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'Dozwala się drukować pod tym warunkiem, aby po wydrue

kowaniu nie zaczynaiąc przedawać , złożone byly w Komitecie

cenzury exemplarze xiążki tey: ieden dla tegoż Komitetu, dwa

dla Departamentu ministeryum oświecenia , dwa exemplarze dla

IxsrenaroRskizY publiczney biblioteki iiędenddla JMPERATORSKIEY

Akademii nauk. Wilno dnia 29 Kwietnia 2816 roku.  *

W imieniu Komitetu Cenzury.

G. E. GRopvrcx P, 0. Cz. K. Cee |

 

Nnmer fciwyydzie 50 Lipca, a czwarty

39 Października z ogólnym Regcstrem matęryy

„oałego roku czyłi "Tomu pierwszego.

Roczna prenumerata kosztuje bez poczty |

r, 2. k. 50, a z pocztą r. 4, srćbrem,
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DO WYDAWCOW PAMIETNIKA MAGNETYCZNEGO
WILEŃSKIEGO.

Miucsiryzu źwierzęcy przed trzydziestą
i kilka laty wynaleziony; w ciągu swo-
iego trwania, różney doświadczył losów
kolei. Miał on swoich stronników, któ-
rzy bez uprzedzenia i przesądu wyśle-
dziwszy iego działania i skutki, przeko-
nali się o istotnćm iego znaydowaniu się:
a to s prostego wniosku, że skutek nie
może bydź nigdy bez przyczyny: ale nie-
równie więcey mial przeciwników, 0s0-
bliwie z rzędu szanowney klassy uczonych
Ludzi, poświęconych trudney pracy le-
czenia słabości ludzkich; i ci (nie wcho-
dzę z jakiey pobudki ) całą usilnością swoią
starali się go obalić, uczynić śmiesznym i
ohydzić. Wyznaczona w roku 1784 kró-
lewska kommissya, złożona z lekarzy od-
działu medycznego Paryskiego, iakoto
z PP Borie, Sallin, I'arcet, Gullotin,
Majault, i z członków Akademii nauk,
toiest z PP. Franklin, le Roi, Bailly, de
Bory, i Lavojsier; ciężki i prawie śmier-
telny cios zadała nowemu wynalazkowi:
a cnotliwy i uczony Mesmer, temuż sa-
memu uległ losowi, iak niegdyś sławny
Galileusz we Florencyi, Który za ogla-
szanie , że nie slońce okolo ziemi, ale zie-

M. II. 4816.
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mia około słońca krąży, skazany został
na pokutę w więzieniu, i na publi-
czne zdania swoiego odprzysiężenie się,
po którego iednak wypełnieniu, uczu-
ciem wewnętrznego przekonania naymo-
cniey pobudzony, odezwał się: a iednak
rusza się. Prawda, że znaiomy z wy-

sokiey nauki, i nazawsze w rzeczypo-
spolitey uczonych sławny Bailly, odpi-

sał się od zdania swoich kollegów , i

w osobnym raporcie naygruntownieyszćm
rozumowaniem dowiódi: że magnetyzm

zwierzęcy istotnie się w przyrodzeniu znay-
duie, że iego skutki są niezaprzeczone,
i żeich samey imaginacyi, czyli iak teraz

nazywaią, wyobrażni, przypisać nie

można; stómwszystkićm głos iego nie byl

zdolny przytłumić głosu iego kollegów:

bo ogół sądzących, niena ważność zda-

nia, ale na liczbę zdań mial uwagę. —

Dziwno mnie, i każdemu z niestronnych

zapewne dziwno będzie, że poczciwy i
uczońy Beniamin Franklin, czionek tey

kommissyi, który tyle nad elektryczno-
ścią pracował, i wiele nowych w tym
przedimiócie odkrył wynalazków, który

przez zastosowanie pręta metallicznego
wynalazł sposób ochronienia budowy od
skutków pioruna, i zaslużyl na to chwa-

lebne poety o sobie zdanie: £rzpuil ful-

men Jovi, scepirumąe Tirannis, 6d po-

winowatego z elektrycznością plynu od-
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stąpil, i iego bytność skutkami okazaną
zaprzeczyl; alć we wszystkićm taka iest
sprzeczność zdań ludzkich, że częstokroć
óczywiste dowody ustępować muszą u-
przedzeniu, albo z jakiegokolwiek powodu
pochodzącey stronnośc. Od tego czasu
wynalazek magnetyzmu zwierzęcego, i
iego do ludzkich dolegliwości stosowanie,
zaczęły slabieć i upadać: a lubo Hrabia de
Puissegur w Lugdunie, i P Deslon w Pa-
ryżu czynili ieszcze doswiadczenia; te ie-
dnak wkrótce ustaty, imagnetyzm blisko
przez trzydzieści lat został pusczony w nie-
pamięć. Teraz kiedy wytrawiona dlu-
gim przeciągiem czasu uwaga , gruntowne

i nigdy nieuwodzące się piochością uczo-
nych niemieckich śledzenia i doświadczenia
ranowo magnetyzm zwierzęcy wysta-
wulą, iako przedmiot godzien calego uczo-
ńych ludzi żaięcia się: gdy ten i do na-
szego kraiu z pewnym zapaiem doszedł:
gdy prywatni zaczęli dzielnie okolo niego
pracować, a w pamiętnika magnetycznym
świeżo teraz wydanym o dziwnych onego
czytamy skutkach; osądziłem za rzecz po-
trzebną wydawcom Parniętnika niektóre
uczynić uwagi.

W. wyłożeniu zasad magnetyzmu
żwierzęcego, w Pamiętnika Wileńskim
opisanych, ograniczono się wyrazić: że plyn
magnetyczny znayduie się w ciałach ludz=
kich, kiedy wedle pierwiastkowych Me-

| | Bęz
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smera i iego uczniów zasad przebywa or
w całćm przyrodzeniu, i iest powszechnie
po całey przestrzeni świata rozproszony:
on łączy wzaiemnie ciała niebieskie, zie-

mne iżyiące,tak, że nie zostawuie żadnego
próżnego mieysca: tak iest subtelny, że nie

podpada pod zmysły, zdolny iest przyląć,
rozszćrzyć i udzielić wszelki popęd (/m2-

pułlsion) ruchu. Ciala źwierzęce doświad-
czaią na sobie skutków tegodzialacza, któ-

ry przenikając skład nerwów bezpośrze-

dnie ich dotyka, i w ciałach ludzkich do-
strzeżono własności magnetyzmu kruszco-
wego, toiest, dwa bieguny ieden prze-

ciwko drugiemu położone. Działanie 1

skutek magnetyzmu zwierzęcego, mogą
bydź udzielone ciałom ożywionym inie-

ożywionym, skutkuie nawet w odległości

bez pomocy żadnego ciala pośrzedniego,
pomnaża sięi odbiia się przez ciala wy-
gładzone, iakiemi są szkła zwierciadlowe,

lód, it. d. Przylemny dzwięk instru-

„mentu muzycznego, lub glosu ludzkiego
w śpiewariu, siłę iego pomnaża, I w wię-

kszey obfitości udziela. A lubo plyn ten
jest powszechny ; nie wszystkie iednak

ożywione ciała, równie są zdolue do ie-

go przyięcia: i wedle mniemania wyna-

Jazcy Mesmera, znaydulą się takowe ży-

iące ciała, lubo rzadko i w małey liczbie,

które samą przytomnością swolą prze-

szkadzaią skutkom magnetyzmu i dziala-



109

niu jego na inne ciała. A chociaż ieden
s teraźnieyszych odnowicielów tey nauki
Pan Deleuse temu zaprzecza, i obawia
się, żeby to nie było wziętć za wybieg

ochronienia się od zarzutów, w przypadku,

ieżeliby się doświadczenie magnetyczne
nie udało; przyznać atoli należy, że ieżeli

są ciała przeciwne elektryczności, (-4m-
żielectrica) czemuż w skutkach powino-

watego elektryczności magnetyzmu nie
mogą bydź ciala przeciwne magnetyzmowi
(anlimagneliga), zdaie się, że przez sto-

sunek iedno z drugiego wypada. |
Wedle nąuki pierwszego wynalazcy

i iego uczniów, magnetyzm zwierzęcy
jeczy bezpośrzednie slabości nerwowe,
a pośrzednie wszystkie inne dolegliwości
ludzkie, dodaie dzielności lekarstwom

używanym, naprowadza i sprawuie takie

zbawieane w chorym wzruszenie (C7ższs),

iakie iest istotnie w slabości iego potrzebne.
Za pomocą magnetyzmu, lekarz sądzi z pe-

wnością o początku, przyrodzeniu i postępie
choroby nayzawikłańszey , przeszkadza iey

wzrostowi, i leczy, niewystawuiąc nigdy
chorego na żaden szkodliwy wypadek.

Udział plynu magnetycznego, wpra-
wuie niekiedy w sen magnetyczny, ale
to iest ziawienie, którego w każdym ma-
gnetyzowanym spodziewać się i oczekiwać
nie należy: bo dotego potrzeba szczególnego
usposobienia i szczegolney drażliwości ner-
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wów. Iakoż i pierwszemu wynalazcy ma-
gnetyzmu, i iego uczniom, rzadko się to
kiedy zdarzało. We śnie magnetycznym.
otwiera się w czlowieku nowy i sczególny
wewnętrzny zmysl, zą pomocą ktorego
chory widzi swoię niemoc, i.lekarstwo
na nię wskazuie; ale wnętrzności swoich
ł postawionego ssobą w równowadze ma-
gnelyzuljącego widzieć nie może , tylko
wtenczas, kiedysiedlisko „choroby we-
wnątrzsię iego znayduie; ztómwszystkićm
czlowiek wprawiony w somnambukzm,
nie może nigdy stać się prorokiem, prze-
widuiącym przyszłe wypadki, tak siebie
samego tyczące się, 1ako też tóm bardziey
ustronne: gdyż to przechodzi wszelkie o
możnych magnetyzmu skutkach poięcie:
i tak : zapytanie uśpionego czy osoba ocze-
kiwana dzisiay albo iutro przyiedzie. (iak
w pamiętniku na karcie 20. wyrażono)
bylo próżne, i wierzyć nie można, żeby
uśpiony mógl to przewidzieć i opowie-
dzieć, równie iak i nainne tego rodzaiu
pytania, które ze czczey pochodząc cieka
wości, żadnego ze skutkami magnetyzmu
nie maią związku, i zdolne. są podadź
go niewinnie w śmieszność i w ohydę,
t:k iak przypisek w pamiętniku magne-
t'cznym 'z dzieła Pana Deleuse wyięty,
w którym wyrażono, że prosta niemiecka
dziewka, snem magnetycznym uśpiona,
dyktowała uczony traktat filozoficznoteo-

r
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logiczny, aż do wyiaśnienia iakoby nie-
poiętey rozumem lndzkim taiemnicy Tróy-

cy św. Takie i tym podobne przytocze-
„nia, uzbroionego nawet w mocne o by-
tności magnetyzmu «przekonanie, 'niepo-

iętą cudownością swoią zdolne są zupeł-

nie odstręczyć. Ośmielam się więc radzić
magnetyzuiącym , ażeby  niezapędzaiąc
się za próżną ciekawością, chcieli się 0-

graniczyć iedynie w uważaniu i śledzeniu

działacza, który iest przedmiotem ich pra-
cy, żeby nie oglaszali nadprzyrodzonych

zdarzeń, które miasto przekonania o znay-

dowaniu się magnetyzmu i iego dziwnych
skutkach, oswobodzonych nawet od wszel-
kiego przesądu, zrazić, i caly wynalazek

w wątpliwość poddadź mogą.
u należy mi iescze dodadź, że nie-

każdy znaiący mechaniczny sposób ma-
gnetyzowania, powinien się odważać na

iego udzielanie: wiadomo bowiem, że ma-

gnetyzm dodaie sil żywotnych: ieżeli za-

tóm chory ze zbytku sil cierpi miemoc

lub zapalenie części wewnętrznych, ia-

kićm iest p/eura i t. d.; w takićm zda-

rzeniu zamiast pomocy, może choremu

więcey ząszkodzić, a nawet go zabić. 'Trze-

ba przeto, ażeby porywaiący się do ma-

gnetyzowania , albo sam był lekarzem,
albo w przytomności lekarza to czynił.
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ODPOWIEDŹ WYDAWCÓW.

Wdzięczni wydawcy za postrzeżenia,
magnetyczne i za piękne myśli w liście
poprzedzającym wyrażone, nie mogą le-
piey odpowiedzieć na uczynione im za-
rzuty, iako odsyłaiąc do dwóch pism na-
stępuiących:zktórych pićrwsze Professora
Parrota, wystawia sposoby magnetyzowa-
nia i skutki czyli zjawienia magnetyczne:
drugie zaś naszego ziomka, Radzcy Stanu
Poszmana, zawiera wykład przyczyn i
tlumaczenie zjawień zadziwiaiących, sto-
sownie do ogólnego ukladu powszechne-
go świata. Co się zaś -tycze przestrogi,
ażeby zamiast pomocy, magnetyzowa-
nie szkody nie przynieslo; wydawcy
i z własnego doświadczenia,iznaylepszych
dziel, znanych w tym przedmiocie, nay-
mocnićy są przekonani, że magnetyzm
iescze nikogo nie zabil: a w przypadku,
gdzieby choroba pochodziła z obfitości sil
żywotnych; wtedy zamiast dodawania o0-
nych, używa się sposób odjemny, opisa-
ny przez Prof. Parrota, i znalomy u ma-
gnetyzuiących pod nazwiskiem sposobu
uspokoienia. Nakoniec winni są wydaw-
cy dodadź, że nauka magnetyzmu, nie
iest 1 nie może bydź na tym samym sto-
pniu, na iakim się znaydowała za czasów
Mesmera przed trzydziestą laty; ale, że
staraniem prawdziwych przyiaciół ludz-
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kości posuwa się coraz ku pożądanemu
wydoskonaleniu.

  
 

>"

O sposoRACH MAGNETYZOWANIA I O SZEŚCIU STA—-

NACH ZJAWIEN MAGNETYCZNYCH. (W'yiątck
z dzieła: Coup d'oeil sur le magnćtisme

animal. St, Petersbourg 1816 imprimć chez
H. Bonnet et comp.) i

Piswo, Rzut oka na magnetyzm żwie-

rzęcy, wydał w St. Petersburgu w mie-
siącu Styczniu roku ninieyszego Professor
Fizyki w Jmperatorskim Dorpackim Uni-
wersytecie PARROT. Umiesczamy z niego
następuiące wyjątki. E

_" Prof. PaRnor opisawszy pokrótce
wynalazek magnetyzmu, skutki iemu
PE przymioty potrzebne tym,
którzy Się poświęcalą tćy nauce, przysię-
puie do wylożenia sposobów magnetyzo-
wania , powiadaiąc: „Iakieżto iest owo
dzialanie magnetyczne , które sprawuie
zadziwiające skutki, wyższe od tego
wszystkiego , co nam zwyczayna medy-
cyna okazać może? 'Troiakiego ono iest
rodzaiu: dzieli się na działanie proste
(manipulation simple), na działanie na-
rzędziowe (manipulation instrumentate)
z na dzialanie bez pomocy rąk (traile-
ment sans manipulation).



+

zŁE:

Działanie proste zasadza się na na-
cieraniu, podobnóm do tego, które się
używa w magnesowaniu sztab żelaznych,
toiest wykonywa się nacieranie w jednę
„stronę, od głowy do nóg. 'Takowe na-
cierania czynią się rękoma, których po-
wrot wsteczny, ażeby nie nisczył paprze-
dniczego natarcia, prowadzą się one do
góry zakreślaiąc luk, przez który się od-
dalaią ręce od osoby magnetyzowanćy.
Ponieważ nacieranie czyni się zazwyczay
dłonią , i że strona przeciwna ręki nie
ma żadnego skutku; odbywa się przeto
po'vrot trzymaiąc dlonie obrócone do sie-
bie, a stronę przeciwyną do ciała chorego,
w małóy odległościibez dotknięcja. Wta-
kowych natarciach trzymaią się ręce
w rozmajtćm położeniu, iuż. to dlonią,
już ostrzem, iuż to samemi tylko palca-
mi dotykać się trzeba osoby magnetyzo-
wanćy. Otrzymuje się czynność naymo-
cnieysza, zamykaiąc pięści i dotykaiąc się
tylko dwiema wielkiemi palcami. Do-
tknięciu towąrzyszy mnićy lub więcey
przyciśnienie : które, chociażby było, ile
inożna, naylżeysze (co się zowie dotknię-
ciem bez przyciśnienia ); iednakże mągne-
tyzuiącyprzepisują zawsze wolą, alba chęć
przyciśnienia.

Toż samo działanie czyni się sposo-
bem zupełnie podobnym, dez dożknięcza
lub w odległoścz, toiest trzymaiąc ręce
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w oddaleniu kilku cali od osoby magne-
tyzowanćy; ale. mnićy iest dzielne od po-
przedniczego. Działanie bez dotknięcia
odbywa się iescze dwiema sposobami, po-
kropieniem (daspersion) 1 nabiianiem
(charge). Dla pokropienia, magnetyzu-
iący ma lewą rękę otwartą, i tworzy
z prawą pięść przedłużoną, zbliżaiąc koń-
ce palców iedne z drugiemi, które prze-
nosi ną dloń lewćy ręki, odeymuie ie
nagle 1 kieruie na chorego w tymże cza-
sie, kiedy otwiera rękę i wypręża palce.

, Nabiianie odbywa się iedną tylko rę-
ką, która się zamyka i otwiera w sposób
poprzedzaiący , ztą różnicą : że przybli-
żać potrzeba da ciała magnetyzowanego
dioń z prędkością, tak, iak gdyby chcia-
„no uciskać i utrzymywać plyn nad tą
częścią ciała; dla tego nazywaią działanie
to, działaniem uczśniernia (manipulation
4 compresszon ).

Wszystkie te skutki wstrzymulą się
i rozpierzchaią rychło przewietrzerńwem
(ceniiłation), które. zależy na magnety-
zowaniu chorego we wszystkie strony,
a zawsze w kierunkach przeciwnych, tak,

"iak gdybyśmy chcieli ochłodzić go bie-
giem powietrza. "To się zowie uspokoier
niem (calmer ).

Działanie proste odbywa się. następu>
iącym sposobem: naprzód magnetyzuiący
wchodzi w związek z osobą cierpiącą,
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wkładaiąc na iey ramiona ręce, i zosta-
iąc w tem położeniu przez chwilę: pó
wadza ie potóm do łokciów powoli, tu
się znowu nieco zatrzymuie, po czćm koń-
czy prowadzenie na palcach rąk. Powta-
rzą się toż saimo działanie dwa albo trzy
razy, z tą ostrożnością, ażeby powraca-
iąc do góry zakreślać łuk, i trzymać od-
wrócone ręce wierzchem do magnetyzo-
wanego. Działanie skuteczne wykony-
wa się wszelkiemi sposobami opisanćmi,
zaczynaląc od wierzchołka glowy, prze-
chodząc do oczu, do boków głowy, do
piersi, żolądka, lędźwi, i do końca nóg.
Powtarza się toż samo działanie wielo-

krotnie, z przepisanemi ostrożnościami
w powrocie rąk, zatrzymuiąc one na głó-
wnych mieyscach , w których zgroma-
dzać nieiaka skutek należy. Nayczęściey
kończy się dziąłanie uspokoieniem.

JV działaniu narzędziowóm używa-
ne bywaią rozmaite sprzęty, z których
główne są następuiące:

Przewodniki żelazne RA
które magnetyzuiący trzyma w ręku,
dziala przez dotknięcie, lub Sekonic

Stole: czyli krzesło odosobniaiące,
na któróm magnetyzuiący i magnetyzo-
any siadają dla odbywania wszelkiego
działania. i

Zwierciadło stawia się z boku mię-
dzy obiema osobami, a które magnetyzu-
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iący magnetyzuie pokropieniem albo na-

biianiem, tak, ażeby promienie płynu ma-

 grietycznego odbiiały się na magnetyzo-

wanego. |

Hanna elektryczna, za pomocą któ-

rey osoba magnetyzowana,; siedząca na

krześle odosobniaiącćm,napawa się sztu-

czną elektrycznością: co powiększa sku-

tek magnetyzmu. |. |

Muzyka, któraby się mogła podobać

magnetyzowanemu.

Wszystkić te sprzęty Silnieysze czy-

nią, działanie. PDZ»

Nakoniec są zasłępcy (subsłzłuts), któ-

rzy w niebytności magnetyzuiącego, spra-

svuią podobne iemu skutki. Zastępcy

takowi są: | | |

Inny magnetyzuiący, albo zupełnie

obca osoba; którą  magnetyzuiący, roz-

począwszy leczenie „'wprowadza w zwią-

zek: _ i RE

'IWoda magnetyczna. Sprawuie sku-

tek samóm dotknięciem; a więcey iescze

przez napicie się., Magietyzuie się woda

działaniein wielkich palców, pięścią zam-

kniętą; przez pokropienie albo nabiianie:

nakrywa się potóm. krążkiem szklannym,

dla żachowania ićy własności, ieśli znay-

diuie się w szklance: kiedy zaś jest w bu-

telce, naciera się butelka z wierzchu, a

w otworze odbywa się skropienie.

Krążek szkłanny od kilku cal śrzed-
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ńicy z otworem we śrzodku, magne-
tyzuie się nacieraniem i pokropieniem.
Oprócz krążka używanatakże bywa fla-
szka, albo rurka szklanna grubości ie-
dnego cala, a dlugości od siedmiu do ośmiu
cali, podobna do używaiących się przy.
lampach. Krążek przyklada się zazwy-
czay do wklęsłości (/a fosseżte), a flaszka
lub rurka trzyma się w jednćy lub dru-
gićy ręce. Można odosobnić krążek, gdy
nie iest potrzebny, obwinięciem w ma=
teryą iedwabną.

