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Dozwala się drukować pod tym warunkicn, aby po wydra-

kowaniy nic zaczynaiąc przedawać , złożone były w Komitecie

cenzury exemplarze xiążki tey; ieden dla iegaż Komitetu, dwa

dla Departamentu ministeryum oświecenia, dwa exemplarze dla

JMPERATORSKIEY publiczney biblioteki. iiedcn dla IwPĘRATORSKIEY -

Akademii naqk. Wilno dnia 5ą Lipca 1816 roku.

W imieniu Komitetu Ceązuzy.

G. E. Gzovvzcx P. O. Cz. K. Cen,

 

Numer czwarty wyydzie 3o Październiką

z ogólnym Regestremmateryy całęgo roku czylą

'Fomu pierwszęgo
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UWAGI NAD WIADOMOŚCIĄ HISTORYCZNA O MAGNE-

TYZMIE ŹWIERZĘCYM, we trzech numerach

15, 16 i 17 dziennika wileńskiego umie-

sczoną.

Gry magnetyzm źwierzęcy, to wiel-

kie, a w kraiu naszym mało iescze zna-
iome zjawienie , iest teraz ważnym, po-
wszechnie wszystkie prawie klassy to-
warzystwa zaymuiącym przedmiotem;
gdyz mnóstwa doświadczeń pocieszaią=
cą dla cierpiącey ludzkości czyni nadzie-
ię wyleczenia wielu niemocy, które zna-
iomemi dotąd sposobami, nie moglyby
bydź, chyba z trudnością i w długim
przeciągu czasu wyleczonemi; gdy scze-
gólny ten w przyrodzeniu działacz, za-
trudnia teraz znaczną liczbę prawdzi=
wie uczonych ludzi , wyszukiwaniem
iego własności, doświadczeniem skut-
ków, i zastosowaniem tak do postąpie-
nia za granicę teraznieyszych fizycznych
wiadomości, iako też do istotnego poży-
tku ludzkości w leczeniu chorób , war-
to iest, ażeby w pismach peryodycznych
cząstkę kartek zaymował. Dziennik
Wileński umieściwszy we trzech nu-
Merach przydłuższy wywód wiadomo-
ści historyczney 0 magnetyzmie żwie-
Tźęcym, ze swoiey strony odpowiedział

MV, LLL. 1816. 15
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oczekiwaniu publiczności, i gdy iaż raz
wszedi w zawód, podaiąc do wiadomo-

ści powszechney pismo iedney sprzyia-
jące stronie; zdaje mi się, że bez ścią*

gnienia na siebie sprawiedliwego obwi-

nienia o stronność , nie może inie po-
winien odmówić mieysca uwagom nad
tem pismem z drugiey strony czynio-
nym, które nie w duchu  lititerackiey
woyny, (bo nie poczytuię się za litierata
i do żadnego uczonego tawarzystwa nie
należę,) nie w zamiarze OŚWIECENIA

zwspóŁziomków, (bo do tego nie czuię
się na silach;) ale w celu powszechnego

dobra i pożytku ludzkości, podaię do
Dziennika (1), ażeby ci, którzy umie-
sczony w nim historyczny wywód czy-
tali, a zkąd inąd, ani o początkach

wynalazku , ani o iego postępie iza-
dziwiaiących skutkach nie mogli powziąć

prawdziwey: i niestronney wiadomości,
z porównania iednego i drugiego pisma

utworzyli sobie mniemanie, iakiego się
jm bez uprzedzenia trzymać należy.

Autor umiesczoney w. Dzienniku

 

(1) Uwagi ninieysze nad pomiesczoną w Dzienniku Wi-

leńskim wiadomością historyczną o Magnetyzmie, nie

znalazły dla siebie w tymże dzienniku mieysca, ł

dla tego przeniesione zostały do Pamiętuika magne-

tycznego. Redakcyla rzeczonego pamiętnika osądziła

za rzecz potrzebną podadź te uwagi do powszechney

wiadomości: z porównania bowiem dwóch pism so-

epozer , prawda wyiaśniać się zwykła. Przyp.

ea.
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wiadomości, na wstępie do niey oświad-
cza: naprzód, że względem magnety-

- zmu zupełnie iest oboiętnym, bo bę-

|dąc zupelnie w tey nauce czyli szłuce
odcym, nigdy mu się nie udato takie=

go nabydź przekonania, zakiego ta rzecz

wymaga. Powtóre, dobrodusznie wy-
znaie, że nasiępuiąca historyia , nie
iest iego własną pracą, ale P. Kon-
rada Sprengiela doktora medycyny

w Halli, z dła tego dochodzi tylko do
roku 1790. Daley wyraża, że w po-
daniu pisma swoiego do dziennika ,
miat na celu oświecenie wspołziom-
łów. Piękne zaiste oświadczenie, i go-
dne prawdziwego uwielbienia , gdyby
był stosownie do niego swoię history-
czną wiadomość napisał: ałe cóż o tćm

zasczytnóm oświadczeniu sądzić, kiedy
ie w całym ciągu dziela otwartćm stron-
nictwem swoićm zaprzecza?  Rozbierzmy
to w sczególności. Naprzód pytam się
szanownego autora, który porządnym
układem swoiego pisma , dobrym sty-
lem, i potrzebną w tey materyi ezudy-
cyłą dowiódl, że iest uczonym człowie-
kiem: czy w rzeczy prawdziwie ważney,
ogólne dobro ludzkości obchodzącey, go-
dzi się albo nie, bydź oboiętnym? Czło-
wiek prywatny wypadki polityczne,sto-
sunki narodów , metafizyczne zdania, ró-
żne naukowe układy, niemaiące bliskie-

15%
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go wpływu na sczęście ludzii t. d. może
poczytywać za oboiętne dla siebie; ale
w rzeczy tyczącey się ogólnego dobra, lub
szkody calego rodu ludzkiego, czy może,
bez ściągnienia na siebie winy obrażoney
ludzkości, zostawać oboiętnym? Obo-
wiaążkierać lego iest, śledzić, uczyć się, do-
świadczać, i nabydź potrzebnego przeko-
nania, wedle którego sądzić powinien: i
wtenczas tylko, gdy wedle prawdziwe-
go lub mylnego przekonania swoiego są-
dzi, lub twierdzi, wolnym iest od winy
i nikogo obrażać nie może: bo przekona-
nie się, iest prawidłem zdania; ale gdy
oświadczywszy się z oboiętnością, „stale
się gorliwym iedney strony obrońcą, na-
tenczas krzywdzi publiczność, uważaiąc
ią za niezdolną do osądzenia między iego
oświadczeniem i prawdziwym zamiarem.
Gdyby autor był, iak przyrzeka, oboię-
tnym, opisuiąc historylią wynalazkui po-
siępu magnetyzmu, powinien był nie wy-
łącznie wystawić czasowe o nim zdania
stronników i przeciwników; uczynić wy-
iątki zpism iednych i drugich: przyto-
czyć rozumowania, zarzuty, i odpowiedzi
na nie: dowody za,i przeciw,porównać:
i to wszystko oddadź pod sąd czytaią-
cych, zostawuiąc im wolność utworze-
nia sobie mniemania stosownego do prze-
konania każdego: oraz nie ograniczać się
na doprowadzeniu historyi magnetyzmu
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do roku 1790, ale dociągnąć ią do dzi-
sieyszego czasu: a to z uwagi nayspra-
wiedliwszey, że nauka magnetyzmu, tak
iak i każda inna, nie iest i nie może
bydź na tym stopniu, na iakim się znay-
dowała w początkach swoich przed trzy-
dziestą laty: ale staraniem prawdziwych
przyiaciólł ludzkości posuwa się coraz ku
pożądanemu wydoskonalenin. Z umie-
sczonego w Dzienniku, o historyi ma-
gnetyzmu pisma, pokazuie się, że autor
znał i czytał rozliczne dzieła w tym przed-
miocie wydane: niepoięta iest zatćm rzecz,
dla czego się ogranicza na rozbiorze dzieła
jednego tylko P. Sprengiela, doktorą
medycyny w Halli, do którego śmiało
powiedzieć można z Molierem— Vous
ćles orfevre M. Josse; 1 przytacza same
tylko wyiątki głównych nowego wyna-
lazku przeciwników, iadem i wyszydze-
niem tchnące: dla czego zaczynaiąc swóy
historyczny wywód , wynalazek magne-
tyzmu źwierzęcego mieści pomiędzy 777220-
maniami i przesądami, które wieki
nieoświecenia izabobonu odznaczyły. Po-
minąwszy Teozofuą wieku siedmnasie-
go, która iak każdemu wiadomo, była
nauką czyli zaciekaniem się metafizy-
cznóm, maiącóm za przedmiot znoszenie
się z jstotami duchownemi, stanowiącemi
iakoby łańcuch wiążacy wszystkie istoty
stworzone, a zatćm bez gwaltownego na-

 



3223

ciągania, niemogącą iśdź w żadne poró-
wnanie z przedmiotem czysto fizycznym,
jakim iest magnetyzm źwierzęcy; podo-
bało się autorowi porównać go, ze wzno-
wioną w 16 wieku nauką o chorobach
przez zlego ducha sprawianych, z upio-
rami po nocy wędruiącemi, z dziwne-
miwypadkaminacmentarzu ś. Medarda
w Paryżu ogłaszanemi, z kuglarstwami
w Niemczech Gasnera, z przywidze-
niami Schroepfera ż t. d. (a) Takowe
porównania nader widocznie odkrywaią
duch i zamiar autora, a ten test bez wąt-
pienia, ażeby wynalazek magnetyzmu,
tak dla rodzaiu łudzkiego ważny, tak
wiele nowego światła do znaiomych do-
tąd wiadomości dodaiący , nie tylko
podadź w wątpliwość; ale ohydzić, okryć
śmiesznością, i pracuiących około wydo-
skonalenia. onego zhańbić. Zamiar praw-
dziwie naganny, niegodny czlowieka o-
świeconego, i krzywdę sercu iego czy-
niący. Wyszydzenie i podanie w śmie-
 

