielności dodaie woli.

6. Co się tycze chęci, tyle magne-
tyzuiący może się spodziewać zbawien-
nych skutków; ile iest przeięty uczuciem
ludzkości , sczególnóm poświęceniem się
dla chorego,ii żadzą sczćrą a Pozsttońną
czynienia iemu dobrze: stąd wynika to
działanie slodkie, spokoyne i iednostay-

daiące się uczuwać pomału, a które

kor boleści. Zjawienie to trudne iest za-
pewne do wytlumaczenia; ale uznane od
tych wszystkich, którzy magnetyzowali.
Sądzę, że chęć dobra sprawuie łatwe od-
dzielenie się płynu, i nadaie mu naydogo-
dnieyszy kierunek. Pewna lest, że ten
mało uczyni dobrego, kto tylko dla cie-
kawości działa, i szuka iakichsiś scze-
gólnych wypadków. W ogólności, ci któ-
rzy malią umysł spokoyny, duszę czuląi
tkliwą, daleko lepszymi są REZEE
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cymi od tych, których wyobraźnia żywa.
iest 1 mocna.

7. Co do składu fizycznego, niewątpli-
wą iest rzeczą, że czlowiek temperamen-
tu słąbego,nie mógłby magnetyzowaćz ta-.

kąsiłą, iak człowiek krzepki, mogący pra-
cowąć bez utrudzenia.

. Magnetyzm iest udzieleniem sił żywo-
inych: te zaś siły są daleko mnieysze
w czlowieku słabymi stąrcu, niż w zdro-
wym i czćrstwym.

Są między ludźmi różnice, które za-
leżą zarazem i od fizycznego., i od moral-
nego uksztalcenia: a które nadzwyczay-
ny wplyw maią na ich władzę magne-
tyczną.

ledni są ułożenia stałego, czynnego ;
drudzy są powolni, niedolężni i niestali.

ledni maią czułość lotoca do porusze-

nia; drudzy niczem się nigdy nie wzru-.
szaią.

lędni są nadzwyczaynćyżywości; dru-
dzy przeciwnie. oziębliispokoyni.

Znayduią się nakoniec tacy , którzy:

chcą dzielnie; inni, którzy żądaią slabo.
Naylepszy z magnetyzuiących  iest

ten.: który ma skład ciała silny, ułożenie
zarazem stale i spokoyne, zaród. namię-
tności żywych bez poddania się iednak
onym, wolą mocną bez zapału, czynność.
połączoną z „cierpliwością, zdolność sku
pienia swoley uwagi bez wysilenia się,+
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który magnetyzuiąc zatrudnia się tylko
ta czynnością.

'Tacy ludzie nie bardzo są pospolici:i
stąd to pochodzi, dla czego tak trudno

znaleźć można dobrych  magnetyzuią-
cych. Z z

Nie trzeba iednak z tego wnosić, aże=
by ludzie, którzy nie maią wszystkich przy=
miotów dopićro wyliczonych, nie mogli
pomyślnie magnetyżować. leżeli nie spraż
wią tak ważnych skutków; to przynay=
mniey otrzymaią zawsze tyle, ile potrze-
ba, aby się przekonać i uczynić dobrze:
zależy to iedynie od ich wol.

Czytając dzieie pierwszych doświad=
czeń z magaetyzmem czynionych, widzieć
tam można uleczenia, zadziwiaiące pręd-
kością i skutecznością wypadków: a ie-

dnak odrzucono one iako baieczne. Śmiem
upewnić: że większa ich część taką nie

jest; podobne wypadki iescze się i teraz
odnawiaią, chociaż daleko rzadzćy: cze-
go zaraz dam przyczynę , iakkolwiek
wiem dobrze, że ona będzie tylko przy-
ięta od tych; którzy iuż są przekonani o
rzetelności takowych drzpadków.

Od początku doświadczeń magnety-
cznych, widok nowych i niespodziewa-
nych zjawień, był przyczyną zbytecznego
zapału. Zapał ten niebezpieczny skądinąd,
sprawił zaufanie bez granic i żywą wia=
rę; a magnetyzuiący bez żadnego wysile-
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, nia się doświadczali zdolności i całey swey.
władzy. Byli oni zarówno wspierani od
wielu, którzy się im oddaliz zupelłnóm zau-
faniem. Udawało się im: bo wierzyli,
chcieli, 1 nic się im nie zdawało trudnego.
Dziś ta wiara, to zaufanie, daleko są rzad-
sze. Większa część magnetyzuiących ma
pewny rodzay boiaźni, żesię im nie powie-
dzie: stokroć sam tego doświadczyłem.
Dostatecznie przekonany iestem o rzetel-
ności działacza: pomimo to wątpię ie-
dnak o moiey sile, a ta wątpliwość osla-
bia moię czynność. Są dni, w których mo-
cniey dzialam: a to wtenczas, kiedy ma-
gnetyzuię z większćóm oddaniem się i ufno-
ścią. Postrzegam także, że moia siła po-
większa się, gdy sprawuię skutek zba-
wienny. mnieyszenie ufności nie prze-
szkadza bynaymniey czynieniu dobrze,
ale wtenczas mniey się czyni: i konie-
czną iest rzeczą uwiadomić o tćm, ażeby
poźniey nie bydź zdziwionym, że się nie
doświadczyło wypadków podobnych tym,
które tak dowodnie w rozmaitych dzie-
łach są sprawdzone. Także kiedym wzy-
wal do czynienia doświadczeń, zawsze się
strzegłem uprzedzać, że cuda będą widzia-
ne; obiecałem tylko, że dopelniaiący po-
trzebnych warunków, otrzyma dostateczne
wypadki do zapewnienia się o bytności
magnetyzmu: powoli bowiem tylko prze-
Konać się można o iego wladzy.
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*  Zapytywano , azali magnetyzuiących
siła nie powiększała się w miarę iey uży-
wania? niewiem tego. To iednak pewna,
że dlugie ćwiczenie się w magnetyzmie,
więcey nadaie ufności, więcey łatwości
„w zastosowaniu działań, więcey rozsądku
«w jch wyborze: a następnie, ieżeli nie wię-
cey władzy, przynaymniey więcey sposo-
bów do zażycia tey, którą iesteśmy obda-
rzeni z przyrodzenia: iże przy wszystkićm
równćm zostaiąc wyćwiczony magnety-
zuiący, większą odnosi korzyść, niżli ten,
co nim nie ieśt.

Oprócz mócy właściwey każdemu czło-
wiekowi; zależącey od przyczyn wyżćy,
wskazanych ; iest iescze siła względna.
Wszyscy we śnie magnetycznym zgodnie
uznaią różnicę w plynie między rozmai-
temi osobami, i podobieństwo większe lub
mnieysze zachodzące między różnemi pły-
nami: wszyscy powiadaią, że ten magne-
tyzuiący zdolnieyszym iest działać na ta-
kiego chorego, niż na innego; i że znaydu-
ią się tacy, którzy przez własność swoie-
go plynu, możnieyszemi są do leczenia pe-
wnych rodzaiów chorób. A przynay-
mniey niezaprzeczoną 1est rzeczą, że znay-
duie się między niektóremi osobami zwią-
zek przyrodzony, który ułatwia i pręd-
sze sprawuie działanie. Przez własne
tylko doświadczenie w tym przedmiocie.
oświćcać się można. [u dosyć będzie wie-
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dzieć : że każdy człowiek z dobrą chęcią
mniey łub więcey sprawić może dobrego.
A ieźli znayduie się kto w takim przypad-
ku, że ma nadto sily, panem lest zawsze
umiarkowania działania swego.

Różnica płci niema żadnego wpływu
ańi prostego, ani względnego na silę ma-
gnetyczną. Niewiasty tak dobrze magnety-
zuią iak i mężczyzni, izarówno w sen ma-
gnetyczny wprawuią. Działanie ich w po-
wszechności iest lagodnieysze, ale niemniey
zbawienne. Kiedy maią ufność, można
bydź pewnym, że daleko skuteczniey ma-
gnetyzować rmogą śwoie dzieci, niż naydo-
świadczeńszy magnetyzuiący. W powsze*
chności, powinny bydź przekładane-nad
innych w magnetyzowaniu osób płci wła-
sney: o

M. R. Ti

 

DOSWIADCZENIE MAGNETYCZNE Z PRĘTEM

METALOWYM.

Brrnzz się pręt w rękę z jakiegokolwiek

metalu, a w niedostatku tego drotu kawal.
Sadza się osoba na krześle iak zwyczaynie
do magnetyzowania , drugą ręką potrzeba
dotykać się ręki osoby cierpiącćy. Potćm
odbywa się kilkakrotnie ruch magnety-

czny , zaczynając od głowy, prowadząc da-
ley po ramieniu aż do palców; a potem
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zakróśliwszy łuk na powietrzu, wraca
się do początku. Co uczyniwszy kilka razy,
zatrzymulie się nagle pręt pad okiem: osoba
cierpiąca czuie naówczas wyraźne dmu--
chanie, które iest skutkiem wypływu
plynu magnetycznego z działaiącey ręki.
Magnetyzuiący ze swoley strony, kiedy 0-
soba cierpiąca powiada, że coś na nię dmu-
cha twieie, współcześnie czuie zimno w pal-
cach rąk, którćmi się dotyka osoby cier-
piącey. "lo iest skutkiem oddziaływania
czyli odplywu plynu krążącego we dwóch
iestestwach: WY ciemnościach gdy działa-
nie posunie się do wysokiego stopnia, 0so-
ba cierpiąca widzi wyraźny snopek czyli
ostrokrąg iasnobiaławy, którego wierz-
cholek opiera się na końcu pręta, a pod-
stawa rozpryska się na powierzchni ciałą
osoby cierpiącey. 'To doświadczenie, mo-
gace się łacno powtarzać, pokazuie przez
dzialanie fizyczne: że magnetyzowanie nie
zależy na rozdrażnieniu nerwów i odu-
rzeniu : oraz że magnetyzm zwierzęcy
nie iest zsłożą urotoną tworem głów za-
gorzałych i kuglarstwem; ale plynem,
który się rządzi prawami fizycznemi, wła-
ściwemi wszystkim innym plynóm nad-
lotnym skupienia promienistego: że przez
ruch, iakim się działanie iego natęża, ma
podobieństwo do płynu nadlotnego ma-
gnesowego, a przez sposób rozchodzenia
się odsrodkowy doświatłai elektryczności
MZ I, 1816. 2
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plynów skupienia promienistego , naybar-

dziey podpadaiących pod zmysł widzenia.

Pozostaie teraz wyłożyć dla czego pręt

metalowy zwiększa i dotykalne czyni

działanie magnetyzmu. Oto plyn ma-
gnetyczny wynikaijąc przez palce rąk,

w swoićóm wyplywaniu rozdziela się na

pięć gałęzi czyli odnóg: nadto końce pal-

ców mailą postać zaokrągloną, a zatćm 1

tutay iescze przez wiele punktów plyn

wychodzi. Rozdzielenie się takowe spra-

wuie słabe i powolne dzialanie ma-

netyzmu, a tóm samóm niepodpadaiące

pod zmysły. Przeciwnie, trzymaiąc pręt

metalowy w ręku, wypływ zagęscza się,

i przezieden tylko punkt może się usku-

tecznić, toiest przez koniec pręta, który

zbliżamy dotwarzy cierpiącey. Doświad-

czenie ninieysze iest nielako experumen-

tum 'crucis, pokazuiące niewątpliwie i

sposobami fizycznemi rzeczywistą bytność

plynu magnetycznego; a razem we wzglę-

dzie lekarskim podaię nam sposobność

zgęsczenia i skierowania plynu na rozma-

jie części ciała cierpiące.
| J. E. LACHNICKI.
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uczyniłem następne doświadczenie magnez
tyczne na osobie plci męzkiey, maiącey lat
ośmnaście , komplexyi suchey , zdrewia
nieco slabego, nerwów drażliwych, często

. cierpiącey ból głowy : powtórzyłem do=-
świadczenie w mieszkaniu ogrzanćm na
stopui dwadzieścia R., o godzinie piątey
wieczorem przy słabćm świetle świćcy zda-
leka ukrytey w przytomności kilku uczo-
nych. Osoba magnetyzowana była twa-
rzą obrócona na zachód, magnetyzuiąca na
wschód : po lekkióm dziesięciominuto=
wćm naprowadżaniu naprzemian iuż me-
talem, iuż rękami, magnetyzowany usnął,
zostawał w takowym stanie minut dzie=
sięć. Zapytany o stanie swoiego zdrowia,
opowiedział dolegliwość, która była cier-
pieniem częstćm bolu glowy, wraz zpo-
wtórzeniem tegoż samego lekarstwa, które
iuż byl przepisał za pierwszćm magnety-
zowaniem, dodaiąc aby to używać na czczo:
to się skladalo z piętnastu kropel wódki
kolońskiey, braney nacukrze raz na dzień
przez caly miesiąc Grudzień. Osoba ma=
gnetyzowana oświadczyła się na jawie, iż
nigdy nie słyszała, żeby w taki sposób uży-
wać można było wódki kolońskiey: a po
zgłoszeniu się do med yka,jekarstwo to nie-
winnć bydź uznał. Daley taż osoba opo-
wiedziała stan zdrowia osoby magnetyzu-
iącey, i przepisała lekarstwo równie nie-
winne na iey dolegliwość. VW uspieniu

g *
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magnetycznóm na zapytanie odpowiadała,

że widzi swoie serce, pluca, wnętrzności,

o których mowila, że są zdrowe: równie

to wszystko widziała w osobie magnety-

zuiącey, z dostrzeżeniem u tey ostatniey

skazy na plucach. Osobę magnetyzowaną

probowano podnieść: i lubo jeden z przy-

tomnych dosyć silny, chciał, że tak po-

wiem, oderwać tylko od wsparcia kanapy;

omimo usiłowanie nie mógł tego dokazać,

dla zbytniey,iak mówił, ciężkości: prze-

ciwnie, osoba magnetyzuiąca wziąwszy

jedną ręką za ramie podniosla, osoba bę-

dąca we śnie magnetycznym powstala z ka-

napy i uczyniła krok dosyć silny do cho-

dzenia. Zapytana, która iest teraz godzina?

odpowiedziała z dokładnością. Zapytana

o pewney osobie równie zmagnetyzowa-

ney iak i przytomnym znaiomey, ieżeli-

by naczas naznaczony przybyła do miasta?

o którey przyiezdzie tak osoba będąca

przed magnetyzmem, iako też i przytomni

byli upewnieni: odpowiedziala z pewno-

ścią,że nie przyjedzie dnia tego,l przeznaczy

ła czas przyjazdu: tak się istalo. Zapytana

czyli inne osoby do niey mówiące slyszeć

mogla? odpowiedziała, że nie uslyszy cho-

ciażby mocno zawołano. Dla przekona-

nia się ieden z przytomnych glośno prze-

mówił, natenczas magoetyzowany Wwzru-

szyl się, mieslysząc bynaymniey glosu,

iak za obudzeniemsię mówil. Zapytany
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iak długo będzie zostawał we śnie magne-
tycznym? odpowiedział jescze pięć minut.
Zapytany podobnież iak obudzony bydź
może? odpowiedział, że uderzeniem lek-

' kiem w lewe ramie. Zapytany dla czego

-_obudzenie nie było napiciem się wody, iak

w pierwszym magnetyzmie przepisywał;
czyliby to miało szkodzić? Odpowiedział ze

' wzruszeniem i nieiakimsiś wstrętem, że

mogloby zaszkodzić. Osoba uspiona będąc
_ w pierwszym magnetyzmie, przepisała spo-
sób obudzenia podaniem sobie wody do
napicia się; gdy poslano do drugiego po-
koiu, w którym niemożna było widzieć
ktoby nalewał wodę, iuż to dla ciemności,
już dla położenia mieysca i drzwi, do któ-

rych osoba magnótyzowana bokiem sie-
dziala, zapytana kto nalewa wodę? na-
zwała trafnie po imieniu. Podaną wodę
brała z rąk magnetyzuiącego , wtedy
miała oczy otwarte, lecz te były:bez ża-
dney żywości, iak u osób spiących z ot-

wartemi oczami, co się często postrzegać
zdarza. Widziałem inną osobę we snie

magnetycznym,która liczyła znayduiących
się:w pokoju , a których przed magnety-
zmem nie widziała; maiąc oczy zamknięte

nazywała ie nawet po nazwisku, z wymie-

nieniem mieysc, na których się znaydo-

wały. Po napiciu się wody, osoba we snie

magnetycznym zapytana, czy się iuż obu-

dzila? spię iescze odpowiedziała , ale wraz

-
=
=
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się obudzę: iakoż się i przebudzila po kil-
ku sekundach, odzyskując dawną żywość
oczu, atracąc tę ociężalość, w którey przez
cały czas magnetyziuiu zostawala. Zdarza
się, żeosoby we snie magnetycznym widzą
zmarłych bliskich swych krewnych, iako
rodziców, braet, stostr, chociażby dawno
stracili, iiuż albo nic, atbo bardzo malo
w ich pamięei zostało: i tak osoba, którą
opisuię, widziala w pierwszym snie ima-
gnetycznym swolego oyca, którego utra-
cila w dziecinnym wieku izaledwie o nim
pamiętać może. dawała się to widzieć
ze strony prawey, z którey nikt z przyto-
mnych nie znaydował się, powtarzaiąc usta-
wicznie to. widzenie glosem iakby strwo-
żonym ze znaczną odmianę twarzy, po-
wstaiąc prawie zkrzesla mówiła: ia widzę
moiego oyca! chce coś domnie mówić!...
ia go widzę!... Po skończonym magne-
tyzmie Bic otćm:. nie pamiętala, co mówiła,
'W drugićm zaś magnetyzowaniu tego nie
widziała, a zapytana czy pamięta co wi-
dziala i mówiła w pićrwszym magnety-
zmie? odpowiedziała, że wszysiko pamię-
ta. Zapytana ieżeliby mogła czytać xiążkę,
którą magnetyzuiący trzymał, drukiem
obróconą do swoich piersi? odpowiedziała
że mogłaby,gdyby była w zupełnym stanie
zdrowia. Zapytana czy służy na zdrowie
magnetyzm? służy, i że iescze raz potrze-
buie, na co przepisała czas i godzinę. Te
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wszystkie pytania były czynione przez 0so-

bę magnetyzuiącą, gdyż na pytania innych

nie odpowiadała. Slyszałem gadaiące osoby -

proste wesnie magnetycznym» które od-

powiadały tak rozsądnie, że nie można było

znaleźć słowa próżnego, kiedy po skoń-

czonym snie magnetycznym sposób ich

tlumaczenia się był dosyć niezgrabny i nie-

iasny (4). Po przebudzeniu się wedlug prze-

pisu podanego, przyszla do pierwszego sta-
r

nu: po czem uczula nieco osłabienia i lek-

kiego spazmu: co wszystko nie trwało nad

minut dziesięć.Ta słabość zdawała się wpły*

<vać na osobę magnetyzuiącą, 1 przez taki

czas cierpiała osłabienie, przez iaki osoba

 

1

(4) Pan Deleuze w swoićm dziele 0 magnetyzmie wspomina

wiadomość powziętą od osób godnych wiary: że dzie-

wczyna w wieku 23 roku, nie maląca innych nauk

tylko te, które były koniecznie potrzebne w młodym iey

wieku do utrzymania życia z pracy rąk, będąc we śnie

magnetycznym , dyktowała pismo podzielone na cztćry

części, w języku niemieckim drukowane w Rahstadzie.