Naczynie magnetyczne (baquet ma:
gnelique). est to naczynie drewuiane,
dwie lub trzy stopy maiące śrzednicy;
napelnione rozmaiićmi warstami szkła tlu-
czonego 1 opilek żelaznych, oraz butel-
kami zawieraiącemi szkło iopilki, a któ-
rych otwory obrócone są do śrzodka. Na
śrzodku stawia się prosto butelka, z któ-
rey wychodzi pręt żelazny na wskróś
przykrycia. Na obwodzie znayduie się
wiele prętów zakrzywionych od śrzodka.
Takowe naczynie magnetyzuie się nacie=
raniem przez czas dlugi dwiema rękoma
pręta śrzodkowego: co usposabia naczy-
nie do magnetyzowania tylu osób, iłe iest
prętów na obwodzie. Dosyć iest dotykać
się któregokolwiek z tych prętów bądź
bezpośrzednie, bądź za pomocą sznura
konopnego, lnianego lub welnianego, by-
ieby nie iedwabnego.
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Drzewo magnetyzowdne, Naylepićy
iest wybrać drzewa owocowe, a wniedo=
staiku onych drzewa dzikie mlode itwarde.
Magnetyzuią się one na wiosnę w kierunku
od południa na pólnoc za pomocą żela-
znego przewodnika, od 5 stóp długości,
którego końcem prowadzić trzeba od ga-
łęzi do korzenia, zaczynaiąc działanie od
galęzi położonych na wschodzie. Dodaie się
do tego nacieranie pnia dwiema rękoma,
kończąc działanie dwiema dzielnemi uci-
śnieniami, raz prawćm, drugi raz lewóćm
ramieniem. Tyle sznurków, ile iest cho-
rych: wprowadzaią ich w związek z drze-
wem, co wszystkich imagnetyzuie razem.

'Teraznieysi magnetyzuiący przenoszą
dzialanie rąk nad zastępców, przeznaczo-
nych do magnetyzowania wielu chorych;
zachowali tylko wodę i krążek szklan-
ny, którego zażywaią łącznie z dziala-
niem rąk.

Działanie bez pomocy rąk: troiakie*
go iest rodzaiu.

Pierwsze zależy na dmuchaniu odde-
chem gorącym na osobę lub rzecz (wodę
i szkło) którą magnetyzuiemy. Podczas
działania prostego używa się często, dla
wzmocnienia skutku, dmuchanie, bądź na
magnetyzowanego, bądź na ręce magne*
tyzuiącego, w przerwach dzialania.

Jrugie zależy na prostóćm paźrzaniu
z dzielnością na magnetyzowanego, a nay-

e
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bkardztćy na iego oczy. Działanie takowe
sprawuie tylko skutek na osobach, co są
już w związku, lub które były leczone
miagtetycznie, a organizacyią maią bar-
dzo czuią. i EEE:

Trzecie nakoniec zależy iedynie od
skierowania I zalrzymania myśli z jak
naywiększą dzielnością na magnetyzowa-
nego, który mieć powinien wielką ru-
chawość hierwów irzadką sposobność, aby
mógł bydź takowćm przeięty działaniem.

„Nie będziemy wchodzić w dalsze scze=
góly tych wszystkich działań: gdyż ce-
lem tego pisemka nie iest utworzyć ma-
gnetyzuiących; ale tylko sposoby, iakich
oni używalą, opisać. Przeydźmy teraz
do zjawień,uważanych iako skutek dzia-
łań, któreśmy opisali:

,  Magnetyzuiący doświadcza sam na so-
bie wielu skutków swoiego działania ma-
gnetycznego, iakoto: slabego rozdrażnie-
nia, łagodnego ciepla w dioni i palcach,
a po działaniu ociężałości i dolegliwości
ogólney połączonćy zazwyczay z osłabie-
niem strawności. "Te skutki są w sto-
sunku mocy, zjaką pracował, i trwania
każdego posiedzenia. Użycie stolka odo-
sobnialącego i wanny elektrycznćy,zmniey-
sza te ostatnie zjawienia, a powiększa ie-
dnocześnie czynność magnetyzuiącego na
magnetyzowanego. Mękawiczki iedwa-
bne, albo też z jnnćy iakicy materyi ze
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złych przewodaików elektryczności zro-
bione, zawieszają wszystkie skutki w ma-
gnetyzurącym 1 magnetyzowanym.

Skutki magnetyzmu na magnetyzo-
wanym są nieskończonćy rozmaitości, i
zależą od mocy magnetyzuiącego, od dra-
żliwości osoby cierpiącey, oraz od rodzaiu
i trwania działań magnetycznych.

>

* Skutek ogólny zależy na powiększe-
niu czynności żywotney, która okazuie się
przez przyśpieszenie pulsu i oddechu, przez
powiększenie ciepla przyrodzonego, wska+
zanego nawet przez cieplomierz, potnie-
nia, większćy części sekrecyi, apetytu 1
strawności. "To wygórowanie czynności
organicznóy pochodzi z działania nerwów,
pobudzonych skutkami magnetyzmu,
wsiępule: ono ze stopnia na siopień, po-
czynaląc się od czynaości łagodnóy, która
sprawuie uczucie przyiemne dobrego by-
tu, a kończy się na poruszeniach naygwal-
towaieyszych. Czynność ta układu ner-
wowego wzmocniona, sprawuie wedlug
stopni, których nabywa, rozmaite stany
chorego, ukazniące się przez zjawienia
naybardzićy zadziwiające. Rozważmy te
rozmaite stany, abyśmy mogli poznać
w czćm się różnią między sobą: a chociaż
przeyście odbywa się zazwyczay przez
wiele stopni pośrzednich, następuiących
iedne po drugich, mnićy więcćy szybko;

M. II. 1616. 9
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iedndkże są różnice im właściwe, nada-

iące cechę wyraźną.

Stan pierwszy.

W tym stanie dostrzegalą się zazwy-

czay te tylko zjawienia, o których iuż

powiedziano. Bywaią jednakże przypadki,

gdzie postrzegacz widzi zupełnie prze-

ciwnie, iako: zimno, ociężalość, bicie

serca, uciśnienie piersii t. d. oznaki (na*

zwane oddziaływaniem) po których nie-

kiedy następuie sen przyrodzony. Wre-

szcie magnetyzowany w tyin pierwszym

stanie używa wszystkich swych zmyslów,

czuwa doskonale, odpowiada na wszyst-

kie pytania,widzi i czuie wszystko to, co

się dzicie około niego. Uleczenńie choroby

jest częstokroć owocem tego stanu , po=

wtarzanego wielekrotnie 1 codziennie tak,

że imagnetyzuiący może się obeyśdź bez

uciekania się do czynności dzielnieyszćy

swćy sztuki.

Stan wtóry:

Czynność wzmocniona magnetyzmu

zwierzęcego, okażuie się w tym drugim

stanie przez obciążenie zmyslu widzenia

zewnętrznego: oczy Się zamykaią, potwie-

ki skleiaią nieiako iedna na drugą, i nie

mogą się otworzyć chyba na końcu prze-

silenia,albo przez wolą magnetyzuiącego.

Jednakże inne zmysły zewnętrzne słuchu,
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powonićńia, smaku, dotykania nie są u-
spione iako wzrok , ale używaią calćy
mocy przyrodzonćy. Wreszcie znaki po-
strzegane w pierwszym stanie; maią we
wtórym mieysce, tylko w mocnieyszym
stopniu. Naybardzićy uważano, że po-
większenie ciepła przyrodzonego zdaie
się pochodzić z żolądka, zkąd się rozcho=
dzi na powierzchnią ciała. Oddziaływania
(ziawienia przeciwne ziawienióm zwy-
-czaynym) są równie bardziey uderzaiące:
niekiedy puls tak się oslabia, że na mi-
nutę traci 25 do 30 uderzeń. Do tego
łączy się niekiedy mocny kaszel, poty
obfite, które staią się peryodycznemi. O-
czy, lubo zamknięte, doświadczalą czę-
sto czucia podobnego do tego, które daie
błyskawica, oraz powstaie trzaskanie
w palcach rąk i nóg niedogodne a często
bolesne. WWszystkie takowe symptomata,
iakokolwiek strasznemi bydź się zdaią,
niemniey są lednak zbawienne, a po
przesileniu chory znayduie zazwyczay

"ulgę i polepszenie.

Sżan trzeci.

Widzieliśmy w dwóch poprzedni-
czych stanach, moc magnetyzmu na ma-
gnetyzowanym , ustanawiaiącą się i wzra-
stalącą stopniami. Już mu ona odebrała
zmysł widzenia, i sama go tylko powró-
cić może. "Teraz ta władza nieograni-

Gg"
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czona rozposciera się na wszystkie zmy-

sły: osoba cierpiąca traci siuch, powo-

nienie, smak, nawet i dotykanie: wszyst-

kie zmysły znayduią się pogrążone we

śnie nayglębszym, który obiawia się iako

sen zwyczayny przez znużenie, ociężalość

powiek i poziewanie; ale różni się 1sto-

"tnie od zwyczaynego , w tóm, że przed-

mioty zewnętrzne nie są zdolne: ią roz-

budzić: sam tylko magnetyzuiący ma tę

władzę czarodzicyską, kiedy przestaie

działać. Stan takowy szu magnełyczne-

g0,poprzedzany zazwyczay bywa dwiema

pićrwszćmi; są atoli osoby, których pier-

wsze działania nagle pogrążaią w ten za-

dziwiący stan, któremu towarzyszą Za”

zwyczay gwaliowne oznaki, lakoto: spa-

zmy, wzruszenia nerwowe 1 bicie krwie,

niknące równo z ustaniem działania, lab

wtedy,gdy magnetyzuiący uspokata swóy

przedmiot, których symptomatów wplyw

dobroczynay na całą przecnodzi organi-

zacyą.

Stan czwarty.

Jeżeli w stanie poprzednim magnetyzulą-

cy wywierał w nielakiś sposób moc samo-

władną na swóy przedmiot, czyniąc go

nieprzystępnym wrażenióm rzeczy zewnę-

trznych, pogrążaiąc duszę iego w nieczyn-

ność zupełną; tedy w ninieyszym przy-

zywa go do życia, ale nie przywraca mu
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używania zmysłów zewnętrznych. Przed-
miot widzi i slyszy wszystko, rozróżnia
czucia smaku i powonienia, rusza się, cho-

dzi, mówi, unika zawady w swych ru-
chach, ma -znaiomość swego czuciaISWwo-

ich czynności; jest rzeczywiście uspiomy

(somnambułe). Nie zmysly zewnętrzne

okazuią mu przytomność rzeczy zewnę-

trznych; lecz zmysł wewnętrzny, sposo-

bny przyiąć wszystkie czucia, rozlany i

rozsypany we wszystkich częściach iego

ciala; ale który zdale się mieć glówne

siedlisko we wklęslości (/osseżle) iako
śrzodku ogólnym. PA

Oczy są zazwyczay zamknione, 1 ża-

dna wola chorego nie może ich otworzyć;

sam magnetyzuiący ma tę władzę: a gdy
otwiera powieki swoićm dzialaniem, daie

się widzieć kula oka (globe de Poeil) wywró-
cona bez źrzenicy ilalki. Chcąc ząś otwo-

rzyć powieki gwałtem bez pomocy sztuki

magnetyzuiącego, konwulsye tylko spra-
wić można. Niekiedy powieki uspionego
zostaią otwarte, ale oko iest wówczas

nieruchome, w zupełnym spazmie, a lalka
naywiększą ma śrzednieę. W jednym 1
drugim przypadku uspiony równie by-

stry ma wzrok, iak wstanie zwyczaynym.
Rozróżnia doskonale kolory, postaci, ry-

- sunki, znaki pisane lub drukowane, zwla-
scza, gdy się mu stawią na wklęsłości,

(/osselte): czyta list zapieczętowany, na-
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wet czyta go w kieszeni magnetyzuiącego,
lub obwiniony bielizną: a wzrokiego zle-
mi przewodnikami elektryczności, albo
ciałami odosobniaiącemi, 1ako iedwab i
szkło, bywa zawzymywany. Widzi rze-
czy niebędące w jego pokoiu na wskrós
ścianyImurów. lescze to nie wszystko: wi-
dzi on rzeczy, których nikt widzieć nie
może, 1 których on sam nie dostrzega
w stanie przyrodzonym. Iemu się zdaie,
że on iiego magnetyzuiący , są pogrążeui
w. jutrzni iasney:migania światła wycho-
dzą z punktów magnetyzuiącego w kie-
runku do niego zwróconych, i takowa
gra światla przemienia się w tysiączny
sposób, kiedy mu magnetyzuiący przed-
siawia różne ciała, iąko: szkło, żywicę,
metalle, siarkę, fosfor, kamienie, lustra,
istoty źwierzęce wszelkiego rodzaiu. 'Fa-
kie gry światła zmieniaią kolor, prędkość,
ścieśliwość i rozszerzenie się, wedlugte-
go iak, są podbudzane przez rozmaite
ciała.

Zmysł wewnętrzny słuchu iest ró-
wnie czynny i nawet wzmocniony do
wysokiego stopnia, ale tylko w stosunku
do magnetyzuiącego. i osób. wprowadzo-
nych przez niegó w związek; tak więe
uspiony w drugim końcu izby „, slyszy
slowa, które pocichu wymawia magne-
tyzuiący, albo osoba będaca z nim w źwią-
zku. Co się zaś tycze zmysłów grubych
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4smaku i powonienia, uspiony nie iest po-
dlegly magnetyzuiącemu: bez iego wpły-
wa rozróżnia on przedmioty smaku 1 za-

pachu, gdy są postawione na wkłęsło-

ści (/osselte) iego; wtedy, gdy wzrok i

sluch zależą calkowicie od iego mistrza,

ina iego tylko odpowiadaią zapytania.
Uspiony sczególnieysze ma czucia:

osoby nie będące w związku z magnety-

zuiącym, są mu zazwyczay nieprzylemne:
ich dotykanie sprawuie iemu spazmy,

tak iako i większa część metallów, nay-

więcóy zaś magnes, naymniey złoto Ł

sróbro: a im większa iest ilość metallu;

tym się gwałtownieysze skutki okazuią.
Uspiony ma wiadomość tych wszyst-

kich ziawień, wszystkich swych czynności
i czucia, oraz podległości swoiey magne-
tyzuiącemu, póki się w tym stanie znay-

duie. Lecz gdy się przesilenie skończy,
zapominaowszystkićm, i o niczćm nie pa-

mięta. Skoro dnia następnego przesilenie

się rozpoczyna, przypomina wówczas to
wszystko, co się stalo w przesiłeniach po-

przedniczych: gada i działa w tym zmyśle.

Stan snu magnetycznego , iest nieiakoś

drugióm życiem, które magnelyzuiący na-

daie swemu przedmiotowi, i podwaia,że tak
rzekę , iego iestestwo : co większa może mu

nawet w czasie przesiłenia nakazać czyn-

ności, odnoszące się do życia potocznego
a przedmiot, który nie pamięta tych roz-

wa
kó
kz
ai
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kazów,wykonywa one rzetelnie, chociaż-*
by do tego mial odrazę: co się dziele
przez rodzay zmyślności, przez gwalto-

(wność taiemną , którćy przedmiot do-

świadcza, a która go do tego mimowol-
nie zmusza.

Stan piąty.

W stanie poprzedzaiącym nśpiony żył
w stosunku z rzeczami zewnętrznemi. i e-
raz magnetyzuiący odbiera mu wszystkie
czucia, pochodzące z przyczyn zewnę-
trznych, wprowadza go calkowicie we
wnątrz, i dale przez to nową cechę ta-
'kowemu życiu sztucznemu.  lest to stan
zasnego widzenia (chiirocyance). Wprzód
magnetyzuiący podwyższył mu zmysl
wewnętrzny, uczynii go sposobnym wi-
dzieć rzeczy zewnętrzne bez pomocy oka,
ucha, i innych zmysiów; teraz zaś ma-
gnetyzuiący podnosi duszę magnetyzowa-
nego: wydziera ią przedmiotóm i odoso-
bnia od świata zewnętrznego dla skupie-
nia całey czynności na wnętrze organi-
zacyi, którą widzi dopićro doskonale, nie
tylko iako anatomik widzieć może przez
dyssekcyą; ale w sposób nieskończenie
doskonalszy: gdyż nie widzi ciala mar-
twego i rozczlonkowanego, lecz żywe, uży-
waiące wszelkićy mocy i pełniące wszy-
stkie czynności. lasnowidzący patrzy na
swe nerwy, muszkuly, żyły, uklad lim-
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fatyczny ; poymnie rozrządzenie tych u-
kladów sczególnych, tworzących układ
ogólny iego orzanizacyi. Postrzega nay-
maieyszą wadę iuż w niey, iuż w biegu
rozmaitych czynności, stanowiących czyn-
ność żywotną, odkrywa przez to przy=
czynę swey choroby ,i obiawia ią swe-
mu mistrzowi, odpowiadaiąc na wszy-
stkie pytania, maiące z tóm związek. Co
większa, wskazuie lekarstwa i przepisuie
onych ilość. leśli lekarstwo nie icst rze-
czą powszechnie znaną, opisuie ono do-
kiądnie: a gdy mimo to magnetyzuiący
zostaie w zawieszeniu między dwiema
albo kilką lekarstwami; dosyć iest wówczas
stawiać ie pojedynczo na wklęsłości przed-
miotu, dla otrzymania pewnego uwiado-
mienia. |
Aleiakże iasnowidzący widzieć może

swą wewnętrzną organizacyą, skazaną
przez części zewnętrzne na zupelną cie-
mność ? Odpowiada na to, że widzi wszyst-
kie części iasne. ledne wydaią się mu prze-

" zroczyste, drugie maią powierzchnią obcią-
gnioną lagodnćm światiem, inne wydaią
iskry z siebie: atąm gdzie światło nie wy-
starcza na sprawienie wyobrażenia , cieplo
oznacza ich bytność jasnowidzącemu. To
wygórowanie duszy nie kończy się na tych
skutkach, rozprzestrzenia się ono na przy-
szleść, i przepowiada nie tylko mające na-
stąpić choroby, ale nawet rzeczy wisie ź
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przypadki: a ponieważ iasnowidzący za-
pomina o wszystkićm, kiedy powraca do
życia zwyczaynego; tedy nie może im za-

pobiedz, chyba, że o tćm ostrzęże swego

magnetyzuiącego. 'Ta moc czarodzieyska

nie ogranicza się tylko do osoby magne-
tyzowanćy, rozpościera ona swoię wladzę
na magnetyzuiącego, którego organizacyla

wnętrzna iasnowidzącemu tak iest wr-

dzialna, iak własna: wywiera ona zaró--

wno swą czynność na osoby będące

w związku z magnetyzuiącym. Podległość
iasnowidzącego swemu magnetyzuiącemu

tak iest wielka, że czucia iego mistrza są

gnu wspólne, iakoto: zwyczayne czucia

wzroku, słuchu, zapachu, smaku, dole-

gliwości, nawet choroby do pewnego sto-

pnia. Wszystko się to przenosi z ma-

gnetyzuiącęgo na magnetyzowanego, któ-

ty zarówno tćm iest dotknięty. Takowćy

podleglości, takowego wcielenia się swe-
50 iestestwa z magnetyzuiącym ,doświad-
cza iasnowidzący nawet_i w nieprzyto-

mności mistrza. Sama dzielność woli iego.

wystarcza nato, ażeby powtórzyć prze-

silenie, choćby się w jak naywiększćy

odległości znaydował od swego przed-

miotu: oraz, żeby mógł przełać władzę

zapytywania na ionego magnełyzulącego,

z którym jest wzwiązku: inne martwe

przedmioty do zastępstwa użyte, malą ró-

wanie własność odnosić przesilenie.
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Co zaś naymocniey nad wszystko za-
dziwia, iest to, że w stanie takowym wy-
górowania, niedoświadcza przedmiot prze-
sileńzewnętrznych, iakoto:spazmów, kur-
czów, konwulsyy. Iest to stan spokoyny,
wypogodzony, eterowy, gdzie cala fizy-'
cznośćzdaiesię bydź znisczona, a dusza sa-
ma czynna i rozważaiąca. Wszystkie tu
władze są wygórowane, pamięć, wyobra-
źnia, 8sąd, nawet sposobność wyrażania się:
gdyż postrzeżono, że iasnowidzący mówią
zazwyczay w wyrazach górnieyszych, lu-
żywalą wyrażeń dobrańszych niż w stanie
przyrodzonym: ich stył iest nayczęściey
Wyższy nad ich kondycyą.

Stan szósty

W tym stanie, edosobnienie, w które
pogrążył magnetyzuiący magnetyzowane-
go, ustale. Zmysły zewnętrzne są wpraw-
dzie iescze w zupelney nieczynności; ale
zmysł wewnętrzny przebudza się , ów
zmysł nieokreślony, co zdale rachunek
duszy z rzeczy i zjawień zewnętrznych,
ez pozorney pomocy żadnego organu ze-

wnętrznego, W tymże czasie wygórowa-
Nie duszy trwa daley, i dosięga nowych
iescze stopni, wyższych nad wszystkie po-
pPrzednicze. Śtan takowy odznacza się na-
zwiskiem zachwyceniu (exłase), a wię-.
Cćy iescze skutkami nieiako nadprzyro-
zonemi, które sprawule.
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Zachwycony widzi zmysłem wewnę-
trznym wszystko to, co mu widzieć na-
leży, czy to przedmioty są w zetknięciu,
czy blisko niego, czyli też o sto mil
odlegle. Widzi stan zdrowia swych przy-
iaciól nieprzytomnych,śmierć drogich mu
osób, niebezpieczeństwa im grożące, oraz
naznacza czas, okoliczności i przyczyny,
nawet dla osób nieznajomych, ale będą-
cych w związku magnetycznym z nim
lub z magnetyzuiącym. 'Takowa umie-
iętność zachw yconego, rozprzestrzenia Się
zarówno na przeszlość jak na terazniey-
szość i przyszłość, rozciąga się nawet na
rzeczy mnićy ważne niż zdrowie lub ży-
cie: powiadaią, iż pewna zachwycona od-
kryla osobę zamyślaiącą kradzież w do-
mu iey oyca popelnić,

W tym stanie magnetyzowany. dozna-
ie ku sobie zupelnćyi bezpośrzedniey po-
dległości woli swoiego magnetyzuiącego,
który dla działania na niego, nie potrze-
buie więcćóy używać dotykania, ruchów
ręcznych, anł zastępców pośrzedniczyche.
prosty list za dleczętowany, położony na
wklęslości (/osseł/e) osoby  cierpiącey,
wprawia ią w przesilenie, nie natychmiast,
ale w godzinie przepisaney listem. Ma-
gnetyzuiący może się nawet obeyśdź bez
listu, chociażby był o tysiąc mil od ma-
gnetyzowanego; dosyć „mu iest dzielnie

da
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"zwrócić nań uwagę i wolą, aby mógł

zdzialać nayzupelnieysze przesilenie.