(2) Gdyby przyszło ściśle wyśledzać dziwne przypadki
przy grobie Dyakona Parysa zdarzone, i leczenia Ga-
snera, pokazałoby się niewątpliwie, że skutkiteistotnie
od Magnetyzmu źwierzęcego pochodziły. P. Thouret
główny magnetyzmu nieprzyiaciel, nie mogąc wytłuma«
czyć leczeń przez Gasnera i Mesmera czynionych, mnie-
mał. że obadway używali pewney iakieys preparacyi,
którą nacierali sobie ręce do działania na chorych. „Kte
„uważał, mówi on, że Gasner przed przystąpieniem do
,, działania mocno nacierał ręce © chustkę i o pas, przy-
„znać musi, że wniosek ten iest sprawiedliwy* a daley
dodaie , że wiele osób, o których dobrey wierze wątpić
nie możną, sprawuią skutki podobne magnetycznym,
nieużywaiąc takowych sposobów.
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szność, iest wprawdzie ostrą 1 iladowitą

bronią, która kaleczy i bolesne zadaie

rany, ale nigdy mie zabiia: i ci tylko iey
używaią, którzy woiuiąc z oczywistością

i prawdą, na zbicie iey żadnego nie znay-
duią dowodu. (Ciosy tey iadem zapra-
wioney broni, mogą na czas omamić mniey
uważne i słabe umysły; ale rozsądnego
i gruntownie zastanawiaiącego się czło-
wieka nigdy nieobląkaią: bo wyszydze-

nie, nie iest odpowiedzią, i samę tylko

slabość przeciwnika oznacza. |

Od początku: wzrostu światla 1 postę-

pu ludzi w naukach, wszystkie nowe
wynałazki i wszyscy uczeni wyższym za-

sczyceni dowcipem, mieli swoich przeci-

wników , mieli uprzedzonych, zazdro-

snychi i interessowanych nieprzyiaciól :

nie masz wynalazku, któryby w począ-

tkach swoich nie był hańbiony i nie uległ

prześladowaniu; cóż dziwnego, że Mesmer

i odkryty przez niego magnetyzm, równe-

oż doświadczył losu? [nne wynalazki

obrażały tylko miłość własną sczególnych

niektórych osób, albo do dawnych zdań

przywykłych, albo slawie wynalazcy za-

zdrosn ych; lecz magnetyzm źwierzęcy wię-

cey na siebie do mocnego oporu i do

prześladowania ściągnął pobudek. Gdyby

ten wynalazek był ograniczony do nau-

kowych tylko fizycznych wiadomości,

możćby nie doznał tak silnego oporu, ia-
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kiego od początku swoiego zjawienia się
doświadczal i dotąd iescze doświadcza: ale
że dostrzeżono, iż ma wielki wplyw na
zdrowie ludzkie: że z nadzwyczaynym i
zadziwiaiącym skutkiem przystosowany
jest do leczenia mnóstwa niemocy rodzay
ludzki dręczących; cóż dziwnego, że li-
czna klassa uczonych, sztuką leczenia tru-
dniących się, nowey nauce, w mniema-
niu iakoby ich prywatnemu intereśsowi
szkodliwey, całą siłą opierać się, i onę,
gdyby można było, znisczyć postanowiła:
czego niewątpliwym i oczywistym dowo-
dem iest, otwarte Fakultetu,Paryskiego
prześladowanie, ną wielu członkach swo-
ich, niechcących bezdowodnie magnety-
zmu potępiać, sądownie domierzane, ią-
kiemu ulegli PP. d'Eslon, Onglće, Varnier
i wielu innych, których z rzędu członków
Fakultetu wymazano (5). Dziwna iest,
że uczeni , pożyteczney sztuce leczenią
słabości ludzkich oddani, zawsze się no-
wym odkrycióm, iakikolwiek związek
z tą sztuką maiącym, calosilnie opierali,
 

(5) Kto chce mieć wyobrażenie tey zawziętości, z jaką
Fakultet Paryski prześladował doktorów, nowey naucę
rzychylnych, niech przeczyta pismo P. Eodpzel na 0-

brd P. Varnier napisane, gdzie się i wyrok fakultetu
znayduije, z rozumowania i stylu prawdziwie cickawy.
Pismo to ma tytuł: Memoire pour MI. Charles Louis

' Farnier Docteur -regent delu facultć de Paris etc.
1785 — i drugie pismo pod tytułem: Rapport au public
de quelques abus en módecine etc. par M. L. F. Tho=
mas d'Onglśe docteur de la faculiet de medecine de
Paris 1780,
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i teraz woząsie rozszerzonego powszechnie

światłą opierać się nieprzestaią. Kto nie
wie zjąką zawziętością powstawano 1 po-

tępiano lekarstwa, teraz za naypożyte-
cznieysze uznane , iakiemi są autymon,
china it. d. iakiey sprzeczności i laiania
doświadczył Harvei i iego odkrycie krą-
żenia krwi w cialach źwierzęcych, co te-
rąz za sprężynę życia poczytuie się? Może

mi kto, e SALŁUBERRIMA FA-
CULTATE (4) zarzuci, że nowy wy-
nalazek wakcyny bez oporu zostal przy-
ięty; lecz na to łatwą odpowiedź. WWak-
cyna zaczęła się w kraiu, gdzie ludzie
do rozmyślania nawykli, nie śpieszą się są-
dzić o rzeczy, póki się o niey nie przeko-
naią, a do lanych kraąiów Europy, iuż
po wyśledzeniu i sprawdzenia iey sku-
tków przyszłą: przytóm wakcyna maląc
wpływ na iednę tylko, lubo powszechrą

chorobę, raz w życiu wydarzaiącą się i

pospolicie dziąłaniu samego przyrodzenia
zostawianą, niewiele PP. leczącym w pry-
watnych rachunkach przynosi szkody. Bo-
że uchoway! żebym miał zamiar oslabiać

 

(4) Wyraz ten wzięty iest z wyroku Fakultetu Paryzkiega

przeciwko P. d'Eslon. , Quibus omnibus auditis, ni=

„„mium eheu! compertum est, M.d'Eslon et quosdam

„, huiusce SaLvsBERRIMmI ordinis doctores iuris iurandt

„„ac pirtutum quae medicum decent immemores, de+

„„disse nomen novae et formidolosae circulatorummie
3, litiae etc.



226

wziętość, lub zaprzeczać potrzeby nay-
pożytecznieyszey dla rodzaiu ludzkiego
nauki, zaymulącey się trudną pracą do-
chodzenia składu ciała, zachowania nay-
droższego dla cziowieka skarbu, iakim
iest zdrowie,i leczenia mnóstwa niemocy:
uwielbiam tę zbawienną naukę, i każde-
mu trudniącemu się oną oddaię cześć
w sczególności. Nieiestem zagorzałym ma-
gnetyzmu stronnikiem aż do przypisywa-
nia mu wyłącznie wiasności leczenia wszy-
stkich słabości ludzkich; wiem, i każdy
naygorliwszy nawet nowego wynalazku
stronnik, zawsze to wyzna: że magne-
tyzm będąc dzialaczem fizycznym, nad-
przyrodzonych skutków sprawić nie mo-
że: że ma równie, iaki pospolita sztuka
leczenia, swoich nieuleczonych ; ale, że
choć pod zmysły nie podpada, istotnie ie-
dnak znayduie się w przyrodzeniu;żże ma
niepospolity wpływ na zdrowie ludzkie:
że niektóre choroby bezpośrzednie leczy,
a w jnnych, działaniu lekarstw zwyczay-
nych silnie pomaga: tego nikt nieuprze-
dzony 1 bez przesądu "widoczne skutki
jego uważalący, zaprzeczyć nie może: i
trzebaby nądto bydź stronnym, żeby te-
go, co oczy widząi inne zmysły dośświad-
czalą, nie przypusczać: lub obcey ukrytey
1 wymyślaney przypisywać przyczynie.
A stąd iasno się wywiąznie, że gdy ma-
gnetyzm, w wielu słabościach ludzkich,
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wymaga i wskazuie potrzebę innych le-
karstw; żadnego przeto , ani sztuce lekar-
skiey, ani lekarzom nie przynosi usczerb-
ku: iakoż życzeniem iest powszechnćm,
żeby ten tak dzielny ratowania cierpią-
cey ludzkości śrzodek,w ręku JJPP. do-

ktorów medycyny znaydowal się, którzy
za uleczenie z użyciem magnetyzmu, Tó-
wnie iak teraz za napisanie recepty , o

wdzięczności potrżebuiących pomocy po-

wątpiwać niepowinni, tćm bardziey kie-
dy im wydatków na aptekę osczędzą. "To,
co autor przytacza o stosowaniu w Tró-
żnych czasach magnesu kruszcowego do
leczenia słabości ludzkich,i o rozmaitych
w tym przedmiocie dawnieyszych i śwież-
szych doświadczeniach; bynaymniey się
nie stosuie do wynalazku magnetyzmu
źwierzęcego: bo ten z magnesem kruszco-

wym żadnego niema związku: historyia
więc tego wynalazku zaczyna się nie od
doświadczeń magnesu krusczow ego, iakie
Mesmer z natchnienia astronoma Hell
czynił; ale od iego własnych, nad sku-
tkami działacza ciału ludzkiemu właści-
wego, uwag i zastanowień. Prawda, że
nauka ta nie iest zupełnie nowa: bo gdy-

by przyszło śledzić iey źrzódła, pominąw-
szy Teozofów czyli iak autor nazywa spi-
rytualistów siedmnastego wieku, i tak
nazwanych /Rose-croix, należałoby ra-

czey sięgnąć do gimnosofistów Indyyskich,
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do taiemnie Izydy w Egipcie, Eleuzis
w Grecyl, których nadzwyczayne dzia-

„łania świat zadziwiały, a przyczyna by-
ła ukryta. Rok 1775 ies. prawdziwą
epoką ogloszenia magnetyzmu źwierzęce-

_ go, w którym Mesmero wynalazku swoim
obwieścił różne Europeyskie akademiie;
że wiele z nich nic nie odpowiedziały, a
Berlińska poczyniła zarzuty, nic to prze-
ciwko prawdzie i skutkóm wynalazku
stanowić nie może: bo kążda nowość nie-
latwo bywa przyięta i potrzebuie czasu
do sprawdzenia: a uczone towarzystwa
lekce, iak widać, ważąc to doniesienie, nie
chciały sobie zadadź pracy do wyśledzenia
potrzebney. Od czasu tego nowy wynalazek
zaczął zaymować umysły, doświadczenia
Mesmera wprawiały w zadziwienie, i
tćm samćm sprawily mu od nieprzyia-
znych 1 zazdrosnych wiele nieprzyiemno-
ŚCI.

Kuracyia Panny Paradis, (którą autor
dla tego, iak się zdaje, przywodzi, żeby
miał zręczność w przytoczeniu rozumo-
wań przeciwników, okryć Mesmera szatą
kuglarstwa,) że po pierwiastkowych, wiele
obiecuiących skutkach, nie została uskute-
czniona, sam wyiaśnia przyczynę mówiąc:
ze gdy powsłaia zawiść, Jngenhous, oku-
lista Barth, a może i sam Stórck (sła-
wni natenczas lekarze) poźrafili wmó-
wić rodzicóm, ze.ich córka nie może wi-
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dzieć, I nigdy nie będzie widziała; co
większa, umiano podeyść takomstwo oy-
ca, który otrzymawszy od Cesarzowey,
roczną dla ślepey córki pensyą, obawiał
się ią utracić, gdyby wzrok odzyskata;
gwdaiiem więc aizó odebrali swoię
córkę od Mesmera it.d. agwaltten posu-
nięty byl aż do nayścia z bronią nadom
Mesmera, i chora uderzona o ścianę od-
zyskany po części wzrok na nowo utra-
cila. I daley, Mfesmer zniechęcony nie-
przystoynem postępowaniem fakulietu,
zniewdzięcznoscią rodziców Panny Pa-
radis, postanowić dobrowolnie HHiedeń
opuscić it.d. Jeżeli przeto Panna Paradis,
dwa razy odzyskuiąc wzrok, obadwa razy
znowu go utraciła; w tćm ani Mesmera,
ani magnetyzmu obwiniać nie można, ale
samych tyłko zawistnych przeciwników,
którzy nabytą z kąd inąd sławę, tym
postępkiem zhańbili—Wreszcie odzyska-
nie wzroku, gdy organ widzenia iest ze-
psuty , przez żadne przyrodzone śrzodki
nastąpić nie może, tak iak odzyskanie
ręki lub nogt odciętey, a magnetyzm
cudów, toiest działań porządek przy-
rodzenia przechodzących , nie czyni P.
Sprengiel zarzuca Mesmerowi, że w ro-
ku 1778 przybywszy do Paryża ukry-
wal swoię naukę, niekażdemu chciał się
udzielać i wzbraniał się przyjąć kommis-
syi, iaką Fakultet Paryski i towarzystwo
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lekarskie wyznaczyć mieli. Gdyby i tak
było, Mesmer miał sprawiedliwą przy-
czynę usuwania się od kommissyi, która
złożona zludzi uprzedzonych i zawistnych,
nie mogla munic dobrego obiecywać; ale
rzecz się ma wcale inaczey: gdyż Mes-
mer dowodzi nayoczywiściey, że niczego
nie zaniedbal, ażeby ludzi uczonych i le-
karzy skłonił do śledzenia swoiey nauki;
to jednak ze wzgardą zostało odrzucone, i
mówi, że wielu z nich zostawszy z pocz
tku przekonanemi, stali się poźniey ot-
wartemi iego nieprzyiaciołmi, używaią-
cemi przeciwko niemu intrygi, potwarzy
inayzaciętszego prześladowania (5). Zo-
baczmy coon wtey materyi wliście swo-
im w roku 1784 dnia 16 Sierpnia do A.
M. w odpowiedzi na dzieło P. 'T'houret pi-
sanym wyraża. »Pierwszy zarzut iest,
»iakobym uchybił prawóm kraiowym,
» niepoddaiąc moiey nauki pod wyśledze-
» nia [owarzystwa.... Naprzód, używaiąc
» wyrazu umiarkowanego, twierdzenie to
» est bezzasadne. Lubo doskonale znałem
»całe niebezpieczeństwo poddania pod
»wyśledzenie komitetu lekarzy , nauki
»przeciwney wszelkim przesądom, czyli
»raczey niezgodney zjch wiadomościami;
» ztemwszystkićm, wiadomo WMP. że