W pierwszey mówi o przyrodzeniu człowieka, 0 iego orga-'

nizacyi fizyczney, © władzach umysłowych, © rzeczywi-

stym iego stanie, powinnościach 1 przeznaczeniu przy-

szłćm.
W drugóy o magnetyzmie , w któróy wykłada iego przy.

rodzenie, sposoby, cel iego użycia, i skutki które stąd

otrzymać się mogą. - ;

W trzecićy opisanie snu magnetycznego ; uważanego W ró-

_ żnych iego stopniach i rozmaitościach, iakie się okazuią.

W ostatnióy tłumaczenie, albo raczey wykład taiemnicy

'Tróycy.
Rierwsza i czwarta część zawieraią rys dowcipney meta-

fizyki i wysokiey teologii,przeplataney dziwnemi wyo-

brażeniami. Druga zamyka w sobie rady użyteczne i pię-

kne postrzeżenia. Trzecia iest pismem, którego uie mo-

Żna się do woli naczytać , 1 ieżeli się od niego odrzucą

obiaśnienia, iest ono pełne mądrości i prawdy.
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po magnetyzmie zostawała: a przyyście do
zupełnego zdrowia obudwóch, byla w jed-
nymże czasie.

Po przebudzeniu się pytana czyli nie
pamięta czegokolwiek z tego,o coią zapyty-
wano wczasie snu magnetycznego? odpo-
wiedziała, że zgoła nic. To tylko pamięta,

_©0 iuż po obudzeniu mieysce miało, iako
ziębienie dosyć mocne, polączone z trzę-
sieniem sczęk i całego prawie ciała, i
lekka slabość: co wszystko więcey nad
minut dziesięć nie trwało. Po śnie magne-
tycznym sama swoim odpowiedziom wie-
rzyć prawie nie mogla. 'Takowe postrze-
żenie magnetyczne, uczynione przy świad-
kach, podaię doPamiętnika magnetyczne-
go.

D. 5 Grudnia
1815 Wilno.

L.C.

|
 
 

WYIĄTEK Z DZIENNIKA MAGNETYCZNEGO..

1. Roxv 1815 wmiesiącu Czerwcu znay-
duiąc się na wsi magnetyzowalem Pana
M., który przez dwa dni cierpiał mocne
ziębienie i palenie. W przeciągu kilku
minut usnął doskonale, na zapytanie czy
spisz? odpowiedzial glosem stlumionym
„Spię* Na cochory iesteś? „choroba mo-
„ia pochodzi z żolądka* Iakie lekarstwo
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widziszdla siebie? „winną polewkę imo-
czenie nóg w wodzie ciepłcy dobrze za-
soloney.** Czy to iest febra? „nie, iest to
początek gorączki katarowey, ale potćm
móglbym mieć febrę* więc iadam Chiny,
„teraz nie można, zaczekać trzy dni iescze
potrzeba, a gdy te lekarstwa nie pomogą
wówczasby iey zażyć należało. * Czy ma-
gnetyzm pomaga? „ibardzo.* 'Trzebaż ie-
scze magnetyzować? „iutro o tćy samey

„ porze.* Długo będziesz spal? „iescze dwie
minuty. * Po wyyściu tego czasu przebu-
dził się z lekkióćm wzruszeniem nerwo-
wóm: a gdy radziłem iemu winną polew-
kę i moczenie nóg, okazywał boiaźń uży-
cia tych śrzodków, lękaiąc się przez to po-
większyć gorączki. Powiadal, że za każ-
dćm podnaszaniem ręki w magnetyzowa-
niu, powieki iego mimowolnie się skleiały
1 iakby coś iasnego zlewało się na oczy.
Wieczorem dostał trzęsienia i palenia; ale
iak skoro wstawił nogi do ciepłey wody,
wnet ustał paroxyzm. Nazaiutrz o tey-
że porze magnetyzowany po kilku minu-
tach zasnąl. Pytany o stan zdrowia, odpo-
wiedział: „nie przeszkadzay, iużem zdrów,
spać chcę.* Po przebudzeniu się był<we-
sól1 rzeski; a nazalutrz dostał wyrzutu
kilku wrzodów na twarzy, przez co zu-
pełnie od choroby uwolniony został.

2. W tymże czasie magnetyzowalem
chłopca od lat 16, który od $ miesięcy co-
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dzienną miał febrę izupełnie był wychudł.
Pierwszego dnia gdy trzęsienie zaczęło się,
rozpocząłem RAE ezwe: paroxyzm

natychmiast ustał, i nie mial iak zazwy-

czay palenia i bolu głowy. Dałem mu na-
pić się wody magnetyczney, która wol-
ny uczyniłą żołądek iego. Po trzech
podobnych i następnych co dzień dziala- |
niach, chociaż nie był we śnie magnety-
cznym, febra iednak opuścila go bez po-

wrotu. !

3. Pan E.Z., który oddawna ma ró-

Żą natwarzy, był magnetyzowany prze-

ze mnie; w kilku minutach; usnąt. Spał

minut 6, a przed samćm obudzeniem się

chwycił się ręką prawą za swe lewe ra-
mie. I w takiey ocknął się postawie.
Zapytany w przytomności kilku obcych

osób, czyliby nie marzy! czego weśnie; od-

powiedział: „ zdawało się mnie, iakoby

ktoś szeptał do ucha, abym przez cały rok
nosił muchy hiszpańskie i groch Qa lewćm
ramieniu, a tym sposobem mam się po-
zbydź róży z twarzy:* Po zgłoszeniu się
do lekarza, śrzodek ten oscół uznany za
zgodpy z przyrodzeniem choroby.

4. Wiele osób. magnetyzowałem cier-

piących ciągły ból głowy, czyli tak na-

zwaną znżgrezię, a żadnćy z nich niebyło,
któraby po kilku minutachdziałanianie
zostala uwolniona od tego cierpienia.

J. E. LACHNICKI.
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O SPOSOBIE PRZECHOWYWANIA MATERYIL
WAKCYNY.

W sbywarą się ze szkła drobne bulki
w postaci lez dętych, czyli tak nazwanych
lez batawskich. Kiedy wrzodzik iest iuż
doyrzaly, przecina się iak zwyczaynie lan-
cetem. Łamie się wówczas zlutowany
cienki koniec bulki, która się mocno nad
świćcą ogrzewa: przez co znaczna część po-
wietrza wypędza się przez ciepło, Przy-
kłada się tak ogrzana bulka do powierz-
chni materyi, która w miarę ostygania
wsiępuie do góry. Gdy się napelni tym
sposobem bulka szklanna materyią wa-
kcyny, lutuie się hermetycznie nanowo
cienkie iey zakończenie, ieśll w dalekie
strony ma bydź przesyłana: a ieżeli nie, na-
ówczas można się obeyśdź i bez lutowania.
Wynalazek ten winni iesteśmy Panu For-
man paczelnikowi huty szklannćy nad
Wear w Sunderlandyi. Lekarze angielscy
przenoszą ten sposób przechowania wa-
kcyny, nad wszystkie inne dotąd uży-
wane.
|—— mZARA maaswam nA— ——

O WŁASNOSCI GLISTOW ZIEMNYCH.

 

(rursry ziemne , lumbricus terrestris L.,
używane zazwyczay bywalą od rybaków
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na ponętę do wędy: robaki te zbieraią się
w letniey porze w znaczney ilości, i prze-
mywaią się starannie na przetaku, póki
zupelnie śluzu i piasku się nie pozbędą. Tak
 oczysczone kładą się glisty do butli szklan-
ney, napelniaiąc nićmi do połowy: reszta.
butli dolewa się aż do szyi wyskokiem
winnym, toiest wódką dwa razy pędzo-
ną, i wystawia się na ciągłe dzialanie pró-
mieni slonecznych. Potrzeba co dzień mo-
cno skłacać butlę, i póty trzymać na sloń-
cu, aż glisty w wyskoku zupełnie się nie
rozpusczą, a cały płyn nie weźmie postaci
oleiu ciemnożóliego,który sczególny 1 so--
bie właściwy ma zapach. Oley glistowy
skutecznie używać się może do naciera-
nia sposobem zwyczaynym zbolałych czę-
ści ciała od reumatyzmu: gdyż ina wla=
sność wsiąkania w ciało ludzkie, a przez
to ułatwienia zatrzymanego wyrobienia
się potu. Lekarstwo to, niewinne z sie-
bie,a zawsze z pomyślnym skutkiem w po-
_dobnych zdarzeniach doświadczane, bar-
dzo iest pożyteczne dla kraiu, w którym
„się nayczęściey uskarżaią na reumatyzmy

w klassie wyższćy , a w pospólstwie , co na
iedno wychodzi, na suche bole.
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LEKARSTWO NA NAGNIOTKI,

przeze mnie na sobie samym wielokrotnie, i
na innych doświadczone.

PA
w"

 

Irsrro massa, którey pospolicie używaią
ogrodnicy przy sczepieniu drzewek mio-
dych, i obrzynaniu starych gałęzi.

Skład oney iest takowy. VVosku czy=
stego (a ieżeli można mieć, iarzęcego)
ćwierć funta: tyleż czystćy przetapianey
żywicy, bądź to z jodlowego, bądź z so-
snowego drzewa. 'To oboie porąbawszy
na drobne kawałki, rozpuścić w tyglu, lub
w rądlu. A iak szum zwykle się przy
tóm znayduiący opadnie, włać do tego
terpentyny rzadkiey, która się znayduie
w aptekach, łotów cztćry, i dobrze po-
mieszawyszy , bardzo mało na ogniu iescze
potrzymać, a zdiąwszy potćm, gdy fuz na
dole naczynia osiądzie, wlać do wody zi-
mney, w którey zaraz zgęstnielie i zrobi
się massa tęższa. "lo dobrze zgnieść rę-
koma w slupek, który się pospolicie ob-
winie tęgim papierem na przechów.

Tey massy rozsmarować na chuste-
czkę, itak zrobiony plastrzyk położyć na
nagniotkę, obwinąwszy dobrze chusteczką,
Zostawić go na palcu nie odmieniaiąc, aż
póki się chusteczka zedrze, co może trwać
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trzy, cztóry , lub pięć tygodni. Wówczas
odedrzeć plastrzyk, z którym się wycią-
gnie nagniotka z korzeniem, bez naymniey-
szego bolu, 1 iuż więcey nie odrośnie:
chyba się nanowo naciśnie niewygodńym
obuwiem.

| X. STEFAN RECZYNSKI Senior Ewang, Mil,

   
 

O NOWYCH WŁASNOŚCIACH SWIATŁA,
m

 

P, MonrcniNi Professor w Rzymie po-
strzegl: że igla żelazna,trzymana w snop=
ku fioletowym promienia słonecznego roz-

. dożonego na 7 kolorów zwyczaynym spo=
sobem,nabywała własności magnesowćy,
toiest pokazywała widocznie bieguny. P.
Babini Prof. Fizyki w muzeum  floren-
ckićm, powtórzył toż samo doświadczenie
z następuiącemi uwagami. Naprzód:że
wilgoć powietrza przeszkadza do nama-
gnesowania igly kolorem fioletowym; ale,
że czyniąc te doświadczenia potrzeba się
radzić wilgociomierza: a im suchsze iest
powietrze; tym w krótszym czasie igła
nabywa własności biegunowey. Pół go-
dziny wystarcza w tym ostatnim przypad-
ku. Powtóre: P. Baódini dostrzegł lekkiego
dążenia igły do koloru fiioletowego, i to
przypisuie dzialaniu chemicznemu tych
promieni na iglę. . Doktor Brewster od-
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krył nową własność światła, którą ńa-
zwał biegunowaniem ( polarisation ). Tak
sczególniey spat iślandzki i agat posiadaią
tę własność w wysokim stópniu, która ną
podwóynćm zlamaniu promienia zależy.
Wszystkie prawie kryształy mniey wię-
cey biegunuią światlo. P. Brewster do-
strzegl także: że niektóre ciała maią wła-
sność odbiegunowania światła 7p. mika t
topaz , które trzymane w pewnym kierun-
ku nie odmieniaią promienia; a przeciwnie
w zmienionym kierunku światło znayduie
się zbiegunowane. Dla tćy przyczyny na-
znacza takim ciałóm oś oboiętną 1 oś bie=
gunuiącą. Utrzymuie on, że światło odbite
z obłoków i niebios, równie iak i tęczy,
w znacznćy części iest zbiegunowane, ale
nigdy xiężyca. Doktor Brewster dowiódł
przez doświadczenia: że kolory, których
nabywa stal po rozpaleniu, zależą od cień-
kiey warsty niedokwasu postaci szklistóy:'
gdyż czysta powierzchnia stali nić ma wła-=
sności bieguno wania światła. Nadto, per-
łowa macica sczególnieyszą i sobie wła-
ściwą ma własność biegunowania świa:
tla: a co iest dziwnieysza, że samo wytło-
czenie powierzchni iey glładkiey na wo-
sku, gumie arabskiey, na listku złota, cy-
ny iołowiu, nadaie i udziela tym ciałóm
własności biegunowania światła, którey
bez takowego zetknięcia nie posiadaią. 707.
Brewster oprócz zwyczaynych i pierwo-



32

tnych osi, naznacza perlowćy macicy oś
powtórną czyli posłkową, która ma bydź
w niey przyczyną nadzwyczaynego odbi-
cia się i biegunowania światla.

>

 |   mą

Działanie promieni kolorowych na mieszaninę

gazu nadkwasu solnego z wodorodem przez

Pana SzEBeck (Biblio. brytan.)

PP Gay-Lussac i'Thónard wystawili
na światło słoneczne mieszaninę gazu nad-
kwasu solnego i wodorodu, i postrzegli roz-
klad gwałtowny. Powtórzylem pomy-
ślnie toż samo doświadczenie z gazami zbie-
ranemi nad wodą wapienną. Przeprowa-
dzilem potćm też same gazy do szklanki
czerwonożóltawey i do drugiey ciemno-
niebieskićy, oraz wystawiiem obie na pro-
mienie słońca. Pod szklanką niebieską
rozkład natychmiast nastąpił,iednak bez
naymnieyszego wybuchnienia. Prędzey
niż w minutę skończył się, a woda zna-
czną część szklanki napełnila. Przeciwnie,
w szklance czerwoney rozkład odbywał
się powoli. Przez dwadzieścia minut wy-
stawienia na mocne światło sloneczne, bar-
dzo malo wody podniosło się w szklance.
Przelano potćm zmieszane gazy ze szklanki
czerwonćy do białćy przezroczystćy, i mić- >
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szaninę takową wystawiono na promie-
nie siońca: nie bylo naymnieyszego wy=
buchnienia, ale po kilku minutach szklan-
ka napelnila się wodą. "'e doświadczenia
często bywaly powtarzane, zawsze z je-
dnostiaynym skutkiem.

L,
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O DŹDŻU KRWAWYM.

(z Bibliioteki brytanniczney. ) -

. Katansaro w Kałabryt.

Pnzyrnżnżarąc do Katansaro 14 Marca
1815 roku, byłem świadkiem nadzwy-
czaynego zjawienia.

Przez cały dzień czas był pochmurny,
a około godziny trzeciey po poludniu,
mgła, czyli też obłok gęsty kęloru iu-
trzni zaciemnial iescze więcey poówietrze,
i dawal wszystkim przedmiolóm nader
sczególną barwę: trawa i drzewa zdawa-
ly się mieć mniey lub więcey ciemnoblę-
kitney tarby, stosownie do ich gatunku,
dakoby rzeczona mgła ich kolory rozkła-
dala: płomień zaś lamp palących się na
ulicach stracił także swóy kolor żóltawy,
okazuiąc się w białym płomieniu, na-
ksztalt ogniów Bengalskiemi zwanych.

Doieżdżaiąc do miasta, zachwycił mię
descz nagły, i bylem mocno zdziwiony,

MV. 4. 2016. Z
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svidząc na sobie w jedney chwili odzież

i kapelusz czerwoną obsypane ziemią,

w miarę ulewu spadaiącą: mury nawet

domów białe, stawały się czerwonemi, od

znaczney iłości ziemi, którą descz z sobą

przynosił. Ź
Ciemność, lubo wśzród dnia, coraz bar-

dziey wzmagaiąca się, i ów descz nad-

zwyczayny, rzucily przestrach pomiędzy
mieszkańców Katansaro i całego kratu:

wołano na trzęsienie ziemi (klęska zawsze

obecna pamięci tych niesczęśliwych lu-
dzi) kościoły napelnione były dziećmi i

niewiastami: mężczyźni zaś w postaciach
pomieszanych między sobą naradzałi się:

w przeciągu nakoniec dwóch godzin descz

ustał, a piękny zachód slońca przywró-

cil spokoyność stroskanym mieszkańcóm.

W dniach następnych, iadąc dalćy,
nowe powziąłem wiadomości 0 sczegó-

łach tego zjawienia. Zadziwił mię naprzód

widok gór, które, dniem wprzód bia-

łym śniegiem okryte, teraz i dosyć długo
potóm przyodziane byly barwą różową.