Czynność magnetyzulącego nie ograni-

cza się tylko władzami umyslowemi, roz-

ciąga się ona i na czucia serca, zachwy-

conego, które częstokroć są bardzo od-

mienne od zwyczaynych. Zachwycony,

naprzykład, czuie się bydź przeiętym usza-

nowanićmdlaosoby, którey nie zna skąd-

inąd, lecz która iest w związku przyiaźni

lub magnetyzmu z magnetyzuiącym: toż

samo dla osoby znaiomey,którey nie lu-

bi w życiu zwyczaynym; przeciwnie zaś

wyraża ozięblość lub wstręt nieprzezwy-

ciężony ku pewnym osobóm, które atoli

kocha. Te skutki pochodzą z bezpośrze-
dniey isprawiedliwszey o charakterze tych

osób wiadomości, powziętey w stanie za-
chwycenia.

Ale co naysczególnieyszą cechą tego

szóstego stanu, i co go wynosi nad wszyst-

kie inne, iest wygórowanie zmysłu 740-

ralnego. Osoba zachwycona oswobadza
się ze wszystkich namiętności, marności

i drobnostek ziemskich: dusza iey wzna-

Sza się do uczuć górnych, ku wysokości

moralney, którą my uważamy zazwy-

czay iako udział przyszlego życia. Spo-

czynek duszy, czystość serca, niewinność
i cnota nayświętsza, Są ley przymiotami.

W niewiastach czucie wstydu nabywa
takiego wygórowania , które przechodzi
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to wszystko; cokolwiek znamy otey cho-
cie skądinąd. Niewiasta w zachwyceniu
nie cierpi żadnego pocalowania nawet w rę-
kę, i nawet od osób maiących do tego
prawo; wykonanić samo sprawuie dole-
glitvość 1 obawę: a ieśliby ktokolwiek
zwrócił na nię myśl nieczystą, niewyra-
żaiąc iey ani poruszenićm, ani slowy; 0s0-
ba wpada w konwulsyie , Które: trwaią
godzin kilka, i wystawuią icy życie na

. naywiększe niebezpieczeństwo.
Nieiest zarównie łatwo sprawić te roz

maite przesilenia: przeciwnie, rzadko się
udaie przyprowadzić do dwóch ostatnich;
kiedy pierwsze częstokroć niewiele wy-
magaią starania ze strony magnetyzuią*
cego.

JE. l
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UWAGI O MAGNETYZMIE

prez Antoniego PoszmANAa Cesdrsko Rossyyskiego

 Radzcę Stanu; wielu uczonych towarzystw

członka.

1. Nic prawdziwszego nad bytność
plynu, napelniaiącego przestrzeń i przeni-
kaiącego wszystkie ciała; aleac» wy*
śledzić iego przyrodzenie i działanie we-
dlug prawa budowy powszechnego świa-
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ta. W calóm przyrodzeniu dostrzegamy
przyczyny fizycznćy, czynney, przytćm

rozumney ,iako przyczyny pierwotney by=

tności tego wszystkiego, co iest stworzone.

2. Onato stanowi zasadę iedności bu-

downiczey całego stworzenia, i naznacza

właściwe miesce każdey części składaią-

cćy wielką całość. =
3. Obiawienie ićy czynności , iako sto-

pniowańe i nieprzechodzące nigdy ż je-

dney ostateczności do drugiey, oznacza
ram cztćry okręgi, które przebiega wprzód
nim dóydzie zupelności <A swojego.

4. Czynność takowa, wypływająca za-
wsze wedlug stosunku odśrzodkowego,
iako przedłużenie śrzodkowego punkti
na powierzchnią, nadaie każdemu okrę-

_gowi, który przebiega, zmiarkowanie sił
właściwych iego przyrodzeniu.

5. Sily główne, któtych używa w ca-
łey obszerności swoich działań przez wszy

stkie okręgi, są (wyiąwszy zmiarkowa-

nie właściwe ich przyrodzeniu). siłą roz-

szćrzaiącą i siłą skupialącą.

6. Fizyka wystawia nam te dwie głó-

wne sily, mianowicie: siłę rozszćrzaiącą

pod nazwiskiem elektryczności,isię sku-

piaiącą pod imieniem znagneltyzmu.

7. Pićrwsza działaiąe odśrzodkowie,

obiawia się przez liniią krzywą: druga

zaś działaiąc dośrzodkowie przez liniią pro-
stą.
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8. Powinniśmy ie uważać za pićrwszą
zasadę dzialania i oddzialywania wszyst-

kich rzeczy ,a w tym przypadku nie mo-
gą bydź bez siły pośrzedniczey, cząstku-
iącey z przyrodzenia obudwóch.

g. Sila takowa znana iest pod nazwi-

skiem gałwanizmu.
lasno widzimy: że wszelka rzecz, któ-

ra iest, iako wypadek dzialania i oddzia-
ływania tych dwóch sil przez pośrzedni-
ciwo trzecićy, łączącey oboie, winna by-
tność swoię tymże silóm.,

to. A ponieważ wszelka siła ma wła-
sność wyłączną, przywiązaną do pier-

wiastku; na którym się zasądza; przeto
ważną iest rzeczą poznanie tychże pier-

wiastków.

11. Ktokolwiek biegły iest w nauce
przyrodzenia, łacno się zgodzi na bytność
trzech pierwiastków, rozlanych w calćm
przyrodzeniu fizycznóm. Znamy ie pod

nazwiskiem pierwiastku światla, cieplika
i węglika: są one (tyle, ile z doświad-

czeń przekonać się możemy) zasadami
tychże sil, iako ich własności wyłączne.

12. Zastanawiaiąc się nad rozmaitćm

zmiarkowaniem sil rzeczonych , postrze-

żemy, że one pochodzą iedynie od roz-
maitości okręgów, w których azialaią (3).

13. Zapewnienie się o tćy prawdzie,

pochodzi tylko z dokladnego poznama
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cżtćrech okręgów, w sposób wstępuiąćy
i żstępuiący.

Zstępuląc
a) pierwszy należy do siły pierwo-

tney, ale razem rozumńey, nie w czasie
inie w przestrzeni.

b) drugi nałeży do śily zasadowey
czyli duchowney w czasie. |

6) trzeci należy do sily pierwiastko-
wey w przestrzeni. a

d) czwarty do siły fiżyczney w czd-
sie 1 przestrzeni.

14. Otoż iesi warstat powszechnego
świata , którego uwielbiamy piękność i
budowę, chociaż nie możemy obiąć iego
całości. Z tego wzgłędu konieczną iest
rzeczą obeznać się ze sposobem , przez któ
ry wszystko się w nim składa, rozkłada
i na nowo odradza. Będę się starał opi=
8ać tę rżecz, ile mnie możność dozwoli,
ażeby przelać czytelnikowi prawdy, któ-
rych istotę cale przyrodzenie stwierdzić
potrafi w poięciu i umyśle wolnym od
wszelkiego uprzedzenia, a przygotowa=
nym do ich przyjęcia ż ucźiuciem winnćm
iego wysokiemu prżeznaczeniii; które obo=
wiązuie go do szukania prawdy bez prze=
sądu, i do kochania onćy przez poświę-
cenie wszelkiey milości własney. |

15. Rożbieraiąć zbliska cztćry okręgi,
łatwo poymiemy niezmienny bieg, któ:
rego się przyrodżenie trzyma w ksztalce=

AV, II. 18161 10
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ceniu, albo tworzeniu rzeczy; przedsta:
wiaiąc nam okrąg pierwszyiako pićrw=
szą zasadę zarodu rzeczy maiącćy nastą-
pić, a tam się znayduiącćy iako punkt
matematyczny:

drugi,w którym ta zasada rozwiid
się w R:mogący się porównać z roz-
szerzeniem punktu:

trzeci, w którym zaród się rozwiia dla
utworzenia ciała w kształcie linii: a

zwarty, w którym kształcenie rzeczy
tworzącćy się dokonywa, iako rysunek;

10. leśli porównamy prawo fizyczne
iuż znane, we względzie ksztalcenia się
rzeczy,uyrzymy: że bieg wyżey wskazany
w niczćm się nie różni istotnie, wyłąwszy

pićrwszy okrąg , który nie zdaie się podo-
baćmateryalistów , przywykłym do wi-
dzenia skutków bez przyczyny. Gdyż,
zgadzaiąc się, że wszelka rzecz w przyro-
dzeniu okazuie się utworżoną:

1) w postaci gazu, potćm
2) w postaci płynu, a nakoniec
3) w postaci zsiadłóy;

powimniśmy zgodzić się także
a) iż cztóry okręgi niczem innćm nie

są, tylko cztćrema stopniami wyplywu
przyczyny czynnćy i rozumnćy:

b) że sily główne zostaią zawsze też
same, i są tylko zmiarkowane własno-

_ściami okręgów, w których działaią:
c) że trzy pierwiastki , iako zasady
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tychże sil, rozmaicą się także według o-
kręgów, niepsuiąc w niczem własności wy-
łączney: nakoniec

d) że wspaniałe przyrodzenie mimo po-
wierzchowność czarodzieyską i iakby nie-
dościgłą, jest wcale proste dla oczu przy-
zwyczaionych rozważać go z prawdziwćy
strony, i bez chęci przepisywania mu
praw uroionych. |

17. Wylożywszy zatćm niezaprzeczo-
ną prawdę: że przyrodzenie przedstawia
ham cztćty okręgi, przeż które przepro-
wadza rzeczy, wprzód nim ie doprowa-
dzi do uzupelnienia czynności swoićy, to-
ieś. nim rzeczy odbiorą swą bytność fi-
zyczną; powinniśmy także rozważać, że
każdy ż rzeczonych cztćrech okręgów,
musi koniecznie mieć swóy stosunek wła-
ściwy 1 względny, a zatćm, że w przy-
rodzehiti iest ich cztćry.

18..A ponieważ we wsżystkicli umie=
iętnościach dwa tylko stosunki znaydu-
iemy, toiest: stosunek arytmetyczny i
ieometryczny, które nam Matematyka po-
daie: z których pićrwszy właściwy 1est
trzeciemu okręgowi, a drugi czwartemu;
powinniśmy przeto zeznać, że dwóch ie-
scze nie posiadamy: co niezaprzeczenie do-
wodźi, iak dalekimi bydź musimy od do-
kładnćy prawdy w znaior:ości dwóch
pićrwszych okręgów: oraz iak ważną iest-
rzeczą dla nas poznanie onych, abyśmy

10 *
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mogli iednym rzutem oka obeymować
wielką obszćrność łańcucha, od przyczy-
ny pićrwotnćy i twórczey aż do naydro=
bnieyszego pylku utworzonego.

19. Dodaymy do tego, że wszelka si-
ła idzie za swym stosunkiem wiłaści=
wego okręgu, I wymaga nadto organu,
przez któryby, i postaci, w któreyby mo-

gła dzialać; a przeto za konieczną rzecz
mieć będziemy poznanie organów i po*
stąci każdego okręgu. |

20. Ażeby poiąć tę głęboką prawdę,
trzeba wiedzieć: że

a) sila twórcza pićrwszego okręgu
działa przez światlo, swóy organ , na silę
okręgu wtórego, iako iey postać.

b) iż sila okręgu wtórego działa przez

swóy organ, powietrze, na silę trzeciego
okręgu, iako iey postać, 1

c) że sila trzeciego okręgu działa przez
swóy organ, ogień, na silę czwartego o0-
kręgu, iey postać.

21. Pewnośćtey prawdy ważney', pro-
wadzi nas do prawd następnych, utwier-
dzonych w przyrodzeniu: =

1, Że wszystko wyplywa z mocy sa-
mowładnćy iedności, która iest przyczy-
ną pierwotną, rozumną 1 czynną.

2, Że'wszelka rzeczstworzona, iest tćm

samćm wyrażeniem iey woli, obiawio-
nóy przez swóy wypływ.

3, Że ten wyplyw odbywa się przez

 



141

cztćry stopnie ," które w naysilnieyszćm
znaczeniu są cztćrema okręgami powsze-
chnego świata.

4, Ze wszelka rzecz, która może bydź,
iest w pierwszym okręgu iako zasada za-
rodu, w drugim, iako zaród w postaci ga-
zu, w trzecim, iako zaród rozwiiaiący się
w postaci płynnćy, a w czwartym, iako cia-
ło dokończone w postacj zsiadłóy.

5, Żestosunek takowy w składzie rze-
czy, mogący się uważać za prawo skła-
u, którego się trzymą pierwsza przyczy-

na statecznie tworząc rzeczy; daie nam
Wyobrażenie prawa rozkładu idąc wste-
cznie: widzimy bowiem z doświadczenia
wszystkich wieków, że każda rzecz, któ-
ra się roztwarza, przechodzi z ciała stałe-
go czyli zsiadłego do stanu albo postaci
plynney, s tego do postaci gazu, a ztamtąd
powraca do swego zrzódła pierwotnego.

6, Nakoniec, że nie ma żadney czyn-
ności ludzkiey, któraby nie stwierdzała
tey świętey prawdy dotykalnym sposo-
em: gdyż musi koniecznie i zawsze we

wszystkich związkach stosować się do
prawa, i przestrzegać porządku tegoż sa-
mego chętnie, czy niechętnie.

22. Iakokolwiek sczególnćm okazać się
może czytelnikowi ninieysze zdanie, nie-
mnićy iednak iest prawdziwe i niezaprze-
czone. Ponieważ przyrodzenie do two-
Tzenią rzeczy nie ma innych praw nad
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prawo stosunku , którego ono, iaka i

wszelkie iestestwo organiczne wolne, obo-

wiązane iest przestrzegać wstępuiąc I zstę-

puiąc: w pierwszym razie składąiąc,

wdrugim rozkładaląc rzeczy.

25. Starąymy się wyiaśnić przykładem

tę ważną prawdę. Któż nie wie, że dlą

wykonania czynności potrzebuiemy kq-

niecznie:
i 1, Wyobrażenia czynności,

2, Obięcia czynności,
3, Uczucia czynności,
4, Czucia czynności?

Znayduiąc przekonanie tego podanią
w nas samych,powinniśmy się zgodzić:

że |
a) nasze wyobrażenie przywiązane iesi

do okręgu pierwszego,
b) nasze poięcie do drugiego,
c) nasze uczucie do trzeciego,
d) nasza czułość do czwartego.
Przypusczamy , że człowiek iest małym

świątem (maerocosmus): co zdanie nąyu-
czeńszych mędrców potwierdza.

24. Przystosowawszy tę prawdę do
iakieykolwiek czynności naszey, iasno Wi-
dzimy: |

e) żeto, co czuiemy za pomocą zmysłów

w czwartym okręgu, tolest w czasie 4
przestrzeni, tego

f) mamy uczucie umyslowe w trze-

cim okręgu w przestrzeni; a to, co mą-
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my przez uczucie umyslowe w. trzecim
okręgu w przestrzeni, ,

g) poymuiemy rozumem w drugim
okręgu w czasie: to zaś ,co poymuiemy
rozumem W czasie, z tego

h) odkrywamy początki za pomocą du--
cha w pierwszym okręgu nie wczasie inie

- w przestrzeni.
25. A ztąd postrzegamy , że wedlug

ogólnego stosunku przyrodzenia, możemy:
i) w pierwszym okręgu myśleć o po-

czątkach czyli o postaci rzeczy,
k) w drugim poiąć iey wyplyw,
|) w trzecim poznąć następstwo tego

wypływu, i
m) w czwartym widzieć wypadek czyli

dokonanie rzeczy lub czynności.
26.Z tych prawd niewzruszonych, po-

winniśmy bez przesądu wyznać: że wszel-
ka możność ała działa tylko w o-
kręgu czwartym, w czasie i przestrzeni:

że wszelka możność umysłowa działa
w trzecim okręgu w przestrzeni:

że możność duchowna działa w dru-
gim okręgu wczasie:i

że możność boska działa w pierwszym
okręgu nie w czasiei nie w przestrzeni.

27. A ponieważ nie ma sił, któreby się
obiawiać mogły bez swoich organówi
postaci względnych; ztego więc wypa-
da: że możność czyli sila fizyczna powin-
na mieć organa i postaci lizyczne,
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siłą umysłowa organa i postąci umy-
słowe,

siła duchowną organa i postąci ducho-
wne, R

sila boska organa i postąci boskie.
28. Cztćry główne umieiętności, zną-

ne calemu światu, stwierdzają rzetel-
ność tego podania: mogliżbyśmy albowiem
rzeniknąć cudowność Teologii bez mo-

żności boskiey? czyliżbyśmy poięli gór-
ność Psychologii bez sił duchownych?
Mogliżbyśmy poiąć obszćrność Kosmo-
łogii, albo czćóm ona byłaby dla nas, gdy-
byśmy nie mieli sil umyslowych i moż-
ności uczucia, ku rozpoznaniu niezliczo-
nych ićy wpływów?

Mogliżbyśmy nakoniec korzystać z pię-
kności czaruiących, rozlanych po całómń
przyrodzeniu fizycznóm, gdybyśmy byli
pozbawieni naszych zmysłów, tolest or-
ganów 1 postaci fizycznych? =,

29. Dodaymy do tego, że Teologiia wy-
stawia nam wyobrażenia według po-
rządku i stosunku siły boskićy, iey wy-
pływu 1 następstwa.

Że Psychologiia udziela ie przez porzą-
dek' stosunku rodzaiowego, początku
śrzodka i końca. |

Że Kosmologiia przesyła one przez po-
rządek stosunku liczbowego, iako punkt,
razwinienie punktu iliniia, oraz

żę Fizyka podaie nąm one przez po=

=
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rządek mierniczy, iako liczba, miara i
waga.

30. Zastanówmy się z uwagą nad tćmił
prawdami niezbitemi, a może nietrudno
nam będzie odgadnąć przez nie allabet o
czterech gloskach, który starożytni mędrcy
ukrywali tak starannie pod pokryciem nie-
zglębionem taiemnic. Albowiem według
tego, cośmy wyłożyli,łatwo wziąć możemy
przyczynę pierwotną, czyłisilę śrzodkową
pierwszego okręgu za dycha głoski,

silę śrzodkową drugiego okręgu zą
samę głoskę,

siłę śrzodkową trzeciego okręgu zą

zgłoskę, |
silę śrzodkową czwartego okręgu zą

słowo fizyczne, tak ukryte w taiemnicach
starożytności. |

Rozwiązanie tóy zagadki mogloby nam
łatwo odkryć iescze i taiemnicę wielkiego
wozu QUADRIGA, w którym (iako dawai

mędrcy utrzymywali) iedność przecho-
dziła przez cztćry światy: które niczórą
innóm nie są, iakośmy widzieli, tylka

cztórema okręgami powszechnego świałą.
31. Ale nierozciągaymy się nąd tćm,

przybliżmy się raczóy do założonega celu,
i rozważmy ściśle, czyli według począ-

tików ustanowionego układu przyrodze-
nia, możemy bydź zupelnie nauczeni:

a) iaka iest istota ałbo siłą plyny
magnetycznego ?
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b) iakie iest działanie iego?
i©) iakie następstwo tego działanią?
d) iaki iego wypadek?
e) iakie są iego związki?
f) 1akiego się porządku trzymą?
g) wewnętrzole,
h) zewnętrznie,
i) we wszystkich częściach
k) swoiego ogółui calości.

32. Plyn magnetyczny, stanowiący
wtórą glówną silę przyrodzenia, nazwa-
ną skupiaiącą, niezatrzymany żadnemi
zawadami, gdyż stanowi zasadę dzialanią
] oddziatywania wszelkićy siły czynnć
w przedmiocie, wedlug tego, iak iest >,
czyli pod; silą rozszerzaiącą; powinien
bydź powszechny. Prawdziwą bowiem
iest rzeczą, że każde ciało ożywione,
-zdolae sprawić skutek, uczuwa działanie
ioddzialywanie dla sprawienia Wypad"
ku.

55. Plyn magnetyczny, czyli siła głó-
wna, przyciągaiąca w przyrodzeniu, od-
działywaiąc ciągle na silę rozszerzającą
(elektryczność), sprawuie odmiany w swo-
ich czynnościach przez mażćy albo więcey
swoiey mocy naprzeciw sile rozszerzaiącćy;
iednakże wtedy tylko, gdy pośrzednik
tych dwóch sił, cieplik, łączyie i wczyn-
ność wprowadza : w przeciwnym zaś ra-
zie, każdą z dwóch sił rzeczonych roz-
myka i uklada się do równowagi z.po-
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wietrzokręgiem, dla poddania się prawy
przyswoićnia.

34. A ponieważ widzimy: 19 że nie
masz czynności w przyrodzeniu, któraby
nie byla sprawiona przez silę rozszerzającą
iskupiaiącą zą pośrzednietwem cieplika:;
i 29 że czynność takowa iąko i rozmaite
onćy zmiarkowania, zależą jedynie od

mnieyszości lub większości iednćy siły ad
drugiey; przeto możemy rzec z pewnością:
że skutki sprawiąne przez magnetyzuią-
cych,. żadną miarą przypisać się nie mogą
rozpalonćy wyobraźni; ale rączey są wy-
padkiem sily przemagaiącey, która iest
plynem magnetycznym.