 

(5) Histoire Critique du magnetisme par J. P. F. Deleuze
2de partie page g.

|
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»w roku 1778 używalem iego kollegów,
»ażeby raczyli bydź u mnie, i sprawdzić

» pożyteczne skutki z przystosowania mo-
»1ch zasad wyniknąć powinne. Wiadomo
»także WMP. że zamiarem moim bylo,
» po dostatecznćm wyśledzeniu i sprawdze-
»niu skutków, naukę moię powierzyć
»towarzystwu WMP. i Akademii nauk,
»i wspólnie z niemi ułożyć śrzodki do iey
» wyluszczenia i rozgłoszenia; lecz wszyst-
»kie moie w tey mierze czynione kroki
» skończyły się na zupelnćm ze strony to-
»warzystwa odmówieniu , które sam
» WMP. mi przyniosieś. Mozumiem, że
»to zdarzenie nie zostało ieszcze z pamięci
» WMP. wygładzonć ,*zdaie mi się przeto
»że bez obrażenia prawdy nie należalo
» twierdzić, iakobym uchybił prawóm kra-
»iowym, niepoddaiąc mciey nauki pod
» wyśledzenie towarzystwa krolewsko -le-
» karskiego, iże można bylo znaleźć w wy-
» razach oboiętnieyszych inny śrzodek
»usprawiedliwienia towarzystwa z tego,
»że w roku 1778 osądziło za rzecz mniey
» przyzwoitą przyiąć mole wezwanieitd.
(6) Takie były początkowe Magnetyzmu
zwierzęcego zasady, przez wynalazcę 1 ie-
go uczniów opisane, 0 tych się nic nie
mówi, poźnieysze bowiem w tey nauce
wyszukiwania i doświadczenia , zupełną

e

(6) Recneil des pieces etc. page 463.
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w. nich uczyniły odmianę; ale przypisek,
z powodu tych zasad, z dzieła antymagne=
tyzm, wyięty, i w dzienniku Wileńskim
w N. 10 na karcie 3502 umieszczony zaslu=
guie na uwagę; iest to żarcik,w ustach Mo=
liera bardzo dowcipny, ale w przystoso=
waniu teraznieyszćm wcale nieprzyzwo=
aty. Quare opiumfacit dormire.... quia
zm eo est virius magneiica a doctorissi=
mio „Mesmero nuper decouverta w ma-
teryi tak ważney, tyle ogólne dobro ludz-
kości i naukę fizyczną w powszechności
dotyczącą, w materyi nad którą nayu-
czeńsi ludzie z usilnością pracuią , i która
przyprowadzona iuż iest do pewnego sto-.
pnia oczywistości: czy godziło się taki
żarcik przytaczać? i w jakim on iest za-
miarze przytoczony, oddaię pod sąd nie-
stronnego czytelnika.

Że Mesmer mial wyznaczoną od rzą-
du francuzkiego pensyią 40000 franków,
z obowiązkiem wyuczenia trzech wybra-
nych lekarzy; to samo pokaznie, że nau-
ka iego uznana była za ważną: że po od-
daleniu się swoićm z Paryża, wezwany
od przyiaciól na powrót, dla założenia
szkoly magnetyczney, przyiął ofiarowa-
ną sobie składkę po 100 luidorów od u-
cznia, nie masz w tćm nic, ani nagannego,
ani nieprzyzwoitego. Zapewne wspania-
leyby postąpił, żeby nauki swoiey dar-
mo udzielał: ale zastanowić się należy,
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że Mesmćer, iako lekarz, cały sposób u-
trzymania się miał oparty na praktyce le-
czenia, ale z okazyi wynalazku swoiego,
wyszydzony, okrzyczany, zhańbiony, gdy

"nie mógł rzemiosła swoiego sprawować,
powinien był szukać sposobu , ażeby los
swóy zapewnił: a może też i mniemał, że
sekret drogo zaplacony,więcey na siebie
ściągnie uwagi. (Ci, którzy mu to zarzu-
caią, nie zastanowili się, że sposób ten
nie mógłby mu się udać, gdyby wynala-
zek iego nie był istotnym: gdyż ucznio-
wie dostrzegłszy omamienia, wszyscyby
powstali przeciwko oszukuiącemu: czego
iednak żaden z nich nie uczynił (7).

Urządzenie kadek magnetycznych przez
Mesmera i P. dEslon, nic do nauki o
magnetyzmie nie należy, bo ten oswobo-
dzony od dawnieyszych mniemań, żadnych
narzędzi, ani naczyń nie potrzebuie; ale
to dziwna, że autor wiadomości history-
czney, przytaczaiąc list doktora Paryskie-
go do doktora Londyńskiego, to, co prze-
nośnie, czyli ironicznie w nim wyrażono,
bierze za rzeczywistość , i do swego zdania
stosuie. List ten pod imieniem doktora
Fakultetu Paryskiego, wydany iest w ro-

 

(7) Przypisćk z listu Figara, z tey okazyi w Dzienniku u.
miesczony na grze słów zawisły, może bydź sprawie-

_dliwie przystósowany do wielu znaiomych lekarzy.
Combien des pauvres gens, qui ne sont pas des gens
pauvres.

M, III. 1816. 16
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ku 1781 przez P. Bergasse, wcale w prze=
ciwnóm znaczeniu. VV yświeca on w nim

mylność i śmiesznośćzarzutów przeciwko
magnetyzmowi czynionych , przez sam
sposób, iakim one wykłada, 1 w calem

świetle wystawuie ważność nauki Mes-
mera, utrzymuiąc na pozór, że ona iest
niedorzeczaą (8). 200 rozszerzenia stawy
Mesmera, przyłożył się Cour de Geóe-

lin, prezydent Muzeum Paryskiegoi t.d.
Ilubo uczony tey apologu pisarz w ciągu
leczenia życie zakończył, atoli Mesmer

we wlasnem polotnćm pismie, tak się po-
irafił wywinąć i obronić, że śmierć tego
uczonego męża, naymnieyszego na złą
stronę wrażenia, w jego uczniach nie
sprawiła. Oto iest umieszczone w Dzien-
niku opisanie wypadku w stolicy iednego
znayoświeceńszych narodów , zdarzonego,
o którym przez pisma owoczesne cała
publiczność byla uwiadomiona. Cóż ro-
zumieć o dziele autora? iak przychylić wia-
rę doiego wniosków, kiedy historyczny

wypadek caley powszechności dobrze
wiadomy, tak mylnie czytelnikóm swo-
im wystawia? Cour de Gebelin uczony
autor świata pierwiastkowego, Prezydent
Paryskiego muzeum, od sześciu miesięcy

ciężko byl chory, wyczerpał (iak sam

 

(8) Histoire critique du Magnetisme animal par J. P. F. De-
leuze 2de partie page 24.
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powiada) wszystkie źrzódła lekarskie, i
stracił zupelnie nadzieję odzyskania zdro-
wia; gdy zaufany iego przyiaciel P. Bor-
ville, dnia 25 Marca 1785 przyprowadził
do niego Mesmera. P. Gebelin uprze-
dzony był przeciwko magnetyzmowi,
przez uleglość atoli swoiemu przyiacielowi
pozwolil się magnetyzować: w kilka dni
potóm uczuł się lepiey na zdrowiu, a
w miesiąc zostal uleczonym, 1 wraz roz-
począł swoie prace od roku przerwane.
Liecz miasto dziesiątego tomu świata pier-
wiastkowego, którego nie miał czasu ukoń-
czyć, wydal do subskryptorów swoich
list zawieraiący historyą swoiey choroby
j wyzdrowienia, w którym wykłada to,
co o magnetyzmie sądzić należy. - List ten,
wedle nayściśleyszych prawideł logikii
krytyki pisany, zawiera ciąg zapytań iedno
z drugiego wynikaiących, i one naygrun-
townieyszćm rozumowaniem, do przeko-
nania nayupartszego nawet Sceptyka,gdy-
by ten mógl bydź dobrey wiary, rozwiąznie,
W rok po swoićm uzdrowieniu P. Gebe-
lin zapadł na nowo na zdrowiu 1 z ulno-
ścią udał się powtórnie do Mesmera: ten
lubo był przekonany, że choroba P. de
Gebelin była nieuleczona; nie odmawiał
jednak starania i pociechy niesczęśliwe-
mu, szukaliącemu iego pomocy. 'DTa oko-
liczność, którey niechętni przeciwko Me-
smerowi używalą, czyni POZANI ho-

| 1
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nor iego charakterowi, że w okóliczności

krytyczney, przełoży ludzkość nad wszel-
kie inne widoki. P. Cour de Gebelin
dnia 12 Maia 1784 życie zakończył, otwo-
rzenie iego ciała okazało, że miał nerki

zupełnie zepsute, i że przez żaden ludzki

sposób nie mógl bydź ratowanym. Spraw-
dzenie otworu ciała podpisali doktorowie

medycyny: Mittić D. M. P. La Caze, D.
Cheigneverd, Sue le fils, i La Motte (9)
a zatóćm nie w ciągu leczenia, ale górą

w rok potóm umart.
Trzy raporta wyznaczonych w ro-

ku 1784 kommissarzy: pierwszy , wybra-
nych z Akademii nauk i Fakultetu lekar-
skiego Paryskiego układany przez P.
Bailly:drugi, ztowarzystwa krolewsko-

łekarskiego, a trzeci sekretny, podany do
ministra przez kommissarzy od akademii
i fakultetu, były natenczas prawdziwym
tryumfem nieprzyiaciół Mesmera i ma-
gnetyzmu. Co o tych raportach sądzić,

pouczaią różne pisma, w tymże roku

wydane, a sczególniey uwagi: nad dwie-
ma raportami PP. kommissarzów przez
P. d'Eslon (10), rozbiór rozumowany ra-
portu kommissarzy przez J. Bonnefoy

członka królewskiego chirurgicznego col-

 

(9) Recueil des pieces etc. page 175.
(10) Observations sur les deux rapports de MM. les Com:

missaires par M. d'Eslon in 4* 51 pages,

 



 

237

łegiam w Lyonie (11), powątpiwania wie-

śniaka, PP. kommissarzóm takultetu le-

karskiego podane, przez P. Servan, by-
lego adwokata ieneralnego w parlamencie
de Grónoble (12): uwagi niestronne o ma-
gnetyzmie zwierzęcym, po ogłoszeniu.ra-

portu PP. kommissarzy, uczynione (15):

dodatek do dwóch raportów PP. kom-

missarzy fakulitetu i towarzystwa lekar-
skiego (14). Z tych pism okazuie się, że
PP. kommissarze nie trzymali się ułożone-

go planu, odmówili zaaydowania się wsali
leczenia, i ograniczyli się na uważaniu sa-
mego fizycznego i powierzchownego dzia-
łania magnetyzmu, i dla tego zdania ich
są sprzeczne. Obraz, jaki wystawuią, iest

bez podobieństwa: zdarzenia, iakie przy-
taczaią, są ponrywane i odmieniane: sku-
tki zaś, iakich nie mogli zaprzeczyć, pro-
wadzą do wniosków zupelnie przeciw-
nych tym, iakie poczynili: gdyż raporta
te przedstawiaią okoliczności zupelnie od
magnetyzmu obce, a żadnego zarzutu pro-

(11) Analyse raisonnće des rapports des Commissaires ete.

par l Bonnefoy membre du college royal de chirurgie

de Lyon in 8 pages 98.
(12) Boutes d'un Provincial, proposćs a MM. les módecins

Commissaires in 8” pages 134.