Miasto Kotrone, pierwsze zostało na-

wiedzone przez tę chniurę i ten descz, na-

zwany od mieszkańców krwawym: CI

w dziedzictwie po swych przodkach malo

odebrawszy męztwa, większemu, niżeli

ich sąsiedzi, ulegli przelęknieniu.  Nie-

wiasty wlosy sobie targały , mężczyźni

publiczne zadawali sobie pokuty, tak da-
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lece, że pewny cieśla, przez mocne bicie
się w piersi kamieniem, życia nazaiutrz
dokonał. =

Zapewniono mnie, że w okolicach Ku-
tro, małego miasteczka między Kotrone
i Katansaro polożonego,spadlo zobłoków
dużo kamieni, w tymżeczasie, kiedy tu
wylał descz krwawy. Dostalem był na-
wet ieden takowy kamień, alem go w dro-
dze zatracił.
Ludzie w kraiu uczeni twierdzą, że to

ziawienie mogloby się przypisać wyrzu-
towi z Etny popiolów; lecz ia tego zda-
nia nie jestem: raz, że chmura czerwona
wiatr , eo.ią unosił, szedł ze strony wscKikd
dniey lub wschodniopołudniowćy,aFtna
iest polożona na zachód kraiu, o którym
mówiłem; powtóre zdaie mi się, że zie-
mia ztym dżdżem pomieszana , którą ze-
brałem na płótnie po przecedzeniu pewnćy
ilości wody dżdżystćy , w kamienia wktę-
słym pozostałóy , że ta, mówię, ziemia
czerwonanieiestwulkaniczną. fiozumiem
raczey, że ią wicher gwałtowny porwał
z Afryki, I przez morze śrzodziemne prze-
niósł w te strony.

. Podpisano J. DE POURTALEZ.

(Tegoż samego dnia i roku w Tol-
mezo w Friulu, wypadi śnieg czerwony
w ogromnćy ilości, tak, że wszystkie gó-

3 *
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ry tych okolic aż do 150 sążni wysoko-
ści były nim pokryte , a w niektórych
nieyscach zafarbowanie dochodziło 500
sążni. NW wyższych warstach śnieg po-.
został biały. 'Tegoż dnia i nazaiutrz w po-
bliższych okolicach wypadło znacznie du-
żego gradu. Zjawienie to, tćm bardziey
zasluguie na uwagę, że iednocześnie po-
wtórzyło się w odległości prawie 200 mil
francuzkich. Jescze w roku 1805, 516
Marca, w Tolmezo we Friulu podobnież
Śnieg czerwonawy padał: o czćóm człon-
kowie Królewskićy Akademii Berlińskićy
dE P. Linussio uwiadomieni zostali.)

L.

Wypis z Dziennika dostrzeżeń Meteorologi-

cznych przy Gimnazyium Gubernii Gro-
dzieńskiey w Świsłoczy (5).

Do nadzwyczaynych wypadków meteo-
rologicznych, należy zdarzenie w Świ-
słoczy iiey okolicach dnia 15 Lipca bie-
żącego roku ziawione: które, aby tćm

 

(5) To postrzeżenie uważać się może za dalszy ciąg zapisu
meteorologicznego, pomiesczonego w 'Tomie l. Dzien.
Wileń. r. 1815. W następnym Numerze Pamiętnika roz-
strzygniona będzie materyla o kamieniach meteorycżnych,
o których Kuryier Litewski napisał, że spadały tutay,
a czemu Dziennik wyraźnię zaprzeczył.



57

więcey każdego obserwatora zastanowić
mogło, ze sczególnemi postrzeżeniami się

wypisuie. Od dni kilku barometr nie

przechodził śrzedniey mieyscowey wyso-
kości 27 cali i 3 liniie: dnia 15 Lipca
(we czwariek) zrana od godziny 5 do 5,
przy pochmurnćm niebie , descz spada-

iący nie zdawał się przepowiadać nic nad-
zwyczaynego: około godziny 10 spadl ba-
rometr na linii 2, temperatura do 20 sto-

pni się podniosla, parność dokuczać po-

częla, grzmot dał się ślyszeć, i descz ob-

fitiy stronami wypadl. Między 2 a3 po
południu nastąpil znowu descz rzęsisty,

chmury czarne z tloczącemi się grzmo-
tami tworzyły się i niknęły, a powtórnie

między 4 a 5 ulewa się ponowiła przy
kilkokrotney explozyi piorunowey. Ale

to wszystko było iescze przygotowaniem do
następuiącego zdarzenia: chmury zagę-
sczone przy odnawiaiących się grzmotach,
tworzyły się lub rozpusczały,unosząc się
w rozmaitych kierunkach i wysokości:
wicher się wzmógł , grzmoty i pioruny

liczne bić poczęły , a wtenczas grad wiel-
kości orzecha laskowego wypadl. Ulewa
nadzwyczayna więcey dwóch godzin trwa-
jąca nastąpiła, i tyle sprowadziła wody,
że mieysca niższe i pochyłe, w bystre
rzeki się zamienily: woda w stawachi
rzekach więcey trzech łokci wezbrała,

a zacząwszy od zrzódła rzeczki Swisłoczy

| r
o"
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w przeciągu mil 5 i dałey, wszystkie gro-.
ble porozrywane, młyny i mosty pozrzu-
cane, przyłegle łąki i pola zalane tak na-
gle zostały, że mieszkańcy niektórzy przez
okna ledwie schronić się mogli: slowem
takie slady spustoszenia w kilka godzin
się pokazały, iakich żaden z ludzi w tych
stronach nie przypomina, ło iakich z po-
dania nawet nie słyszano. Pioruny nad+
zwyczay liczne, pozabiiały ludzi lub po-
paliły budowy. Udometr półstopy wy-
sokości maiący, w kilka minut się wypeł-
nił, igła magnesowa nadzwyczaynemu
uległa zboczeniu. Rzecz przeto godnauwa-
gi, zkąd tak wielkie mnóstwo utworzyło
się wody, a bardziey iescze dla czego tak
wiele materyi elektrycznćy znalazło się
w atmosferze, kiedy wszystkie dni po-
przedzaiące wilgotne byly. Ulewa ta-
kowa zaymowała przestrzeń od połu-
dnia na północ mil ro, począwszy od
BRóżaney aż do Brzostowicy wietkiey: od
wschodu ku zachodowi mil 6: wszystkie
inne dni od czasu takowego zdarzenia aż
po dzień 20 Lipca, są aibo pochmurne, albo
dżdżyste. Barometr nie przechodzi 27 cali .
i 2 linii.

i J. WOLSKI Naucz. Fizyki G. Gr.

D. 20 Lipca 1815
roku SŚwisłocz.
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Rzecz, którą miał na publicznóm posiedzeniu

'Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego

d. 15Września 1810 roku, Iózer SAUNDERS

F. Doktor , Professor O. tegoż Uniwersytetu,

Członek Akademii Londyńskiey , Petersbur-

skiey, Sztokolmskiey jt. G:

 

Ńroxorwrrk zraża się przeszkodami i

przewleka swołe doświadczenia iusiło-

wania w tym iedynie widoku, aby tru-

dności minęly; przepędzi życie w gnu-

śney bezczynności , nie śmieląc nic przed-

sięwziąć ani dla dobra swych bliźnich,

ani dla swey własney chwaly.
, Nigdy tchórze zwycięztwa nie odnie-

śli, ami też odkrycia przez umysły lękliwe

przedsięwzięte nie byly. Nigdy wawrzyn

nie okrył czoła boiaźni, ani rósczka oli-

wna czoła niewiadomości. zzz,

-__ Głęboko przenikniony tradnym zamia-

rem, wcześnie dostrzegając skały pokry-

waiące zawód, który przebiedz zamyślam,

starać się będę słabość moich sposobów

zastąpić nieutrudzoną badań wytrwało-

ścią. feżeli nie odniosę świetnego zwy-

cięztwa, przynaymniey usilować będę o

zdobycie poboiowiska. Ieżeli mi się nie

uda odkryć wpływu ogólnego i dobro-

czynnego sztuk naśladowczych w całym
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blasku właściwym temu pięknemu iroz-
ległemu przedmiotowi; będę mieć pocie-
chę przynaymniey, żem torowal drogę
o iednego z nayważnieyszych badań. Za-

wsze będzie chwalebnem dążyć nawet za
granicę sil swoich, lubo w przeświadcze-
niu, że daleko od celu żądania zostawać,
iest na niesczęście udzialem każdego, co
ma żywą wyobraźniąiwidoki przestronne.

Atoli wśrzód trudoości, iakie zamiar
ninieyszy wystawia, winienem się poczy-
tać zawsze za nader sczęśliwego,na widok
zasileń mnie otaczaiących. W rzeczy sa-
mey, oświecenie, iednomyślność, gorliwość
które was znamionuią, przezacni współ-
bracia ,coście w grono swoie przyiąć mnie
raczyli; wasze wylanie się dla dobra po-
wszechnego, dla sławy Uniwersytetu i
dla swey włlasney chwały, iakimże nie
jest bodźcem i zachęceniem dla mnie? Po-
lączeni przez nayświętszą przysięgę znay-
świętszym z obowiązków, przeświadczeni,
iako Wy, że hańba wieczna okrywaimie
tego , z którego potomność nie więcey nie
odbiera, tylko to smutne świadectwo, że
żył i umarł; w Was to napoionych
nayszlachetnieyszemi uczuciami czerpać
będę moie zasilenia. Wy mnie usku-
tecznić pomożecie mądre 1 dobroczynne
widoki naszego wspanialomyślnego Ku-
ratora. Wam to należy rozszerzyći roz-
krzewić w oyczyźnie wpływ sziuk uży-
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teczny; tych sztuk czaruiących, bez:któ-
rych życie podobne byloby do przy-
krćy podróży wśrzód smutnych i głu-
chych pustyń, gdzie żaden promyk slońca
nie uwesela drogi, żadne drzwi gościnne
nie otwieraią się dla dania spoczynku, ża-
dna pokrzepiaiąca nadzieia nie osiadza tru-
dów 1 znoiu. |

Szłuki więc, te nieba dzieci, nadane
czlowiekowi dla iego pociechy, sczęścia
i dobrego bytu, te będą przedmiotem mo-
ich uwag, któremi Was, przezacni słu-
chacze, mam zasczyt w ninieyszćm piśmie
zątrudnić.

Ileź to rzeczy sztuki piękne nie przed-
stawuią umyslowi! Ile w sercu uczuć nie
obudzaią! Nie iest moim zamiarem zwa-
żyć ie tylko ztey strony, gdzieich związki
z moralnością, polityką, handlem, zaba-
wami i przyiemnościami życia daią się po-
strzegać; ale 1 z tey iescze , gdzie zachodzą
ich bezpośrzednie z człowiekiem stosunki
1 wpływaią na postęp iego wykształce-
nia. |

Zacznę od zwrócenia waszey, Pano-
wie, uwagi na niektóre odpowiedzi, iakie
poczytuię zaobowiązek dadź naypierwćy
przeciwko blędóm rozsławionym od wy-
mównego obywatela Genewskiego (6), a
od tych przyiętym, co wolą dadź się
 

s

"(6) Ian Iakób Rousseau,
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uwodzić przewroinómi zdaniami, niżeli
trudzić się śledzeniem i oznaczeniem rze-

czy w jch istocie.
Lubo na pierwszy rzut oka, mowa

slawnego pisarza, którego chcę zbiiać, zdaie
się bydź obcą moiemu przedmiotowi, nie
jest atoli z nim w gruncie mniey ściśle
związaną: idzie bowiem o to, co stanowi
zasadę tak sztuk, iako umieiętności, w któ-
rych też i moralność ma swoie znaczenie:

idzie , mówię, o przyrodzenie czlowieka.

Z jego to istoty starać się będę wywieśdź
prawdy moiemu przyiazne przedmioto-
wi, dowodząc: że przed wszelką sztuk

uprawą i kształceniem, zaród ich uż znay-
duie się w człowieku: że to iest tylko u-
doskonaleniem władz iemu wrodzonych,

zależącóm od iego istoty:i że niewiado-
mość i przytłumienie, nie są mu więcey

wrodzone, iako nie iest właściwa ciemność
godzinóm światłu slonecznemu przezna-
czonym.

Człowiek na świat przychodząc, wia-
domo, że nieskończenie znayduie się siab-
szym i mniey sposobnym do utrzymania
się bez obcey pomocy, niżeli którekol-

wiek z jestestw ożywionych. Ztych nie
ma żadnego,któreby tak dlugo, iako czło-
wiek, na swoiey czuło się niemocy. Wię-
ksza część źwierząt, na końcu kilku mie-

sięcy, nabywa sil dosyć, ażeby wladz

swoich użyć potrafiła; kiedy człowiek zna-
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czney lat liczby potrzebuie upłynienia,
wprzód, nim dóydzie do stanu tey mocy,
gdzie przez pracą i przemysł wyżywić się
jest zdolaym. Większa część źwierząt od:
przyrodzenia obdarzona znayduie się odzie-
żą, co ich pokrywa, 1 bronią, iakiey po-
trzebuią. Samo przyrodzenie czuwa nad
ich utrzymaniem i obroną, do czego, am
ich starania, ani przemysł nie maią nay-
mnieyszego wpływu. Człowiek przeci-
wanie rodzi się nagim i bez obrony. 'Irze-
ba mu wykwintoieyszego i zdrowszego
pokarmu, na co tylko samym przemy-
słem i pracą może zarobić. W pocie czoła
swoiego powinien zwyciężać wszystkie
trudności rodzaie. Ciało iego zbyt słabe da
wytrzymania ostrości powietrza, nie może
się obeyśdź bez odzienia. W dzieciństwie
zachować się mu nie podobna bez obcey
pomocy; sobie samemu naówczas zosta-
wiony, stałby się z jestestw nayniesczę=
śliwszym (7).

Lecz Stwórca iego przyrodzenia nie-
mniey go chciał uczynić iestestwem u-
przywiletowanćm, slowem mówiąc czło-
wiekiem. Na ten koniec, słabość ciała te-
go nagrodził: silą umyslu. Obdarzył ga
władzami znamienitemi: czucia, zastana-
wiania się, porównywania, rozważania.Ote
są pierwotne dary maiące ukształcić iego

h
.

 —

+ (7) śłutcheson , Moral. philosophy,
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wyrozumiałość, i to przez mnieysze lub
większe tych wrodzonych przymiotów u-
doskonalenie, różni się on od innych ie-
stestw ożywionych. Z tych iescze przy-
miotów pochodzi to sczególne dbanie o by-
iność swoię i całość, oraz bezprzestanne
przyszłością zaymowanie się. One go do-
prowadzaią i uczą, iak ma czuwać nad
swoićm śczęściem i pomyślnością. Wszy-
stkie życia iego sprawy są tylko wypad-
kiem tey pierwiastkowćy zasady. 'la iest
źrzódłem społeczeństw, sztuk, nauk i tych
wszystkich narzędzi, iakich człowiek uży-
wa na pomnożenie swoich przyiemności.

Tyrnczasem zawiązek tylu dobro-
dzieystw zostałby ukryty w jego o0r-
ganizacyi, gdyby nie znał zdolności roz-
wiiania się umysłu swoiego, gdyby nie
wychodził z pierwotnego niewiadomości
stanu. Całe iego sczęście musiałoby naów-
czas ograniczać się fizyczną zmysłów ska-
zówką,widziałby się przywiedzionym do
stanu owego roślin, światła i slońca po-

zbawionych, które prawie równo z uro-
dzeniem , giną bez rozpostarcia woni ipię-
kności swoich.

Wszystko to, co wydaie doskonały
bieg przyrodzenia, iest trafnóm i mądrćm.
Sama przeto organizacyia czlowieka fizy-
czna i moralna zniewala go do stowarzy-
szania się z podobnymi sobie. Chęć za-
chowania się osobisiego, wzywa go do
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spoleczności. Potrzeby iego zwiększaiące
się następnie, staią się węzłem i podporą
towarzystwa. Potrzeby fizyczne raz za-
spokoione, zastępuią natychmiast potrze-
by moralne. Te na wzaiem, iako pierw-
sze, staią się koniecznćmi dla sczęścia lu-

dzi w sczególności, a towarzystwa w ogól-
ności. Po czćm, rozwiianie się następne
i ciągle wladz czucia, zastanawiania się, po-
równywania , rozważania, dowodzi w koń-
cu, że przyrodzenie z człowieka zrobić
chciało czynne iestestwo. Bez wladz ta-
kowych nie wyszedłby człowiek zapewne
z obrębu źwierzętóm zakreślonego. A ia-
ko przyrodzenie nic przez połowę nie czy-
ni; tak wnieść powinniśmy, że wyłącznie
nadawszy czlowiekowi śrzodki doskona--
lenia się, wszystkie wiadomości rozwiia-
iące władze iego moralne, odbywać się
w nim muszą porządkiem rzeczy przyro-

dzonym: że gdyby nie mial zdolności władz
swoich uprawy i ćwiczenia, nie wypeł-
nialby zamiarów przyrodzenia, nie odpo-
wiedziałby istotaemu swoiego iestestwa
celowi.

lakokolwiek nagłe iest postrzeżenie,
którćm uczynił nad organizacyią człowie-
ka, sądzę, 1ż iest dostateczne na przeko-
nanie, że ieden łańcuch i porządek wią=
że świat moralny z materyialnym: 1 że
stosunek między człowiekiem a wszyst-
kiemi wiadomościami, do iakich iest spo-



Ś 46

sobny, zachodzący, nie miożć bydź pos
„dzielnym. 'Ta prawda iest niezaprzeczona;
uznaćią, iest to otworzyć wrota równie
szłtukóm , jak umieięłnościóm; iakże bo-
wiem przypuścić początek czyli przyczy=
nę, azaprzeczyć następstwu czyl: skutko=
wi?

"_ Przed rozebraniem atoli tego ścislego
i sczególnego związku między człowie-
kiem a sztukami, których on, iakom po=
wiedzial, niezaprzeczenie nosi w sobie sa
mym zaród; pozwolcie mi, Panowie, dla
dokończenia tego com zaczął, zwrócić

rzut oka na owe zdań przewrotnych pa-
smo, rozwinięte przez wymównego nauk
i sztuk nieprzyiaciela. Zakończenie iego
sławney rozprawy, z wielu względów go-
dney uwielbienia, dąży tylko do okaza-
nia, że: „nauki i sztuki wyprowa-
„, dziwszy człowieka za właśczwy mu
„okrąg, byly przyczyną wszystkich tra-
,, piących go niesczęść.'* Sądzę, żem do-
statecznie wywiódł , ile część pierwsza
sczególnego podania mało ma w sobie za
sady, ile iest przeciwną organizacyi czlo=
wieka, iego przyrodzenni, istotnemu na-
koniec iego przeznaczeniu. Pochlebiam
sobie zarówno dowieśdź, iak wywiązany
z rozprawy Rousseau wniosek, pozba=
wiony iest wszelkiey zasady.