35. Sławyny doktor angielski Brown
przypusczaiąc tylko dwa rodzaie chorób
toiest stenzczne i astericzne, przewidzia
tę ważną, prawdę z wielką przenikliwo-
ścią: a iakokolwiek domysłowe zdawało
się bydź twierdzenie tego męża znako-
mitego; iednakże wszyscy biegli Fizycy
i Chemicy po ciągłych doświadczeniąch
w tóy mierze muszą uznać niewątpliwą
rzeczywistość tego podania.

30. Zważywszy doyrzale prawą przy-
rodzone wyżćy wskazane, nie podobna
wątpić, że sila magnetyczną zanadto po-
kryta ieszcze ciemną zasloną przesądów
niektórych uczonych, iest obdarzona od
przyrodzenia tómże dostoieństwem, cą

A plyn elektryczny. s
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37. Prawdy, którem wyłożył, pocho=
dzące z nieporuszonego układu przyrodze-
nia, stwierdzone nadto surowemi doświad-
czeniami, nie zostawuią żadney wątpli-
wości względem siły płynu magnetycznego,
iakokolwiek ona zdaie się bydź niezro-
żumianą w oczach tych, którzy przyzwy-
czaili się uważać wypadki ą nie przyro-
dzenie i przymioty sily sprawulącćy.

38. Żebyśmy się lepićy umocnili w po-
czątkach wyżey ustanowionych, pamię-
taymy iescze: że wszelka siła bądź w swo-
ićy własności rozszerzaiącćy, bądź ścią-
gaiącćy, przestrzega niezłomnie biegu prze-
pisanego porządkiem powszechnym rze-
czy, a oznaczonym swoią zaymznieyszo-
ścią, śrzodkiem 1 naywiększością.

39. Porządek takowy zawićra siedm
stopni, z których czwarty stąnowi śrzo-
dek. Ale ponieważ zawsze są dwie siły,
rozszerzaląca 1 ściągaląca, które składaią
działanie i oddziaływanie; sądzę zatóm za
rzecz potrzebną przytoczyć położenie tych
dwóch sił, iedney naprzeciwko drugićy.

40. REI p. że chcieliby-
stan stosunkowy siły ma-

gnetycznćy, wprawionćy w działanie przez
magnetyzulącego ,w porównaniu z oddzia-
|ywaniem magnetyzowanego, odiego nay-
maieyszości aż doiego naywiększości; był-
by on taki:
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41. Rozbieraiąc ściśley takowe postrze-

żenie, znaydziemy nieochybnie stan —
gnetyzuiącego i magnetyzowanego Ww sio
sunku , iak następiuue
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42. Im więcćy zastanawiać się będzie-
my nad pomienioną tablicą, przedstawuż
iącą z dokładnością stan stopniowany ma-
guetyzuiącego i magnetyzowanego; tym
więccy przekonamy się nieomylnie:
:. że plyn magnetyczny sam ieden tylko
sposobny test do zmiarkowaniasię przez
dzielność i natężenie woli magnetyzu*
iącego, a przez to bardzićy zbliżony do
istoty poięcia ludzkiego.

2. Że iedynym jest śrzodkiem, przez któż
ry magnetyzuiący sprawuie w przed-
miocie sztucznie sen czuwaliący (so0-
mnambulisme), przydumia wszystkie
zmysły iw czynność wprawuie iego
sposobności tumyslowe , duchowne i
bozkie, pokryte ciemną zaśloną powlo-

„ ki cielesnćy. ©
8. Ze przezeń tylko magnetyzuiący może

sprawić nadzwyczayne zjawienia w swo=
im przedmiocie, aż do nauczenia siebić
ż dokładnością i bez omyłki:
a) oorganizacyi ciała ludzkiegoiwszy-

stkichiego części niewiadomych oczóm na-=
szym w słanie żyjącym, iako 1 o rozmai-
tych silach, które tam przebywaią:

b) o wszystkich organach, przez które
one działają we wśzelakich związkach:

c) o wszystkich postaciach, w których
1 lak działają: sA

d) o rożmaitych wypadkach które
sprawulią:



15i

e) o wszystkich związkach w których
się znaydnią z przyczyną pierwotną, ro-

żumną i ze wszystkiemi duchami żywo-

tnemi organicznemi, które są podlegle 1

oznaczone: |
f) o porządku, którego te siły wzglę-

dne obowiązane są przestrzegać miezlo-*

mnie,
g) wewnętrznie co do przyniiotów

umyslowych, duchownych i boskich,
h) zewnętrznie co do przymiotów ma*

teryalpych 1 fizycznych,
i) we wszystkich częściach składalą=

cych NE,
k) ogół |czyli całość cudowney budo-

wy człowieka.
43. Nie ma potrzeby rozciągać się wię-

cćy nad użytecznością magnetyzmu: każ-
dy człowiek rostropny, sprawiedliwy 1
bez uprzedzenia, może to łacne przewi-
dywać. A chociaż poimnożone doświad-
czenia magnetyczie okazały rozmaitość
skutków magnetyzmu na przedmiocie
magnetyzowanym, które zależą tylko od
mocy 1 cnoty magnetyzuiącego , od dra-
żliwości osoby magnetyzowanćy, oraz od
dlugości czasu działania; iednakże oczy-
wiście ztąd wypada , że stopniowane
przeyście, nacechowane iest zjawieniami
wyłącznemi i niezaprzeczonćmi.

44. W przekonaniu, że nikt powątpi-

wać nie zdoła o tćy prawdzie, stwierdzonćy
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tanóstwem doświadczeń, wielokrotnie ppo=
wtórzonych przez mężów światłych i do-=
świadczonćy uczciwości, iakoto: sławnych
jekarzy , Reiła, Hufańda , Sprengela;
Schwietzera, itylu innych uczonych w ca
łóy Europie; starać się będę wysło-
wić ie wedlug porządku ustanowionego
w powyższcy tablicy: która ściśle wżięta
niczóm ianem nie jest, iedno porządkiem
samego przytodżenia* a tym sposobem
oswoić czytelnika z biegiem dzialania ma-
gnetyżuiącego i oddziaływania magnety-
żowanego przedmiotu.

- 45. Z tego względu odsyłam czytelni=
ka do rzeczonćy tablicy, która widocznie
wskazule: że

1) oddziaływanie magnetyzowa-1) działanie magnetyzuiącego za-
czynaląc się w pićrwszym sto-
pniu śwćy naymnieysżości,
dochodzi w czwartym do swe-
go śrzodka, dokónania czyn-
ności fizycznóy w czwartym
okręgu ; iedynie mogącćy na-
stąpić , i madaie cechę

4) drugiemu stopniowi swego
jrzeyścia, przeźż natężenie
woli: która maiąc własność
tniarkowania płynu magnety-
cznego, zlewa go na przed-
imiot, 1 sprawuie tym spo-
sobem początek widoczny
związku z osobą inagńetyżo-
waną,.

Ś) Wtrzecim stopniu magne-
tyzuiący czuiąc się więcey 0-
żywionym przez bodźce po-
wszechnie wińdome, posuwa
bardzićy swóy związek ku do-
skonałosci koniecznie potrze-

nego zaczynaiąc się w sió.
dmym stopniu swćy naywięk<
sżości, zstępuie do czwar-
tego swego śrzodka, doko-
nania oddziaływania fizyczne-
go, iedynie niogątego mieć
mieysce w czwartym okręgu;
i nadaie cechę

2) szóstemu stopniowi swego
prżeyścia; zstępuiąc przeź 0-
ciężałość 1 poddaiąc się znu-
żeniu następnie zwiększalą-
cemu się i oznaczaiącemu po-
czątek widoczny związku
zdziałanego pizeż płyn ma*
gnetyczny,„zmiarkowany na-
tężeniem  wołi imagnetyznuią*
cego.

3) Wogiąym stopniu przecho-
dżi do.mimowolnego uspienia
1 przytłumienia, a tak przya
chodzący związek ku dosko-
nełości wprowadza go „bnćy; który  
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Ń) jednakże nie iest widoczniel4) w czwartym stopniu w sćh
doskonałym, aż w czwartymi źwierzęcy doskonały; gdzie
stopniu , iako we śrzodku] zmysłowość iest zwyciężona,
działania magnetycznego ido-( a przedmiot zostaie w zupeł-
konania związku międży ma-| ney nieporuszoności, która 0=
gnetyzuliącym i ptzedmiotem.| kazuie Widocznie dokonanie

związku międży nim i mią-
gnuetyżuiącym.

U W AGm

Jużeśmy postrzegli, że w działańiu
imagnetyzuiącego „, i oddziaływaniu ma-
gnetyzowanego , porównanych wyżey,
śrzodek, którego obadwa dochodzą w 45%
stopniu, iest punktem stanowiącym zwią-
zek doskonały między osobą czyrną a
bierną. Wszystkie ziawienia, mogące mieć
mieysce od stopnia naymnieyszości aż do
śrzodka magnetyzuiącego, idąc w górę; i
od naywiększości aż do śrzodka magne-
tyzowanego idąc tv dół; zależą istotnie
od okręgu czwariego, a zatćm pirzeyśdź
nie mogą sił prosto tizyćznych. Dla tego
ziawienia przytaczane od stronników ma-
gnetyzmu w pierwszych trzech stanach,
są jedynie skutkami siły śrzodkowćy fi-
zycznćy, która przebywa w 4** okręgu,
czyli w czasie i przestrźeni.

A chociaż podzielono na sześć stopni
cały przechód magnetyzmu od początku
aż do zachwycenia; iednakże postrzeżenia
ściśle czynione; wedlug praw sprawdzo=
nych przez przyrodzenie, przekonywaią,
że w rzeczy samćy iest tylko ich cztery:
Ponieważ stopnie te odnoszą się do 4

MV; II, 1816. al
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okręgów, a zatćm i liczby ich przechodzić
nie mogą:

Zwróćmy teraz uwagę na zjawienia
trzech stopni iakie magnetyzuiący przy-
wodzą: zależą one zazwyczay na podwyż-
szeniu pulsu, oddechu, cieplika nad +- 28
stopni Rćaumura; czasami daie się czuć
zimno, bicie serca, konwulsye, ciężkość
w powiekach, ból w ramionach, w glowie,
w żołądku; a w ostatku traci się sluch,
powonienie, dotykanie przez sen prosto
zwierzęcy it. d. Lecz każdy dobry fizyk
zgodzi się, że ziawienia rzeczone i tyle
innych z tegoż rodzaiu, są tylko ziawie-
niami zupełnie fizycznćmi, które według
wiadomćy tablicy należą iedynie do 45
okręgu, iako sprawione w czasie i prze-
strzeni. Ale naywięcćy nam ztego wszyst=
kiego wiedzieć potrzeba: że w czwartym
stopnia związek wzaiemny posunięty iest
ku swćy doskonałości: że wladza ma*
gnetyzulącego staie się zupelna, a zmy-
słowość całkowicie przezwycięża się; oraz
że tu iest początek snu czuwaiącego.

46. Zważywszy doyrzale stan stopnio-
wany magnetyzulącego 1 rnagnetyzowa-

nego, od początku aż do związku ich do-
skonałego i wzajemnego; widocznie po-
strzegamy, że w tym stopniu wszystkie
skutki sprawione, są czysto fizyczne , a za-
tem, że każdy może ie wykonać za po-
mocą natężenia swóćy woli skierowaney.  
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Lecz winienem ostrzedz czytelnika; że
nie tak się rzecz ma w stopniu 57m, 05m
17", pomniąc bowiem na niewzruszo-
ne prawo przyrodzenia (27), że okrąg
umysłowy wyrnaga koniecznie możności
umysłowych, duchowny duchownych ,a
nakoniec okrąg boski możności boskich:
które tak rzadko przebywaią polączone
w człowieku pospolitym, atylko są udzia-
łem ludzi odznaczonych uczuciami wy-
sokiemi, których liczba, na niesczęście
ludzkości zanadto iet mala; stąd konie-
cznie wypada, że magnetyzuiący chcąc
posunąć swoie działanie nad czwarty sto-
pień, powinien mieć natężenie woli bar-
dziey wygórowane, skierowanie iey do
dobrego celu dzielnieysze, wierzenie w po=
moc naywyższą iako i ufność w swćy
mocy więcćy ożywione, a gorliwość po-
dwoioną, dla sprawienia, ile można, do=
brógo. Nie dziwuymy się przeto, że sty=
szymy tyle osób zaprzeczaiących nadzwy-
czaynym skutkóm magnetyzmu: przeko-
nani bowiem iesteśmy, że takowe osoby
zasadzaiąc swoie fałszywe rozumowania
na własnych doświadczeniach, które się
im nie udały; niczego więcćy nie dowodzą
przez to światu prawdziwie oświeconemu
1 bezprzesądnemu, iedno nmiepodobień=
stwo zdziałania skutków umyslowych;
duchownych i boskich, maiąc same tylka
sposobności zwierzęce. — A

11
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Przystąpmy teraz do postrzeżeń dzia*
lania magnetycznego
5) Działanie magnetyzuiącego
w piątym stopniu wynosi się
nad to wszystko , co iest źwie-
rzęce, czyli zupełnie fizyczne,
anatężenie iego woli i sposo-
bności umysłowych , miarkuie
siłę magnetyczną dla sprawie-
nia zjawień stosownych do
trzeciego okręgu w prze-
strzeni. ,

5) oddziaływanie

w 3" okręgu.
magnetyzo=

wanego w irzecim stopniu
obiawia się przez przeyście
ze snu źwierzęcego do sna
czuwalącego i nragnetycznego,
przez rozwiuienie zdolności
wewnętrznych umysłowych,
które stosownie do działania
magnetyzuiącego odpowiadaią
przyrodzeniu źrzeciego okrę* gu w przestrzeni:

UW AGA.

Postrzeżenia uczynione przez magne-
tyzuiących względem ziawień znanych
w 5. stopniu, nie przechodzą, ile się otóm
upewnić można , zdarzeń umysłowych. Tu
magnetyzuiący przyzywa swóy przedmiot
ze snu grubego zwierzęcego do życia umy-
slowego, pozbawiaiąc go zmysłów zewnę-
trznych. Tu rozwiia zmysł wewnętrzny
w przedmiocie,obeymuiący wszystkie roz-
siane czucia, widzenia, słyszenia : rozróżnia-
iący smak i powonienie , oraz zachowulący
sposobność chodzenia, gadania i wszystkich
innych zwyczaynych czynności , które
nie przechodzą obięcia zwyczynego. Nie
będę się rozciągał więcćy nad tem: gdyż
obszerne opisania tego wszystkiego, przez
prawdziwych stronników magnetyzmu po-
czynione, mogą zaspokoić zupełnie czy-
telnika, a mnie od tego uwolnić.

48. Zwróćmy teraz całą naszę uwagę
na działanie magnetyzuiącego i oddziały-
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im zwanie magnetyzowanego w 25m okręgu,
czyli w czasie;
6) magnetyzuiący w szóstym,6) magnetyzowany w drugim

stopniu swego działania, po- stopniu swego oddziaływania,
budzony przyczynami moral-| mocą płynu magnetycznego,
nemi (46), sprawuie oddzie-| który wychodzi z magnety-

lenie się płynu magnetyczne-| zuiącego, pod czas snu czu-

go aż do wprowadzenia przed-| waiącego, nabiera sposobno-

miotu w Stan iasnego widze-| ści używania organów du-

nia, który iest stosowny do] chownych, i rozwiia tę spo-

okręgu drugiego w czasie. sobność właściwą drugiemu
okręgowi w czasie.

U W A G 4.

Ponieważ cel moich uwag nie iest in-
ny, tylko przekonanie czytelnika o zgo-
dności nieodmienney skutków magnety-
zmu z prawami niezaprzeczenie spraw-
dzonemi przez przyrodzenie; pozostaie mi
zatóm okazać, że postrzeżenia czynione
w tym względzie przez magnetyzuiących,
wiary godnych, zupełnie się ze ścislą praw-
dą zgadzają w przyczynach i skutkach.
J)osyć mi iest powiedzieć, że wszystkie
zjawienia w 6" stopniu sprawione siłą
magnetyczną, należą. do zjawień ducho-

wnych, i tćm bardziey zadziwialą, że
w tym tylko stanie iasnego widzenia, czło-
wiek może one okazać. Uspiony w tym
stopniu nie zdaie się bydź więcey mie-
szkańcem tego świata: czuie się bydź od
"A odosobnionym, dla skupienia wszyst-
kich sił i uwagi na wnętrze swoie, iako
zjawienia wyłożone przez osoby zasłu-
guiące na wiarę, dowodzą niezaprzecze-
nie. Napróżnobym się rozciągał nad ie-
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mi wypadkami zadziwiaiącemi, które mnó-
stwo doświadczeń sprawdziło; powiem
tylko, że, moićm zdaniem , iest to praw-

dziwy stan człowieka duchownego, gdzie
sama duszą, wyniesiona nąd całą hizy-

czność , czuie wszystkie swe zdolności
podwyższone, i używa zupełnie sił du-
chownych, rozróżniaiących ią od źwierzę-
cości, do którey tak często bywa pogrą-
żona przez materyalistów. i

49. Pozostaie nam tylko ostatni sto-
pień naszey tablicy uważyć, toiest sen
czuwaliący magnetyczny, nazwany za-
chwyceniem. WW tym stopniu magnety-
zuiący dochodzi naywiększości swego dzia-
łania, a przedmiot naymnieyszości od-

dzialywania w 1” okręgu nie w czasie
i nie w przestrzeni.
7) magnetyzuiący w siódmym)j) magnetyzowany w pićrw-

 
stopniu dochodzi dokonanią
swego działania, które roz-
przestrzenia się nawet na czu-
cia zachwyconego przedmio-
tu, poddając go podległości
bezpośrzedniey  magnetyzu
jącego, którego natężenie woli
i skupienie nań uwagi, wy-
starcza do sprawienia naydzi-
wnieyszego przesilenia: co
tylko może mieć  mieysce
w pierwszym okręgu nie
w czasie i nie w przestrzeni.  

szym, stopniu, czyli w nay-
mnieyszości oddziaływania,
iest zachwycony i pochło-
niony w uczuciach bozkich,
tak, że widzi zmysłem we«
wnętrznym w jak naywięk-
szcy odległości. Cały iest du-
chem, i nie zna przeszłości i
rzyszłości: gdyż wszystko

iest dla niego teraznieyszo-
Ścią: okazuie podległość swę-
mu magnetyzuiącemu, i sku-
tki naybardzićy zadziwiaiące
4 pióćrwszym okręgu nie
w czasie 1 nie w przestrzeni.

U WAGA.

Teśli kiedykolwiek postrzeżenia ma-
gnetyzuijących, mogly zadadź cjos śmier-
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telny mniemaniu pospolitych filozofów;
to zapewne w 6% stopniu według nich,
a w 7%» wedlug tablicy wskazaney. Gdyż

przekonać tilozołów; że zmysły zewnę-

trzne mogą bydź z zupełnćy nieczynno-

ści, a zmysł wewnętrzny , dotąd nieokre-

ślony nawet dla samych magnetyzuią-
cych, może zdawać duszy rachunek

z przedmiotów i zjawień zewnętrznych,

bez pomocy pozornćy organu zewnę-

trznego; iest to samo, zdaie mi się, co wy-

wrócić z gruntu cały ich układ przyięty.

Wyznaię, że każdy czlowiek nieznalący

rzeczywistego układu przyrodzenia, mógl-

by tylko wierzyć na oślep, a nie bydź

rzekońanym o tćm: ale się spodziewam,

że ktokolwiek czytał pilnie i bez przesą-

du moie uwagi, a ściśle rozebrał rys wy-

łożonego układu; ten wcale imaczey poy-

mować będzie. Układ takowy nie iest

płodem rozegrzaney wyobraźni, ale po-

strzeżeń czynionych z naywiększą uwagą

przez lat 29, zasadzaiących się na wypad-

kach miewzruszonych samegoż przyro-

dzenia. Albowiem byłoby nieprzebaczo-

nćm, a nawet okrucieństwem, pogrążać

jescze świat ww mniemania zupełnie do-

wolne, kiedy i tak w nich iest pochło-

niony, że chyba z naywiększym trudem

i pracą Herkulesa może się z tego wy-

dobydź.
JE,
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Pozostaie mnie tylko dodadź, że kto-
by z czytelników chciał sądzić sprawie-
dliwie o tem, ca przeczytał, powinien za-
dadź sobie pracę w rozważnćm i ciągłóm
doczytaniu ninieyszego pisma, niezatrzy-
muliąc się poosobno nad częściami skła-
daiącemi 1 sczególami, wprzód nim nie o-
beymie harmonii i polączenia całości. W1-
nieaem tę radę czytelnikowi, nie z po-
wodu zebrania dla siebie pochwał, mogą
cych pochłebiać prożności i miłości wła-
sney,niezgadzaiącęy się zgoła ani z moim
wiekiem ani z moim sposobem myślenia;
łecz aby go spoufalić z temi głębokiemi
prawdami, co zawsze miały los smutny,
wymykać się z pod wzroku owych po-
strzegaczów, którzy iedynie mieli na ce-
lu ganić wszystko , a nie rozumować grun-
townie. W dowód tego może slużyć teo-
logiia, psychologiia, kosmologiiaifizyka,
ooo cztćry glówne umieiętno-

ści czterech rzeczonych okręgów, a któ-
re rzuciłyby zapewne na poięcie ludzkie,
nieskończenie większe świailo , gdyby
niektórzy uczeni nie ięli się onych wysta-
wiać iako budowy oddzielne, i niezależące
w niczćm od siebie. Są one w nayściśleyszćm
znaczeniu tłumaczami 4% okręgów, sta-
nowiących świat powszechny, a zatćm po-
winnyby iśdź za zasadąi prawami, na któ-
rych świat osnowany. A ponieważ prawdą
e

jest niezaprzeczona, że nie ma naymniey=



1061

szey rzeczy, któraby się znaydowwała odoso=
bnioną, inie należała do wielkiey calości;
owszem, że łańcuch nieprzerwany łączy
pierwszą przyczynę rozumną z naydro-
bnieyszym pyłkiem utworzonym; przeto
| wszystkie umieiętności, których świat
się uczy, powinny Koniecznie zostawać
w związku i harmonii doskonaley mięs
dzy sobą: albowiem przyrodzenie poka-
zule niezbicie, że, idąc za stosunkiem o0-
gólnym, iedna drugićy wzaiemnie służą
Zza osnowę. Z

Wielki układ przyrodzenia , przed-
miot moich uwag i prac przeż lat 29,
przy swoićm wyyściu na law, wystawą
w większćm iescze świetle tę prawdę nie-
zaprzeczoną, tudzież łacno przekona każ-
dego ścisłego bądacza przyrodzenia; że
kio tylko sądzi o częściach, ten w żaden
sposób nie sądzi o calości; i że chcąc są-
dzić dokladnie o wszystkich częściach, po-
trzeba znać calość w swey iedności bu-
downiczćy, a części iey składaiące we-
dług mieysca, które im taż iedność ną:
znaczą.