(13) Reflexions impartiales sur le magnetisme anima], faites

aprós la publication du rapport de MM. les Commissai-

res in 8” pages 48. s

(14) Supplement aux deux rapports de MM. les Commissaires

de VAcademie et de la Facultć de módecine in 8* pa-

ges 80.
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sto przeciwko istności i naturze onego nie
zawierają. Kto byl przytomny magnety-
zowaniu albo sam magnetyzował, nayła-
twiey się o tćm może przekonać. Oso-
bny raport przez P. Jussieu dany, wyia-
śnia niedbałość kommissarzy, z jaką po-
lecone sobie dzielo odbyli, i rzeczywistość
wynalazku zapewnia. Wreszcie,iak dekret
przeciwko Galileuszowi i iego nauce nay-
uroczyściey wydany, nie wstrzymał biegu
ziemi okolo słońca; tak iraporta kommis-
sarzy królewskich o magnetyzmie, przed
trzydziestą laty czynione, nie znisczyły iego
islności. -

Zaden nowy wynalazek, a szczegól-
niey, odkrycie skutku niewiadomey przy-
czyny, nie może bydź w początkach swo-
ich zupelnie doskonałym, ale się dopiero
zączasem , przez dlugie doświadczeniei
dochodzenie,wyiaśnia, ukształca i do pe-
'wnych zasadnych przychodzi prawideł.
Magnetyzm zwierzęcy tego będąc rodzaiu,
w początkach swoich rozmaicie był tlu-
maczony: doświadczalący onego skutków,
różne stosowne do swoiego wyobrażenia,
naznaczali onym przyczyny, i tworzyli
układy, iedne drugim przeciwne, a nie-
które z prawidlami nawet powszechney
fizyki niezgodne. 'Teorya nawet samego
Mesmera, wiele w sobie zawiera błędów:
i to bylo pobudką ludziom zgoła nieu-
przedzonym, do zbocznego o magnety=

>
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zmie mniemania, a uprzedzonym 1 zawi-

stnym; do przesadzonych zarzutów i wy-

szydzenia; ale teraz, dzięki wytrwałości

oświeconych przyiaciół ludzkości, wy-

nalazek ten , oswobodzony zostal od

wszelkich niepotrzebnych przydatków, a

zatóm i od wszelkich sprzeczek i niezgo-

dności, które tyle w dawnieyszych cza-

sach, między uczniami wynalazcy, poczy-

nily. rozdziałów; i ta iest odpowiedź na

resztę przytoczeń w historyczney 0 ma-

gnetyzmie wiadomości, w numerze 17

Dziennika umieszczonych. Gdyby byt

autor z uwagą przeczytał poźnieysze 0

roku 1790 o magnetyzmie wydane dzieła,

a szczególniey: o przyrodzeniu czlowieka

i sposobach uczynienia go szczęśliwym

przez P. Bachelier d'Ages roku VIII da-

wnieyszey ery francuzkiey wydane (15),

uwagi nad początkiem, przyczyną i sku-

tkami gorączki, nad elektrycznością lekar-

ską i nad Magnetyzmem zwierzęcym prźez

P. Judel w 1808 (16): historyą krytyczną

magnetyzmu przez P. Deleuze we wóch

tomach 1813 roku (17), rzut oka na ma-

gnetyzm zwierzęcy Professora Uniwersyte-

 

(15) De la nature de Phomme et des moyens de le rendre

heureux, par P. I Bachelier d'Ages. In 8% pages 225.

-(16) Consideration sur Porigine, la cause et les effets de la

fityre, sur Telectricitć módicale , et sur le Magnetisme

animal par M Judel docteur en módecine de la faculte

de Montpellier in 89 pages 149.

(17) Histoire critique du Magnetisnie animal par I. P. F.

Deleuze.

ar



240

tu Dorpackiego P. Parrot w Petersburgu
wydany (18), uwagi o magnetyzmie Radzcy
stanu Antoniego Poszmana,i wiełe innych
pism; znalazłby w nich niezbite dowody
o bytności i dziwnych skutkach tego nie-
pospolitego w przyrodzeniu działacza , któ-
rych publiczności udzialem przyzwoiciey-
by chwalebnemu zamiarowi oŚW”rECEN14
WSPÓŁZIOMKÓW odpowiedział, niż źbie-
raiąc dawno iuż zapomniane zarzuty i wy-
szydzenia,

   ———— a

UWAGI © MAGNETYZMIE

 

przez Antoniego PoszmaNa Cesarsko Rossyyskiegę
Radzcę Stanu, wielu uczonych towarzystw
członka (ciąg dalszy ebacz wyżeystr. 161).

 

- Bo. Wprzekonaniu, że nie doeklekty-
„ków tegoczesnych udawać się należy dla
wydobycia z otchłani ich mniemań do-
wolnych, osnowy umieiętności prawdzi-
wey magnetyzmu, oraz, że rys układu
przyrodzenia, którym wykróślił na po-
czątku tych uwag, nie iest dosyć obszer-
ny na obięcie całości nauki magnetyczney;
starać się zatóćm będę ukończyć go, ile

 

(18) Coup d'oeil sur le Magnetisme animal St. Petersbourg;
1816 chez H. Bonnet et comp. ;
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mnie możność dozwoli, a przeto stwierdzić
pieodzownie wielkie prawdy iuż wyłu-
sczone.

Postrzegliśmy, że w calćm Przytowke:
niu nie ma nic więcey iedno

1) przyczyna czynna pierwotna ro-
zumna sprawuiąca to wszystko, co się za-
myka w stworzeniu ogólnćm wedlugpraw
niewzruszonych: składu rzeczy.

2) że dwie są tylko siły główne, toiest;
siła rozszerzaiąca 1 siła skupialąca, które
służą za zasadę działaniaioddzialywania
w całóm: przyrodzeniu.

3) że czynność tych dwóch sił spra-
wiana iest przez silę„qośrzedniczą, czą-
stkuiącą z jstoty tychże: dwóch sił, toiest:
przez siłę galwaniczną czyli cieplika.

4) że trzy pierwiastki znane, toiest:
pierwiastek światla , cieplika 1 węglika
stanowią zasadę względną tychże sil głów
wnych.

5) że przyczyna czynna umyslowa
utwarzaiąc rzecz jakąkolwiek, przeprowa
dzaćią musi wprzód przez 4 okręgi, nim
dóydzie dokonania działania swoiego.

6) że w każdym okręgu obiawia ona
swe działanie według prawa stosunku
względnegoiodpowiadalącego przyrodze-
niu właściwego okręgu.

7) że siły śrzodkowe 4 okręgów dzia=
łaią iedna na drugą za pomocą organu
przynależytego,i że wtym razie sila śrzod-
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kowa pierwszego okręgu dziala przez świa-
tlo na siłę drugiego okręgu, a która przez
powietrze działa na silę trzeciego okręgu,
a la zaś przez ogień dziala na silę czwar-
tego okręgu. - | a

8) że działanie każdego okręgu zasa-
dza się na prawdzie stosowney i odno=
szącey się do okręgu; tak dzialanie pierw=
szego okręgu zasadza się na prawdzie
bezwzględney: dzialanie drugiego okrę-
gu na prawdzie rzeczywisiey: działanie
trzęciego okręgu na prawdzie wzgłędney:

działanie czwartego okręgu na prawdzie
mieyscowey. i

9) że 4 okręgi są uszykowane we-
dlug porządku mieodzownego, a miano-
Wicie:

okrąg pierwszy (boski) nie w cza-
sie i nie w przestrzeni obiawiać tylko mo-
że w swych czynnościach prawdy dez-
względne:

okrąg drugi (duchowny) w czasie
prawdy rzeczywiste:

okrąg trzeci w przestrzeni prawdy
względne; a

| okrąg czwarży w czasie 1 w prze-
strzeni same tylko prawdy mieyscowe.

51. lm więcey starąć się będziemy
zglębiać te prawdy; tym rychley się prze-
konamy, żeone ztrudnością do nas dóyśdź

mogły przyćmione nieprzeniknionym 0-

gromem wiadomości bez ukladu nazbie-
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ranych przez mnóstwo uczonych, którzy
zamknąwszy „SIĘ w swoich taynikach, nie
obeznawszy się, iedno z prawdami wzglę-
dnemi i mieyscowemi, przetapiali tako-
wym sposobem całe przyrodzenie w kup-
kę materyi ulepioney przez ich widzi mi
się i mniemaną mądrość.

5e. Smutnóćm lest, a nawet powiem
niedorzecznćm przedsięwzięciem, starać
się takowo osłaniać mniemaniami zupeł-
nie dowolnemi te święte prawdy, które o-
czóm naszym przyrodzenie w naywiększey
prostocie i tak dotykalnie przedstawia:
które nam cała stąrożytność, a naybar-
dziey mądrość egipska w swoich poda-
piach wykłada, a Pismo nawet utwier-
dza przez zdarzenia niezaprzeczone.

Ale powiedzą -zapewne, że większa
część rzeczonych podań ma tylko zwią-
zek z ubiorami, czynnościami i zwycza-
iami obrzędowemi owych czasów, a za-
tćm, że zad; one daią jakiekolwiek: wyo-
brażenie uroczystości zewnętrznych roz-
maitych religiy, tedy tćm staranniey ukry-
waią światło prawdziwych taiemnic, które
iedynie tylko okazuią się w przybytkach
świątyni.

Na ten zarzut odpowiem, że badacze
nayglębsi starożytności nie zaprzeczaią zgo-

„la znaiomości trafnych, które mędrcy staro-
żytni dawali swym przypusczonym do ta-
iemnic o bóstwie; o wielkich przy wileiach

e



244

nadanych przezeń ludzióm; o stosunkach
bezpośrzednich z onćm; o wysokićm prze-
znaczeniu istoty ludzkiey; o stosunkach

z przyrodzeniem fizycznćem; o glębokiey
znaljomości prawdziwego iey układu za-

krytego w jedności budowniczey calego

stworzenia; o siłach działaiących tak w o=

óle stworzenia, iako też w jego częściach
składowych; o organach, o postaciach, ©

siosunkach, o porządku wewnętrznym,

i zewnętrznym wszystkich części powsze-
chnego świala w ogólności.