Rzecz widoczna, iżkażde działanie
z dwóch składa się części, tolest: z czyzuiey
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i óżerney. Dlatego, że niechciał uczuć tey
początkowey iniezłomney prawdy, rzeczo-
ny pisarz pomieszał swoie wyobrażenia ,
wziął i podal zarzędzie bierne zaprzyczy-
nę czynną; oraz przypisał naukóm isziu-
kóm szkody, które tylko wypadkiem ich
użycia były. Sztuki bez wątpienia złe
sprawiły przez zle ich zastosowaniel, toiest
nadużycie. Ale przyczyna zlego w śrzodku
powziętym , nie zaś w” pierwiastkowey,
znayduie się przyczynie;chcę mówić w u-
życiu dziel sztuki, a nie w samych sztu-
kach. Cóż przeto bydź może niesluszniey-
szego, iako na nie powstawać, a tak mie-
szać naduzycie z rzeczą? Na mocy wię-
kszey słuszności potępiać należałoby tych,
którzy plodami ich rozrządzali. Chcieć
znisczyć sztuki, dla tego iedynie, że ci,*
w których iesi ręku dziel ich skierowa-
nie, nie znaiąc rzeczywistego przeznacze-
nia, nadużyli tey władzy: nie bylożby ró-
wnie bezrozsądnóm , co' chcieć głowy po-
ścinać żolnierzóm calego woyska, że do-
wodzca , dla niedostatku światła i potrze-
bnych wiadomości, icgo przegraney stał
się przyczyną? lo iakiego stopnia nie
nadużyto pieniędzy, których potrzeba zna-
na iest w stanie społeczeństwa? Czyliby
równie dziwacznie nie bylo mieć za zle
narzędzióm drukarskim , że tych użyto .
w widoku wydania na iaw tylu pism bez-
bożnych? Azali dla tego życzyćby należa
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Io zagłady tego sczęśliwego wynalazku, co
zmienił postać świata, co podał śrzodki
rozgaięzienia rozumu i światla po całym
ziemi okręgu, co wyprowadził ludzi zla-
sów i pustyń, dał im zakosztować slody-
czy życia fagodnego, 1 zrobił ie sobie sa-
mym 1swym bliźnim użytecznćmi ? Chcieć
zaisie sztuk wytępienia, że kierunek, ia-
ki im częstokroć nadawano, zle sprawił,
nie zgadzaloby się równie ze zdrowym roz-
sądkiem , ile pragnąć władz człowieka
zuisczenia, dla tego, że namiętnościami
uniesieni, niektórzy ich na złeużyli.

Prócz tego slawny Genewczyk nader
ważną dlą nas okazuie zasadę: wyłuszcza-=
iąc złe przez sztuki sprawione, tćm samćm
wplyw ich uznaie. Skoro tylko wpływ
tenprzypuścimy, łatwo iest na złe lekar-
stwo wynaleźć. Niechay użyta będzie
(możnaby wyrzec wszystkim świata rzą-
dóm ) równa czynność w skierowaniu sztuk
wpływu ku wydaniu dobra, iaka była
użyta ku sprawieniu złego. [Do was bowiem
należy nad wszystkiemi czuwać śrzodkami,
jakie do szczęścia ludzi przyłożyć się
znogą. W plyw, który wystarezał na uczy-
nienie złego, wystarczy naówczas stać się
dobra źrzódlem.

Oto są postrzeżenia, nadktóremi przed
dalszym rozbiorem sądziłem za rzecz po-
4rzebną waszę światlą zastanowić uwagę,
względnie do zdań wywiązanych w sla-
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wnćy P. Rousseau rozprawie przeciwko
naukóm i sztukóm.

(Dalszy ciąg w następnym numerze).

 

 

 

POSTRZEŻENIA LEKARSKO - GOSPODARSKIE.

Pizy zwiedzeniu pięknych, w czasie kil-
komiesięczney podróży, bialoruskich pro-
wincyy, wypadło nieiednokrotnie z roz-
licznómi spotkać się powieściami: wiele
z nich może i prawdziwych, lecz przesą-
damii zabobonnością trącących, lub nie-
potrzebaćmi, czasem nawet śmiesznómi 1
ohydnemi przydatkami okraszonych za-
milczam: a dwie tylko wzbudzaiące cie-
kawość, i do sprawdzenia w każdym mo-
mencie łatwe, lubo na samćm opowiada-
niu ludzi wiary godnych oparte, do po-
wszechnóy wiadomości podadź, za rzecz
przyzwoitą osądzilem.

Pierwsza z nich zawiera prosty i ła-
twy, bo na powierzchownćm rąk dotyka-
Diu, połączonćm z lekkićem około zbola-
łóy *ciała części wodzeniem zasadzony,a
w skutku osobliwy i prawdziwie cudo-
wny sposób leczenia choroby, u nas i
podobno wszędzie pod niewłaściwem na-
N. I. 1816. 4
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zwaniem Róży znaiomćy (8). W samćy

rzeczy, widząc schorzałego, a dla skan=

cerowanych nóg lub rąk, władzy cho-

dzenia i wszelkich ruchów pozbawionego
człowieka, któryby, przez samo rąk do-

tknięcie, od cierpienia i tak okropućy,
niechybnym zgonem grożącey słabości zo-

stał uwolniony; nie wiem, ktoby cudulub

czarodzieyskiey, że tak powiem, tym rę-

kóm mocy nie przyznał? 'fen na pozór

cudowny i nadprzyrodzony leczenia po-

mienionćy choroby sposób, pewney tylko

familii, z niskiey ludu klassy na Białey Rusz

znaiomy i od pokolenia pokoleniu udziela-

ny,uiedney prostey,oświecenia niemalącey

wieśniaczki, dlugo niewybadaną byl ta-

iemnicą: albowiem, nie chęć zysku, bo

dla odkrycia oney ,gorliwi o pożytek ogól-

ny i dobro powszechne obywatele, ołiar

i hoynych nie sczędzili darów; lecz upor

przepelnioney, że tak powiem, zabobo-

nami, i ślepo zaklęcióm oyca, czy też ple-

miennika wierzącey niewiasty, wszelkie

 

(8) Nie należy do mnie wchodzićwsczegółowe opisanie tey

choroby , która osobney lekarskiey nauki iest przedmio«

tóm: ciekawi, których to sczególnie interesować będzie,

potrzebne w tćy mierze u oświeconych medyków lub

w jch dziełach znaydą obiaśnienie. Mniemam iednak, iż

nie od rzeczy będzie ostrzedz w tóm mieyscu, że u nas

zwyczaynie tóm iednóm róży imieniem, odmiennego czę-

stokroć przyrodzemia choroby , oznaczać zwykk, tak np.

właściwą różą Erisipelas za iedno i toż samo maią, co

Herpes i inne wysypkowe lub też artrytyczney natury

dolegliwości.
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ich w tóy mierze usiłowania daremne
czynił. Upor mówię, i w nim niezachwia-
ne tey niewiasty trwanie , im odkrycie
tajemnicy bardziey trudnilo; tym cieka-
wość i żądza zdobycia się na sposoby wy-
świecić lą zdolne, do wyższego coraz do-
chodziiy stopnia. I kiedy iuż nayokro-
pnieyszey nawet kary cielesney pogróżki,
niczego na prostćy niewieście dokazać i
do wyiawienia sekretu skłonić nie zdołały;
moc wymowy, ta potężna i wielowładna
serc ludzkich sprężyna , sama iedna wzru-
szyć podołała twarde nakształt opoki
serce wieśniaczki: która, nad wszelkie
w iey mierze oczekiwanie, slowami pra-
wdy przenikniona,iod obarczaiących prze-
sądów oswobodzona, długo przez się ta-
lony sekret wyliawiwszy , zbawiennego
sposobu przygotowania rąk tak, aby te
dzielną i skuteczną cierpiącey ludzkości
pomoc niosły, nauczyła.

MVszysikim bez wątpienia, tylko pod
różnemi może imionami, znailome są owa-
dy, u nas pospolicie świętoiańskiemi ro-
bakami, świetlikami, u naturalistów zaś
świecącemi ognikami, Łampyris nocłi-
łuca I. nazwane. ( Obacz: Zoologiia X.
fumdziłła T. ALI. str. 2435.) Drobne te
chrząsczyki, iak mieni dopićro wspomnio-
ny i dziś między Polakami iedyny natu-
ralista , wszędzie wlasach i na łąkach pod-
leśnych mieszkalące, BRA i cha-



52

rakteryzuiącóm swoićm światłem, które

w pośrzód lata, po desczach mianowicie,

wydaią, tak żnakomite, dla niedostatku

widocznych ruchów , osobliwie samice,

skrzydeł, a przez to samo sposobności lata-

nia i latwego przenoszenia się z mieysca

na mieysce pozbawione, lubo rozpierzchłe,

jednych tylko punktów stale pilnować

się zdaią; podług wyznania atoli wyżey

pomienioney wieśniaczki , niewiadomo .

w jakim celu: sczególna bowiem tych o0-

wadów przyrodzenia historyia, mało ie-

scze naturalistóm znaioma , czy dla doko-

nania ważnego dzieła zapłodnienia, lub in-

nych niemniey także ważnych w jch przy=

rodzeniu funkcyy, w pewney okolo ś. la-

na porze, na iednóm mieyscu w znaczney

liczbie zgromadzone, i dosyć żwawych ru-

chów używaiące , wianki albo raczey

mnieysze lub większe kupki, na wzór

sczolego roiu ułożone stanowią. Wtedy

ładą się na nich ręce: przez co owady

te, w większą iescze żywość i ruch wpa-

daią, po rękach łażą, a po nieiakim cza=

sie w strony rozpełzać się zaczynalą: po

zdięciu rąk i usunieniu wywieranego przez

to na nich drażnienia, pomienione owa-

dy nanowo zgromadzać się maią: a gdy

się w podługowatą, do węża niby podo-

bną massę, dla tego właśnie w prostym

ruskim ięzyku Uzaka nazwaną, zbiorą;

kladą się ręce po raz drugi, a ieśli mo-



53

żna to i raz trzeci. Ręce te, czy to scze-

gólnemi w tey porze tych owadów wy-

ziewami, czy też może 1 samą ich świe-

tnieiącą istotą, którey przyrodzenie nie-

docieczoną iescze dla Fizyków zdale się

bydź taiemnicą, tak się przenikać malą;

iż długo potóm skuteczną władzę lecze-

nia na początku pomienioney choroby za-

chowulą. Za świadectwem albowiem pe-

wnego znakomitey nauki i niepospolitey

znaiomości obywatela, którego imienia,

bez iego w tym razie zezwolenia wezwać

nie odważam się, wyziewy te, czy też 1 sa-

ma, iakem powiedział, świetlików ognie-

iąca materyla, zbolałey ciała części, przez

samo rąk przytulenie udzielone, tak sku-

tecznóm i dzielnćm okazały się bydź le-

karstem; iż chory od lekarzy opusczo-

ny, iostatniey tylko godziny swego zgonu

czekaiący, z niepospolitćm przytomnych

temu doświadczeniu zadziwieniem, w prze-

ciągu kilku godzin od grożącey mu śmier-

cią choroby uratowany , do zupełnego

zdrowia, którego i dziś iescze podobno

sczęśliwie używa, powróci. Po doko-

nanćm 'dopićro opisanego lekarstwa za:

stosowaniu , cierpiący w minut kilka uczuł

lekkie ciepło, z podobnóm do. biegaiących

niby mrówek drętwieniem połączone, po-

tćm znalazł się świerzb, któremu posycha-

nie ropieiących wprzód ran, 1 ciągłe

zmnieyszanie się obrzęknienia towarzy-



BAEE

szyło, naostatek puchlina zupełnie ustą-
piła, łuska opadła, a chory obracać się i
nogą poruszyć niemogący,zupełną w niey
władzę i zdolność chodzenia odzyskał: po-
została tylko na tćy ciała części czerwo-
ność, z lekką sinością połączona, czas nie-
iaki trwać miała. Lecz proba ta, nie iest ie-
dnym tylko, iaki za prawdą podania tego
przy wieść można,dowodem: mówią za nićm
1inne iescze niemniey ważnć,owszem wie|-
ce każdego imteresuiące, a przez godnych
wiary pisarzy w zagraniczn ych dzielach po-
miesczone i dokladnie opisanć postrzeżenia:
które,nowych wprawdzie, lecz w ten sam
sposób do leczenia ludzkich „cierpień ,stoso-
wanych własności nauczaią: naprzyklad
Professor Gerbi wydal dzielo S/orza na-
turale dun nuovo insełlo drukowane we
Florencyi roku 1794. Opisuie w niem
owad nazwany. Grculzo antiodontalgi-
cus, i przyznaje mu sczególną własność,
mówiąc: „Dwanaście takich owadów roz-
„tartych dwiema palcami, palcóm tym na-
„daią moc leczenia bolu prochnieiących
3" zębów, samćm tylko dotknięciem narok
„cały. * Pan Hirsch dentysta dworu Wey-
marskiego, upewniał: iż z równym sku-
tkiem używał owadu Coccinel/a Septem-
puncłtata zwanego. Pan Carradori zaś pi-
sal o uśmierzaiących ból zębów własno-
ściach, które posiadaią inne z rzędu chrzą-
sczowego owady. Rzecz ta,ztey tylko stro-
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ny podziwienia godną bydź się zdaie, iż

tak dopićro opisane, iako też 1 imne w me-

dycynie znaiome lekarskie własności,
prócz niewielu może, iedynie i nieiako

wyłącznie  chrząsczowego tylko rzędu

Coleopiera owadóm właściwe i sczególne

bydź się zdaią. Lecz iakokolwiek przeze

mnie opisana powieść,podeyrzaną lub od

prawdy daleką wydadź się może; mimo

to wszystko iednak, przez ninieyszy pa-

miętnik iey ogloszenie,dlategom za godnć

powszechney wiadomości osądził, aby każ-

dy na pilnćm maiąc baczeniu te owady,

którć nie napróżno zapewne od przyro-

dzenia szczególnćm i ognieiącćm, że tak

powiem, światlem są obdarzonć, cieka-

wością lub koniecznością obudzony, chciał

się zaiąć sprawdzeniem tego doświad-

czenia: co tak niepospolite dla społeczności

zdaie się zapowiadać korzyści, tćm bar-

dziey, że kray nasz, w tego rodzaiu cho-

roby i lekarstwo całe nieubogi, goto-

wych iuż i obfitych ochoczym dostarczy
materyałów. :

Druga zaś powieść podaie nie tak mo-

że użyteczny , mianowicie w naszym kra-

iu, iako raczey dziwny i wszelkie prawie

poięcie przechodzący, sposób przeistocze-
nia owsa w żyto.

Zasiewa się owiesw zwyczayney, tolest

wiosenney porze, na dobrym,a ieśli mo-

żna, niekamienistćm polu: iak weydzie i
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dobrze urunieie, ścina się kosą., po po-
wtórnóćm odrośnieniu, ścina się raz drugi,
potem raz trzeci, następnie raz czwarty i
tak daley: slowem, koszenie coraz odra-
staiącego owsa, aby mu wypłynąć i w kłó-
sy wywiązać się nie dozwolić, powtarza się
aż do poźney iesieni, tak, aby runielący
owies zamróz, a następnie i zima zachwy- |
ciła. Na przyszłą wiosnę, zamiast owsa,
iakby się spodziewać należało, z takowey
owsianey runi Żyto wyrasta.

Trzyletnie, a zawsze z jednostaynym
skutkiem, przez XX. Dominikanów Za-
bialskich na grzędach i wazonach uczy-
nione doświadczenie, za świadectwem kil-
ku wiary godnych z tego zgromadzenia
kapłanów i nauczycieli, mianowicie JX.
bugienia, Nauczyciela Fizyki w publiczney
szkole, o prawdzie podania tego wątpić
nie dozwala.

Dopićro opisane powieści , ieśli nie po-
wiem do prawdy niepodobne, to zape-
wne dla wielu śmieszne wydadź się mogą:
przyiętym dziś albowiem zdaie się bydź
zwyczaliem, niczemu nie wierzyć i śmiać
się ze wszystkiego , dla tego tylko, iż nie-
równie mniey kosztuie wyszydzić i w dow-
cipny żarcik, choćby nayistotnie yszą praw-
dę obrócić, niż iey w trudnćm az teraźniey-
szą teoryią lub sposobem myślenia i poymo-
wania niezgodnćm doświadczeniu szukać.

M. BOG4TKoO.



5
1

—
a

 

OYCZE NASZ.

Pismo Moralne i Filozoficzne przez ANToNiEGo
PoszMaNA, Cesarsko - Rossyyskiego MRadzcę
stanu w S$. Petersburgu roku 1808. ( Be-

trachtungen iiber das Vater Unser. Eine Mo-
ralisch-Philosophische Schrift von Anton von

Poschman Rusisch Kayserlichen Etats Rath.

8. Petersburg. gedruckt bey M. C. Jversen 1808.

Dzrrto to wyszło roku 1808 w St. Pe-
tersburgu w niemieckim ięzyku. Napisa-
ne jest w duchu prawdziwie teozoficznym.
Przy wyniosłym i obfitującym w piękne
obrazy stylu, ma tę zaletę, iż wyklada-
iąc wielkie iświęte prawdy, czyni ie
zrozumiałć dla wszystkich. Chcąc dadź
wyobrażenie sposobu myślenia i wyraża-
nia się tego pisarza, umiesczamy następuią-
cy początkowy wypis.

OYCZE NASZ.

Wszechmocny, niepoczęty 1 nieskoń-
czony Boże! "Twórco tego wszystkiego,
co było, iest i będzie! ia śmiem ciebie
moim oycem, a mnie twoićm dziecięciem,
nazywać.

O!iak szlachetne i wielkie przezna-
czenie! Niepoięta twoia wszechmocność,
a iescze daleko niepoiętnieyszą iest milość
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twoia ku mnie, którey iedynie winien
jestem tak wysokie i dostoyne powolanie.

Między tobą a stworzonym światem

postawiłeś mnie czlowieka. Jakże mam

z tego stanowiska znikomego poglądać na

cudowne dzieło twey łaski? iak ie roz-
ważać? iak one poiąć?