(Dalszy ciąg w następnym numerze)
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AVIADOMOSC O KAMIENIACH METEORYCZNYCH

w WILNIE MAIA D. 29 vw. s. SPADŁYCH.

Możnsy nadto było tyle iuż razy o ie-
doćy rozprawiać materyi, gdybym sobie
ściśleyszego iey nie zamierzał rozbioru.
N” 45 (Gazety Kuryiera Litewskiego r.
1815 Czerwca 5 d. v.s. obok krótkiego
i dorywczego meteorycznych w Wilnie
spadłych kamieni opisu, zapewni: iż
nam dokładnieyszą iescze o nich poda
wiadomość; mimo tego iednak oczekiwa=
nia nasze dotąd zaspokoione nie zostały:
albowiem, poźnieyszy wprawdzie, bo 30
czerwca v.s. tegoż roku, w N*: 6 Dzien-
nika ;Wileńskiego, bezimiennie pomie-
sczony Meteorologiczny zapis, prócz
lekkićy tylko o wspomnionych kamie-
niach wzmianki, niczego nas o nich nie u-
czy, tak dalece, iż materyią tę za nie-
rozstrzygnioną uważać można. Niżeli zaś
rzeczy tey'stosownieysze podlug moich po-
strzeżeń podam opisanit, zamiarem 1est
moim zastanowić się nieco nad dopićro
pomienionym Wileńskiego Dziennika ar-
tykułem , który nader ważne na przy-

-_szlość we względzie mineralogii kraiowćy
zawierałby materyały; gdyby znaczne
vy jey przedmiocie uchybienia, słusznćy
o prawdzie podania tego nie zrodziły wątpli:
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wości. Bezimienny zapisu Meteorologi-

cznego autor, hoynie poświęcił całą kar-

tę sczególowemu opisaniu wielu ówcza=

sowey burzy towarzyszących okoliczno-

ści, 1 nadto szkrupulatnemu rozbiorowi

gradu (1), o spadaniu zaś kamieni, tem

ważńem glębszego zastanowienia i potrze-

bnych wiadomości wymagaiącćm wyda-

rzeniu krótko j zbyt ogólnie tlumaczy się:

krótkość i ogólny tlumaczenia się sposób,

mało zhaczącćm piszącego byłby uchybie-

niem, gdyby cokolwiek więcćy autenty-

czności w tćm wszystkićm było. Zobacz-

my w sczególności całkowity tego [eno-

menu wywód, który się tak zaczyną:

„ W samćm Wilnie, nazalutrz po wyda-

„rzonćy burzy. toiest d. 5o Maia roze-

„Szła się pogloska, że z gradem wczoray-

„szym spadły meteoryczne kamienie, a

„, mianowicie na ulicy w części brukowa-

„ney etc.* Z tego iuż wstępu widać o=

 

(1) Godny uwagi i meteorologicznego zapisu iest grad oko-

ło połowy Czerwca r. 1815 Y. s. w Powiecie Rohaczew-

skim spadły: wielkość iego, wedle świadectw poważnych

i wiary godnych tego powiatu obywateli, obiętości ku-

rzego a czasem i gęsiego iaia dorównywaiąca, szkody

zaś, iakie w rozległości blizko sta wiorst ząymuiącćy ,

mianowicie w dabrach Xiążęcią Pązyny; W zasiewach,

budowach. domowym dobytku 1t. d. poczynił, są nad+

zwyczaynei niewyrachowane Na drzewach i drewnia-

nych gmąchach na wzór siekierowych zarębów głęboko

Pooao wcięcia, długo przypominać będą równie o-

ropńe dla obywateli tego powtórnego w tym powięcię

wydarzenia, skutki, które, od 1805 roku żywo 1esczę

aż dotąd tkwią w jch pamięgi.
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czywiście, iż spadanie kamieni ma autor
za pogłoskę, którey uroienia niżey, iak zo-
baczymy, dowieśdź usiłuie; nie wiem ie-
dnąk| za co obok tego twierdzi, iż „ka-
„mienie te sezególniey między Zydami
„„w wysokiey cenie: bo po 40 groszy a
„nawet i po 4 ruble przedawano.* Praw-
dziwie trudno iest wątpliwość autora z je-
o pogodzić twierdzeniem. Cóżkolwiek
ądź, nie popiera iednak autor slormowa-

ney onich pogłoski, owszem na iey obalenie
takie przywodzi dowody „ale w ninieyszćm
„zdarzeniu pilnieysze rozważenie wszyst-
„kich o tóćm pogłosek iopowiadań, a nade-
„ wszystko dokładne rozpoznanie kamieni
„za meteoryczne pokazywanych (czemu
„nieprzedawanych?) nie daly dostrzedz
„ naymnieyszego śladu bytności u nas tego
„ fenomenu,anitowarzyszących iemu oko-
„»liczności. *« Wszystko to iest bardzo do-
brze: szkoda tylko, iż autor nie raczył nas
upewnić, kto tak pilnie rozważał wszyst-
kie o tćm pogłoski i opowiadania, z któ-
rych nam iednak ani iedney udzielić nie
„chciał? kto tak nadewszystka dokładne
za meteoryczne pokazywanych kamieni
uczynił rozpoznanie?Nie wiem za co podo-
bało się autorowi z tego zrobić taiemnicę,
tak właśnie, iak gdyby Uniwersytetowi
naszemu zupełnie iuż na Schererach (2)

zbywało. i
M (2) Professor Scherer w Petersburgu, analizował kamie-
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Że „nie daly dostrzedz naymnieysze=
„go śladu bytności u nas tego fenomenu.

znakiem iest, 1ż patrzący nigdy kamieni

meteorycznych nie widzial: bo w tym ra=

zie przy pomocy samego tylko od kata=

rowych afekcyy wolnego nosa, bez wzro*

ku nawet obeyśdźby się można: tyle bo=

wiem na powierzchni meteorycznych ka-

mieni, o których mowa, prochowy albo

raczćy siarkowy dawał się czuć zapach;

iż prości i takowych kamieni nigdy nie-

widzący ludzie, złatwością ie od pospoli-

tych oddzielać potrafili. "Twierdzenie zaś

„ani towarzyszących iemu okoliczności *

mimowolne do autora każe zrobić żapy-

tanie, iakichże autor wymaga okoliczno-

ści odmiennieyszych od tych, iakie sam

tak obszernie na dwóch stronach swoiego
artykułu opisal? Alboż okoliczności przezeń

na kartach 592 i 593, N”* 6 Dzien. W ileń.

wymienione, nie są podobne tym,iakie z:

ST". Amans wliście do Prof. Pictet (5) o no-

wóm uranolitów spadnieniu wypisal?
Z podziwieniem zapytute autor„dóyśdź

„nawet nie można coby do powszechniey-

„szóy o tćm pogloski mogło dadź powód?

Na Lo zapytanie własnaż autora odpo-

powiedź „chyba to, że po burzy znala-

 /

nie meteoryczne przed kilką laty w Smoleńsku spa-

dłe.

(3) Zobacz Bibliotegne Britaniqne T. 57 N? 450 karta 80
r. 1814. List t, r. a2 Wrzes. pisany:
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„zły się w wielu mieyscach ha ulicach td
„, kamienie,których tam pierwcy nie bylo”
iestże dostateczną usprawiedliwić powód
do tak powszechnóy o spadnienia kamieni
powieści; kiedy sam nawet autor prze-
eiwko nićy tak mocno w te słowa mówi:
„„ ależ w położeniu miasta między górami
„i przy spadzistości wszystkich prawie
„ tlic naszych, porywanć od gwaltowniey-
„szych powodzi kamienie często zdarza
„Się widzieć* ww samćy istocie, trudno
jest poiąć iak to; co tak często zdaniem
autora było widzianć, staćby się mogło
powodem do tak powsżechnćy powieści
o tćm niezwyczaynćm u nas wydarzeniu;
o którćm, nie wiem czy pospólstwo nasze
słyszeć kiedy moglo. Dziwi się autor,
iż dóyśdź nie można, co było powodem do
zformowania powszechnieyszey o tćm po-
wieści: w kimże nie sprawi większego
iescze podziwienia to, iż autor między
pospolite u nas kamienie policzył spaty
wapienić, a mianowicie iaspisy czarnć, tak
w przyrodzeniu rzadkie, które się całkiem
w okolicach naszych nie znayduią. Może
to były kamienie meteorycznć, tylko nie-
dowiarstwo w jaspisy ie przemieniło.
Więcćy iescze powiada autor, bo całkiem
nowć przez się zapewne poczynionć przy-
wodzi postrzeżenia, i tak: „granity , spaty
„1 kamienie wapienne, maiącć powłokę

„czarną lub szarą, a przepalonć: w wićl-
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kim ogniu szklistą *. Przyznam się , że
granitów, a tćóm bardzićy spatów i kamie-

ni wapiennych z powloką czarną nie wi-
działem, owszem doskonale czarnć mi-

neraly, iakiemi są p. bazalty, 'Fwardo-

cyniec (Zinstein), kamień  probierski +

.L d. przez otarcie nayczęścićy szarawą

lub białawą przyymuią powłokę: dla cze-

goż granity zwyczaynie z bialego lub czer-

wonego połwiku (Feldspath), kwarcu i

białawćy często miki zlożonć, czarną mia-

łyby przywdziewać odzież? prawda, iż

między pospolitćmi u nas są z czarnóćm

pokryciem kamienie; lecz te, będąc gryn-

szteinami, hornblendą, krzemieniami, lup=

kami krzemiennćmi i t. d. nie mogą się

nazywać granitami. Pow/óre, twierdzi

autor, że „, granity, spaty i kamienie wa-

„pienne w wielkim ogniu przepałonć

„„szklistą biorą powlokę* zdarzyło mi się

nieiednokrotnie widzieć mnóstwo w na-

tężonym ogniu przepalonych granitów;

te iednak nie miały powłoki szklistćy, a

zmoczonć wszystkie rozsypywały się na

żwir czyli żarstwę, skąd Zarsiwieniec

dawnć polskie granitów pochodzi nazwi-

sko. Poźrzecie, spaty i kamienie wapien-

ne, iednegoż będące przyrodzenia, w wiel-

kim przepalonć ogniu szklem się nie o-

blekaią, a zmoczonć na wapno białe, mą-

czaste, mularskićm zwanć, rozsypuią się.

Nie wiem dla czegoby w tćm iednćm zda-
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tzeniu własności swoie odmienić miały?
prawda,że granity, ieśli tylko razem z wa-
pnóm przepalonć będą, mogą czasem
szklistą na się przyymować powłokę; lecz
autor o tćm zdarżeńiu przepomniał, i
do wszystkich ogólnie granilów, spatów

_1 kamieni wapiennych twierdzenie stwoie
rozciągnął. Nakohiec autor, iakby nie-
moc opisania swego czuiąc, po dokła=
dnieysze w tćy mierze obiaśnienie odsyła
czytelników do 1. 'FTomii Dziennika Wi-
leńskiego 18050 roku, i w nim dostate-
cznieyszą iescze o nich żapowiada wiado-
mość: łabo dopiero wspomnionego Dzien-
nika artykuł nie ies: nam niewiadomy;
z miłą iednak do żądania atitora przychy-
limy się ochotą, ieśli tylko ze swoiey także
strony aiitor przyrzec zechce, że i sam
także dokładnieyszych na raz drugi w po-
dobnćy matery! zasięgać będzie wiado=
mości, pierwey niżeli nam ich udzielić
raczy. | Sakai ;

Że spadły w Wilnie tneteoiycznć kas
mienie, wątpić zdaie się niemożna: prócz
upowszechnionćy botviem tu o nich po=
głoski, świadectwami mieszkańców Wil-
na itwierdzonćy;mówi ieszcze za niemi
to następuiące z tychże kamieni zdięte ory=
ktognostycznć opisanie:koloć powierzchni
doskonale czarny, imassy rozmaitćy wiel-
kości, zaokrąglonć , nierówne, częścią
chropawe a częścią gladkić, tępo lub os
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stró kątowatć, siarką wonieiącć , w odła-
mie nierównć,drobno ziarniste, szarawo
lub czerwonawo brunatnć, wyraźnie me-
tallicznemii żóltawo polyskliwemi ozna*
czonć, a co naywiększa skorupiastą w je=
dnych ciemnobrunatną, w drugich blę-
kiinawą, wszystkim, ile tylko widzieć mo=
glem, meieorycznym kamieniom wspólną
powloką opasanć i wewnątrz metallicz=
nym niby przy niey paskiem oznaczonć,
do granitów zewnątrz i wewnątrz stro=
kato bialychi gneisów niepodobnć, od
grynszteinów mianowicie poznieyszćy £or*
macyi, do którychby iescze cokolwiek
przystępować mogły, różnć, do mass zaś
meteorycznych osobliwie kolo Bialey
Cerkwi, tudzież w wielu mieyscach Nor- -
mandyi spadlych, przybliżatące się: iedna
z naypięknieyszych mass Normandzkich,
kilkanaście funtów ważąca,nie tylko wspo-
mnienia, leczi ciekawości godna iest ta,
która dzisiay zdobi rzadką w naszym
kraiu,aw osobliwości mineralogiczne bo-
gatą kollekcyąJencrała- Kossakowskiego,
który wielu ciekawym i nauczyć się
czegoś pragnącym zawsze łaskawie we
wszelkich sczególach pokazywać ią raczy.
„Na udowodnienie moiego za tćm wy-

darzeniem mniemania, przywodzę tu świa-
dectwa i wyznania mieszkańtów przed-
mieścia ostregokońca miasta Wilaa,w cza=
sie sledztwa przez niżóy do niego podpie

MV. IL. a846: 12
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sane osoby uczynionego zebranć, a te są
następulącć. i

1. Mikołay Paszkiewicz chirurg, ma-
iący lat 27, widzial spadaiącć z gradem
kamienie czarać, i one gorące zbierał.

2. Szlachcianka Praxeda Paszkiewi-
ezowa, maiąca lat 50, znalazla na swym.

dziedzińcu po wypadnieniu gradu, kilka
gorących kamieni, dochodzących do wiel-
kości kurzego iaia, a którć miały zapach
spalonego prochu. |

3. Starozakonny Szmuyło Leybowicz,
maiący lat 56, widział przynoszonć sobie
przez domowników z ulicy kamyki czarne,
gorącć, smierdzącć prochem.

4. Obywatelka Budrewiczowa, maiąca
łat 45, po wypadnieniu gradu, znaydo-
wała na swoim dziedzińcu kamyki go-

rącć , czarnć na powierzchni a w zła-

maniu szarawć, którć czerniąc palce wy-
dawały zapach do spalonego prochu po-
dobny. | > |

5. Maryanna Terassewiczowa Szlach-
cianka, lat 5o maiąca , ze wszystkiemi stvo-
iemi domownikami, po wypadnieniugra-
du znaydowała na swym dziedzińcu ka-
mienie czarne, gorącć, siarką oddaiącć,i

widziała w znacznćy ilości przez żołnić-
rzy na kwaterze stoiących z ulicy uzbie-
ranć. | i

6. Jan Krzewiński obywatel, lat 56
maiący, widział zaraz po burzy przyno-
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$zonć przez mieszkańców czarnć i pros
chem smierdzącć kamienie.
. 4. Starożakonny Mowsza Ayzikowicz,
liczący sobie lat około 50, gorącć z gra-
dem spadie kamienie zbierał na swoim
dziedzińcu i na ulicy. za

8. Wszyscy różnćgo stahu; wieku;
plci i wyznania mieszkańcy przedmieścia
ostiregokońca 1ednogłośnie poświadczają:
iż kamienie gorącć razem z gradeni spadły,
poczyńaiąc od domu Budrewiczowćy aż
do ostróy bramy: że powierzchnia ich
iest czarna, prochem spalonym ćżyli siat=
ką smierdząca: że zaraż po burzy licznie
zgromadzonć; tak z miesczan, żolnierzy
iako też i Zydów złożone pospólstwo ; ka-.
mienie takowć w znaczney ilości wy-
padle zbierało: że naywiększa cćzęśćonych
dia nieslychanćy i nigdy w tey stronie
miasta niedoświadczoney powodzi, która
ulicę ostregokońca w rżecznć koryto zaś.
mieniła; przez ostrą bramę do miasta
uniesiona została. Ray E

g. W domach pertych dachówką,
a mianowicie w domu Krżewińskiego;
Sokołowskiego; Malewskiego; Paszkie-
wicza , 'Terassewicza ;, Sluckiego 1 t. d.
wiele dachówek znayduie się pobitych;
kiedy w dalszćy części tegoż przedmieścia,
gdzie grad równie wielki i obfity padal,
wszędzie dachówki są całe. |

_'Takoweć śledztwo, którego iedeń
14:7-



exemplarz po rossyysku do Ministerium
Policyi poslany będzie, a drugi zostanie
w aktach mieyskich, przez nas niżćy pod-
pisanych, na dniu wczorayszym prawnie
i urzędownie na przedm. ostrymkońcu
"uczynione zostalo. _Roku 1815 dnia 4
Jumi v.s. Wilno. Dworu IEGO. IMPERA-
TORSKIEY MOŚCI Kamer-Junker Jgnacy.
Lachnicki. Jan Kamiński M. G. W. Radny.
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DOMYSŁY NAD MNIEMANIEM U DAWNYCH O WY.

ZIEWACH IESTESTW ZWIERZĘCYCH.

4
 

„; Le vrai peut quelquefois n*ćtre pas vraisemblablę.7
BoiLkav.

oai -
Roo

OreDząc nayodlegleyszą starożytność, tak
w rozrzuconych monumentach dawnych
Egipcyan i Rzymian (4), iako i w pi-
smach od zagłady dochowanych; postrze-
gamy obok ciąglego a wrodzonego usilo-

 

(4) Tomasz Reinesius, którego pisma mogą bydź uważane
za dopełnienie tzieł Grutrra, wiele podobnych pomni-
ków przytacza. Uczony Delechamp, komentator Pliniu-
sza (im notis ad L. VII. e. Plinii natural. his.) wspa-
mina o następującym Rzymskim grobowcu.

1. CLODIUS HIRPANUS
vixit annos CLV. dies V.
Puerorum halitu refocillatus

et educatus.
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wania o przedłużenie życia, i to zadzi-

wiaiące mniemanie, że iestestwa źwie-

rzęce wywieraią na się wzaiemną czyn-

ność, i sile życia w przypadku iey osła-

bienia dzielność nadaią nową. Że czło-

wiek będąc naczelnym rzędem tworów

źwierzęcych i organicznych, równie iaki

one działa naindiwidua wlasnego rodzaru,

gasnące ich życie roznieca, lub przyczy-

ny chorób wytępia.
W następnych wiekach z odrodzeniem

się nauk na rozwalinach dawnego Rzy-

mu, spotykamy się z tćmże samćm mnie-

maniem; lubo wprawdzie skażonćm bay-

kami wschodniemi, od Arabów do Euro-

py przyniesiońemi, Duch niewiadomo-

ści upoważniał one tak dalece, że owo-

cześni iuż życie zaledwie ograniczone, a

niekiedy i nieśmiertelność obiecywali. Stąd

owe baieczne podania ,o cudownym Ar-

tephiuszu, który, wynalezionym magne-

sem, duchy żywotne uczniów swoich

przyciągał, i dziesięć wieków przeżył. Lub

o Flamelu o którego zeyściu iescze za

Ludwika XIV we Francyi powątpiwa-

no (5), Lecz w pośrzód tych nadzwy-

czaynych wieści, iednostayny się pomysł

starożytności okazuie. luż w wieku trzy-
 

(5) Ktoby się chcia) obęznać z historyią życia Artephiusza

- znaydzie onę w4tey xiędze Theatrum chemicum , lub

w pićrwszey wielkiego zbioru Mangetusa. Zycie Flamela

w piśmie Z7ćsor des Recherches et antiquitćs Gauloi-

ses, reduites en ordre alphabćtique et enrichi de
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nastym sławny mnich RogerBakonwxię-
dze I). prolongatione vitae przypisaney
Papieżowi Mikołaiowi IV w stylu zawi-
klanym, a wiekowi właściwym: mówi
o lekarstwie rozniecaiącćóm gasnące ciepło
przyrodzone, a iakowe wypływa ze wnę-
trzności szlachetnego źwierzęcią. „,Lekar-
„stwo to (slowa są autora) podohne iest
„do samey młodości, i temperatury u-
„miarkowaney; obiawia się w ludziach
„zewnętrznie kolorem lica rumianym,
„włosem iasnym, fizyonomiią wesolą, i
,, uprzedzaiącą spokoynością, i snami przy-
„iemnemi: wtenczas, ąnadewszytko przy
„ukróceniu; żądz, wyziewy onego są łą-
„godne 1 umiarkowane: równie dobro-
» czynne dla tych, którzy niemi oddychaią;
„lako i dla zrzódła zkąd pochodzą. Stąd
„wynika, że lękarstwo to będąc ze swo-
„»iey własności umiarkowane, również
„, umiarkowanym sposobem działa na przy-
„ wrócenie ciepła pierwotnego, i tyle tyl-
„ ko lest skutecznć, ile z czystego wypły-
„wa początku. Albowiem choroby , i
„zdrowie iednego individuum, mogą się
„udzielić całemu rodzaiowi ludzkiemu:

 

beaucoup d'origines, depitaphes et autres choses ra-
res et curieuses; comme aussi de beaucoup ue mots
de la ap eryaK ou Theutofranque Paris 1565
in 42 i daley obacz: Voyage de Paul Lucas fait par
oto du Roi dans la Grece. Amsterdam 1714 in 12.
2 poł. .
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„iako i choroba iednego źwierzęcia może
„Się szerżyć między tymże samym gatun-
„kiem, rzadko dosięgaiąc czlowieka. Cóż

nam innego wyobraża lekarstwo Bakona,
ieżeli nie młodzieńca w samey porze wio-
sny i zdrowia, którego silne wyziewy od-

żywiaią skutecznie gasnącą starość, lub

zatamowane funkcyie animalne? Opinia
ta iescze przed Bakonem była historyią

owoczesney nauki lekarskiey: a ścigaląc,

że tak rzekę, postęp wieków, aż do nas

doszla. W tym celu zgromadzone towa-
rzystwa upowszechniały ią w caley Euro-
pie: i kiedy bracia róży i krzyża (rose-
croix) około siedmnastego wieku szerzyli
swoię naukę w Hollandyi, i Niemczech
północnych (6); "Towarzystwo znaiome

pod nazwiskiem Salcida dores, albo Salu-

dadores w Hiszpanii zawiązane, przenio-
sło ią aż za ocean Atlantycki (7). U nas

w Polsce lubo nie można z dokładnością
wskazać epoki, w którey poczęla bydź

 

(6) Czytay dzieło Piotra Moreniusza , Arcana totius na-

turae secretissima, nec acienus unquam detecta , Ć

Collegio Rosiano in 'lucem producta. Opera Petri

Morenii, in 24. Lugderni Batayorum anno 1650.