Ale na cóż się zdadzą te przekonywa-
jące prawdy tym, którzy się upieraią prze-
czyć światlu, kiedy slońce świeci. Chcie-

liżby oni oddać się i poświęcić tey staran-
ności i głębokiey rozwadze, których wy-
magaią ore? Mieliżby dosyć męstwa dla
zrzucenia z siebie iarzma uprzedzeń i mi-
łości własney,któróm są przytloczeni, 1

które ich pogrąża w śmieszną bezdenność
płochych'1 dżikiok mniemań?

Przeto samemu tylko czytelnikowi, żą-

daiącemu sczerze bydź oświeconym, po-
wiem, że iedna znaiomość prawdziwego
układu przyrodzenia, może go postawić ua
stopniu zrozumienia i ocenienia podań sta-

qożytności. Przytoczę ieden tylko przy-

klad, który zapewne go przekona o bie-

* głości, iaką mieć potrzeba w wiadomo-

ściach starożytności, ażeby sądzić o nich

z dokładną pewnością.
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-- Z dziel osób, godnych wiary, wiadomo
iest, że w świątyni eleuzyyskiey znaydo-
wały się pisma, wedlug świadectwa, któ-
re nam dał Pauzaniiasź o F'eneatach, strze-

żone między dwiema kamieniami nazwa-
nemi PETROMA, a które czytano tylko
w nocy,

Każdy z nas móglby bydź zdziwiony
nad tym pomnikiem dzielopisarskim, nie-
zgaduiąc przyczyny dla któreyby pomie-
nione pisma w nocy iedynie czytanę
były; wówczas kiedy prawdziwie, przy-
pusczony do tąiemnie starożytnych znając
osnowę pism takowych, uwielbiałby zu=
pełną dokladność dawnych mędrców,
z którą oni nauczali bez uchybienia swych
przypusczonych do taiemnice stosownie na-
wet do czasu w jakich sily, o których
mowa była, naysilniey działały.

To podanie zdawać się będzie sczegól- .
nieyszćm: lecz ponieważ niemniey iest rze-
czywiste; starać się przeto będę wyiaśnić
go czytelnikowi.

Powiedziałem w poprzedniczych uwa-
gach ($. 38), że każda sila bądź w swey

własności rozszerzżaiącey, bądź ściągalącey,

zachowywa niezgwałlcenie bieg przepisa-
ny powszechnym porządkiem rzeczy, a
oznaczony swolą nay/mnIeysZOŚCIĘ, SWOLA
śrzodkiem 1 swą mi ORA

Wedlug tego prawidla niewzruszone-
go w przyrodzeniu, sila rozszerzaiąca po-
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czyna od pól nocy swą zaymnieyszość,
przybywa o godzinie 6 ranney do swego
śrzodka, a o samem południu dochodzi
swey zaaywiększośc. Od tey chwili sila
ściągaląca rozpoczyna swą zaymnieyszość,
przychodzi o 6 wieczorney do swego
śrzodka, aosamey pólnocy do swey zay-
większości.

Bylebyśmy iakiekolwiek mieli wyo-
brażenie taiemney starożytnych umieię=
tności, zowiącey się ZAeurgza , umieię-
tności , za pomocą którey nadawano przy-
pusczonym do taiemnic władzę sprawo-
wania działań (wedle naszego sposobu
widzenia) nadprzyrodzonych, przez po-
śrzednictwo przyczyn niebieskich, a nie
będziemy się więcey dziwić, dla czego te
działania zasadzone na sile ściągaiącey,
odbywane były podczas nocy tylko, kie-
dy dzialanie rzeczoney sily było w swey
naywiększości.

55. Napróżnobym się starał rozszerzać
z dowodzeniem tego twierdzenia, każdy
wyćwiczony magnetyzuiący, rozróżniaiac
skutki magnetyzmu podczas dnia i pod-
czas nocy , bez trudności przystanie na to,
w przekonaniu, że wyrobienie płynu ma-
gaetycznego w nocy, nie maląc na prze-
szkodzie sily rozszerzaiącey iedynie roz-
laney podczas dnia w całym powietrzo-
kręgu, musi bydź nieskończenie wieksze,
a zatćm skutecznieysze idzielnieysze skutki

 



    

1

sprawuiące na magnetyzowanym. Wi-
dzimy stąd iasno, iż nie dosyć iest mieć
prostą znaiomość iakieyś rzeczy; ale, że
nayważnieysza iest znać wszystkie śrzodki,

któremiby można ią uskutecznić. | tako-

we wiadomości dawni mędrcy przenosili
nad mne.

|. 54. Zażywaląc tegoż samego prawidla,
aby postrzegać dzialanie sily rozszerzalącey

i oddzialywanieskupiaiącey w ciągu roku,
a mianowicie podczas cztćrech pór rocz-
nych, powinniśmy zastanowić się nad ta-
plicami następnemi, które z dokiadnością

mogą wyjaśnić ziawienia z rozwinięcia się
czasu, iako rozmaite skutki sprawione
w rzeczach odnoszących się do czterech
pór roku.
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1.

"Tablica działania i oddziaływania ił roże
szerzalącey i skupialącey w ciągu ro-

ku, zaczynaiąc o
4.
 

 

 

  

stopień sily roz-jstopień siły Ścią- |Przymioty

szerzającey gaiącey wypadko
we

22 Grudnia B |1. naymnieyszość|7,zaywiętazaść|
Zima Zima

Styczeń X$  |2. 6. | ż 2
Luty 3 %; R zimiio

20 Marca TY 4. Śrzodek począ-j4, srzodek poró-

tek wiosny wnanie maca
Kwiecień © ać 3 *

Maydr (6. 2, | ciepło
22 Czerwca 5 7 naywiększość ji naymnieyszość

Lato Lato

Lipiec $ 6. * |

Sierpień TTL |5. 3, sucho

23.,Września £e4, Śrzodek począ-|4 Śrzodek porów
tek iesieni wnanie iesieni

Październik 3 5 ;

Listopad A > 2 6 wilgotno   
  

55. Nim przeydziemy dotablicy wtó-
rey, staraymy się obiaśnić pierwszą, któ-
rey celem iest okazać:

1 „stopnie , w których się znayduie
przez ciąg roku sila rozszerzaiąca i sku-
pialąca::

większość:
5 skutki wypadaiące z onych działa-

nia i oddziaływania co do czasu; i

2 ich naymnieyszość, śrzodek i nay-

|
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4 eo do zodyaku, który był przed-
miotem nayglębszych nauk dla staroży-
tnych mędrców, a którego wyiaśnienie da-
my następnie tyle, ile przedmiot ninieyszy
tego wymaga.

UW AG 4.

Rozważaiąc pilnie rzeczoną tablicę,
zmuszeni będziemy przekonać się, że we-
diug zdarzeń sprawdzonych przez przy-
rodzenie, w nayściśleyszćm znaczeniu, po-
czątek roku niepowinienby się liczyć od 1
Stycznia, ale wedlug niewżruszonego pra-
wa przyrodzonego liczyćby należało od
e2 Grudnia, gdzie, iasno widzimy, że siła
rozszerzaląca poczyna swóy okres roczny
wznosząc się że swey naymnieyszości, a S1-
ła sciągaiąca zsiępułąc ze swoley uaywię-
kszości.  Posuwaląc się za biegiem dziala-
nia i oddzialywania tych dwóch sił wzglę-
dnych dostrzeżemy z dokładnością:

i. Że porównanie w miesiącu Marcu
nie wprzód się staie, pokąd siła rozszerza=
iąca wstępuiąc i sila skupiaiąca zstępuiąc, .
nie zeydą się do czwartego stopnia. Toż
samo o porównaniu w miesiącu Wrze=
śniu, które się uskutecznia działaniem i
oddziaływaniem tych dwóch sil; ale na
odwrot, |

2. Że temperatura powietrza , iego
przymiot zimny, ciepły, suchy i wilgotny,
M II4. 1016, 17
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zależy iedynie od mnieylub więcey iedney
lub drugiey sily.

3. A zatćm, że przymiot powietrza bę:
dąc oznaczony, stopniem działania i od-
dzialywania tych dwóch sił,w żaden spo=
sób nie może bydź uważany za żywioł,
ale iedynie za organ, w którym rzeczone
siły działają w swych postaciach wedlug
okręgów względnych.
(+ Że rzeczone własności przypisywa=

ne dotąd powietrzu, nie zależą bynay-
mniey odiego istoty, ale są tylko spra=
wiane przez obiawienie się działaniai od-
dzialywania tych dwóch sil głównych.

5. A zatćm, żeskutki sprawowane przez
też własności w jestestwach  organicz-
nych mogą bydź miarkowane przez pier-
'wiastki, służące za zasadę siłóm one spra-
wuiącym.

6 Że widząc ze zdarzeń nieodzownych
w przyrodzeniu, iż w całym świecie nie
masz rzeczy, któraby nie byla płodem dzia-
lania siły rozszerzaiącey i oddziaływania
siły sciągaiącey, alboteż na odwrot, przy-

- czyna wszystkich chorób, wprost czy zbo-
cznie mogących mieć mieysce , nie żest
inna, tylko pierwiastekprzewyższaiący ie-
dney lub drugiey siły,i że dla tego układ
Browna naystosownieyszy i nayzgodniey-
szy iest z przyrodzeniem człowieczćm co
do teoryi, nie zaś co do sposobu leczenia.

56. Przystąpmy terąz dotablicy dru-
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kiego 0 magnetyzmie iest więc zostaw!io=
ne połączeniu się filozofii i świetnemuzwy-
cięstwu iego zdrowey i sądowniczćy kry-
tyki, ale bez uprzedzenia. Przeto iey
pozostawiam ścisly rozbiór rzeczoney ta-
blicy, i dodaię tylko niektóre obiaśnie-
nia konieczńie potrzebne, ażeby poznać
sposób którego zażywać należy stósownie
„ cela wiadomego.

Daleki od chęci przypisywania oney
doskonałości, czuię się bydź sczęśliwym,
żem osobóm zaslużonym poddał nowy
przedmiot do krytyki zbawienuey: kry-
tyki tak potrzebney do oznaczenia dokla-
dnego iey użyteczności. i

Przybliżmy się więc do tłumaczenia
tey tablicy. |

58. Naprzód ustanowmy pewniki,
maiące iey służyć za zasadę,a które są
w stanie oddalić wszelkie podeyrzenie o
przypusczenie albo mniemanie dowolne.
Takowe pewniki są: |

a) że wszelkie ciało ma swe wzglę-
dy stosunkowe albo prawa składu, we-
dlug których iest tćm, czćm iest rzeczy-
Wiście : pa”

b) że wedlug odmiany tych wzglę-
dów stosunkowych ciało powinno także
odmieniać się koniecznie.