Przez rozum wyniosłeś mnie na nay-

wyższy stopień stworzonych iestestw w tym

świecie fizycznym: wzmocnileś poznanie

moie, abym przez nie, niczważaląc na

wyższe istot zakresy, 1 na przemiialące

ciał powłóki, uczuciem duszy moley

wznieść się potrafil aż do twćy boskiey

Qycze stolicy!
Boże móy oycze! rozmyślam o tobie,

a łzy płyną w gorzkim żalu, że twoićy

łaski tak mąło godny iestem.
Naysczórszą skruchą przeięty, oczekuię

w pomroku znikomości twoiego boskie-

go miłosierdzia, litości i łaski.
Wzmocniy mnie natchnieniem ducha

twoiego,iprowadź niezarażonego obłąka-

niem i rozwiązłością do poznania nay-

czysiszego 'Twoiey wielkości i nicości mo-

iey. |
Pozwól, Panie, aby dzielo oycowskiey

łaski, przez bezpośrzednie połączenie

się z tobą, dziecię twwoie wspanialomy-
ślniey uczuć mogło.

Boże niezglębiony! iednóm skinieniem

wyprowadziłeś z niczego tę niezmierzoną
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całość niezliczonych światów, niosących
w sobie zaród wszystkich iestestw;dziwnie
rozdzieliieś powszechność rzeczy z jch
zmieszania odmętowego, według wie-
cznych. praw, w onychże umiesczonych.

Ogromne sklepienia niebieskie kształ-
cily się iescze, kiedy gruba pomroka po-
krywała ziemię 1 morza: i gdy wszystko
jako bryła niekształina napełniało nier
zmierzoną przestrzeń wyprowadzonego
stworzenia.

Ziemia,woda, powietrze 1 ogień prze-
wracały się w odmęcie i zamieszaniu.

Przyrodzenia walczyły0 swoię rów-
no'vagę, gdy tymczasem ciemności szy-
Kowaly się nad przepaścią, a duch twóy
po odbytey walce potykaiących się istot,
unosił się nad wodami.

Rzekłeś bądź! a w omamiaiącey ia-
sności okazało się twoie boskie światło.
Pelne ognistey sily rozpostario się ono
po górney przestrzeni powietrznego nieba.

Pod nićm unosło się powietrze,
a w śrzodku iego łona. układała się
ziemia w postać nieobiętey okiem kuli,
w którey wnętrznościach niezgłębione mo-
rza z szeroko rozgalęzionemi odnogami
zawarły wysokie brzegi.

Taką dałeś postać, świątobliwy oycze,
zupełnie młodey i do wyższey doskona-
łości przeznaczoney ziemi.

Góry woły się, doliny opadły,
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a rozsiane łany i równiny rozpostarły
niedoyrzane pola.

Potoki kręto spadały zgór wyniosłych,
utworzyły one rzeki i połączyły się zmo-
rzami. Strumykispływały w żyły ziemne,
a ieziora ubarwiły posadę swoię, iakoby
zwierciadiem.

Teraz rozwinąłeś w sobie rodzaiową
silę, otworzyłeś łono roli, a zioła, kwiaty, |
drzewa igałęzie na wyścigi się ubiegały,
'aby wspaniałą suknią ukrasić, którą ty,
niepoięty! młodą ziemię ozdobić chcia-
deś.

Lecz, aby piękność iey niezmiennie
ugruntować, mądrość twoia nadala oney
silę działania i oddziaływania, która iako
ciepło i zimno, iako rozszerzaiąca 1 ścią-

gaiąca, a w ostątku, iako elektryczna 1
magnetyczna siła, przez swoię równowagę,
nieodmienne przyrodzenia prawa, iedno-
kształtnych tworów i zachowania rzeczy,
wiecznie ustalia.

Stosownie do twoiego przedwiecznego
układu,okrążyłeś ziemię pasami, według
których wszystko na klimata rozdzielone
bydź miało.

Pas śrzodkowy byłczystym upałem:
dwa ostatnie wiecznym lodem, wiecznym
śniegiem; a wśrzodku pomiędzy niemi,
roztwarzały się przyjemne cieplo z umiar-
kowanćm zimnem dla dania naylagodniey-
szego niebieskiego powietrza.
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"Tedy powstały grube mgły i czarne
chmury.

Straszliwe burze i pełne łoskotu pioru-

ny wstrząsnęły ziemię, poraz pierwszy,

i obudziły z uspienia, aby ią przybliżyć
do przeznaczenia następnego.

Niewstrzymane wichry dmuchały i dą=

sały się ze wszystkich krain, ażeby gru-
bym a śmiertelnym gazem i mgłą zarażo-

nym powietrzokrąg oczyścić.
Ciszey a ciszey wszystko ku końcowi

było. Ó północy pola się uspokoiły, i

pierwszy błogosławiony promień oświe-

cił oblicze młodey, i na mieszkanie przy-
szlych żyjących iestestw przeznaczoney,
ziemi.

Boska cichość napełniała wszystko
świątobliwym spoczynkiem, kiedy twole
jedno tchnienie , niezliczonym tysiącóm
jestestw, których zaród uspiony był iescze,

w ciemnym odmęcie życie nadało.
Jednćm skinieniem wypełniły się ry-

bami morza, ieziora, wody i rzeki: zlona
ziemi poczęły się i powstały niezliczone
rodzaie zwierząt: a w powietrzu wzruszo-
nćm twórczym szelestem, wzbiiać się za-
częły mnóstwa iestestw aż pod niebiosa,
i radośnemi pieniami wielbiły wielkie
dzieło twoiego wspaniałego stworzenia.
Tak się pyszniła w nayświetnieyszym

ubiorze czaruiąca młoda matka ziemia,
iako siedlisko żyiących iestestw.



62

Upoiona radością że swych mlodych
dzieci i mieszkańców, po macierzyńsku
otwierała przeznaczone na ich pożywienie
niezmierzone skarby.

Wszystko chwieląc się lescze ruszało
i samo sobie wydawało cudzem. W ysoko-
ści i przepaści napełniły się pierworo-
dnemi.

Twoie boskie oko wszystko przenika-
iące, obięło w jednćm mgnieniu całość
stworzenia. A duch twóy oycowski i
twórczy natychmiast dostrzegł, że nayszla-
chetnieysze lestestwo nie byłoiescze stwo=
rzone.

Z boską godnością przeżnaczońą dla
jestestwa pomyslałeś ty: niech będzie
jescze wyższa istota pełna rozumu i siły
duchowney, któraby mnie swoim tworcą
nazywała,i dzieło rąk moich pożnać była
w stanie; niech ten potomek niebieski,
na móy obraz utworzony, przedsięwzię-
cia moie wypełnia, czystym rozumem
myśli, prawdy chce, i wedle piękności a
naywyższego porządku czyni.

Niechay prawa rzeczy zna, osnowę
onych rozmaitych związków przenika, l
nad resztą nierozumnych tworów pannie.

Tak myślałeś, a iestestwo się poczęło:
tak chcialeś, astało się: takrzekleś, anay=
szlachetnieysza istota, płód twoiego boskie-
go tchnienia, według twoiego boskiego
obrazu i podobieństwa człowiek stanął
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przed tobą, i uwielbiał ciebie, iako swo=
lego stwórcę i Oyca, w czystości umyslu,
w czystości woli,iw czystości postępo*
wania pełnego świątobliwey bolaźni.

Nigdy tak uroczysta nie panowała spo
koyność. Cale przyrodzenie ze wszystkićm,
co w nióm rośnie, lata, plywa i żyłe, było
oczywistym świadkiem tego wysokiego
czynu, przez który człowiek bogu i oycu
swoiemu hołd składał.

Wszystkie zwierzęta ziemskie naznak
winney podległości twoiemu  dziecięciu
w dól pozierały, a iedno tylko wyniosle
stworzenie, desae spoglądał wprost
z podniesionym obliczem na ciebie stwórcę
swoiego , w górnych mieszkaiącego nie-
biosach, pelen zadumienia, uszanowania
i czci, a pod sobą na całe przedziwne
dzieło stworzenia z podziwieniem patrzał.

Między tobą więc, niepoięty! a przy-
rodzeniem, śrzodkiem był człowiek. Stąd
się poczęlo iego panowanie, i rozciągnęło
się aż do naydrobnieyszego tworu......
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O CHWALE CZŁOWIEKA.

ZFRANŃNCUZKIEGO.

 

1) faut permettre a Vhomme qui fait le bien
d'aimer la gloire; il faut móme la lui mon-

trer au-dela du tombeau, afin que le tom-

beau, ne soit pas PFćcueil de son courage,

et de sa constance.
MARMONTEL.

Zpowrębzy wszystkich rzeczy ludzkich,
kióre do nieśmiertelności prawo mieć mo-
gą,naypierwszą zapewne iest chwała. lest-
to hold, mówi Z%Aomas (9), który podzi-
wienie cnotom, lub wdzięczność gieniu-
szowi oddaie: iestto rzecz ńnaywiększa,
jaka kiedy bydź może pomiędzy ludźmi:
ona przez odgłos swóy 1 rozległość, na-
pełnia wszystkie mieysca ; a przez trwałość
polącza się z wiekami. Dla niey dzielność
rozwiia się geniuszu , wznosi się dusza,
człowiek wszystkie swe pomnaża siły; ona
jest pobudką do dzieł wielkich,ona sprę-
żyną myśli wyniosłych, pracowitych u-
kładów prawodawcy, niezmordowanych
badania pisarzy i ludzi uczonych: ona ży-
wiołem mówcy obstaiącego za wolnością
narodu, i nagrodą żołnierza, przelewaią-
cego krew za oyczyznę. |

 

(g) Essai sur les ćloges par M. "Thomas, de Pacadćmie fran=
gaise. (
*
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Odeymićymy z powierzchni żiemi u-

czucie chwaly; zaraz wszystko się zmie-
nia... weyrzenie czleka nie uymuie czło-
wieka; on w zgromadzeniu sąmotnyfn się
bydź zdaie. Przeszłość mu iest niczćm,
obecność się ścieśnia, przyszłość znika:
czas, co ubiega, ginie wiekuiście, i żadną
korzyścią , żadną nie iest osłodą czasu, któ-
ry za nim idzie... i

Czucie chwały, ma coś niedościgłego
w rozmyślaniu i badaniach, czóm się na-
dewszysiko w usuniętćey asoBności karmi.
"lam to człowiek oddany pracy, dotknię-
ty znikomością iżycia, chciałby na przy-
szlość byt swóy tak krótki przedłużyć!
W tym to odstępie czlowieka od ludzi,
gdzie potomność stawi się przed oczy,
chwała, ta naydroższa i naypożądańsza
wilasność śmiertelnika, zaymuie wszystkie
myśli lego, 1całą imaginacyią (wyobraźnią)
zatrudnia. |

Człowiek z przyrodzenia słaby, a. od
prac wielkich zwykłą odrażaiący się nie-
cierpliwością, iakiżby. uczuł bodziec, iaki
zachęt, prócz chwały? Każdy przez moc
swego gieniuszu, lub dzielność cnot swo-
ich i talentów, wznosi się stopniami, i
wchodzi do świątyni potomności. Tam Ka-
zimierz wielki u Polaków, Karo/ IV u
Czechów,Henryk IV u Francuzów, u-
wieńczeni w przybytku chwały, iako do-

NV. I. a8a6. 3



66.

broczyńcy natodów swoich , pierwsze za-
siadaią miesca. az ĘF

Ci, co w biegu życia pokrzywdzeni,

byli, odbieraią swą chwałę na wstępie dó

grobu, który ich popioly ma pokrywać.

Tam Sokrates pomsczony, a Bakon iest

człowiekiem wielkim: tam Cyceron nie

lęka się więcey żelaza morderców, am

Demostenes trucizny. "Tam /7zrgiliiusż

jest większym od Augusta, Kornell (Cor-

neille) stanął obok Kondeusza, a Koper-

niń stał się wyższym nad wiek, w Kktó+

rym go przyrodzenie wydało:
Jeżeli więc chwała pierwszymi iest

przedmiotem człowieka, do którego W u-

siiowaniach swoich dąży: ieżeli nagrodą

jest i zasczytem ludzi wielkich: żeby za=
tówm w ubieganiu się o tak świetną ozdo-

bę i wieńce, prawdziwey nie minąć dro-

gi, żeby prace naszei poświęcenia się szla-

chetnego nie chybily celu; potrzeba z grun=

tu poznać chwałę prawdziwą, plynącą

'ze źrzódła cnot, talentów igieniuszu, i od:
różnić ią od chwałyfałszywey, pochodzą-

cey ze świetnych na pozór czynów okru=
cieństwa i dumy. Zamiarowi temu dosyć,

zda mi się „odpowiada.pismo znanego w li-

teraturze francuzkiey MMarmonie/a, któ-

rego tu łączy się przekladanie.
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O CHWALE CZŁOWIEKĄ.

PRZEZ MARMONTELA.

——

REZDWIEKE

 

Chwala iest odgłosem dobróy sławy;
szacunek uczuciem spokoyńćm 1 osobi-
stem. Podziwienie iest bystróm, a niekie-
dy chywilowćm tylko poruszeniem; świe-
tność wielkie sprawuie rozumienie: chwa-
ła, zawsze głośną iest sławą, iednomyślną
wszystkich zgodą, powszechnćm wspartą
podziwieniem. ]

Szacunek gruntuie się na uczciwości,
podziwienie ma w sobie osobliwość i wiel-
kość w dobru moralnćm lub fizycznćm:
sława nadzwyczaąyną i dziwiącą bywa
względem gminu; chwała żaś iest rzeczą
nadprzyrodzoną.

Nazywamy rzeczą nadprzyrodzóną to,
co się wznosi, lub zdaie się wznosić nad
moc przyrodzenia; zatćma chwala ludzka
wiele zależy od mniemania, i równie iak
to ostatnie , prawdziwa iest lub falszywa:
dwa są falszywey chwały gatunki: ieden
wsparty na omylnećm rzeczy nadprzyro-
dzonćy mniemaniu, drugi na prawdziwćm
lecz niesczęsnóćm.  Zdaie się, że dwa są
także prawdziwćy chwały rodzaie: ieden,
który okazuie rzecz nadprzyrodzoną przy”
iemną, drugi użyteczną ; ale te dwa przed
mioty, ieden tylko znich Z
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Chwała, wsparta na omylnćm rzeczy
nadprzyrodzonćy mniemaniu , ma tylko
moc omamienia, iznićm razem znika: ta-

ka jest chwała bogactw ipowodzenia. Po-
wodzenie niema prawa do żadney chwały;
przywłascza tylko sobie chwałę należną
talentom i cnocie, których nielako towa-
rzyszem się bydź mniema: wkrótce iednak
stróy ten kradziony utraca, skoro się do-
strzeże, iż obcą był własnością; iedna od-
miana losu może nas o tćm przekonać.
Uwielbiaią sczęście w sczęścia oblubień-

cu, wypada z łaski... iuż nim gardzą..
Taki sposób pospólstwu tylko przystoi.
W duszy człowieka który, w iudziach nie
blask sczęścia , lecz samych uważa lu-
dzi, pomyślność nic przydadź, przeciwność
nic odiąć nie może.

Niechay człowiek z umysłem obro-
tnym, a duszą czołgaiącą się, urodzony ku
wieczney niepamięci, wzbiie się na nay-
wyższy stopień sczęścia: niech dóydzie
do kresu powodzenia; będzie to ziawisko
(phćnomene ), którego gmin okiem pew-
nóm uważać nie ośmieli się, będzie go po-
dziwiał, będzie mu bił czołem; ale czlo-
wiek rozumny bynaymnićy się tćm nie
uwodzi; odkrywa plamy blysczącego na
pozor ciała, i widzi, że mniemane światlo
jest tylko odbitym, powierzchownym i
przemiiaiącym blaskiem.

Chwała pochodząca z niesczęsnego rze-
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czy nadprzyrodzoney mniemania, trwal-
sze zostawia wrażenie, i ze wstydem ro-
dzaiu ludzkiego , wieków potrzeba dla
zmazania onćy: taka iest chwała talentów
wyższych, użytych na niesczęście świata.

Rodzay niesczęsnych , lecz bardziey
a A widowisk, był zawsze bla-

skiem zdobycia. Możemy go użyć na
przykład, dla pokazania ludziom : iak iest
nieprzyzwoicie przywiązywać chwałę do
czynów, które są zrzódlem własnych ich
niesczęść.

Dwadzieścia tysięcy ludzi, w nadziei
zdobyczy, poszło na rzeż za iednym tylko
człowiekiem. Jeden człowiek na czele
dwudziestu tysięcy odważnych i posłu-'
sznych, śmialych i uległych ludzi, zadzi-
wił krocie. Te ludzi tysiące, wyrznęły,
rozpędziły lub ujarzmiły większą iescze
liczbę. Po tóm wszystkićm, wódz ich
miał czolo powiedzieć: szoczyłem bitwę,
iesiem zwycięzcą: a świat powtórzył: om

stoczył bitwę, om test zwycięzcą ; stąd

mniemane cuda i chwała zdobycia....
Taka iest moc podziwu nad umysłami

gminu: prace plodne 1 użyteczne, będąc
po większey części: pasmem powolnych
i spokoynych dzialań, bynaymniey nas

nie zadziwiaią. Działania burzliwe i pusto-
szące, że są skutkiem postępków szu-

mnych i bystrych, przez to iako rzecz nad-
przyrodzoną i cuda uważać zwykliśmy.
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WW. jednym miesiącu można spustoszyć
krainę,a dziesięciu lat trzeba ną użyźnie-
pie oney. Podziwiamy bohatyra, który
kray zlupił1 znisczył; a ledwie pomyśleć
raczymy 0 człowieku, który go żyżnym
i bogatym uczynił: możnażsię więc dziwić,
że tyle klęsk ogromnych spada na nas
a tak mało prawdziwych zlewa się do-
brodzieystw.

Nigdyż ludy tyle odważnemi, tyle roz-
„sądnemi nie będą, aby się przeciw du-
mnemu, który ich swey niesytey poświęca
w-yniosłości, połączyli, i iak ów Ścytyia-
nin mówił do Alexandra, rzekli ma:,,
Cóż my mamy do mieszania się z tobą?

„Nigdy noga nasza nie postała w kraiu
„twoim..."Nie wolnoż spokoynym. ziemi
„„tey mieszkańcom, nie znaći nie wiedzieć
„, kto ty iesteś 1 skąd przychodzisz?

Nie znaydzież się przynaymnićy część
ludzi wyższa nad gmin pospolity, maią-
ca tyle rozsądku, odwagiiwymowy, aby
Świat„przeciw własnymiego pobudziwszy
ciemiężcom, obrzydziła mu chwałę owę
barbarzyńską? Ludzie uczeni stanowią
opiniią od wieku do wieku, a utwierdza-
iąc onę i przenosząc przez podania, mogą
bydź sędziamii1 roziemcami chwały , aza-
tćóm mogą bydź napa:cejsrytu: lub
nayszkodliwszymi z ludzi..