(7) Według świadectwa Don Antonio de Solis w historył

o zawoiowaniu Mexyku, lan Catalan przełożony towa-

rzystwa Saludadores, i zgromadzenie bez użycia żadnych

innych leków , samóm tylko dotykaniemalbo raczey na-

cieraniem skaleczonych członków, z odziwieniem całe-

go woyska leczyli rannych żołnierzy iszpańskich. - .

"Toż samo można powiedzieć o naszych wieśniakach, którzy

og sposobem nayupartsze, a nickiedy zastarzałe choroby

eczą.
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znaiomią, dziś widocznie u pospólstwa
ustnóm podaniem zachowana, w niektó-
rych familiiach wyłącznie przebywa: i
w przeszłym wieku za czarodzieystwo-
wzięta, nie raz stala się powodem do dzi-
wacznych a okrutnych wyroków po są-
downictwach Magdeburskich. Zdaie się
nawet, że nie tylko samey Europie, lecz
i ludom Azyatyckim byla wspólna. A ie-
żeli mamy wierzyć lezuicie Martini w Chi-
nach dwiema tysiącami ląt przed naszą
erą pospolitą; taiemniczą byla umieiętno-
ścią towarzystwa pod imieniem Eschraki
znanego,

[ak powszechne i upoważnione mnie-
manie, ściągnęlo na siebie uwagę przy-
iaciól nauk; kiedy wzrost umieiętności
"okazal im, że z łona przesądu i blędów,
nie iuż sczególne wynalazki, ale cale nie-
kiedy teorye naukowe powstały. Iakoż
Mesmer przebiegaiąc tę przestrzeń prawd,
ciemnością wieku przysłonionych, rozpa-
trywał się w tćy budowie starożytney
opinii, godząc onę z dzisieyszym stanem
wiadomości fizycznych. Dociekaiąc on
własności rozmaitych sekrecyy źwierzę-
cych, obok znanych iuż pierwiastków,
dostrzegł bytności nowego plynu, który
się sczególniey tworzy i zbiera w czlo-
wieku, i za iego pośrzednictwem może
bydź udzielany iestestwóm źwierzęcym
i organicznym. Płyn takowy pod nazwi=
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skiem Magnetyzmu źwierzęcego znaiomy,
iest wedlug niego iedną z nayglówniey-
szych zasad, na których polega cala bu-
dowa organiczną: od iego bowiem ruchu
lub spoczynku, życie i śmierć czlowieka
zależy. |

Nie iest moim zamiarem opisać wSzy-
stkie własności Magnetyzmu źwierzęce-

go, tyle iuż wyszło pism onauce Mesmera
1 tylu czytelników z oną obeznanych, iż

wszelkie powtórzenie byłoby nie użyte-
czne: a ci, którzy żadnćy w tym wzglę-
dzie nie zasiągnęli wiadomości, niech się:
uńdadzą do ważnieyszych nad wszelkie pi-
sma własnych doświadczeń i postrzeżeń.
Zachowuiąc ściśle sposób magnetyzowa=
nia, opisany w Pamiętniku Warszawskim

N. 13 na karcie 21, my zważmy raczey
czyli płyn: magnetyczny nie iest lekar-
stwem Bakona, wypływaiącym ze wnę-
trzności szlachetnego źwierzęcia, i wytlu-

maczeniem stąrożyinego mniemania 0 wy-
ziewach iestestw źwierzęcych i organi-
cznych. | |

Wszystkie iestestwya źwierzęce I orga:

niczne plywaią, że tak rzekę, w plynie

magnetycznym. Albowiem każde indivi-
duum ten płyn wyrabia i wyrzuca,'przez
co tworzy okolo siebie rzadszą lub gęst-

szą atmosferę, w miarę obfitości płynu,
a większego lub mnieyszego skupienia.

A że Magnetyzm źwierzęcy iest z rodzalu

3 =
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lynów nadlotnych, dążąc do równowag,,
wszystkie te atmosłery indywidualne po-

łącza, i całą przestrzeń kuli ziemskiey

oblewa; dla tego nazwanyzostał przez
Mesmera płynem powszechnym. Ile razy
zatóm w człowieku, lubiakićmkolwiek ie-

stestwie organicznóm, krążenie i wyra-
bianie się plynu magnetycznego niczem

nie iest przerwane ; czlowiek , lub iestestwo

takowe, są w rzetelnym stanie zdrowia.

Ale kiedy narzędzia wyrabiaiące płyn ma-

gnetyczny nadwerężone zostaną; musi na-

stąpić powolnieyszy utwor i krążenie te-

go plynu, co nazwać można stanem cho-
roby. W takowym przypadku rozrza-

dzenie się atmosfery około chorego indi-

viduum, przerywa równowagę plynu ma-

gnetycznego rozlanego między nim a cia-
iami otaczaiącemi, i działanie właściwego

tym cialom płynu na straconą równowa-

gę pobudza. _Ztąd ruch gwałtownieyszy

nastąpić musi: a wywarta czynność na

pobudzenie narzędzii przywrócenie ró-
wnowagi, zwycięża częstokroć mniey po-

tężne zawady, i krążenie płynu ułatwia.
'Ten' fenomen zdaie się właściwie tluma-

czyć to przesilenie się chorobowe „w któ-

rych cierpiący bez pośrzednictwa lekarstw
do zdrowia przychodzi: a co my pospo-
licie pod nazwiskiem ogólnćm naturze:
przypisuiemy. Częściey się iednak zda-
rza, że przyczyny tamuiące krążenie pły-
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nu magnetycznego nadto są uparte, a ie-
dnosiayne i w miarę ginącey równowagi
postępne parcie płynu magnetycznego state
się niedostateczne. Witenczas trzeba
mu nadadź większe skupienie i popęd, aby
mógł działać skuteczniey. Co tym rychley
i pewniey nastąpi, im obficiey i silniey
plyn magnetyczny wyrzucony będzie.
A ponieważ wiemy z poprzedniczey nauki:
że sam tylko człowiek uposażony iest zdol-
nością skupienia i kierowania płynem
magnetycznym; ten zatóm, który iest sil-
ny lzdrowy, posiada koniecznie więk-.
szą siłę magnetyczną, i skuteczniey na
straconą równowagę działa. Lecz iak sko-
ro ta przywróconą zostanie, czynność ply-
nu magnetycznego staie się oboiętną 1
przelotną; a indiyvidiuum magnetyzowa-

"me doświadczy tylko przyspieszonego ru-
chu płynu magnetycznego przez onego
wpływ i odpływ sprawiony. I dla tego
Magnetyzm źwierzęcy nigdy nie okazal
się bydź szkodliwym, a magnetyzowa-
ne osoby zdrowe, zaledwie lekkiego do-
świadczaią drażnienia. Tu stę nie zaprze-
czona okazuie styczność między Magne-
tyzmem źwierzęcym Mesmera, a dobro-

| czynnemi ciał ludzkich wyziewami da-
'swnych. Iednostayne albowiem posiadaią
własności, wspólnie się w człowieku ro-

„dzą, tymże samym kształtem udzielaią, i

nigdy szkodliwych nię okazuią skutków,
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Któż teraz zaprzeczy, że te wyziewy są
rzetelnie płynem magnetycznym?

Nauka zatóm Mesmera nie iest nową:

postrzegamy ią z początkiem znaiomszych

dziciów, iako natchnienie instynktu tego
przewodnika pierwotnych kroków rodu
ludzkiego. Następne pokolenia zbierały
materyiał z doświadczeń , które wynala-
zek Magnetyzmu źwierzęcego w porzą-
dny układ szykuie. Dziś iuż nie można
powątpiwać o bytności tego działaczaprzy-
rodzenia: mnóstwo bowiem doświadczeń,
zaledwie nie w całey Europie poczynio-
nych, na karb omamienia rachować nie-
podobna. A zapisane w rocznikach dzie-
łów magnetycznych imiona znanych ko-
rzystnie w zawodzie naukowym: mężów,
nadaią niezwyciężoną rzetelności cechę.;

Lecz zżalem wyznać potrzeba,że nau-
ka Magnetyzmu źwierzęcego nie iest w tym
stopniu doyrzałości, którą się inne nauki
fizyczne zdobią. 'Teoryie PP. Mesmera
i Spirytualistów, nie wiem czy są dosyć

"iasne1 dowiedzione; odstąpmy przeto na
czas nieiaki od wszelkich wykładów, a
udaymy się drogą doświadczeń , która nam
nie omylnie wskaże co w nićy lest rze-
telnć, a eo przesadzone. Nauka, która
się większą użytecznością zaleca, grunto-
wuiey poznana bydź powinna: a cóż może
bydź pożytecznieyszego nad badanie hi-
śtoryi instynktu człowieka i dociekanie
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śrzodków ochraniaiących, które baczne
przyrodzenie prawiezawsze obok źrzódla
dolegliwości umiescza. W tym względzie
marzenia nawet nie są bezowocne, kształ=

cą one rozmaite gałęzie umieiętności, któ=

re potóm prawdziwy geniusz w zupelno-
ści ogarnia i wykłada. Prawda, że pierw-
szy krok w nowych odkryciach iest try-
dny i niebezpieczny: lecz gdyby New-
ton i Kopernik dali się odstrasżyć; ply-
walibyśmy może dotąd w atomach kru-
czkowatych, lub w chaosie świata Pto-
lemeuszowego. |

ALEXANDER ŁOPACINSKI.

<ożóh

 
"
ananaa——— - 

UWAGI NAD ROZSZERZONEM NARZEKANIEM NĄ
WAKCYNĘ.
iwwinineK

lnsr to bez oboiętnośi w tczonym

świecie dowiedziono, że Wakcyna od
 naturalnćy ospy ochrania: a upowsze-
chniaiące: doświadczenia w naszym kralu,
o tóy prawdzie samo nawet pospólstwo
przekonały. Pomimo iednak taką wi-
doczność są mieysca, w których narze-
kaią, że po odbytćy Wakcynie osoby
niektóre miały naturalną śmiertelną ospę;

a inne zaś obcym uległy chorobom. "Ten
okrzyk na mylnćm mniemaniu utworzony,
w wielu okolicach stał się powszechnym
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,ł tamuie rozszerzenie się tego dobroczyri=
nego wynalazku, który tysiące ludzi kale-
ctwu lub nieuchronnćy śmierci wydziera.
"Tak faiszywe wieści szkodliwe staią się.
„ogólowi; każdego więc przyiaciela ludz-
kości iest powinnością onym zapobiegać.
W tym celu podaię:dóo powszechnćy wia=
dęmości ciąg moich własnych doświadczćń
i postrzeżeń od epoki ziawienia się Wa=
kcyny w Litwie aż do dzisieyszego czasu.

Blisko dwóch tysięcy różnego wieku
i płci wakcynowałem osób, żadnego iednak
nie mialem zdarzenia; gdyby albo natu=
ralnóy ospy po waktynie doświadczył,
lub iakowym innym uległy chorobom.
_Jednakowe przyczyny, iednakoweż skutki
rodzą: ieśliby więć przypuścić, że po od.
bytćy wakcynie noże potvrócić naturalna
ospa lub inne mogą nastąpić choroby;
tegoż iia ńa moich wakcynowanych mu-
sialbym koniecznie doświadczyć: lecz gdy
się przeciwnie siało, zapewne inne muszą
bydź przyczyny, których szukać potrzeba.
Rozumiem, że niepilność, lenistwo 1 nie=
baczność wakcynuiących,naywięcćy się.
przylożyly do tego niesprawiedliwego na-
rzekania. Nim zaś mego rozumienia wy-
iaśnię pobudki, winienem wprzód moie
obeyście się przy wakcynowaniu opisać.

A naprzód: czyniłem niewielkie zacię-
cia po iednóm na każdym ręku: powtóre,

„ nigdym z jednćy osoby nie przyszczepiał
l
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więcćy iak dwóm lub trzem osobom, 1to

w miarę obfitości materyi: potrzecie, pil-
nowaiem iak nayściśley charakterów od-
bywaiącćy się wakcyny w dniach 5,8, 11,
15. W pićrwszych latach szczepienia do-
strzegałem, że lubo tąż samą materyą,

z różnych iednak osob braną, szczepem:
niektóre z nich nie miały zupelnie nale-
żnych Wakcynie charakterów, podobień-

stwo iednak onych okazuiąc; odsczepia-
łem więc na nowo, a skutek przekonał,

że mieli falszywą Wakcynę, bo się po-

wtórnie przyjęła z należytemi charakie-
rami. To postrzeżenie nakazywało mi
szukać koniecznie przyczyny tych wy-
darzeń.

Odległość pomieszkań naszych od mia- ,

sta Wilna, czyni trudne, kosztowne
i nie zawsze pewne sprowadzenie Wa-
kcyny; dla tego ilćm razy ią sprowadzał
i zaymowałem się wakcynowanieim, s4-

siedni włościanie o kilka mil mieszkający
i przez ufność, i że nie mieli w okolicach

swoich Wakcyrny, przywozili dzieci do
zawakcynowania: lecz nie zawsze trafia-
iąc w dzień brania materyl; przymuszony

przeto bywałem brać onę albo przed
wyyściem siódmóy pory, tóm samćm nie-
dóyrzałą, albo też w dziewiątey iuż przey-
rzalą: a tym sposobem wakcynuiąc tro-
skliwy, abym nie wprowadzał mylnego
mniemania między pospólstwóm z podwo*
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ioną czułością nawiedzałem te osoby: ad
tu iuż z pewnością przekonałem się, że
prawie wszystkie przeyrzałą Wakcyną
sczepione, nie miały prawdziwych chara=
rakterów i musiały bydź na nowo wa-
_kcynowane: te zaś, które niedoyrzałą ma-

' terylą były zasczepione, mialy zupelny
charakter. Tę tylko niedogodność przy
braniu niedoyrzalóy Wakcyny znaydo-
wałem, że dla braku materyi ledwie ie-
dna osoba .zasczepiona bydź mogła.

Nie iest moią rzeczą maznaczać przy-
czyny dzialań Wakcynie porowćy, nie
doóyrzaleyi przeyrzałćy: zostawuię roz-
trząśnienie tego uczonym medykom. Ja
trzymaląc się mego zamiaru, po opisaniu
obeyścia się przy wakcyńówaniu, I zastrze-
gaiąc że żadna z wakcynowanych prze ze=
mnie osób, nie podpadla ani naturalney
ośpie, ani też innym obcym chorobom;
zwracam moie dostrzeżenia na mieysca
i do osób narzekaiących na Wakcynę.

Ponieważ w okręgu kilkunastu mil
moiego mieszkania wiele podobnych na-
rzekań slyszalem; starałem się pewne za-
siągnąć stamtąd wiadomości , , z których

dostatecznie przekonany iestem, że tam
tylko narzekaią na Wakcynę; gdzie całą
pilność na to obracali, aby onę zascze-
pić niedaiąc pracy śledzenia charakterów,
śdzie przy brania Wakcyny nayczęściey

- pilnowali dziewiątey pory, aby dla obii-
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tości materyi więcey osób zasczepić mo=
gli, a zacięcia dosyć iuż z siebie duże obfi-
tiey napelniali, mniey dbaiąc na czystość
lub zropialość materyi. Zapytani ci na-
rzekaiący, czy są pewni o odbyciu wa-
kcyny z dobremi charakterami, tey wia=
domości nie mieli, za caly dowód okażuiąc
pożośtale. blizny w mieyscach szczepienia:
gdyż ia wlasnóm moićm doświadczeniem
zapewnilem się, że i po odbytey Wakcy-
nie bez pewnych charakterów podobne
bliżny w mieyscach zacięcia pozostaią.

Na tych to doświadczeniach i postrze=
żeniu opieram imoie mniemanie , że to
tozszerzenie się narzekań na Wakcynę,
iest winą wakcynuiących. Gdyby na-
ostatek mogło się wydarzyć przez wyią-
tek, iak są wypadki, że i po odbytćy na-
turalnćy ospie drugi faż ią miewaią; te
iednak byłyby nader rzadkie, i nie mo-.
glyby zachwiać ustalonćy opinii ochronie-
nia się.przez Wakcynę od naturalney ospy,
iak podobne zdarzenia nie zmieniaią ogól-
nego mniemania, że kto raz odbył ospę,
iuż drugi raz na nię chorować nie będzie.

O obcych zaś po Wakcynie przyda
rzaiących się chorobach;'których ia iednak
na moich wakcynowańych nie doświad-
czyłem, nie śmiem nic stanowić: albowiem
sami tylko uczeni lekarże dostatecznie nas
w tey mierze obiaśnić mogą. Jednomię
tylko uderza podeyrzenie;, czyli Wakcy=
W. II. 1816: 13
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na przeyrzała pozornemi charakterami nie-

wprawne oko oszukuiąca , nie nabiera

obcey a wcale przeciwney dobrćy Wa-

kcynie własności łączenia się z jnnemi
chorobami. Gdyż ciągłe doświadczenie

przekonało mnie, że Wakcyna należyte
charaktery. okazuiąca z żadnym się innym

iadem nie łączy. Owszem w rozmaitych

gatunkach osypek , w samćy nawet palney
gorączce it. d. zachowuie bieg swóy od-
dzielny i wcale niezależący od biegu
chorób w jednymże czasie z nią rozwi-

niętych. Dla tego wszystkie narzekania -

o Wakeynie są na blłędnóm mniemania
oparte: niechay tylko każdy zaymuiący
się wakcynowaniem naytroskliwszą obra-

"ca uwagę na bieg iey charakterów, niech

się przekonywa o niezawodney dobroci
onych: maiąc zaś iakąkolwiek wątpli-
wość niech drugi raz odsczepia; a spodzie-

wam się, że równie ze mną przekonanym

zostanie o niesłusznćóm narzekaniu na

Wakcynę. | :

_ Nie iest moićm żądaniem, aby konie-
cznie wierzono temu, com napisał; zadosyć

się stanie zamiarowi memu, maiącemu za

cel dobro ludzkości, kiedy zaymuiący się
wakcynowaniem pobudzeni zostaną do
pilnieyszego śledzenia prawdziwych cha-
rakterów, których znaiomość dzieło P.
Professora Becu naydokładniey wskazuie.

Prawda, że nieiest rzeczą przylemną przez

 



187

tyle dni osoby wakcynowane nawiedzać;
zwlascza, gdy się w jednym dniu z ró-
żnych wsi kilkanaście osób zasczepia,
ale też bez tćy ostrożności, wakcynuiący
wiedzieć nie będzie, iaki był bieg chara=
kterów, a tćm samóm w przypadku na-
stania naturalnćy ospy po Wakcynie lub -
inney iakiey or: i sam będzie obo-
iętny, iniewiadomych narazi na nieufność
i na błędne narzekanie na Wakcynę.

 

=== a 

O WPŁYWIE I UŻYTKU SZTUK NAŚLADOWCZYCH. Rzecz

Professora SAUNDERSA.

( Dalszy ciąg. Ob. wyżey str, 49.)

Nircnav mnie wolno teraz będzie rozwa»
żyć drugie mniemanie również z rozsądku
ogolocone, acz dosyć wziętości i powagi.
maiące. "To mnie przyprowadzi do źrzó-
dla dowodów, któremi sztuk użyteczność
będę się starał okazać. |

Przyięto od osób nawet skądinąd świa+
tlych,' lecz którzy do tey części filozofii

 moralney, co nas dziś zaymuie, nie-przy-
łożyli caley i potrzebney na to uwagi;
przyięto mówię, to zdanie: że sztuki są
użyteczne iedynie iako przedmioty za*
baw, przyiemności i zbytku. Przyro=
dzenie wszakże człowieka i historyczne
dziele przeciwnie nas uczą. ledno 1 dru=

s3:=
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gie niezaprzeczenie przekonywaią nas nie
tylko o przyłożeniu się sztuk pięknych do
pomnożenia przyiemności życia, ale jescze
o ich większey nad wszystko sposobno-

ści obudzenia w sercu ludzkićm uczucia'

szlachetnego , wspaniałego 1 górnego: że
właściwie do nich należy wzniecić iu-

„świetnić oyczyste i bohatyrskie cnoty:
zwrócić człowieka ku obowiązkóm oby-

watela, oyca, małżonka, syna: nakoniec,

ożywić, przedlużyć i utrwalić społeczeń-
stwa związki. Swiadczą nam iescze dziele,

ile (bez względu na przyiemności których
są źrzódłćóm) sziuki są iescze użyteczne

handlowi, polityce i naukóm. Świadczą
oraz, że tak nieodbicie są potrzebne u-

kształconemu człowiekowi, tak ściśle zje-
go przyrodzeniem zjednoczone , że bez ich
pomocy i wsparcia, niepodobna mu wpo-
stępie oświecenia żadnego kroku uczynić.