_©) Że każde ciało składasię z części
skladowych, i żekażda z tych części skła-
dowych stanowi znowu cialo osobne.
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d) Że części składowe ciała dzielą

się na rzy wydziały, tolest:
1) na części naybliższe
2) na części dalekie
3) na części zupelnie oddalone.

e) Że części naybliższe stanowią mia-
nowicie cialo, części dalekie składaią czę-

ści składowe naybliższe ciała, a części zu-
pelnie oddalone są pierwiastkami służą-
cemi za zasadę częścióm dalekim. "Tak
ryp. części naybliższe saletry są potaż 1

kwas saletrowy: części dalekie, które two-
rzą kvvas saletrowy, toiest: gaz saletro-

roday i kwasorodny: części zupelnie od-

dalone, są pierwiastki służące za zasadę

rzeczonym gazóm. Takim to sposobem

części naybardziey oddalone (pierwiasiek
albo sila wypływaiąca, przyczyna pier-
wotna sprawuiąca) stanowi przyczynę by-

tpości części dalekich (organów) czyli

prawa bytności, a części naybliższe (po-

stać) prawo budowy i składu saletry,
czyli samę saletrę. Ten przykład mocen

iest nas przekonać, że nie ma ciała będą-

cego pod prawem czasu, któreby nie bylo

poddane temuż samemu prawidlu, toiest:

któreby nie było złożone tymże samymi

sposobem.

Możemy z tego wyciągnąć następne
wypadki wnioskowe: s,

'a) że bytność iakiegokolwiek bądź
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ciała iest zupelnie warunkowa, a zasadą
tego warunku są

liczba,
miara Ł

i waga.
b) Że części zupełnie oddalone ozna-

czalią się przez /iczdę ; j
części dalekie przez muarę, a
części bliskie przez wagę, zatćóm

że liczba oznacza zasadę bytności
eiala

| miara prawo lego bytności
ciężar iego bytność rzeczywistą

i zupełną.
c) Lecz, iako od zasady bytności za-

leży siła ciala,
od prawa bytności iego organa,
od bytności istolnćy iego postać;

wypada ztąd niezaprzeczenie,
że liczba stanowi prawo sily,

miara prawo organów,
waga prawo postaci.

59. Wyłusczoneiuż pewniki nie omie-
szkaią rzucić światla na magnetyzuiących,
którzy nieprzestaiąc na prostey wiadomo-
ści działań ręcznych używanych, żądaią
nadto poznać prawdziwe przyczyny zja-
wień sprawionych przez magnetyzm.

Każde zjawienie sprawione przez ma-
gnetyzm, iest koniecznym skutkiem czyn-

ności siły czyli płynu magnetycznego. Gdyż
2pomimo to, że nayściśley biorąc roz-
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maitość skutków magnetyzmu na osobie
cierpiącey , zależy iedynie od dzielności
magnetyzuiącego 1 drażliwości magnetyzo-

wanego, oraz od czasu łożonego na dzia-

łanie (iakośmy powiedzieli w (. 45); ie-

dnakże niemniey iesti prawdziwa, iż przey-
ście stopniowane, iest zawsze nacechowa-

ne zjawieniami właściwemi, które w czę-

ści są skutkiem sily naówczas panulącćy

w przyrodzeniu, a w części przez zbieg
sił przypadkowych.

Go. Powiedzieliśmy ($. 53.) że w nocy

wyrobienie płynu magnetycznego  iest

większe, iako niemaiące przeszkody od

sily rozszerzaiącey we dnie tylko rozla-

ney po powietrzokręgu. Nadto postrze-

gliśmy (5.52), że bieg stopniowany siły

rozszerzaiącey podczas dnia, a ściągaiącey

podczas nocy, oznaczony iest swą nay-

mnieyszością, swym śrzodkiem iswą nay-
większością. :

Te prawdy iakokolwiek oboiętnemi po-

każą się w, oczach osób nienawykłych

w dochodzeniu ze skutków rzeczy,ich przy-

czyn pierwotnych, aby się zjstoczyć z pra-

wem ich budowy; są atoli jedyne, któ-

reby mogły odkryć rozwiązanie wielkiego

zagadnienia taiemnic ukrytych w ogro-

mie ich rozmaitości;rozmaitości tćm bar-

dziey zadziwialącey, że piękne ZG:

nie sprawuje one tylko przez dwie liniie,
toiest: przez prostą 1 krzywą.
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Mnóstwo symbolów starożytności po=
winnyby nam były od kilku wieków dadź
dokładne wyobrażenie tego ważnego przed.
miotu: gdyby nasz sposób widzenia rze=
czy nie pochłonął z onych wyobrażeń za-
sądowych. Gdyż pomimo to , że ięzyk
niepoięty zdaie się uwieczniać ciemności,
któremi są pokryte :chociąż rozumiano, że
nitka z klębka baiek, któremi Egipcyanie
ukrywali swóy układ przyrodzenia; nie
może więcey bydź znaleziona; ztómwszyst-
kićm powinniśmy zeznać, żedobroczynne
rzyrodzenie przedstawia one do poięcia

dla przenikliwości postrzegacza ścisłego i
bez uprzedzenia, takim, iakim go przed-
stawiała naszym poprzednikom , którzy
dalecy od zaprzeczenia onego, albo podsta-
wiania natomiast syych mniemańj dowol-
nych, na wyścigi się starali rozwiiać układ
takowy, a potóm uświetnić go w obra-
zach taiemnic. Rozbieraiąc teraz bliżey
tablicę czynności sily rozszerzaiącey isku-
piaiącey, względnie do stopnia ich działa-
nia na wladze umysłowe 1 cielesne czło-
wieka, znaydziemy stosownie z doświad-
czeniem wieków: że

a) sila rozszerzaiąca poczynaiąc dzia=
łanie od swey naymnieyszości 20 Marca,
aż do swey naywiększości 22 Czerwca,
mocno wpływa nie tylko na roślinowanie,
skupienie, ale nawet na uźwierzęcenie
cial zsiadłych w przyrodzeniu;
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b) że wszystkie organa i postaci ciał
jakichkolwiek tworzące się w przyrodze-

niu podczas iey czynności panulącey, zna-

mionuią się iey przymiotami właściwemi:
c) że ten wpływ rozciąga się bez-

pośrzednie na wladze fizyczne, a pośrzed-
nie na władze umysłowe czlowieka. Al-
bowiem ciało człowiecze, iako iest zbio-

rem organów i postaci fizycznych, umy-

slowych i duchownych; taki władze
duszy tam przebywaiące nie mogą ob-
jawić swych czynności, iedno według

większey lub mnieyszey zdolności orga-
nów, przez które mogą działać, i według

mnieyszego lub większego uksztalcenia
postaci, wktórych mogą dzialać.

Ta prawda nieodzowna dowodzi nam
niezaprzeczenie, że przyrodzenie duszy

ludzkiey nie iest zdolne zmiarkowania, a

zatóm, że dusza we wszystkich ciałach

ludzkich iednostayna iest i taż sama, a
rozmaitość i różnica w obiawianiu sił 1

zdolności, zależy iedynie od sposobności
organów ipostaci: |

d) że wpływ tey sily stosuie się do-
kładnie do stopnia, który ona zaymuie

w swym postępie stosunkowym: zkąd

wypada koniecznie, że wrażenia, które

ztąd odbieraią ciała, muszą bydź odpo-

wiednie obiawieniu iey sposobności:
e) że pomimo wrażenia, któreby or-

gana i postaci człowieka odebrać miały,
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mogą one bydź iednak zmiarkowane si-
łami oddziaływaiącemi; a zatćm możemy

wnieść ztąd, że czlowiek nieiest zupełnie

niewolnikiem niedoskonałości swych or-

ganów; lecz, że się staie nim skoro zanied-

buie doskonalić ie do czynności nadźwie-
rzęcych.

Uklad Galla w wielu zdarzeniach
przedstawia nam te prawdy górne z tego
względu: a mimo usczypliwą krytykę,

którą chciano go przytloczyć i nauce iego
zaprzeczyć; układ ten mimo to pozo-

siaie tóm, czóm iest w rzeczy samey, i do-

wiedzie prędzey lub poźniey, że nayroz-

sądnieysza krytyka iest ta, która nie za-
przecza żądney rzeczy wprost 1 bez przy-
czyny: ale która odkrywa podanie sprze-

ciwiaiące się tey rzeczy, bardziey spraw-

dzone w przyrodzeniu. Albowiem któż

jest z uczonych, któryby się mógł chełpić
iako wynalazca nowego układu ale praw-

dziwego? Sąli rzeczy w przyrodzeniu ,

któreby bytu nie miały od stworzenia
świata, i któreby gdzie indziey znaleźć
można była?  Smiertelni! przekonaycie
się, że nie nie ma prawdziwego tylko to,
co iest rzeczywiście, oraz że równie nie-

podobna wymyślić nowego układu, iaka

zgodzić się w jednym czasie na bytnośći
niebytność iedney i teyże samey rzeczy.

Lecz powróćmy do naszey tablicy,
z tego względu wypada: ;
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f) że wrażenia sprawione przez silę
rozszerzającą w organach i postaciach, są

albo porządkowe, kiedy przyrodzenie u-
twarza ciało podczas czynności panuiącey

tey siły: albo przypadkowe, kiedy są
wytloczone na ciele dokonanćm 1 dosko-
nalem. „

g) Aztey przyczyny, że wplyw tey

sily na ulożenie człowieka, i na inne ie-

go władze duchowne i fizyczne powinien
bydź porządkowy i odbywać się podczas
tworzenia się iestestwa iego, tolest w Cza-

sie czynności panuiącey tey siły od 20
Marca do 22 Czerwca.

Przez wpływ takowy możemy wi-

dzieć, że człowiek zrodzony w biegu rze-
czonego czasu, ma (wyłąwszy zmiarko-

wania odebrane zulożenia rodziców) tem-

perament mniey więcey krwisty, stoso-

wnie do stopnia postępu siły nań dziala-

iącey, podstaty płynne czyste, krew ru-
mianą, krążenie żywe prędkie i lekkie,

nerwy ruchome iczule, układ żywy za-
bawny i t.d.

61. Rozebrawszy takowo wpływ si-

ły rozszerzaiącey wedle tablicy 25*%, po-
zostaje nam tylko dodadź, że tey czyn-
ność od 22 Czerwca do 25 Września tak
iak czynność sily ściągaiącey od 25 W rze-
śnia do 22 Grudnia a ztamtąd do 20 Marca

obiawia iednostaynie swe wplywy, s£0s0-
wnie do stopnia ich posiępu i wediug ich
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własności wylącznych. Oto iest wszystko,
cośmy mogli powiedzieć, niezbaczaiąc od
założonego celu o wpiywie iskutku czyn-
ności siły rozszerzaijącey i skupiaiącey, Sto=

sowDie do stopnia dzialanią ich czynności
na władze umyslowe i fizyczne człowieka:
przedstawimy następnie czetelnikowi ta-
blicę 357% okazuiącą wplyw iskutek rze-

czonych sił na królestwo roślmne, z po-
przedniczą uwagą czynności ogólney płynu

magnetycznego i elektrycznego , mogącą

służyć za ostąteczne obiaśnienie tablic po-

przedzaiących i następnych. |

U W.AG 4.