Prawda, zostawiona gminowi, odmie-
nia się 1 zaciemnia w plątaninie odmien-

7
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mych podań, a ginie w pomrokach nie-

skończonych baiek. Czyn bohatyrski prze-

chodząc z ust do ust, staie się nisktaduzTa

dziwotworem: raz go podziwiaią iako cud

iaki, drugi raz nim gardzą iako powie-

ścią zastarzałą, a wkrótce kończą na zu-

pelnćm zapomnieniu. Sprawiedliwa 1

wolna od przesądów potomność, tam tyl-

ko wiarę przykłada w wiekach oddalo-
nych, gdzie znayduie bezstronne zdanie

i świadectwo sławnieyszych w wyborze

pisarzów.
Grecy malo co uczynili, mawiał Zze-

dwik XII. ale tę trochę czynów swoich,

uszlachetnili wielkością i wynioslością wy-

mowy swoiey; Francuzi dokazali rzeczy

wielkichiw wielkićy liczbie, lecz ich opi-

sać nie umieli. Sami tylko Rzymianie

dwoistą posięgli korzyść, umieiąc i działać

rzeczy wielkie, i ae one wysławiać.

Tak więc, król uznawał, że chwała naro-

dów iest w ręku ludzi uczonych. Ale wy-

znać potrzeba, że ludzie uczeni zapomi-

naią częstokroć powagi i godności swo-

iego stanu, a pochwały ich spodlone i do

pomyślnych poniżone zbrodni , wielkie

klęski na ziemi i niesczęścia sprawiły.

Zapytaymy JVirgiliiusza, iakie była

prawo Rzymian nad resztą świata; odpo-

wiada nam śmiele: 5z

Parcere subjectis, et debellare superbos (10).

 

(ao) Przebączać uległym , a wyniosłych podbiiać. -
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_ ZapytaymyŚSolisiusza (Solis), iak trze=
ba rozumieć o Kortezie z Montezumie,
o Mexykanach i FHuszpanach: odpowia-
da nam, że Kortez był bohatyrem,
a Moniezuma tyranem; że Mexykanie
dzikimi i barbarzyńcami byli, a Hiszpani
ludźmi uczciwymi.

Pisząc cokolwiek , obieramy pewny
przedmiot, osobę, oyczyznę; a zapominaiąc
o reszcie, zdaie się, że nic nam więcey
nie pozostaie na świecie, lub że wszystko
do nich stosować się, i dla nich tylko czy-
nić powinno. Oyczyzną mędrca iest zie-
mia, a bohatyrem iego, rodzay ludzki.

Niechay dworzanin będzie pochlebcą,
stan iego wymówionym go poniekąd i
mniey niebezpiecznym czyni: nie trzeba
wierzyć świadectwu iego... on wolnym
nie iest. Ale któż przymusza człowieka
uczonego, aby sam siebie, współbraci,
przyrodzenie i prawdę oszukiwał i zdra-
dzał?

Nie tyle boiaźń, interes lub podłość,
ilę złudzenie, zapał i obłąkanie, uniosły
ludzi uczonych do przypisania chwały
okrucieństwu i świetnym złoczyństwom.
Można bydź przeniknionym podchwyca-
iącą mocą umysłu lub duszy, tak w wiel-
kich zbrodniach iako i w wielkich cno-
tach. Żywa imaginacyia (wyobraźnia),
uważa wybuchnienie wypadków nadzwy-
czaynych, iako cudowne rozwiianie się
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sprężyn przyrodżenia, iako wspaniały da
malowania obraz; podziwiaiąc przyczynę,
wychwałamy pospolicie skutki... Tym
sposobem okrutnicy ziemi stali się boha=
tyrąmi świata.

Ludzie zrodzeni do chwały, tam iey
zwycząynie szukali, gdzie ią wskazywała
maiemanie. A/ewander miał zawsze przed
oczami baykę Achillesa; Karol XII
dzicie „Ałerandra: stąd owa niesczęsna
emulacyia (przesadzanie się) dwóch kró-
lów pelnych męztwa i talentów , nielito-
ściwymi zrobiła wolownikami. Romans
KwintaKurcyusza (QuinteCurce ), zrzą-
dził 'podobno niesczęścia Szwecyi; poemą
Hlomera niesczęścia Jndyi. Bodayby hi-
storylą Karola XII uwieczniała same
tylko iego cnoty!

Mądry tylko,mąwiali stoicy , dobrym
rymotwórcą bydź może; 1 sluszne mieli
przyczyny:bez prawego bowiem rozumu
1 duszy czystćy,imaginacyia iest iako
Circe, a harmoniia iako syrena. Sądzielio-
pisowie,mówcy i rymotwórcy oświeceni
i cnotliwi; sąto członki sprawiedliwości,
pochodnie prawdy:namiętni zaś i zepsuci
pisarze, są raczey dworzaninami poto-
mności, podłymi zbrodni pochlebcami...

Filozofi umieli używać praw swoich,
i bez uległości, iako mistrzowie prawdy,
mówili o chwale. |

„ Wiesz, gdzie iest chwała prawdziwa,
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„mówił Pliniusz do Traiana, chwała

„nieśmiertelna panuiącego? Bramy try-

„ umfalne , posągi, same nawet kościoły

„i ołtarze walą się z czasem 1 nisczą,

„a wieczne zapomnienie wymazuie na-
„„ zawsze z powierzchni ziemi. Lecz chwa-

„„ła bohatyra, który w sobie będąc wyż-
„szym 1 mocnieyszym nad potęgę nieo-|

„graniczonego swego mocarstwa, unne

„miackować władzę swoię, i onę ustawi-

„cznie na wodzy utrzymywać; taka chwa-
„„ła, w poźnóm nawet zestarzeniu Się, NnIE-

„zmiernie kwitnąć będzie. *
„ W czómże był podobny Herkuleso-

„wi ów młodzik bezrozumny, co w śla-

„dy iego wstępować pragnął, rzekł «Se-

„eka,: mówiąc 0 4Alexandrze; on, co

„szukał chwały, nieznaiąc ani natury ićy

„„ami granic, i który prócz pomyślney zu-

„, chwałości, żadney nie miał cnoty? Her-
„„kules nigdynie dobiiał się o zwycięztwa
„dla widoków osobistych ; przebiegał

„świat, aby za wyrządzone mu pomścił

„się krzywdy, nie zaś aby go naieżdżał
,„„i uiarzmial. lakąż miał potrzebę. ado-

„bycia, bohatyr ten, nieprzyiaciel złych

„ludzi, pomściciel dobrych, twórca po-

„kolu, na ziem i na morzach? Lecz

„ Alexander, od dzieciństwa skłonny do
„„ drapiestwa , pustoszycielem był narodów,
„ plagą przyiaciół swych i nieprzylaciób.«

„„Monarchów podległymi sobie czynił, aby
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„Się przez to strasznym stał wszystkim la-
„dziom... zapomniał wtym razie, że ta
„korzyść wspólną mu byla nie tylko
„„znaydzikszemi, ale naypodleyszemi na-
wet i nayobrzydliwszemi źwierzętąmi,

„„które dla swego iadu strasznemi są i
„lJękać się każą. *

Tak to ludzie zrodzeni do nauczania Łk
sądzenia ludzi, okazywaćby zawsze po-
winni i wystawiać do porównania wa-
leczność opiekuńczą, i nisczące męstwo;
aby tą drogą wskazać różnicę pomiędzy
czcią miłości a boiaźni uszanowaniem,
niesłusznie społem pomieszanemi....

Niechay moc i wyniosłość duszy szla
chetnćy i dobroczynnćy, dzielność wyso-
kiego umyslu, zażytego na usczęśliwienie
świata , będą przedmiotami czci naszćy
i hołdu; a ręka, która wysiawi oltarze.
ku chwale bezstronności, dobroci, laska-
wości i ludzkości, niechay pychę, wy=
niosłość, żądzę niesytą, zapalczywość 1
zemstę, wlecze za wlosy przed straszny
sąd sprawiedliwóy potomności:,. wten-
czas dopićro staniemy się .Nemnezysamz
naszego wieku, a żyiących ftadamanta-.
PAUL. ę ż

Ieżeli nas żyiący ustraszaią, ezegoż się
Jękać mamy umarłych? Należy się im
od nas pochwała dobrego, a złego naga-
na; tego po nas cały okrąg ziemski ocze-
kiwać ma prawo. Hańba przywiązana
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do imion świetnych zdrayców, spadać bę=
dzie na podłych ich naśladowców. Ci zno-
wu drżęć będą na głos wyroku potępia-
iącego ich wzory; przeyrzą się w przyszło-
ści, i wzdrygną obączywszy w swoićlm
źwierciadle. ę

Lecz względem żyiących cóż ma przed-
sięwziąć czlowiek uczony, widząc tyle
powodzeń niesprawiedliwych , tyle po-
myślnych zbrodni? Powstać zprzeciwka
i oburzyć się, ieśli ma ku temu wolność
i odwagę; milczeć, ieśli nie może, lub nic
więcćy uczynić nie śmie. |

To powszechne ludzi uczonych mil-
czenie, iużby samo przez się strasznym
było sądem , gdybyśmy nazwyczaieni byli
widzieć łączących się razem pisarzy, i
czynom prawdziwie -chwalebnym głośne
oddaiących świadectwa! Wyobraźmy so-
bie owę zgodę iednomyślną, taką wła-
śnie, iakaby zawsze bydź powinna, wszyst-
kie rymotwórców, dzieiopisów,mówców
odpowiadaiących sobie z krańców świata,
wznoszących pod niebiosą sławę dobrego
króla, dobroczynnego bohatyra, zwyciężcy
nśmierzyciela: owe glosy wymowne 1 wy-
niosłe,roznoszące imie ichi chwałę po całym
przestworze ziemi... Niechay każdy czło-
wiek, przez swe talentaicnoty w oyczyźnie
i w ludzkości zasłużony , ztryumfem wpro-
wadzony będzie do pism pisarzy wspól-
czesnych; niech naówczas znaydzie się
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szlotviek niesprawiedliwy, gwałtowny, duż
mny,iakakolwiek będzie pomyślność iego
i potęga, oniemieią dla niego glosiciele chwa-
ły; postrzeże świat to milczenie, postrzeże
go i tyran, i zmieszany nićm będzie...

Potępiony iestem, rzeknie, iupadku tylko
mego czekaią , aby hańba moia na miedzł
wyryta została... * |
Iakiegożniewyrazilby i nie natchnął

poszanowania pęzel rymotwórczy, pióra
dzieiopisarskie , pioruńnuiąca wymową
w czystych isprawiedliwych rękach? Sła-
by, lecz śmiały rys „Areżyna , postrachem
był dla cesarzów 1 trwogą.

KAROL HREHOROWICZ,

(Dalszy ciąg w następnym numerże)

 

LEKARZ OSOBLIWSZY W NOWOGRODZKIM.

 

Wn wszysrkica kraiach, w mieyscach
osobliwie od miast wielkich odległych,
znayduią się między ludem osobłiwsze wia-
domości i doświadczenia , którym sczegól-
nieysze przyznaią skutki, a za ich nieza-
wodność nayuroczyściey zaręczaią ludzie,
częstokroć bardzo poważnii słuszni. 'la=
kowe sekreta utrzymuią się niekiedy od
pokolenia do pokolenia, i rzadko z obrę*
bu swoich okolic wychodzą. Albo te tas
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iemnicesą pożyteczne ; albo szkodliwe;
albo wreszcie oboiętne; zawsze ukrywanie
ich iest ńieprzyzwoltością, przynoszącą dla
łudzi usczerbek. Bo ieśli są pożyteczńe,
tedy ich znaiomość potrzebna dla użytko=
wania powszechnego: ieśli szkodliwe,wten=
czas dla uniknienia szkodliwości i dla 0=
chronienia od niey drugich, drogą prze
konania , oświecenia lub przez śrzodki po-
licyyne: ieżeli zaś oboiętne i żadnych
skutków niedziałające, itak przecięż z doś
kładnością wywiadywać się o nich należy;
dla wytłumaczenia takówćy' oboiętności
i bezskuteczności osobom, które przez łaż
twowierność i zawodną ufność tracą czę=
stokroć nadaremno czas, pracę lub maią*
tek, i zaniedbuią przyzwoitych czyńności
i kroków. Niewiadomo iakie iest rozu-
mowanie tych, którzy po prostu takiemi
rzeczami gardzą, w poznanie ich bynay-
mniey wchodzić nie chcą: a to wszystko
co ze stanem dzisieyszym nauk i wiado-
mości ludzkich nie zgadza się, za nikcze-
Mine 1 na żadną niezasluguiące uwagę bre=
die poczytuią. Przez takowe postępo=
wanie znać daią, iakoby rozumieli, że
stan dzisieyszy nauk iest na tym stopniu,
z którego ani się wyżey podnieść,ani rozsze-
rzyć, ani odmienić nie może. Czego zapewne
nikt rożsądny twierdzić nie będzie, choćby
nas 1nie uczyły inaczey wielorakie śwież-
szego odkrycia ziawienia i doświadczenia,
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dawno żnaiome, ale dla zupełnego przed-
tem do prawdy niepodobieństwa, zanied-

bywane: z jakowego rodzaiu dosyć iest

wspomnieć o spadaniu z powietrza meleo-

rycznych kamieni: zjawienie takowe, od

Liwiiusza iako dawne podanie w dzielach
zapisane, a iak się teraz pokazuie bynay=

mniey nie rzadko zdarzaiące się, często

musiało bydź widywane; atoli przez kilką
tysięcy lat nie znaydowało wiary, dla tego

tylko, że do wiary niepodobne, a iednak
bez zawodu prawdziwe. Nie idzie wszakże

zatćm, aby wszystkiemu łatwo wierzyć

Owszem należy mieć w podeyrzeniu oso-

bliwsze zjawienia, i bynaymniey nie dla
utwierdzenia ich, ale dla odkrycia istoty

rzeczy pracować, strzegąc się wszelkiey

Iatwowierności, którćy podlegaią niekie-

dy i nayuczeńsi ludzie: czego zostawił pa*
miętny przykład ieden z naysławniey-

szych wieku szesnastego medyków /akubó

Horst, archiater Arcy Xiążęcia Austrya-
ckiego i dyrektor Uniwersytetu wZFłe/m=*

stet, który zaufał powszechney wieści o

złotym zębie iednego chłopca w Śląsku,
co poźniey okazało się bydź skutkiem oszu-

kaństwa matki tego dziecięcia.
Maiąc przeto na pilnćy uwadze równą

szkodliwość odrzucania bez roztrząśnienia

osobliwszych zdarzeń 1 nadzwyczaynych
zjawień (11), iako teżi nierozeznaney w nie
km2

(ar) Lęs phęnomićnes siuguliers qui rósultent dę Fextróme
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łatwowierności , ośmielamy się uwiado-
mić naszych czytelników ozdarzeniu, któ-
re iest całkiem do wiary niepodobne: ale
ponieważ o nićm wieść stale się coraz po-
wszechnieyszą; zasługuie więc, aby przez
ludzi światłych wcześnićy było poznane,
wyjaśnione i podług wartości ocenione,
żeby nikomu szkodliwym nie stawało się
zawodem. Zdarzenie to, iak do naszey
doszło wiadomości, tak ie całkiem opisu=
iemy. j ,

W. maiątku Pana Czarkowskiego 0
mil 6 od [Vowogródka, ao trzy mile od
-Nieświza, zupelnie chłopiec prosty i bez
żadnóćy edukacyi , od dzieciństwa pastuch,
zwany _An/osiek, od lat kilku zaczął się
wsławiać około domu leczeniem chorób
takich, np. raka i wodney puchliny, któ-
re częstokroć przez lekarzów za nieule-
czone były uznane. Wieść o nim szerzyla
się coraz więcey, a teraz zdarzaią się pa-
cyenci cale liczni z dalekich stron przy=
bywaiący. Nagrody pieniężney żadnćy
 

sensibilitć des nerfs danś quelques individus ont donnć
naissance 4 diverses opinions sur l'existence d'un nouvel
agent que lon a nommć Magnetisme animal, sur
Faction du magnótisme ordinaire , et Finfluence du soleil
et de la lune dans quelques affections nerveuses, enfin
sur les impressions qiie peut faire naitre la proximitć des
mótaux ou d'uhe eau eourante. Il est naturel de penser
que laction de ces causes est tres faible, et peut-ćtre
facilement troublće par un grand nombre de circonstances
accidentelles: ainsi de ce que, dans plusieurs cas elle ne
's'est point manifestće , on ne doit point conclure qu'elle
n'existe jamais „, Thóorieanalytique du Calcul des pro*

- babilitćs, par M. le Comte Laplace page 358. ,
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nie wyciąga, sam żyie wedle swolego sta-
„nu i powołania, w prostocie swoićy
nie okazuie bystrości rozumu , trzezwy
iest, pobożny i dobrych obyczaiów. Mana
boku lewym plamę. Kiedy chory do ie-
go przyydzie po radę, wtenczas uymuie
się ręką prawą za owę plamę, i powiada
pacyentowi od razu czy może bydź wy-
leczony lub nie. W pierwszym przypad-
ku przepisuie lekarstwoz ziół kraiowych,

mianuiąc ie pospoliiemi imionami. Zda=

rzało się iednak, że naznaczał do użycia

riim, gaikę muszkatową i goździki: któ-

rych rzeczy, iak twierdzą, nigdy nie wi-

dział i nie znal, gdyż nie po nazwisku ie
nazywał, ale po opisaniu zapachu, smaku,
postaci i t. d. Skuteczne żego 1 zadziwia-

jące leczenie, ma bydź w tamtych stro-

nach powszechną materyią rozmów: o0-

wszem nawet do Wilna pisząo tćm do

różnych osób; a między inszymi Pan Hra-

bia Ginter Prezydent odebrał o tym oso-

bliwszym lekarzu doniesienie od rządzców

dóbr swoich w tamtych stronach leżących,

a JX. Kanonik Pawłowski mieszkaiący

przy kościele akademickim i od lat kilku

bezskutecznie leczący się dostallist od zna-

jomego, który mu radził udać się do An-

żośka na wiosnę. Przybywalący z tam-

tych okolic, obywatele zacni i godni wia-

ry upewniaią, że te wieści są u nich po-

wszechne, i że z dalekich stron pacyiencł

N. I. 1816. b
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przyjeżdżaiąz ale żenikt zludzi uczeńszych
tego nieśledził; sam nawet Pan Czarkow-

ski wto się nie miesza. Dodaią iescze takie

Antośka opowiadanie— Będąc on przed
trzema laty chorym na piersi po zbielti
rzez drugiego pastucha , udal się do lasu
la szukania ziół na lekarstwo (12). Tam