Dla ustaaowienia moich eat:

twierdzę, że człowiek w przyrodzeniu iest
istotą zzaśladowczą. Stale się on nieiako
rzemieślnikiem swoim, równie iak swo-
jego mienia. Stworzony iest, aby tworzył
i wymyślał. Czynność duszy iego, i owa
czuć mu daiąca się potrzeba pracy, znie-
wala go bezprzestannie do szukania no-
wych wynalazków. Iestto iedna zasada,
co ruch wszystkim ludziom nadaie. Czlo-
wiek dziki w lesie rozważa iprzemyśla
tąż samą powodowany pobudką, iaka dziś
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oświeceńsze narody przywiodła od skle-
cenia nieksztaltnego szałasu do naszych
wspaniałych gmachów budownictwa. lest
to zawsze iedna skazówka, co sprowa-
dziła rozum łudzki z prostego zmysłów
poięcia do uczonych wypadków nauk i
umieiętności. Żeglarze i podróżni, od cza-
sów Kolumba aż do sławnego Kruzenter-
na i niespracowanego Rechberga,wszys-.
cy nas uczą zarówno, że, od północy na
południe, od wschodu na zachód, początko-
wa zasada naśladowcza, powszechnie iest
iedną; że tylko śrzodki do iey użycia po-
wzięte odmienne częstokroć bywaią dla
zbiegu rozmaitych wypadków i okoliczno-
ŚCI.

Czas teraznieyszy , przeszły i przyszły
uwagę człowieka równie ku sobie znie-

"wala. Widoków iego rozległość odmie-
niaią i rozmaitemi czynią wielorakie do-
mysły, w których się znayduie: gdyż
wszystko ma związek. Ten, co zrobił so-
bie czulenko, w jnnych okolicznościach
zbudowałby okręt. Równie ten, co le-
dwie wydadź potrafi niekształtny obraz
przedmiotu czci swoiey , gdzieindziey 1
w jnnym czasie nadalby mu doskonal-
szą wystawę naśladowczą. Oraz i ten, co
sklecał szałasy, o wygodnieyszćm zamy-
ślałby mieszkaniu. Człowiek dzisieyszy iest
przeszłych wieków człowiekiem i równie.
ale był naśladowcą. Dzieje czasów nay-
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odlegleyszych mówią do nas iednymże ię-
zykiem, iakim dzieie naszych czasów prze-
mawiaią. Co narody pierwiastkowe ro-
bily, my iescze robić będziemy. Poży-
czamy od przodków naszych, a następne
pokolenia od nas będą pożyczać. Namię-
tności ludzkie tóm są dzisiay,czem były
wczora i czćm iutro będą; iedyna tylke
zachodzi różnica wmnieyszym lub więk-
szym ich rozwiiania się stopniu.

_ Qto niewyczerpane potężnego sztuk
wpływu źrzódło. Óto skąd wypływa ich
czaruiąca wladza, mocą którey przyro-

- dzeniu namiętności, przez się wyrażaią-
cych , nadaią ięzyk powszechny, ięzyk
poiętny dla wszystkich, wyrozumiały każ-
dego kraiu ludzióm takuczonym iak i :
nieumieiętnym. Ten nieoszacowany sztuk -
naśladowczych przymiot zjednał im słu-
sznie Bozkich nazwisko. Przemawiaią one
do serca skutkiem od pioruna gwałto-
wnieyszym. Aby ie czuć, dosyć widzieć.
Stąd ich użyteczność powszechna. Nic, ia-
ko one, nie mógłoby dla współczesnych
4 potomków zostawić wiernego obrazu
czynów godnych zachowania. Do nich
należy pokazać wszystkim wiekóm zwier-
ciadło prawdy, a ludziom uderzaiące ich
obowiązków malowidło. A

leżeli więc tyle przednich użytków są
nieodstępnemi sztuk towarzyszami, iakich-
że one dla powszechnego dobra nie po=
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daią śrzodków? Gdzie iest człowiek, co-
by nie miał nigdy potrzeby zwrócenia
się ku swoim obowiązkóm? Gdzie iest

społeczność, któraby bez moralności, prze-
mysłu i trwania w swych przedsięwzię-
ciach obeyśdź się potrafiła?” Gdzie oyczy-
zna „coby ią kochalących i bohatyrów nie
potrzebowała? Ani człowiek, ani społe-
czność, ani państwo nie znaydowało się
nigdy w podobnym przypadku. Przyro-
dzenie rozkazuie przeciwnie. Sztuki przeto
okazulą się tym końcem w kowotnyth 1 roz-

maitych kształtach, wymagaiąc po was,
abyście na pamięci miećraczyli te ich wiel-
'kie sprawy, lakióm teraz wyliczył.

'Tak skulptura podaie śrzodki do za-
chowania potomkóm ważnych czynów 1
do trwałego pomiędzy niemi utrzymania
chwalebney żądzy stania się podobnymi
waszym przesławnym obywatelóm; wa-
szym bohatyróm, którzy byt swóy i siły
ocaleniu i chwale państwa poświęcili; wa-
szym mężóm- miłością oyczyzny znako-
mitym, którzy, opusczaląc rodziny, żo-
ny, dzieci, przyjaciół , i trawiąc lata na
osłudze  kraiowi, poskramiali z nie-
opakAGA własnóćm niebezpieczeń-
stwa grożące pokoiowi ich współoby-
wateli; waszym prawodawcóm , któ-
rym winniście mądrość praw waszych;
którzy w.nich rozciągaiąc opiekę i obro--
nę wiary świętey, obyczałów,przemy-



192

słu, handlu, umieli machinie rządu na»
dadź ruch taki, aby każdy w sczególno=
ści stał się towarzystwu użytecznym, i
aby żadna obywateli klassa nie była cię=
żarem dla stanu; którzy, nakoniec prze-
nikłością 1 gruntownością praw swoich,
zaręczyli każdemu bezpieczeństwo, 0so-
bisto.

lakaż istota obdarzona czułością (mó-
wi dzisieyszy filozof (8), bez wzruszenią
się i doznania uczucia nayszlachetnieysze=
go może przechodzić przez owe mieyscą
sławnym mężóm zmarlym poświęcone,
gdzie, lubo depce swoiemi stopami ich
ciała w popiół 1uż obrócone, marmur ich
przeszley zacności wierny 1trwały świa-
dek, nie przestaje onę pamięci żyiących
wystawiać? VV rzeczy samey, któryż ze
śmiertelnych duszą obdarzonych, na wi-
dok tych mieysc szanownych, nie poczuie
w sobie rozciągaiących się i wzmagaiących
włądz, ukrytych w swem łonie cnót naów=
czas przechodzących w żądzę i usilność do-
sięgnienia wysokości tego świetnego to-
warzystwa, które go otacza ?-Czuie się on
natenczas nieiaką mocą wzruszony, I na-
tchniony, że tak rzekę, heroiczaćm po-
stanowienióm naśladować wzory, któ-
rym się zdumiewa. Smie podtenczas po-
chlebiać sobie i mieć nadzieię, że blą=
 

(8) Knok Moral, Essays.
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skiem swych dziel zasłuży śódobnież dlą
siebłe* na mieysce w kole tych zacnych
mężów. Dziedzic świetnego imienia mógł-
żeby tam napotkać zwłoki swych przod-
ków, i wydane marmurem rysy ich roz-
ważać, nie rumieniąc się ztego, że g0=
dnym ich potomkiem wyznać się nie mo-

' że? Kto nie poczuje prawdy tego obrazu wy-
stawionego? Któż wszedł kiedy do tych
En- gdzie stoią ryte sławnych o- -
ywateli, obok ich grobów, posągi, aby

te wielkie dusze, byt swóy lescze mieć
tam zdaiące się , nie zniewoliły go do po-
stępowania w jch ślady?.

leżeli tak jest użyteczny 1 potężny
wpływ sztuki posągowey , ileż nie iest
możnieyszą w tey mierze sztuka malar=
stwą? Tak iest, istotnie do malarstwa na-
leży (że dawnych Egipcyan użyię wyra-
zu) leczyć duszy choroby. Nie maszżadne-
go zdarzenia,żadney sprawy iokoliczności
bądź w prywataćm, bądź w publicznćm ży-
ciu,. któraby się nie poddawała czaruiące-
mumalarza pęzlowi. Żadenprzypadek zna-
cznieyszy, noszący wsobie przykładinaukę
dla ludzi, nie może się wymknąć znieogra-
niczoney malarstwa sfery. Ta sztuka wzię-
ta w swym nayszlachetnieyszym rodzaiu,
chcę mówić hzstorycznym, zagarnia pod
siebie wszystkie przedmioty zdolne nay-
większe wzbudzić uczucia. lest to w sklon--
ności człowieka zaymować się czynami i
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namiętnościami swych bliźnich z równą
troskliwością , iak gdyby samego istotnie
i osobiście dotykało zdarzenie, które ku
sobie iego zniewala uwagę. Stąd widzimy,
'iak daleko w swym skutku zadziwiać po-
winna wystawa dzieiów frasuiących czło-
wieka. Nie może bydź nienaśladowanć
to, co się raz podoba. Złudzenie sprawio-
ne na sc danićm ' przez biegły

- pędzel iakowego zdarzenia,wprawieniem
w grę namiętności, lub trafnym i świe-
tnym kolorytem; wszystko to przykłada
się w pięknym obrazie do zachwycenia i
uderzenia zmysłów, słowem, do wyda-
nia żądanego skutku. |

"Wystawienie na widok publiczny u-
danego woskiem ciała luliiusza Cezara
przez Marka Antoniiusza (co się za iedno

brać.móż z obrazem) daleko było potę-
żnieysze, aniżeli cala iego wymowa, za-
palaiąca Rzymian do pamsty nad zabóy-
cami iego przyiaciela.

Któż temu zaprzeczy , że obraz wy-
stawuiący monarchę obszernego państwa,
zanurzaiącego się spiesznie z niebezpie-

czeństwóm własnóm do wody, dla wyra-*
towania z przepaści iednego ze swych pod-
danych; że ten, mówię, obraz nie będzie
miał wplywu ną odwagę każdego w po-

dobnym Grzypadku? Kto zaprzeczy, że
_ obraz małuiący wspaniałego Howarda,
który, rżucaiąc rodzinę, oyczyznę 1 wszy-
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stko, co w niey miał naydroższego, pu-

ścił się w dalekie i niebezpieczne kraie
dla ratunku chorych; że obraz, mówię,

wystawuiący tego cnotliwego obywatela

w pośrzód mnóstwa chorych , którym

lekarstwa udzielał, nie obudzi w' duszy

patrzącego chwalehney żądzy stania się

równie godnym i ludzkości użytecznym?

Czyli wystawa nieśmiertelnego Hippokra-

tesa, walczącego z zarazą w Atenach i po-

święcaiącego się ratunkowi swych współo-

bywateli, nie sprawi na widzach po-

dobnego wrażenia? Kto ząprzeczy, że

wizerunek Washingtona , owego boha-

tyra prawdziwie oyczystego, co po

kóy i niepodległość przywróciwszy: kra-

jowi, odmawia swoim wdzięcznym współ-

ziomkóm ofiarę królewskiey korony, któ-
rą mu zgotowali w nagrodę cnót 1 dzieł

iego znamienitych; kto, powiadam, nie

wyzna, że ów rzadki i godny uwielbie-

nia przykład przezwyciężenia cnotą du-

cha wyniosłości , nie. wrazi się glęboka

w sercu patrzaiącego?
Sztuka zatóm wystawuiąc nąmwfar-

bach równie wymownych iak czułych

obraz wypadków wielkich, szlachetnych-
i zachowania godnych, ich skład i pa-

mięć przesyla potomności,i staie się iakos=

by dzieiopisem spraw górnych, w każdćm

mieyscu 1 czasie wydarzonych.

(Dalszy ciąg w następnym numerze )
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Chwała nauk wyzwolonych.

(Dokończenie. Obacz wyżey str. jj o Chwale
człowieka z francuzkiego.)

Nir ryzko samych zwyciężców chwałę
fałszywą w hańbę zamienićby należało,
ale też wszystko, co iey podobnć bydź
może, 1 co się z jednakich potępia przy-
czyn, równemuż prawu podlegać po-
winno. "Wszystko to, co iest pożyte-
czne , uczciwć i sprawiedliwć , iest
przedmiotem prawdziwey chwały; taka
tylko chwała zwraca na siebie i zatrzy-
muie weyrzenia prawdy: a wszystko to,
co się okązuie bydź rzeczą nadprzyrodzo-
ną , wypływa z usiłowań talentu lub

"cnoty użytych na usczęśliwienie rodzaiu.
ludzkiego. |

Uważaliśmy, że zdawał się bydź pe-
wny chwały rodzay, przypisany przyie-
mnemu rzeczy nadprzyrodzoney wido-
kowi; lecz to tylko ucześnictwo chwały
należącey dziełóm użytecznym: taka iest
chwała nauk wyzwolonych (des beaux
arts ).

, Maią swą własność nadprzyrodzoną
nauki wyzwolone: ta własność utworzyła

-
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ich chwałę. Moc wymowy, zachwyt ry=
motwórstwa, wdzięk muzyki, przyiemne |
złudzenie malarstwa i t. d. jako cuda
okazać się musiały zwłascza w czasach,
gdzie wymowa zarządzała losami mo-
carstw, gdzie poezya i muzyka uobycza>
iały ludzi, gdzie rzeźba imalarstwo wzbu-
dzały na ziemi cześć i poszanowanie.

"Te cudowne skutki nauk wyzwołlo-
nych, umiesczone zostały w rzędzie nay-
zawołańszych i nayużytecznieyszych dzieł
ludzkich; a głośna ich sława,sprawiła im
pewny chwały gatunek pod imieniem
chwały rodowey (gónćrique); bądź, że
ludzie roskoszy swoie i uciechy za nay-
większe policzali dobra, a kunszty będące
ich źrzódłem, za nayszacownieysze dary
nieba zesłane na ziemię; bądź , że nie wi-
dzieli sposobu, którymby godniey uczcić
mogli to, co się tyle przyłożyło do ulago-
dzenia ich dzikości i ukształceria obycza-
iów, i że kunszty uważane iako nieroz-
łączne cnot towarzysze i wspólney pracy
pomocniki, słusznie przypusczone zostaly
do dzielenia ich tryumfu...

Pod tym tylko względem , talenta
w ogólności, zdaią się mieć prawo wcho-
dzeniaz cnotami do towarzystwa chwa-
ły; ito ich towarzystwo ściśleyszćm się
stale, w miarę prostszego do iednegoż

celu dążenia. Celem tym iest sczęście

świata... im więcey zatem talenta przy-
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kładaią się do usczęśliwieńia ludzi; tym
większe, naturalnie, maią prawo do chwa-
ły. Lecz wartość talentów uważa się ie-
scze w stosunku do ich osóbliwości i uży=
tku. To, co samę tylko trudność ma na
celu, na żadnąnie zasluguie uwagę; rzecz
z siebie łatwa, chociaż użyteczna, w ro-
bocie talentu pospolitego mierney tylko
nagrody spodziewać się może. Rzecz i
wielkiey wagi inadzwyczayney przytóm
trudności, wymaga zachęceń stosownych
do sił i sposobów kutemu użytych. Po-
myślne skutki stanowią zasługę stosowną
do przedsięwzięcia, pożytku i osobliwości
zamiarów. ZR

Podlug tego zdania , talenta stosowane
do nauk wyzwolonych choćby i nayza-
wołańszych, nie mogą w pierwszym rzę=
dzie przychodzić do podziału chwały.

-. Minister lub prawodawca, mniey maiąc
gieniiuszu niż 7acyż lub Korae/, wyżcy
nad nich postąpić mogą. "Te same talenta

- nie zawsze iednostaynie zalecane bywaią;
opiekunowie ich chcąc zachęcać iak nay-
 użytecznieysze, powinni się radzić przy-
gotowania umysłów i skłądu rzeczy:
wspierać, naprzykład, poeżyą w czasach
dzikości i okrucieństwa, wymowę w cza-
sach zwątpienia i rospaczy ludu, filozo-
fiią w czasach zabobonności i fanatyzmu;
pierwsza ułagodzi obyczaie i dusze po-
wolnieyszemi uczyni, druga wzbudzi od-
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wagę w narodzie ,i ony mężnóm natchnie

przedsięwzięciem, zdolnćm pokonać prze*

ciwności i z onych tryumfować; ostatnia

rozproszy straszydła błędu i boiaźni, i

okaże ludziom przepaść, w którą ze zwią-

zauemi rękami i zasłomiętemi oczyma

prowadzić się dozwalaią.
Lecz, że te skutki nie są wyłączne, a

tworzące ie talenta schodzą się i mieszalą;

że filozofiia oświeca poezyą ionę upięknia,

a wymowa ożywialąc iednę i drugą, skar-

bami się ich zbogaca; naykorzystnieyszą

zatćm byłoby rzeczą , wszystkie razem

zasilać iudoskonalać tak, aby ich w przy-

zwoitey potrzebie użyć, bądź poiedynczo
iedney po drugiey, bądź łącznie maiąc

wzgląd na ludzie, rnieyśca 1 czasy. Są to

nader silne, lecz zbyt zaniedbane sposoby,

powodowania i rządzenia ludami! Mą>

drość dawnych rzeczy pospolitych okazy-

wala się nadewszystko w trafnóm użyciu,

talentów, zdolnych wzruszyć i skłaniać

ludzkie umysły.
Nic bardziey 'nie zapowiada zepsucia i

szaleństwa narodu, którego umysły za-

nurzyły się wy roskoszach... iako głupie

zasczyty nadane nikczemnym sztukom 1

wynalazkom. Rzym, pobtowania tylko

stal się przedmiotem, gdy dla podłych i

ludzkość s a widowisk 1 plą-

sów„ podzielił się na fakcyie (niezgody ),

gdy wygnanie szkodliwych i zgubnych
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W tzeczypospolitey ludzi powszechnyńt
było smutkiem, a powrot ich tryumfem.

Chwała cnoty, chwala panuiącego.
„ Chwała iest nagrodą twórców powsze-
chnego dobra; i nietylko talenta, ale sa-
me nawet cnoty, pod tym tylko warun-
kiem onię ubiegać się maią. Czyn 774r-
gomiiusza w zabiciu swey córki, iest ró-
wnie odważny i czystszy w pobudkach,
niż postępek Brużusa własnego ra śmierć
_wskazuiący syna; iednak ostatni jest chwa-
lebnym, a pierwszy nim nie iest. Czemu?
Mirginiiusz ochronił slawę swoiey tyl-
ko famili, Brutus sławę praw i oyczy-
zny. WW postępku Brutusa wiele może
WO się dumy, tmióże go sama po-
wedowała pycha: w postępku 77zrgini-

' zusza odwaga tylko była iuczciwość: ale
ten czynił wszystko dlaswoiey rodziny,tam:=
ten czynił, lub zdawał się czynić wszystko
dla lizymu; i Rzym szanuiąc postępek
JY wrgimiiusza,iako czyn poczciwego tylko
czlowieka i dobrego oyca, czyn Brutusa
poświęcił iako czyn bohatyra: nic spra=
wiedliwszego nad to uzuanie iwdzięczność
Rzymian. POTY RE

Wielkie osobistego interessii poświęce-
nia, czynione dła dobra powszechnego, po-
trzebułą usilowań, wznoszących czlowieka
nad wlasny iego okres; a iedyna nagroda,
godna tak wielkich zamiarów, iest chwala.

"
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jakież znaleźć wynagrodzenie człowić*
kowi poświęcaiącemu swe życie iako
Decyusz, swą slawę iako Fadiiusz, swą
krzywdę iako Kami/lus, swoić dzieci ia-
ko Braulus i Manlius? Cnota, która sama
sobie wystarcza, iest więcey niż ludzka:
chcieć więc, aby wsobie tylko znaydo-
wała nagrodęi uspokojenie; nie iest ańl
rozsądnie, ani $prawiedliwie. Nagroda
iey powińńa bydź stosowana do dobra,
które przyńosi dla spoleczeństwa , dó po=
święcenia się, do wspomagaiących onę ta-
lentów osobistych; lub ieśli ich nie dostaie,
do wyboru talentów obtych, których ku
swoiey wzywa poinocy: ten bowiem wy=
bór w człowieku publicznym Wszystkie
w sobie talenta zawiera. i

Człowiek publicziiy,chcący wszyśtkó
sam przeż się czynić, mało co uczyni:
Pochwała Hłoracyuisża Augiistowi: Cum
tot sustineas ct tanta negotia soluś, żnaczy '
tylko, że wszystko się działo w jego iinie-
niu, i pod iego przechodźio oczyma.
Sztuka panowania wymaga tylko talentu
i cnoty; one mieysce wśzystkiego zastę-
puią, i nic się do nich nie przykłada:tą
cnotą iest miłość ku liidziom, a talentem
wybór przyzwoitego dla nich mieyśca;
Niechay monarcha czuwa statecznie na
dobrem ludu; niech do tego z poznaniem
przezornych i pewnych używa sposobów;
działania króla, pochodzące z jego fia*

IV, II. 1616: i4
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tchnienia, iemu przypisanć będą, i ply=
nąca stąd dla niego chwala, do swego
tylko źrzódła powraca.