Postrzeżenia nayściśleysze osób oświe=

conych nad płynem magnetycznym, ró-

wnie iako i doświadczenia ich w tym

względzie, dowodzą niezaprzeczenie:
a) że iest wpływ wzaiemny między

ciałami niebieskiemi, człowiekiem a zie-

mią ;
b) że płyn powszechny iest główną

przyczyną tego wpływu wzajemnegoi
powszechnego;

c) że plyn ten daie się miarkować

i staie się raz plynem elektrycznym, drugi

raz magnetycznym;

d) że zasada tego plynu iest pier-
wiastkowa i ma się uważać za wielkiego

dzialacza i poruszyciela świata calego;
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_ e) Że Wśżysikie ciała ożywione nie-=
fówną maią sposobność przyymowania
sily magretyczney, i że są ciala ułożenia
frzeczącego czyli nieprzyymiiiącego;

f) żesąnawet w ciele ludzkićm części
przygotowane do lacnieyszego przyymo-
wauia, a te części są bieguny, dążenie 1

rozłożenie anatomićzne nerwów;
g) że czlowiek w nayściśleyszćem

znaczeniu iest cialem magnetycznóm, któ-
rego bieguny nie maią kierunku magneso-
wych, ale idą od ziemi do zenitu.

h) Że równikiem ciala ludzkiego iest
wklęsłość piersiowa, że kość pacierzowa
jest osią, a nogi biegunem południowym:

1) że sila rozszerzaląca czyli elektry-
czności dzieli się na elektryczność powie-
trzuą 1 ziemną: | |
| k) że elektryczność powietrzna prze-
bywa w wysokości okolo 500 stop od
Ziemi: ==

_ l) że w poludnie podczas pogody
elektryczność powietrza iest dodatnią, a
„ranó 1 wieczorem ulemną.

ry $m) Że wyziewy wodneoddalaią ele-
ktryczność, a rosa i mgla są przewodni-
kami udzielaiącemi ią ziemi.

_n) Że elektryczność powietrza, czyli
ee> elektryczne wpływa na wszyst-
cie ciała a sczególniey na organiczne. |

o) Że ietestwa organiczne naylepszć-
mi są elektromierzami.
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p) że pory w ciele ludzkićm tak są
małe, 12 wedlug LEWENHOCKA ziarno pia-
sku pokrywa onych 250 000.

r) że ieśli maść merkuryalna, muchy
kantarydy Ii woda sama, wnikaią przez
pory do krwi, tćm łatwiey wnikać do
niey musi siła elektryczna 1 magnetyczna:

s) że pory pluc i wlosów są droga-
mi łączącei elektryczność powietrza z cla-
łem ludzkićm:

t) że czlowiek w minutę oddycha
20 razy, i że plucaiego ża kodów razem
wciągają 40 cali sześciennych powietrza:

u) że ogół próżności płucnćy zawiera
200 cali sześciennych.

v) Że elektryczność dodatnia pod-
wyższa puls czyli bicie serca sześć razy nad
zwyczay.

w) Że ciała maiące więcey elektry-
czności, dzialają na ciała które iey mniey
maią; toż samo się dzicie i z silą magne-
tyczną.

x) Że ciała maiące zarówno elektry=
czności i magnetyzmu, nie wywieraią na
siebie czynności.

y) ŻewsoRom kości, scięgna,
nerwy są podstatami wpól elektrycznemi,
a muskuly i podstaty plynne zupełnie nie-
elekirycznemi.

z) Że pierwsze mogą się elektryzo=
wać przez zetknięcie z ciałami elektry-
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cznemi; lecz krew i muszkuły potrzebuią
do tego tarcia.

62. Rozumieiąc, że prawdy wyż rzeczo-
ne mogą bez wątpienia obiaśnić magne-
tyzuiącego, któryby chcial w całey roz-
ciąglości dostrzegać łańcucha wielkiego i
niewidomego, 4ale możnego, który wiąże
z sobą wszystkie zjawienia szczególne,
uważane przez nas zazwyczay poiedynczo,
a które tćm samóćm zdaią się często dla
nas prawie niepoięle; przyłączę iiescze Sto-
pniowanie, które rzeczony dzialacz i po-
ruszyciel świata calego zachowuie w przy-
rodzeniu. '.

Obiawia się on następnym sposobem:
1. iako światlo
2. iako plyn magnetyczny
8. iako płyn elektryczny
4. iako cieplik
5. iako ogień
6. iako powietrze

. jako woda
$. iako ziemia

Widzieliśmy poprzedniczo, że ten płyn
powszechny przenika wszystkie ciała
w niezliczonych zmiarkowaniach, iako
przyczyna rozmaitości rzeczy.

Pierwszym iego wypływem są pierwia-
stki, i żetak powiem zaródi organ, któ-
rego ręka Boska wybrała na utworzenie
Światów.

Istota tego plynu powszechnego iest

I



264

prostość i czystość w naywyższym stopniu,
zachowuiąc i miarkuiąc wszystko w cią=
łach. Nakoniec w cialach zsiadłych iest
przyczyną spoienia metalów , rośnienia ro=
ślin i zachowania zwierżąt.

IEciałach nieskończenie /Zoźnych, to=
jest: wpierwszym stopnia iest światlem,
iego działanie na wypływy pierwszych sił
staie się czynnością, ruchem, krążeniem
i życiem. a

JE drugim stopniu staie się płynem
magnetycznym, tu obwinięty w cząsteczki
maiey lotne, wyplywy iego są mniey
czynne, wahaiące się iako morze w.prze*
stworze powszechnego świata.

JĘtrzecim stopniu iest płynem ele=
ktrycznym, a iego wyplywy odpływaią
i oddziaływaią żawsze na źrzódlo,z którego
wyszly. To oddziaływanie odnos: się do
przyrodzenia ciał przeniknionych tym
wyplywem, i do cząstek odpychaiących
w tychże ciałach. AR

JEczwartym stopniu obiawia się iako
cieplik, iżależy na skupieniu wielu cząstek
wypływaiących ze światła , powiększaiąć
takowo czynność wewnętrzną wypływu
aż do stopnia w którym cząstki wypły:
wowe ze swey istoty szukaią powrotu do
właściwego im ogńiska, a przez tarcie I
zniśczenie sprawuią ciepło.
"JW piątym stopniu staie się ogniem.

Ale, ponieważ w calóćm przyrodzeniu nie
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masz ognia, któryby był oznaczony, lecz
tylko iest przypadkowy; starać się przeto
będę czytelnikowi obiaśnić się ztego wzglę-
du, ile się to zgadzać będzie z moim celem.
W calćm przyrodzeniu, iakośmy wi-

dzieli, ogień nie ma bytności tylko światło,
które jako zobaczymy swą czynnością ogień
sprawuie. Gdyż swiatlo będąc zamknione
w ciałach, dąży zawsze da wywiązania się
i polączenia ze zrzódiem pierwiastikowóm
zkąd początkowie wyniknęło.

Dążenie takowe zależy na przebiianiu
się przez cienkie cząstki cial, i sprawnie, ieśli
dzialanie iest slabe lekkie ciepło. Tak więc
siońca nie są ciałami goreiącemi, iedno
świecącemi, a ruch onych wirowy i na-
giy porusza części powietrza i sprawuie
tym sposobem ciepio, elektryczność a na-
wet 1 ogień. A zatóm chcąc sprawić cie-
plo, koniecznie maierylą w ruch wprawić
potrzeba, a części iey w warzenie, co się
usk utecznia przez chyżość światla, które,
nayściśley biorąc,iest przyczyną krążenia
piynów magnetycznego i elektrycznego.

Widzimy ztąd iasno, że skoro ruch i
warzenie sprawione w materyi przez chy-
Żość światła, nie rozpostrzenia się daley nad
niektóre części, wypadek tego iest tylko
ciepło: ale gdy działanie światła obeymie
wszystkie części z potrzebną chyżością, wy-
padkiem iest ogień.

Czynność takowa światła uczy nas
MV, ILI. 1816. 18
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nadto, że płomień pochodzi z jlości ciała

cząsteczek , które się z niego wywięzuią

odplywaiąc do źrzódła przez chyżość
światła. Tak więc przez dążenie światła
do swego wyższego siedliska i przez cięż-

kość gatunkową ciał dążących do śrzodka

ciężkości dolnego, płomień okazuie statecz-

nie postać ostrokręgową.
Moićm zdaniem ninieysze podanie, nie

powinno obrażać nikogo, tćm bardziey, że

umieiętność elektryczności aż nadto tego
dowodzi.

Magnetyzm zasadza się natych samych
początkach, iw tóm tylko różni się od ele-

ktryczności, że plyn magnetyzmu iasny,
będąc zamknięty w cząstkach nieskończe-

nie drobnieyszych, które nie są wstanie
czynienia oporu iak w elektryczności, prze-

biia się bez gwałtu przez cząstki drobne
i pociąga one za sobą nie sprawuląc tarcia

zdolnego uczynić wyrwanie. A zatćm oczy-
wiście postrzegamy, że i przymiot przy-

ciągaiący magnesu nie może tylko od

wskazanćy przyczyny pochodzić.
Winniśmy dodadź tutay , że każde

ciało w przyrodzeniu ma swóy powie-
trzokrąg otaczaiący albo z płynu elektry-

cznego, albo magnetycznego , a czasami
pomieszany z oboyga. Tak p. powie-
trzokrąg srebra i cyny zawiera bardzićy
płyn elektryczny, a żelazo naprzeciw plyu
magnetyczny i t. d.
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Te powietrzokręgi, iako oddychanie
zwierzęce mogą bydź zwiększone sztu-
cznie płynami względnemi; a mianowicie
plyn elektryczny powiększa się przez tar-
cie a magnetyczny przez mocne uderze-
nia. Co do przymiotu płynu magnety-
cznego aż nadto iesteśmy przekonani,
że on sam utrzymuie w prawdziwćy ró-
wnowadze rzeczy powszechnego świata.
Gdyż dla swey cienkości niesprawuiąc ża-
dnego wzburzenia w cząstkach ciał dro-
bnych, a przenikaiąc one bez tarcia, przy-
„wraca takowo porządek złamany i stawi
wszystko we właściwey równowadze i
poziomie.

Dążenie przyrodzone płynu magnety-
cznego iest z północy na południe, a ele-
ktrycznego ze wschodu na zachód.

Postrzegaliśmy dotąd stopniowanie pły-
nu magnetycznego albo działacza i poru-
szyciela powszechnego świata , aż do 5 sto-
pnia, toiest ognia, rozbierzmy teraz trzy
pozostałe.

Zwracając uwagę naszę na szopżeń szó-
sły, postrzeżemy, że plyn powszechny stale
się powietrzem, któretak iak woda , ziemia
i ogień są zmiarkowaniami wynikłemi ze
Światła. Nie będę się więcćy rozciągał
w tym pzedmiocie, gdyż rozumiem , że
stopniowanie od powietrzazwraynego aż.

l
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do eterycznego, tyle iest znane, co i przy-
rodzenie wody 1 ziem.

(Dalszy ciąg w następnym numerże.)

  a a san uma > zm
„a OGG m

wnim -

Zastanowienie się nad podobieństwem bytności

sni magnetycznego przez Pana FoURNEL.

(Wyiątek z Pana Deleuze T. 2 pag. 92.)

(zs się znayduią w jstocie uśpieni ma-

gnetycznie prawdziwie lub fałszywie ? zja-
wienia które one okazuią czy zasluguią
na uwagę powszechności i badania uczo-

nych? Przypusczaiąc, że takowe zjawienia
godne są uwagi, możnaż bydź pewnym
że nie są dziełem podstępu lub owocem

omamienia ?
Nakoniec przypusczaiąc, że podstęp

niepodobny byłby do odkrycia, praw-
daż iest, żeby skutki były przeciwne wyo-
brażeniom przypusczonym izasadom przy-
iętym od-medyków?