'postrzegł na dębie starca obroslego wło-
sami, od którego.uciekaiący został dogna-
ny i ostrzeżony, że ziola, któremi się chciał
leczyć, są szkodliwe; lecz że znaydzie takie

itakie rośliny w ogrodzie u swoiego Pana,
które uleczą: co się i ziściło. Przy tćm
starzec ów uiąl go ręką za bok, od czego
zrobiła się plama iteraz będąca , iupewnił,

 

*

(12) Około roku 1666 ana niemy, w rózmaitych dziełach a
: mianowicie w listach uczonego lerzego Jłust Biskupa

- Dromorskiego w Jrlandyi. w pismach sławnych medyków '
Faireclow , Asteliusza, Pechlina, że Walenty Greatra-
kes, Kawaler Alfański, urodzony w hrabstwie Waterford
roku 1628 samóm dotknięciem leczył paraliż, ślepotę,
głuchotę , wodną puchlinę, pleurę, wszelkiego rodzaiu
gorączki, bole scyatyczne, raka ,tumory i t, d. Sławny
HRobert Boyle, iako prezydent towarzystwa Królewskie-
go Londyńskiego zaświadczył o prawdziwości tych zda-
rzeń 1 od posadzenia b czary Greatraksa uwolnił. lego
powołanie na lekarza iak sam o sobie powiadał, w pi-
smach swoich prawie tak niepodobne iest do wiary, iak
i naszego Antośka. Niedawnemi czasy szewc prosty na-

' zżwiskiem Da/, we Francyi, leczył niektóre choroby sa-

móm położeniem ręki — Ani Kanclerz Bakon, ani Mąa-
wel, ani Pomponaciuś, nie wątpili nigdy że są niektóre
osoby obdarzone sczególuieyszą mocą działania na inne.
Tak sławny Bakon de Augmen. Ścien. lib. 4. Cap. 3.
owiada .,Fascinatio est actus imaginatiońis intensiyns

an corpus alterius etc. a Maxzwel de. Med. magn. lib.
1. cap. 2.p.6. „lmaginationem extra corpus operare cle

(rum esse puto.... Etrquid quaeso aliud est imaginatić
quam, ut ite dicam, animae manus, per quas ilia sine
eorporis auxilio operatar, ** :
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że daie mu dar leczenia tym sposobem,
że żą dotknięciem ręką tey plamy, będzie
wiedział iakie przepisywać łekarstwa. Ten
przymiot, wedle przykazu starca, nie ma
mu służyć iak tylko w obrębie dwóch
mil od mieszkania i przez przeciąg lat ie-
dćnastu, po czem może bydź odnowiony,
ieśli dobrze się będzie sprawował, iescze
z większą mocą. Tenże starzec zalecił:
nie brać wielkiey nagrody pieniężney. Za-
chowuiąc się „Antoszek wedle przepisów
starca,skutecznie używa udzielonego przy=
miotu, i żnayduie takich co mu wierzą,i
niezawodność iego łeków rozgłaszaią.
A ponieważ wtćm wszystkićm mniey

iest podobieństwa do prawdy, aniżeli w po-
wieściach Szecherazady w Zysiącu i ie-
dney nocy; nieprzystoyną zatóm iest rże-
czą, ażeby w powiecie oświeconym krą-
żyły po domach nawet obywatelskich ta-
kie niedorzeczne baśnie: spodziewać się
więc nałeży, że ktokolwiek z tamecznych
ludzi światłych i słusznych, rzecz tę całą
przyżwoicie wyśledzić, i źrzódło lub po-
wód fałszywego rozgłoszenia odkryć, za
rzecz godną zatrudnienia poczyta,i przez
to koniec tym niedorżecznościom położy,
ochraniaiąc razem łatwowiernych od nara-
żania się na straty i zawodne nadzieie, a
przez to i zamiar nińieyszego doniesienia na-
szego spełniony żostanie. a



 
man—

 

O POCZĄTKOWEM NASTANIU WSZYSTKICH ISTOT
STWORZONYCH. - *

Le naturaliste est "home meditatif et simple,

_ qui cherche 4 decouvrir et admirer les grands

' loix de la nature et de son auteur. ©

Zdanie i cały wyciąg pisma z dzieł Virey.

W mox nieba i ziemi, nie może bydź

długo oboiętny dla myślącego i zastana-
wialącego się człowieka. Rozciągłość lą-

du, przepaści morskie, wyrzuty ogniste
gór wulkanicznych, zmiany ciągłe powie-
trzokręgu, błękitne sklepienie, na którćm

niezliczona liczba gwiazd iest rozsypanai

utwierdzona; wszystko to niepospolite spra-
wuie rozumnemu człowiekowi zadziwie-
nie. Zmusza on siebie poniewolnie wcho-
dzić w przyczynę powszechnego świata;
którego 1 sam iest cząstką: chciałby do-

ciec, iakim sposobem wszystkie rzeczy z po-
czątku nastały: ale piórwszy krok, iaki
w tey mierze czynić poczyna, prowadzi
go do przepaści, gdzie się gubi rozum lu-

_dzki. |
|. Czómże iesteśmy w porównaniu świa-
ta całego ? ieśli wyobrazić zechcemy ob-

szerność Niebios; to całe systema Plane-
_tarne giniew rozciągłości nieograniczoney,

w którey podobnych systematów.zhay-
duie się nieprzeliczona liczba. Wszystkie
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stale gwiazdy, są slońcami tyluż syste-

matów planetarnych: wieleż to ich iescze

się odkrywa za pomocą 'Teleskopów ?

przenieśmy się myślą na iakąś oddaloną

od nas gwiazdę: odległość tym sposobem

zmnieyszona, odkrylaby nową ilość świa-

tów, które i dla slabości wzroku, i dla

niedoskonałości narzędzi, z mieysca nasze-

go mieszkania są zakryte: czemże przeto

będzie w porównaniu tego wszystkiego

ta kropelka błota, na którey się. chwilę

czołgamy;abyśmy się zgubili nazawsze

w oceanie Śmierci. SĘ

Nadęci iednak mamiącą próżnością,

udaiemy panuiących na ziemi; ogłaszamy

się władzcami świata. śrzodkiem wszyst-

kich rzeczy stworzonych; iak gdyby gwiaz-

dy i ten obszar powszechnego świata, na

którego wyobrażenie ginie myśl ludzka,

były stworzone dla nas. Pyłek, który bly-

sczy się moment, aby zniknął wiecznie

w ogólnym składzie materyalnym , możeż

bydź tego przekonania, Że slońcć, które

rozsyła swoie cieplo 1 promienie na sto

innych światów,umyślnie dla upięknie-

nia dni iego ieststworzonć. "Tymczasem po-

kolenia pod tą gwiazdą płyną iak woda,

a wieki są niczem w porównaniu wie-

czności. Iesteśmy więc we względzie mate-

ryalnym aż nadto mali isłabi, abyśmayw Do-

równanie wchodzić mogli; rozum tylko

i sposobność myślenia, czyni nas rzetelnie
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znaczącemi: a iako ta sposobność iest czą-
stką Boskicy mądrości; przez nię tylko
poznać możemy względy i prawa tege
"wszystkiego, eo iest stworzonć.

Rzuciwszy oko na przedmioty, które
nas otaczalą, mimo tego na pozor a -
rządku, który zda się mieszać wszystko,
znayduiemy zgodność, harmoniią itę wza-
iemną zaległość, iaka iest wypadkiem
wiecznego i niezłomnego prawa,a które
umieściwszy każdą rzecz na swoićm mie-
scu, wykonywa stale ich przeznaczenie
i odnosi do pewnego celu: ą lubo nie mo-
żemy dociec zamiaru, dla którego są
stworzone; uznaiemy przecięż plap rozu-
mny i doskonały tego wszystkiego, co
bliżey znać nam dozwolone.

Tym właśnie sposobem dociekamy
pierwszćy wszech rzeczy przyczyny, która
urządziła i udoskonalila wszystko w ca-
lym świecie: i nieznayduiemy nie wątpliw-
szego nad to twierdzenie: że zdarzeńie iakieś
Josowe iest tego wszystkiego przyczyną.
Przypadek móglby wreszcie zdziałać iakieś
ogólne zjawienie, i utworzyćiedno lub dru-
gie systema: ale sczególne prawa i własno-
ści tylu ciał rozmaitych, źwierząt iroślin,
przy ich rozwiianiu się, mnożeniu , czuciu
i życiu, w jch dobrowolnych i niedobro-
wolnych ruchach i wszelkich czynnościach
organicznych , mogąż bydź wypadkiem
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losu? Bytność więc naywyższćy mądrości
okazuie się w dziełach istot stworzonych,
w każdóćm miescu i czasie, które napel-
niaią powierzchnią ziemi i sklepienie nie-
ba, i kto z tego względu czuć iey nie mo-
że, przekonanie zprawdy wynikaiące ob-
cć mu bydź musi. Znayduiemy mią-
drość przedwieczną w powszechnym świe-
cie i dziełach sczególnych: onato spokoy-
nie rządzi wszystkićm , ona Z łona niewi-

dzialności przewodniczy wszystkiemu, pa-
nuie wszędzie i wkażdćm miescu, i nic
wymknąć się nie może przed rozciągło-
ścią iey prawa. 'Tę pierwszą przyczynę
nazywamy BocieM, a kiedy lą uważamy
w dziełach życia i ruchu , któremu wszyst-
ko ulega, nazywamy Przyrodzeńiem (na-
tura).

Przyrodzenie więc, iestto promień pier-
wszćy wszech rzeczy przyczyny, lestto
ręka Boga, która rządzi światem: maląc

ustanowione dla siebie prawa, pełni one
bez wstrętu i zwłoki, obiera drogę do

wykonania naykrótszą: pracuie ciągle na
tymże samym planem, którego do nie-
skończoności rozmaicić może,poczyna for-
mować ciala podług porządku 1 następ-
stwa: nie śpieszy się zdzielem, którego iest
pewnćm, ponieważ nie zbywa na czasie:
nic nie psuie, z czegoby nie utworzyle czegoś

nowego, i nietraci tego co mu test po-

wierzonć: zawsze proste, rozmaite i pio-
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dne, bieg ma swóy ciągly iiednostayny:
szuka życia, iedności, zgody, ukontento-
wania; a dla ożywienia swoiey czyńno-
ści, potrzebuie zepsucia,odmiany i prze=
robienia wszystkiego: buduie aby obalić:
ożywia aby zabiiać: będąc początkiem ie-
dności i przywiązania, pasie się nienawi-
ścią i niezgodą; odmienia wiecznie, aby
zostać nazawsze tćm samćm : kończy bezu-
stannie, aby też i bezustannie zaczynało:
słowem, iest zbiorem wszystkich sprze-
czności między sobą: ruch nakoniec iest,
iego życiem, a spoczynek śmiercią.

Nabywamy wyobrażenia tćy siły po-
wszechnćy przez : znaiomość rozmaitych
zdarzeń, które dla wiadomości naszey są
przystępne; to zaś w bardzo sczupłych
zostaie granicach: bo się ściąga tyłko do
ciał, bliżey nas zostaiących; z tego wypa-
da: że nieznaiąc ani początku, ani końca
rzeczy stworzonych, a przeto nieupatru-
iąc związku, iaki iest wypadkiem niewy-
rozumianego przez nas prawa; bierzemy
cząstkową niezgodę za prawo przyrodze-
nia, 1 to, co iest skutkiem naszego nieobię=
cia, zwalamy na przyrodzenie, twierdząc:
że samym tylko rządzi się losem. Wre-
szcie schwyciwszy iakąś modyfikacyią, ro-
zumiemy, żeśmy odkryli nowe prawo, i
nićm chcemy tłumaczyć wszystkie inne
działania. Tymczasem wiedzieć należy, że
ukiad powszechny stanowi iednę całość,
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którego rozgalęzienie się rozmaite mię-
dzy sobą sprawuie stosunki: a przeto
chcąc poznać iednę istotę , trzeba znać
wszystkie :i do poznania wszystkiego , znać
potrzeba rozmaite sczególy: co iest niepo-
dobnć dla rozumu ludzkiego.

Przyrodzenie ieden tylko cel maiąc,
dochodzi go różnemi drogami. Każdy czło-
nek ogólnego świata do niego zmierzać
musi. Nie iest on stworzony dla siebie,
ale dla ogólw: a przeto wszystko do po-
wszechnego prawa zmierzać powinno.
Sąd nasz iest pospolicie wypadkiem wzglę-
dów osobistych, a uwiedzeni miłością
własną zanadto posuwamy nasze znacze-
nie, gdy tym czasem słabóćm iesteśmy na-
rzędziem ,.którego cel samemu tylko przy-
rodzeniu iest wiadomy. Rozumiemy da-
ley, że ta stałość i iednostayność, iaką
w. dziełach postrzegać się daie, iest wy-
padkiem iakieyś konieczności w przyro-
dzeniu: nie pomniącna to, że isamo przy-
rodzenie, będąc narzędziem mocy wszech-
władnćy, ma sobie przepisane granice i
wyznaczone prawa.

- "Można więc powiedzieć, że moc oży-
wiaiąca i doskonale rozumna, przeniknęla
wszystkie członki powszechnego świata,
i że iey winne są byt swóy, ruch i życie.
Ieżeliby się który z nich oddzielił od tey
duszy ogólnćy 'i niebieskićy, bylby na-
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ksztalt óderwanćy części ciała ludzkiego,
która się natychmiast psuie i rozkłada.

Uważaląc zbiór wszystkich skladaią-
cych świat caly, czyli materyią oddzie-
loną gdzieś w przestrzeni nieobiętćy pra-
wam! przyrodzenia, byłaby ona zapewne
nieczynną, 1 w tym stanie wiecznie pozo-
staćby musiała: rozciągłość , nieprze-
nikliwość, kształtność i bezwładność by-
łyby ićy własnościami:wszystkie zaś inne
obcemi bydźby musiały ; słowem, spoczy-
nek bylby ieyistotą,ruch chyba od zewnę-
trznego lakiegoś dzialania, czyli od duszy
świata mógłby bydź udzielony. Lecz by-
tność rey musi bydź wspólczesną zprzyro-
dzeniem, a nawet może bydź poźnieyszą;
ponieważ iey poddanie się prawóm przy-
rodzenia, a nawet utworzenie się, są ta-
kićm dziełem , które sam tylko Bóg mógł
dokonać.
W materyl nie tylko iey różnorodność,

ale i różność własności wyśledzać należy:
przez. pierwsze dochodzimy liczby pier-
wiastków; przez drugie odkrywamy ich
pożyteczne lub szkodliwe względem sie-
bie skutki: a przeto zbliższćy znaiomości,
przychodzimy.do tego wniosku: że tako-
we pierwiastki, których liczba dosyć iest
znaczna, 1 z postępem wiadomości naszych
coraz większą bydź może; są zbiorem nay-
nieprzylaźnieyszych sprzeczności między
sobą: i ieżeli trudno iest pewną pierwia-
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stków naznaczyć liczbę, i różne wyśledzić
ich własności; możemy iednakowoż obe-
znać się z niektóremi ogólnemi prawami,
którym materyią ulega.

Pierwsze prawo ogólne. przywiązana
do materyi, a które. uważać należy iaka
własność samego przyrodzenia, iest pocią-
ganie (attractio). legoto skutkiem ciala nie-
bieskie krążą iedne okolo drugich: ziemskie
spadaią na ziemię, obięte zaś w obrębach
skupienia lub powinowactwa, są począs
tkiem nieprzeliczoney liczby istot, które
zapełniaią wnętrze 1 powierzchnią ziemi.

ugie prawo przeciwne pierwszemił
zawiera się w rozrzedzenia: cieplik zdaie
się bydź iego. początkiem: czynność iega
ciągle się. układa ze $kutkami pociągania,
może on, bydź taiemnym zarodem życią
organicznego,a. przez zmieszanie.się ze świa-
tlem, elektrycznością i magnetyzmemwy
rabiać rozmaite. ciał odmiany.