Nie rozumieymy, że talenta wygóro-
wane 1 Cnoty, niby przez zmowę iaką,
w pewnym tylko wieku, lub w szcze-
gólnym iakim kraią zbieraią się i okazuią;
trzeba przypuścić iakiś magnes, który
ie pociąga , iakąś siłę, która ie rożwiia,
iakiś duch, który je ożywia, pewn
punkt czynności, które ie w koło siebie
powiązać umie. Sprawiedliwie 'zatćm
umieiącemu panować krółowi, przyzna*
iemy calkowitą panowania iego chwalę:
co bowiem natchnąfl, to wykonał; stąd
słuszny hołd mu się należy.

Przypatrzmy się królowi, który przez
związki zaufania i miłości, polączaiąc
wszystkie państwa swoiego części , iedno
znich czyni ciało, którego sam test duszą;
rozkrzewia ludność , zachęca przemysi,
rolnictwo i handel do kwitnącego przy-
wodzi stanu, wznosi i nagradzą sztuki
wyzwolone, ożywia w czynności talenta
iw mnożeniu się cnoty: taki król nie wy
ciśnie żadney łzy ludom, nie zbroczy zie-
mi żadną krwi kroplą; on na łonie po-
koiu zgromadza niezmierny skarb chwa-
ły, któreyżniwo, ręce, co ią zasiewala,
należy.

Lecz chwała , iako światło, bez osła-
 bienia się rozszerza i rozchodzi; chwała
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panuiącego na naród się zlewa: i każdy
z wielkich ludzi, których prace'do iey
przyłożyły się wzrostu, iaśnieie w scze-
pólnośćci pochodzącym od niego promie-
niem. Powiedziano, wielki Kondeusz,
wielki Ko/berź, wielki Kornel, iak ró-
wnie wyezeczońo, Zudwik wielki. Pod
dany, co się naywięcey przykłada do
chwały sczęśllwego pańowania, iest to
minister światły, pracowity, przystępny;
zarówio narodowi oddany iak i panuią-
cemi, a w żapomniehiu własńiey osobi-
stości, pówszćchne tylko dobro na okii
maiący: chwala tak rzadkiego czlowieka
splywa na króla, który go do siebie przy-
wiązać umie. Jeżeli pożyteczne i nad-
przyrodżone skutki prawdziwą zrządzaią
chwałę; cóż chwalebnieyszego dla rmmo-
narchy nad poźnanie i wybór cnotliwego
przyiaćiela ?

Na szalę chwały, obok sprawionegó
dobra, klaśdź się powinny pokonane tru=
dności; zysk stego oboyga i korzyść na*
leży do fundatorów, iakiemi byli Likurg
i car Podr. Lecz ze skutku zaslug i
chwały wyłączyć trzeba wszelkie dzielo
gwałtu i przemocy. 'To tylko chwalebne
ma bydź panowanie; którego ludzie bądź
przez rozum, bądź przez milość dla siebie
żądaią. Jmperatoriam maiestatem armi8
decorałam, legibus oporteż esse arimas

i4 *
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żam. (Bronią zdobi się powaga monarchy,
a prawami się utwierdza.)

Ze wszystkich burzycielów świata,
żadnego prawie nie ma, któryby wedlug
swego mniemania nie chciał upewnić
sczęścią narodów. Nie ufaymy człowie-
kowi, który ludzi, więcey niż sami chcą,
sczęśliwymi zrobić pragnie, iest to wy-
mysł przywłasczycielówi pozor tyranów.
Kto dla siebie tylko zakłada państwo,
ten w massie ludu, iakby na marmurze
rzeżbę wjtlacza , nieżałuiąc obrzezków,
które niebacznie odcina: kto państwo za-
kłada dla ludu formuiącego w nim naród,
ten zaczyna od ziednaniaiego powolności,
a w kształceniu go i przystosowaniu,
wszelkich się wstrząśnień 1 rozerwania
strzeże. Osobistość w sprawie powszechney,
iest zbrodnią obrażoney ludzkości: czło-
wiek, który swey dumie poświęca 'spo-
koyność i sczęście ludzi, nayokrutniey-
szym iest 1 nayżarłocznieyszym ze wszyst-
kich źwierząt: wszystko dla potlumienia
go połączyć się powinno.

Na tych zasadach powstalismy prze-
ciwko twórcom każdey niesprawiedliwey
woyny, i wezwaliśmy rozdawców chwały,
aby same nawet powodzenia zwyciężców
dumnych hańbą okryte były. Lecz da-
lecy iesteśmy od uwłaczania stanowi woy-
skowemu prawa, iakie ma do chwały
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państwa, którego iest tarczą, 1 tronu, któ-
rego iest warownią.

Ten , co służy królowi lub oyczyznie,
może bydź uzbroiony za dobrą lub zlą
sprawę; może przyiąć palasz z rąk spra-

wiedliwości lub dumy: on nieiest ani sę-

dzią, ani poręcznikiem przyiętych do wy-
konania układów, osobista 1iego chwała
trwa zawsze bez skazy: ona ma bydź sto-
sowana do usiłowań, któremi się nabyła.

Surowa karność, którey ulega, ostrość

robót, do których się wprzęga, straszne

niebezpieczeństwa, na które się naraża:

iednóm slowein, mnóstwo poświęceń wo|-

ności osobistey,spoczynku i życia, chwa-

łą tylko godnie wynagrodzone bydź

mogą. Do chwały ze szlachetną1 czystą
stowarzyszoney walecznością , łączy się
chwała talentów zdolnych oświecić, wspo-

módz i uwieńczyć męztwo znakomitego
vy odza.
W tym względzie nie masz chwały,

któraby wyrównała chwale woiowników:

chwała nawet prawodawców , więcey
| może talentów wymaga, ale daleko mniey
poświęcenia się: prace ich ciągłe są i tru-

dne, lecz nie są niebezpieczne. Przypu-
sczaiąc więc plagę nieuchronney dla ludz-
kości woyny, rzemiosło woyskowe, iako

iest nayniebezpiecznieysze, tak też nay-

zasczytnieysze bydź powinno. Byłoby ie-

dnak niebezpiecznie,zwłascza wpaństwach,
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z polożenia swoiego wystawionych na za:
zdrość i naiazdy sąsiadów, wzbudzać emu-
łacyą postronnych mocarstw. Mało to
jest, zasczycić zaslugę wodzów , trzeba
łescze zasczyeić męztwo żolnierzy. 'Irzeba
mieć pewną bryłę (masse) chwały dla
korpuśu, który się wslawi: bo ieśli chwała
nie iest przedmiotem każdego wsczegól-
ności żołnierza, iest nim przynaymniey
połączonego zgromadzenia: ieden półko-
wy (łćgionaire) myśli iako człowiek, półk
caly postępuie iako bohatyr; i to, co na-
zywamy duchem korpusu, nie może mieć
inney otuchy , inney sprężyny , prócz
chwały. | |

Użałamysię,że bistorya nasza oziębła
iest I sucha w porównaniu do historyi Gre-
ków i Rzymian. Dotykalna iest tego przy-
czyna:dzieiestarożytne , są dzieiami ludzi,
a dzieie współczesne, dzieiami dwóch łub
trzech osób , toiest króla, ministra , wodza.
We wszystkich stanach, które wy-

magaią dusz odważnych na wielkie po-
święcenia Interessu osobistego, iedyną po-
winno bydź podnietą , iedynym zachętem,
zbliżony widok chwały osobistey.... Wie-
my dobrze, że filozofi;aby trwałą inie-
zachwianą uczynić cnotę, tak ią przygo-
 towali, iżby się bez wszystkiego obeyśdź
mogla: Nom vis esse justus sine glorid;
ai me hercule saepe justus esse debebis
Qum infamid, 0
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Ale cnota się tylko naprzeciw prze-
miiaiącey niesławie natęża, i, chyba w na-

dziei przyszłey dla siebie chwały, niezgię-
tą się stale. Z'abiiusz głuchym był na o-

elgi czynione przeciw sobie w obozie
Annibala,ina zniewagi przez ciąg woy-
ny odbierane z Rzymu; ale miałżeby był
odwagę umrzeć w niesławie, i w wie-
czney u ludzi niepamięci? Nie oczekuy-
my podobnych wysileń po słabości na-
szego przyrodzenia: sama tylko religiia
jest w stanie podobne dokazywać cuda;
iey tylko poświęcenia się bezstronne są 1

nieinteressowane... Naypokornieysi lu-

dzie ubiegaią się o chwalę znikomą, "2.

chyba w zamiąn chwały nieśmiertelney u-
stąpićby ią mogli. "Teyto nieśmiertelności
nadzieia waaeła Sokratesa i Katona. Da-

wny ieden filozof mawiał: ,„lakże chcesz,
żebym był czuły na naganę, kiedy nie
chcesz, żebym nim był na pochwalę?*

Moralność, za przykładem teologii, po-

winna 'cnotę ubezpieczyć przeciwko nie-

wdzięczności i pogardzie ludzi, pokazuiąc
w oddaleniu sczęśliwsze dla niey czasyi
świat sprawiedliywszy.... |

„Chwała, mówi Seneka, towarzyszy

cnocie iako cieniowi swemu : ale iako.cień
ciała ruchomego, raz go poprzedza, drugi
raz za nim postępuie; tak chwała, raz

idzie przed cnotą i pierwsza się widzieć
daie , drugi raz poniey się odkrywa wten-
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czas właśnie, kiedy iuż zawiść ustąpi; i
im poźniey się ona obiawia; tym większą
pospolicie bywa.%

- Równie to więc niebezpieczna iak pró-
żna filozofiia, potłumiać w czlowieku wyo-
brażęnie uczuć potomności, i żądzę prze-
niesienią się w pamięci za granicę swoie-
go życia. Znalazłata filozofia kilka dusz
wynioslych, które iedynie w zamiarze do-
pelnienia przeznaczeń swoich znakomite
uczynily dobra. Lecz nigdy spusczać się
nie trzeba na charaktery podobney tęgości.
Pozwólmy czlowiekowi przykładąiącemu
się do sczęścią ludzi, aby kochał chwałę:
wskązuymy mu ią nawet za kresami
grobu iego... aby grób ten nie był szko-
ulem, o któryby się męztwo iego i sta-

[ość rozbnały, ©, 7 -
Ten, co chwałę swoię w przestworze

krótkiego zamyka życia, niewolnikiem
jest mniemań i względów krótkiey tylko
chwili; zraża się on, gdy wiek niespra-
wiedliwy, zniechęca, gdy nieyydzięczny,
niecierpliwym iest nadewszystko w chę
ciach prędkiego używania... to, co za-
siewa, chce zaraz zbierąć... chwałę niedo-
śpialą i przemiiaiącą przekłada nad chwa-
łę spoźnioną, lecz dayrzałą i nieśmierte|--
ną... on nic wielkiego nie przedsięwezmie.

"Pen, co się przenosi do przyszłości, co
następnąo sobie karmi się pamięcią, dlą
wszystkich wieków, iak gdyby był nie-
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śmiertelnym, pracować będzie.. Niechąy

współcześni odmówią muchwały, na któ-
rą zaslużyl, wnuki mu zato wynagrodzą;

iego bowiem imaginacyia ( wyobraźnia )

przenosi go do potomności, i przyszłych
rzeczy obecnym nie iako czyni świad-

kiem. 3 |
Piękny to sen, powiedzą; ach! czyliż

się kiedy używa chwały inaczey iak przez
sen? Mała liczba otacząiących nas widzów,

którzy naszę rozgłaszaią sławę, trwaley
nam chwały nieczyni. Tyle tylko chwa-

lebna iest slawya, ile w jednostaynćm ro-

zumieniu imie nasze powiększa od wie-

ku do wieku; inaczey, lub iesteśmy ni-

czóm, lub zawsze niczćm będziemy. Dla
czegożby bezrozumnieęy bydź miało roz-

szerzać w myśli (en idće) byt swóy w wie-

kach potomnych, niż w oddalonych ia-
kich kraiach? Rzeczywisty między ży-

ciem a śmiercią przedzial, mąlym tylko

jest dlą nas punktem, równie iak rzeczy-

wista iego trwałość. Ieżeli się w jednym -

lub drugim zamkniemy, znękana w nich

dusza , iąkby w więzieniu jakićem, tęsknić

zawsze i schnąć będzie. Żądza uwiecznie-

nią chwały, iest żywym w duszy zapą=
łem, który nas większymi,niż iesteśmy,

czyni, który nas wznosi nad nas samych,

nad wiek w którym żyiemy... i ktokol-

wiek przeciwnie o niey trzyma, nie wart

jey w swoićm czuć sercu. „Pogardzać
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chwałą, mówi Zacyć, iest to pogardzać
enotami, które do niey prowadzą. *.

KAROL HREHOROWICZ,

,

 

Łuisr no MicHaŁa DMocHOWSKIEGO PISARZA KOM.

SĄDOWEY EDUKACYWNEY O PRZEMIANIE OWSA

w Żyro.

 

(Zbytpoźno doszedł nam list nimicy-

szy, abyśmy przyzwoile mieysce nadadź
mu. w pamiętniku mogli. Dla swoley

ciekawey materyt interesuiącey g'08po-

darzów, tudziez dla swoich waznych do-

wodów, któremi popiera prawdę;prze-

miany owsa w żyto, umiescząmy tu ko-

piią tego, zwymienieniem osoby, do któ-

rey byt pisany, i z podpisem autora, koń-
cem zachowania tego listu w swoley

anientyczności.) |

Podczas naypoźnieyszey bytności swo-

iey w Mikołaiowie, pytałeś mnie Pan o

processie przemiany owsa w Żyto. Opi-

salem ustnie: bydź może, iż, albo nie do

zrozumienia, albo zanadto krótko,w mnie-

maniu, że dosyć namienić mądremu. Ale

A
=
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gdy zaraz po wyieździe Pana zMikola»
jiowa , doszedł prenumerowany przez Pre=
zydenta Dziennik Wileński, pokazuiący,
że to doświadczenie nie pierwszy kroć te-
raz przez Dominikanów, lecz iuż w roku

1757 głoszone było przez nielakiego Szwe-

da Wirgina czy Worgina, a przez tową-
rzystwo naturalistów holenderskich spraw-
dzane, i następnie przez Hallera za myłne

uznane zostało: na którego opinii Dzien-

nik Wileński polegaiąc, i gruntując swole
domniemania na może bydź, bydz mogło 4
t. d. że szę żyło wmieszało i t. d.; to nay-
pewnieysze doświadczenie wyśmiane zrę-
cznie, pięknóm swoićm piórem za fałszy-

we podaie: boiąc się, abym tą drogą Pa-
na nie poprowadził; którą on za Hollendra=
mi i Hallerem poszedł; postanowiłem nay-
mocniey pewność tey przemiany dowieśdź,
łącząc do tego okoliczności historyczne.

Pomiędzy rokiem 1787 a 1789 znay-
duiąc się na pruskiey starey granicy, po-
słyszałem rządowe tego kraiu ogloszenie

o przemianie owsa w żyto, docieczoney

przez Pastora Dnobka, mieszkaiącego we

wsi kościelney Mieruniszkach. Slysząc a
tem, slyszałem tylko rzecz w powsze-

chności, a o sczególach bynaymniey. Stą-
ralem się uzyskać kopiiąpublikaty, w któ-
rey, iak spodziewać się należało, powin-

na była zawierać się cała nauka tego dzia:
<
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łania; ale napróżno, nigdziem się o nie
dopytać nie mógl. Nakoniec postanowi-
łem udadź się do domu samego autora:
com też uczynił w roku 1789 w miesią-
cu czerwcu. Miałem więc zupelną spo-
sobność dowiedzenia się o tćm. Xiądz ten,
kiedy zaprowądzanie koniczyny zaymo-
wać gospodarzy poczęlo, zasiał dwa duże
ogrody tey rośliny nasieniem, ieden z nich
z owsem, a drugi zjęczmieniem. A że, dla
lepszego krzewienia się koniczyny, trzeba
kosić rązy kilką z nią zasiane zboże; u-
czynił to rzeczony Xiądz w swoich ogro-
dach. Kosił oba tak z jęczmieniem iąk zow-
sem ząsiane. Następuiącey wiosny ną cąa-
łym tym ogrodzie, który byl zasiany
z owsem, nie-bez podziwienia postrzegł,
acz rzadkie, krzaki żyta; kiedy w tym,
gdzie był siany jęczmień, nie widział ani
kłosa żyta. Xiądz nie był bez uwagi; chcia-
ło mu się koniecznie dóyśdź przyczyny. Że
zaś pod tenogród, w którym się żyto o-
kazało, podpierała zmiana żytnia; wpadł
na myśl, a nuż czeladź po ząbronowamiu
pola, nie powracała przez ten ogród do
domu? Po nayściśleyszćóm badaniu to się
nie pokazało: owszem 1 sam uważał, że
jeśliby czeladź przez ogród z bronami prze-
chodziła; toby się na iedney iakiey linii
żyto okazało, nie zaś po całym ogrodzie,
którego obszerność mniey więcey morga
awynosiła. Tu więc domyślał się, czy nie
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2 owsa razy kilka koszonego to dziwne
stało się przeistoczenie. Dla docieczenia
prawdy, w malym ogrodku pod oknami
swego domu sam owies zasiał, sam go
ścinał, pie daiąc wywiązać się kłosóm aż
do poźney iesieni, 1 zostawuiąc go zielo-
nym nazimę. Na przyszłą wiosnę widzi
żyto, żnie kilka snopków, i to doświad-
czenie swoiemu przesyła rządowi, a rząd
przez publieaadum cały kray uwiada-
ml1a: j

Ia dowiedziawszy się o tem, a dla od-
miany mieszkania nie mogąc sam doświad-
czenia powtarzać , kommunikowalem ie
swolego zakonu osobóm. lakoż w roku
1795 KXiądz Aginowicz Przeor w Ostrow-
cu wziął z tey przemiany 4 snopki żyta,
podobnież Przeor Posieński. Będąc w Za-
białach, ia sam trzykrotne robiłem do-
świadczenia między rokiem 1796 a 1801.
Dwa pićrwsze zostały bezskuteczne przez
niepilne owsa koszenie; trzecie, moia wla-
sna niecierpli wość zrobiła daremnóćm: mnie-
maiąc bowiem, że owies na wiosnę tak
się powinien pokazywać iak żyto, tolest
zielony w runi, a ley nie widząc, kaza-
łem kwaterę odorać. Czwarte doświad-
czenie uczyniłem w Mikolaiowie, ale 1 tu,
malo z lepszym iak dawniey skutkiem:
bom się wiosną oddalil do klasztoru, a
gospodarze tego mieysca dopuścili plae
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zasiany zdeptać, tak, iż za moim powró= *
tem śladów usiewu nie znalazlem. Prze=
cięż i na tym zdeptanym placu nieco się
krzaków żyta pokazało. Lecz ponieważ
w tyniże czasie był w Zabiałach owies
siany na ziimę, a latem kilkakrotnie ko-
szony; tam przeto o iego przemianie żro-
bilem następuiące uwagi:
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(4, Żyto naturalne wschodzi ra wio-
śńę zielone i rzadkie, inaczey się dzieie
z owseim przemieniaiącym. Nie tylko ża
dney nie ma na wiosnę zieloności; ale o0=
wszem okazuie sią trawa sucha 1 niby
zgnila; i to mniewe cierpliwym, a
zapew ne toż samo i Ho lendrów w dzienni-

ku cytowanych wprowadziło w niewiarę.

2. Krzaki, które nic zgoła nie pokazuią
w sobie dzitwińkowatości, ale tylko ruń sa-
mę, prędzey na wiosnę wżrastaią. Te zaś
krzaki, co są dziurkowate i naksztali ścier-
nia okazuią się, bardzo nie rychło ziele-
nieią, a niektóre i całkiem giną. Stąd wy=
nika, że w przemianie owsa na żyto, krza-
ki są bardzo rzadkie, tak dalece, że le=
dwie ich piąta lub szósta część zostaie.

- 8. Niektóre krzaki sttche, kiedy na dłoń
lub piędź wyrosły i ziełoności nabrały,
dobywałem z ziemi z naywiększą ostro-
żnością, czyścilem od piasku, i kiedy u=
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boczne korzonki zdawały się bydź zupeł=
nie sprochniałe, na samym pniu znaydo-
walem 2, 3 lub 4 rostki zielone ze spro-
ćhmiałego pnia dobywaiące się iak końce
szpilek. S$ początku mniemałetn;'że to są

rostki perniku lub inney trawy; lecz po-

tćm naypewniey dostrzegłem, że się wy-
dobywaią z samego pnia przeż iego zbu-
twiałą skórę. 'To iest przyczyną, że ant

wżrost , ani doyrzewanie zupełnie równe

w tey przemianie bydź nie może. Za doy-
tzenićm iednak kłosów ziarno zawsze by-
wa naylepsze, a krzaki po kilka i kilka-
naście kłosów wydalą.

Owoż, ieśli Pan miasż gust w doświad-
czeniach, tak postąpić należy: aby nie
mnożyć roboty koszenia czyli strzyżć-

nia owsa, zasiać go okolo św. Piotra.
Zdaie się, że trzykrotne skoszenie będzie

dostateczne. "Trzeba miećzawsze baczność,

aby się kłos nie wywiązał. Po trzecićm
koszeniu bywa z pićrwszego kolanka kłos
a przynaymniey gruba słoma, i tego ga-
tunku krzaki, o iakich się mówiło. Niech

Pana w oboiętność nie prowadzi zarzut
dziennika, że owies iednoroczna roślina:
jest ich bowiem więcey tego imienia, a
przecięż ż jednego pnia dvya razy rosną,
lak np. tabaka, z którey kiedy poźno
w jesieni liść się obierze, a zielona łodyga
zazimuie; wtenczas na wiosnę, lubo nie

/
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* że wszystkich , z wielu iednak idą od:
rośle.

- Przyymićy Pan tę drobną usługę za
dowód szacunku, z którym iestem itfd.

X. ANTONI KLiMASZEWSKI Z, K:

| 4816. Marca ai

Mikołaiow:

List zapowiedziany w przeszłym nii-
nierze z godlem: ,, Now .atra cava cir-
cumwolat umbra'**pomiesczony będzie
w nuinerze następtuiący m.
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