Inne prawa ogólne uważać należy
za wypadki Kokiruchu. Dła pierw-
szego: każde ciało samo zsiebie i dła swey
własnćy bezwładności zachowuie się.
w stanie spoczynku hub ruchu prostodro-
żnego i iednostaynego, chybaby siła obca
jakaś zmusila go do zmiany kierunku
lub stanu w którym zostaje. Dla drugie-.
go prawa: wszelka zmiana ruchu iest.
w stosunku sily, która ią, sprawuje,
4 w takim następuie kierunku, w jakim
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taż sama siłą działa. Dla trzeciego: od<
działywanie iest zawsze. przeciwne 1 ró-
wne działaniu: albo co toż samo znaczy,
że działanie dwóch ciał, iednego przeciw
drugiemu iest wzaiemnie równeI w kie-
runkuprzeciwnym. Nakoniec reszta wla-
SNOŚCI OBRY: przywiązanych do mate-
ryi, kiedy iuż ona poprzedzaiącemi zostałą

obiętą , iest następuiąca, podzielność, dziur-

kowatość, gęstość, ścieśliwość, spręży-
stość i lotność. E e Z

Nie będąc przytomnemi początkowe-
mu rzeczy nastaniu, musimy dalsze w tym

względzie wiadomości i. prawa wyciągać
z samych tylko wypadków 1 postrzeżeń,
a przeto tworzyć domysły i takie przypu-

sczenia (hypothesis), które iak naybliżey
z różnemi godzą się zdarzeniami, i nay-

obszćrniey stosować się daią. Drogato iest

niepewna; ale w wielu zdarzeniach mu-
simy ią uważać zą iedyny śrzodek , przez
który możemy się. zbliżyć do uogólnienia
praw odwiecznych, któremi wszechwła-
dny ożywił i napoil materyią,

BEN 0)

'O świecie w ogólności. |

Dwa upatruiemy początki w żylącym

ćzłowieku i w ogólnym świecie: silę oży-
wiaiącą i materyiją. Ciała ludzkie bez tey

sily wewnętrzney byloby martwe: podo-
bnież i materyia stałaby się nieczynną 1
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 beźwładną. Siła ożywiaiąca  organizuić
czlowieka lub źwierzę. Dusza ogólna wla-
da całym światem. Każdy czlonek ciała
ludzkiego potrzebuie dostateczney ilości
tey siły organiczney do doskonałego ży-
cia i ruchu: podobnież, każda część ogól-

nego świata musi posiadać dosiateczną

ilość tego ducha ożywiaiącego, inaczćy
sialaby się nieczynną nakształt paraliżo-
wwancy części ciala ludzkiego, rozproszy-
aby się następnie w przestrzeni bezdenney
skiadu materyalńego. |

Materyia przy stworzeniu martwą bydź
miusiała, póki nie odebrała zarodu życia,

albo raczey póki bóstwem przenikniona

nie została. Byłto obszar ciałek pier-

wiastkowych, które zapełnialy calą prze-

strzeń. Bylto ocean niezmierzony pyłków

nićwidzialnych i prostych, które zostawa-

ły w wieczney ciszy, pónieważ nie nabyły

Żżadney czynney własności: nie znaydo-

wała się tam ziemia, woda lub powietrze,

bo to są ciała”poźnieyszćy formacyl czyli
złożone. Duch ożywiaiący, toiest Bóg,

przeniknąwszy zbiór takowy,nadal wła-
sność przyciągania się: po czćm nastąpilo

łączenie się pomiędzy różnemi cząstka-

mi materyi: poczęły się one zbierać do

rozmaitych śrzodków ciężkości, i massy”

większe ściągały do siebie mnieysze:tym

sposobem powstały planety w łonie obszer-
ney przestrzeni proszków czyli gazu ma-
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teryalnego. Sila ciążenia iednych planet
na drugie, ustanowiła pewny rodzay bież
gu kołowego nakształt owych wirów ele»
kttycznych (15), które się okazuią w na-
szym powietrzokręgu: a przebiegaiąc ru-
chem posiępnym znacznieysze przestrze-
ni, zabierały po swoićy drodze materyią
rozproszoną. Inne śrzodki nagromadziwszy
materyią, calkowicie pociągnięte zostały,
a przeto ułormowały się xiężyce: których
tym większa iest liczba; im większa prze-
strzeń planeta przebiega: i dla tegoto Zje=
mia ma iednego, lowisz cztery; Saturn
siedm, a Uranus potrzeżonych ma sześć, a
może ich mieć więcey.

leżeli dalćy przypuścimy, że elektry=
czność w tym niezmieraym obszarze ga=
zu ACE porobiła tromby elektry=
czne; cała materyia odebrawszy ruch ko=
łowy w tymże samym kierunku sformo»
wała systema planetarne. W śrzodku tas
kowego fenomenu powinna bydź skupiona
elektryczność czyli słońce (14), które, obda-
rzone przyciąganiem i odpychańiem, utrzy-
muie planety w nieustannym ruchu.

Kierunek iednostayny od zachodu na
z a aaa

(13) Postrzeżenie w rzeczy samey dowodzi, że kiedy powić-
trze iest elektryczne w naywiększęy ciszy powietrzokrę-

; $u, nayczęstsze panuią tromby i wiry kręcącego się A* . płynącego powietrza.
_ (uś)Niektórzy Fizycy utrzyniuią, że słońce iest skupioną ele -

— ktrycznością: »
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wschód wszystkich planet w jch obrocie
około słońca , każe się domyślać, że od
iednćy i teyże samey przyczyny bieg ich
nastać musiał: a tą bydź może, podlug
wszelkiego do prawdy podobieństwa, ele-
ktryczność: prócz tego pociąganie zciąz
gnąwszy materyią do bliższych śrzodków
ciężkości, nadało stałość massom skupio*
nym, które ze Wea ich biegu wiro-
wego, a stąd zrodzonćy siły odśrzódpę=
dney, musiały przyiąć postać zaokrągloną.
I tak ziemia z początku była pylkiem ma»
terylalnym, który do siebie ściągnął po
bliższe: a biegąc po przestrzeni świata, za*
bieral wszystkie inne, które napotykał
na swoićy drodze. Sila ciężkości powię-
kszaiąc się w stosunku nagromadzoney ma-
teryi, znagliła wszystkie inne, aż do pe-
wney wysokości znayduiące się, kierować
się ku niey i spadać w kształcie piasczy-
stego desczu. Oczysczona tym sposobem
przestrzeń z cząstek przygrabszych, sfor=
mowała ziemię, do którćy się ściągnęły
potem cząstki wodniste, i utworzyły mo=
rza, nakoniec powietrze, i te zrodziły ocean
powietrzny.

I1i.

O ziemi.

Wzniósłszy się nad ziemię, gdy ńa nię
poglądać będziemy, postrzeżemy naprzód
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pokrywę powietrzńą, coraz gęstszą ku iey
powierzchni, potćm pokłady wody zapeł-
niaiącey różne ziemi nierówności I miesca
niższe, nakoniec samę ziemię coraz wię-
cey zbitą ku iey śrzodkowi. Iestto wy-
padek następnego naciskania się warst ma-

, tęryialnych, dla którego 1 wnętrze ziemi
jest naygęstsze, i skorupa bliższa iey po-
wierzchni rzadsza: stąd wypada, że ieśli-
by siła ciężkości na ziemi się zmnieyszyła;
powietrze, woda, a wreszcie 1 same czą-
stki statey ziemi, wzniosłyby się do góry
i rozlecialy w przestrzeni niebios. A znowu
niechby sila ciężkości na xiężycu się po-
większyła; wszystkie ziemskie pary o-
parlyby się ńa nim, przylgnęiyby do nie-
go, a zwiększywszy massę, zamieniłyby
go w planetę pierwszego rzędu, i ziemia
mogłaby się stać iego xiężycem. Przypu-

_ściwszy nakoniec ogólne oslabienie ciężko-
ści we wszystkich ciałach niebieskich,ma-
teryia do składu ich wchodząca rozpro-

szyłaby się w przestrzeni świata, i potrze-
' bowałaby znowu pierwszey wszech rzeczy
przyczyny, któraby naznaczywszy śrzodki
ciężkości,nanowo słormowalaby świat cały.

Ciała niebieskie tak, iak i każda stwo-
rzona istota, z koleią wieków starzeć się
mogą, a przeto tracić na sile przyciągania,
i zmnieyszać swoię obiętość. Ubytek ma-
teryalny iednych, może bydźzasilkiem dla
innych. Xiężyce naprzykład mogą to bydź
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nowe rodzące się i wzrastaiące planety,
koszióm swoich planet, do których nale-
żą, albo wyziewami komet, które do sloń-
ca się przybliżaią.

Ziemia przy pierwiastkowćm utworze-
niu się, mąiąc sobie wyznaczony śrzodek
ciężkości, zgromadziła zapewne materylą,
równo na wszystkie strony: nabywsży zaś
biegu wirowego, musiala przybrać postać
kulistą, a przeto nie miała na swoiey po-
wierzchni gór, ani znacznieyszych dolin, są
one skutkiem parcia powietrzokręguiwo-
dy na te mieysca, które mniey zbite się
okazały, a przez bieg i odmianę tychże
samych plynów porobily się w czasie bar-
dzo znacziemi, i popsuly tę równość, iaka
przy początku na niey się znaydowała]
Wierzchoiki przeto gór naywyższych są
rzeczywiście pierwiastkową ziemi po-
wierzchnią, która z czasem i odmianami
zdarzeń ciągle się zmienia i zmieniać nie
przestanie.

Poklady warst rozmaitych ziemi na
 każdćm miescu,iogromne niekiedy skła-
dy konchowe na naywyższych gór wierz-
chołkach , dowodzą, że ziemia calkowicie
wodą oblana była. Wtenczasto tworzy-
ły się rozmaite krystallizacye, sole, ka-
mienie i kwarc: wapno zaś 1 magnezyia ;
zdaią się bydź poźnieyszey formacyi: gra-
nit, który nie zawiera w sobie żadnych za-
bytkówistot organicznych,zapewne przed

MV. 4. 1616. 7
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wszystkiemi innemi utworzony został.
Wody rozlewaiąc się po powierzchni zie-
mi, i ulegaiąc rozmaitemu biegowi, uno-
sily s sobą niezsiadłe lub rozdrobione zie-
mi części, a przeto formowały góry i pa-
górki powtórney formacyi, które osuszy-
ly się wtenczas, kiedy wody coraz więcey

z powierzchni ziemi ubywać zaczęło:

Zepsuta równowaga cieplika ielektry-

czności równie powietrzokrąg iak 1 same

morza do ustawicznych nagli poruszeń,

a doświadczenia i obserwacye przekony-
waią, że przywrócenie równowagi cieplika
nigdy tak silnych i nagłych odmian po-
wietrzokręgu nie sprawuie, iak elektry-
czności. Widzimy bowiem nie raz, iak
w śrzód zupelney ciszy i pogody nagle ia-
wić się „poczynaią chmury, a za niemi
wraz następuie burza i nawałność: po kil-
kokroinóm uderzeniu pioruna niebo się
wypogadza, burza ustale iznowu zupełna,

iak wprzód, następuie cisza. Wszystkie
więc gwałtownieysze poruszenia , iakiemi

są nawalnice, burze, uragany i inne fe-

nomena nadzwyczayne, są skutkiem ze-

psutey równowagi elektryczności.
Stan higrometryczny powietrza wiele

także z elektrycznością ma związku,unas

Jatem a w kraiach międzyzwrotnikowych

zawsze powietrze iest bardziey elektry-

czne , więcey też podnosi się pary 1

rozpuscza wody w powietrzu, aniżeli się
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oddziela. Zimą i w kraiach biegunowych
wszystkie pary wraz z elektrycznością ob-

ficiey się osadzalą, aniżeli się w powietrzo-

kręgu zbieraią, dla tegoto śniegi, śrzony

równie użyznialą ziemię i iey wnętrze, iak

descze elektryczne wiosenne: w ogólności
znowu descze nawalne daleko są przy-

iaznieysze roślinowaniu, aniżeli wszystkie
inne, bo sprowadzaią elektryczność, która

zsobą nanosi wiele ożywiaiącego pierwia-
siku.

Odmiana temperatury od stanu elektry-
cznego powietrza zależy. Elektryczność pe-

mnaża parowanie, ata znowu zabiera i po-

łyka cieplik; powietrze więc robi się na-

tenczas suchei zimne, a następnie zdrowsze,

i takić iest powietrze kraiów półno-
cnych: stan nieelektryczny powietrza osa-
dza z wolnym cieplikiem wodę, a prze-
to robi go wilgotnóm i cieplćm, iakićm

jest wiatr południowy , więc skutki ta-

kowego powietrza rozwalniaiąc ciała , ro-
bią one ociężalemi, słabemi i niedolężnemi.

Wiele ruchów sczególnych wody tak-
że od stanu iey elektrycznego zależy.
I tak może naelektryzowane dadalce SZU-

kaią innych z elektrycznością uiemną: pły-

nąć więc i przenosić się z mieysca na

mieysce muszą. Kto wie czyli 1 samo

powinowactwo, które iest różne pomię-
dzy pierwiastkami, nie iest skutkiem róż-
norodney elektryczności. Słowem, wszyst-
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kie zdarzenia, które maią mieysce w po-
wietrzu , mogą mieć swoie siedlisko i
w wodzie, zwłascza, że powietrze i woda
we wzaiemnćm nasię ciągle zostałą działa-
niu. Ryby są ptakami morskiemi, tak
iak ptaki są rybami powietrznemi. Dno
oceanu ma swoie góry, pagórki, doliny,
kiore zamieszkane są przez rośliny i zwie-
rzęta, tak iak dno powietrzne. Powie-
trze oczyscza się wznoszącą się iopadaiącą
wodą: woda czyści się powietrzem. Pio-
runy i burze powietrzne są podobne gwał-
townym wody poruszenióm, wulkanóm „i
innym nadzwyczaynym fenomenóm wo-
dnistym.

Elektryczność nie przestaie na odmia-
nach powietrza i wody , czynność iey roz-
ciąga się do wnętrza ziemi: trzęsienia ziemi
wulkany, uragany elektryczne do nay-
glębszey odległości wstrzęsaiąc ziemię
sczepią ią niekiedy, formuią różne prze-
paści i otwory, tym sposobem przywra-
calą równowagę elektryczną między nie-
bem a ziemią. Są one czętsze w lecie
a niżeli w zimie, pod równikiem aniżeli
pod biegunami, bo to są fenomena iedney
przyczyny. Zdaie się, że elektryczność
zmierza ku równikowi, aby się wznieść
na powietrzokrąg, a ztamią przenosi się
ku biegunom , aby znowu wniśdź do iey
wnętrza. Takowe dążenie może mieć
wpływ na igłę magnetyczną, która kie-
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ruie się iednym końcem na północ, dru-
gim na południe.

Powietrze równie iak i woda wyra-
biaią ciągle ciała zsiadłe, a stanowiąc osad

powiększaią massę ziemi: ta znowu po-

większaiąc swoię obiętość przykrywa 1

zasypuie nie tylko twory wyrobione

na iey powierzchni, ale naywiększe gma-

chy i miasta, które w odległey staroży-
tności budowane były: doiączywszy do

tego różne zabytki wyrabiane ciągle przez
źwierzęta i rośliny w wodach morskich

i na powierzchni ziemi, wypada, że ciągłe

idzie oddzielenie się stałych cząstek począ-

wszy od naywyższych części powietrzok rę-
gu aż do Śrzodka ziemi (15) i wszystko

z koleią wieków zamienia się w ziemię

albo ciała zsiadłe.
Jest to postrzeżenie więcey iak pewne,

że woda niegdyś pokrywała całą ziemię,

a pamięć ludzka w każdćm mieyscu i
czasie wyraża to przez ieden lub więcey

wydarzonych potopów. Slady opusczo-
nego lądu iosuszonych portów, okazuiące

się w wielu mieyscach również dowodzą,

żei dopićro wody ciągle ubywa, a przeto

massa ziemi w tymże stosunku wzrastać
musi. Niżey okażćmy, że to trawienie

(15) Nie należy wnosić, aby też ciała zsiadłe nie przechodziły

do stanu lotnego: ale różnica tey zamiany przechodzi

na stronę ciał zsiadłych: to zaś idzie bardzo powoli A
ż koleią vylko wieków postrzegać się dale.



z

102

się po większcy części roślinom 1 życiu
zwierzęcemu przypisać należy. Dla tego-
to w suchych pustyniach Libii żadne nie
przebywa stworzenie , kiedy w kraiach
wodnistych mnóstwo roślin i zwierząt się
wyradza: w tychto mieyscach rozrodze-
nie się idzie bez brzerwy, aplodność wsze|-
kiego rodzaiu istot iest niewypowiedziana.
Morze iest to królestwo daleko plodnieysze
aniżeli ziemia, iiedna niekiedy kropla wo-
dy wydaie tysiące cial mikroskopicznych.

U wiecznienie istot organicznych, które
ciągle przerabiają wodę, domyślać się ka-
że, że z koleią wieków woda całkowicie
wytrawiona będzie , że ziemia osuszona
zostanie ; wtenczas cieplik/sam tylko ieden-
działaiąc, znisczenia powszechnego może
bydź przyczyną. Takowa myśl nie iest no-*
wćm postrzeżeniem: przechodzi onazust
do ust koleią pokoleń, a ślady w himnach
i rozmaitych podaniach, że świat kie-
dyś znisczeie przez ogień, est zabytkiem
nayodlegleyszćy starożytności. Filozofowie
wschodni, od których wiele powzięliśmy
światła i pamiątek, tłumacząc się podług
zwyczałów azyatyckich pod figurami i po-
dobieństwem, naygłębsze prawdy i po-
strzeżenia naturalne zwykli ukrywać pod
postacią obrzędów religiynych., taiemnie
i podań mitołogicznych; z tych niektóre
1 od nas przeięte zostaly.

Pierwiastki różnorodne, do składu zie-
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mi przy początkowóm iey uformowaniu
się należące, w skutek powinowactwa
wybioru, musiały się wzaiem szukać i
łączyć chemicznie, a przeto tworzyć cia-
la z odmiennemi własnościami: do cze-
go niepomalu przyczyniła się woda przez
rozpusczenie; wszystko więć tym chci-
wiey ulegaiąc w kombinacyi, im dalszy był
punkt nasyceńia, robiło powszechne za-
burzenie w massie ziemskiey, iescze nie-
zupelnie zsiadłey. Gazy, pary i roz-
maite płyny uwalniaiąć się lub kotnbi-
nuiąc się iak zwyczaynie przy odmianie
stanu ciał bywać zwykłó; nie tylko róż-
nych podziemnych lochów przepaści, la-
skiń i rozpadlin, ale powszechney dziurko=
watości ziemi były przyczyną.

Z tego wypada, że wiele pierwiastków
dopićro odkrytych, iest zapewne wypad-
kiem zdarzonych w ciałach odmian, a prze-
to są rzeielnie złożone: i ponieważ przy*
rodzenie nie przestaie one ponawiać w sku-
tek sił i dzialaczów przyrodzonych; wszy-
stko więc tworzyć się, rozrabiać lub na
nowo składać się musi, a to znowu w cią-
glóm ziemię utrzymuje poruszeniu i we-
wnętrznym ruchu. "To całkowite opano=
wanie materyi siłami przyrodzonemi, każe
uważać ziemię, iako istotę natchniętą tą
samą mocą,która porusza i ożywia Świat
caly (mens agitat molem et magno se cor-
pore miscet) a zatćm, że podlug sił i oko=
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liczności towarzyszących, różne twory 1 pło-
dy w jey wnętrzu wyrabiać się mogą, iak
się wyrabiaią mocą organów i siły organi-
czney w każdey ożywioney istocie (10)....

W.
 

(16) Professor Medycyny w Paryżu J.J. Virey, znany z wa-
żnych dzieł tak medycznych iako i fizycznych, z które-
go się kładzie ninieyszy wypis, może służyć za dowód,
że niesami tylko pisarze niemieccy przedmioty fizyczne
w sposobie morałnym i metafizycznym zwykli wystawiać.
Ci, którzy u nas poczytuią to im za wadę, zawsze zwy-
kli tćm się ochraniać, ze pisarze francuzcy, których słu-

'chać iak mówią potrzeba w materyiach matematycznych
i fizycznych, wypędzili metafizykę z tych nauk. Ic-
dnakże P. Virey zdaie się stanowić wyiątek z prawi-
dła, które u nas, kto wie, dla czego w takićm iest wzięciu
i poważeniu. Może ono iedynie wspierać się na zasa-
dzie. Ipse dizit. ..... .

»

List do wydawców pamiętnika ma-
gnetycznego z.godłem ,,/Vox aira cava
circumwolat umóbra * pomieści się w na-
stępuiącym Numerze.
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