Nad takiemi to pytaniami zastanawiał
się autor, a rozbierał ie z dokładnościąi

' iasnością.
Naprzód dowodzi, że wiele iest osób,

którzy dotknięci byli snem magnetycznym
prawdziwym lub fałszywym, a którzy 0-
kazali sczególności godne uwagi fizyków.

|
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Daley dowodzi, że wiele osób, którzy
takowego snu doświadezyli, iako też któ-
rzy to uważali: wielu iest o których nie
można mieć podeyrzenia, ażeby oszuki-
wali, i że ztych zjawień wiele iest ta-
kich, które nie mogą bydź nawet zmy-

ślone. i
Ustanawia nakoniec, że zjawienia snu

magnetycznego są w porządku przyrodzo-
nym, ponieważ są też same co 1 snu czu-
waiącego przyrodzonego, który iest znany
z dawnego czasu od naywiększych medy-
ków i fizyków. i :

Nie mogę wyobrazić sobie zarzutu, któ-

ryby nie był rozwiązany w tem dziele.

Autor zaczyna rozważać pytanie iako wą-
tpliwe. Roztrząsa zjawienia i niemi dale się
powodować, a z jch zbliżenia wyprowa-
dza same tylko wnioski konieczne. Wy-
raża się autor z równą wybornością iak
jasnością, ale unika wszelkiego uniesienia
się, strzeże się nawet używać powabów
stylu pięknego, aby nie wpadł w podey-

rzenie że się siara obłąkać wyobraźnią.
Jakimże sposobem wszystkich watpliwości
nie rozpędzil? Możeli bydź , ażeby skutek

sprawiony przez dzieło, w któvóm się roz-

biera podanie historyczne lub filozoticzne,
ograniczał się do tego tylko, że czytelnik

powie »żo iest rzecz inleressuiąca, nie

można przeciwko temu nic powiedzieć «
i żeby potćm zostal przy swóm dawnćm
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mniemaniu. Za nic więc iest Logika, a
wszelkie roztrząśnienie nieużyteczne. Ro-
zumieymy iednak, że są umysły rozsądne,
Które szukaią sczerze prawdy, a poznaw-
szy ią przywiążą się do niey 1 które z cza-
sem potratią onę rozszerzyć.

Pamiętnik nad chorobą i uzdrowieniem Panny F.
podany towarzystwu umieiętności fizycznych i

medycznych w Orleanie przez P. Gueriteaut
aptekarza miasta Mer. (Wyiątek z Pana De-
leuze T. 2 p. 259.)

Pan de la'Tour dzisieyszy medyk W.
Xcia Bergu był przytomny leczeniu zPa-
nem Gueriteaut, choroby od pićrwszych
symptomatów , aż do uzdrowienia, a syn
Pana de la Tour zrobił wyciąg z opisu
uczynionego: przez Pana Gueriteaut.

Zjjawienia, iakie chora okazała, są zu-
pełoie podobne do tych, które Pau Pe-
tetin uważał na swoich kataleptykach.
W. obu przypadkach owe zdarzenia zna-
lazly się z samego przyrodzenia, bez po-
mocy magnetyzmu. Ta iest tylko różnica,
że Pan Petetta poddał swoich cierpiących
pod doświadczenia uczynione w celu u-
twierdzenia swoiey teoryi elektryczności.
Ci zaś, którzy do leczenia Panny F. nale-
żeli, starali się uważać zjawienia w swoim
przyrodzonym porządku, i opisać one
wiernie bez żadnego tlumaczenia. Odsy-
łam ciekawych do odczytania buletynu
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towarzystwa w Orleanie pod datą 27 Mar-
ra 1812, tu tylko ograniczam się krótkim
opisem nayważnieyszych wypadków.

Panna Adelaida F. w roku 1804 dosta-
la hipokondryą, która się opierała wszyst-
kim lekarstwom medycznym, w tymże
czasie byla nagabana paraliżem, katale-

psyą, konwulsyami, a niekiedy i szaleń-
stwem; następnie traciła wzrok i sluch, a

wtedy zmysł dotykania był nadzwyczay
czuły. Raz moc muszkułów była niepo-
jęta, drugi raz ich osłabienie nadzwyczay-
ne. Pamięć iey i rozum w pewnych chwi-
lach nabywały dziwnego rozwinięcia się,
a z zadziwiającą zręcznością wykonywała
roboty naydelikatnieysze i naytrudniey-
sze. -

Wkrótce zmysł widzenia, słuchu i powo-
nienia przeniósł się na wklęslość piersiową,

widziała przedmioty przez ten organ nawet

przez ciała nieprzezroczysie. Radziła się

swoiego żołądka, który iquczył tego wszyst-

kiego, co chciała widzieć. W tymstanie u-
czyniła przepowiedzenia względem swo--

iey choroby, które iey wyrazami były
natychmiast opisane. 'Te przepowiedze-

nia zamykaią sczególy wszystkich przy-

padków, iakie miały zdarzyć się w ciągu

roku, i śrzodki iakich używać należało,

skutki lekarstw, znaczne odmiany które
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doświadczy, a nakoniec okres czasu do-
kiadny iey uzdrowienia (1). eż

Stosownie do zdania medyków i po-
wziętey iey jasnego widzenia pewności,
co zrazu miano za rzecz do wiary niepo-
dobną: rodzice umyślili spełnić sposób
leczenia iaki chora sobie przepisała, za-
wieziono ią więc do Hawre dla brania
kapieli morskich, a wszystko to, co tylko
przepowiedziała, sprawdziło się z zupelną
dokładnością. Panna F., mówi autor, iest
teraz w dobróm zdrowiu i zamężną, a przez
swóy rozum i mily charakter czyni przy-
iemność towarzystwa. Rzecz godna u-
wagi.

1. że Panna F. odebrała dobre wy=
chowanie iakie przystoi uczciwey i do-
statniey familii.

2. Że zdarzenia powyżey opisane są
potwierdzone świadectwem iey samey,
rodziców, przyiaciól,medyka, aptekarza,
nadto świadectwem wszystkich tego mia-
sta, a na których rzetelności można po-
egać.

3. Że te zdarzenia zupelnie są zgodne
z postrzeżeniami Pana Petetin, co potwier-
dza opisanie ostatnie Pana de la Tour.

 

(1) Mówi avtor, że mu udzielano kopii listów pisanych przez
iednę krewną Panny F. która nigdy nie odstępowała przez
cały ciąg choroby. 'Te listy wyrażaią sczegóły wszyste
kich zdarzeń,
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4. Że Panna F. nie była ani„magnety-
zowana, am elektryzowana, ani używano
nic takiego , coby mogło działać na iey
wyobraźnią,co dowodzi, że zjawienia snu
czuwaiącego pochodzą zprzesilenia, które
w pewnych chorobach naturaloie ma mie-
sce, a magnetyzm wzbudza go czasem,
tak iak sprawuie potnienie albo też wy-
próżnienie.

5. Żetakowe zjawienia nie są tak rząd-
kie iak o nich rozumiano, i że będziem
mieli liczne przyklady, kiedy medycy ze-
chcą ie wyszukiwać 1 ze staraniem roz-
iesśić jak zrobiliPanowie Petetin, Gue-
riteaut i de la Łour. ( Wspomina. ich au-
tor iako więcey zaymuiących się w od-
kryciach podobnego rodzaiu. )

ziennik Magnetyczny Panny D. i Pani M. przez
M. C. w Lionie, (Wyiątek z Pana Deleuze.2
partie page 165.)

Ten dziennik iest w tymże rodzaju co
i Pana 'Tardy, lecz mniey zaymuiący i
mniey uczący. Autor upewnia, że zapi-
sywał natychmiast po każdćm posiedzealu
to wszystko, co muosoby weśnie magne-
tycznym mówily, 1 kiedy przedsięwziął
wydać takowe pismo na widok publi-
czności, nie pozwolił sobie nawet poprawić
eo do stylu, aby nie uiąć z dokładności zda=
rzeń.
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Panna D. wieku lat dwudziestu,

była chorą ciągle od początku roku pię-

tnasiego, a od kilku miesięcy choroba tak,

się wzmagała, ze trzeba się bylo lękać
skutków naysmutnieyszych: bole żołądka,

kaszel połączony z konwulsyami, utrzy-
mywał ią w ciągłlćem cierpieniu. Rodzice
iey nie wierzyli w magnetyzm; M. C. bę-

dąc ich przyiacielem, mial wiele trudno-
ści namówić, ażeby użyli magnetyzmu:

a bardziey jescze nakłonić chorą, iednak

na prośby i nalegania zezwoliła. W pierw-

szym dniu 11 Lutego 1788 wpadła w sen
magnetyczny: a każdego razu trzeba było

na nowo pracować, żeby się dala namó-

wić. W czasie snu magnetycznego ubo-

lewała na swoie niedowiarstwo, wska-

zywala sposoby zwyciężenia iey wstręlu,

przewidywała iednak , że takowe sposoby

nie będą zawsze skuteczne do iey zwycię-
żenia. Jakoż w rzeczy samey, Pan M. C.
przymuszony był przerwać magnetyzowa-
nie przed ukończeniem wyleczenia. lednak

bieg krwi został przywrócony, bole żo-
dąadka i kaszel konwulsyyny uspokoił się:

zdawało się, że samo przyrodzenie ukoń-

czyło uzdrowienie. Od czasu iak się prze-
stala magnetyzować chora, brakło siedm
tyłko dni do ukończenia wyleczenia, które

sobie byla we śnie przepisała, lecz niepo-

dobno iuż było namówić ani iey samey

ani iey familii do kończenia tego, co tak  
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ze sczęśliwym skutkiem rozpoczęte by-
ło.

„Sposób, którym Panna D. uważała
zjawienia fizyczne magnetyzmu,czynność
em iako też czynność woli i t. d., są
ardzo podobne do tych, iakie Pan Tardy.

de Montravel w tymże przedmiocie pisze,
że iuż byly okazane od osób weśnie ma-
gnetycznym. Są iednak niektóre doświad-
czenia fizyczne, których wypadek był
różny, naprzykład, zmiarkowania pły-
nu magnetycznego przechodzącego wskroś
rozmaitych ciał: co dowodzi, że trzeba
descze więcey czynić uwag, ażeby ustano-
wić teorylią w tym przedmiocie. Pani N.
gruntownie wyleczona została po 69 po-
siedzeniach, które trwały 5 miesiące od

Kwietnia do 3 Lipca 1788. Główną
iey chorobą były humory, które poczy-
nały tworzyć skład w głowie, a z któ-
rych magnetyzm ią wypróżnił po gwał-
townych bolach. Z początku była wcale
niewierzącą; ale gdy ból w piersi od ude-

rzenia powstały, ustał od pićrwszego dnia
przez magnetyzm, ona i mąż oddali się
mu z całkowitą ufnością. Po 69 przesi-

leniu przestała wpadać w sen czuwalący,
a od tey pory zażywała nayczerstwieysze-
go zdrowia. |

W. czasie! swego snu czuwaiącego mia-
ła upodobanie rozprawiać o przedmiotach
metafizycznych, moralnych 1 religtynych;
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wyobrażenia iey o takowych przedmio-
tach zupełnie były różne od tych, co
miała w tym względzie na iawie. Magne-
tyzuiący ią zebrali te wszystkie rozmowy,
z. których wielce byl zdziwiony, a które
sk ladaią się tylko z dosyć prostych rozu-=
mowań. Lecz co warto iest uwagi, to no-
wy kierunek, który brały wyobrażenia
Pani N. gdy była we śnie czuwaiącym.
W zwyczaynym swym stanie nie myślała
zgoła o tych przedmiotach, przestawała
prosto na pełnieniu religii, nie roztrząsaląc,
czyli nie dodano iakich błędów do głó-
wnych dogmatów. M. C. mógłby był za*
trudnić ią czćm pożytecznieyszćm, gdyż
i uspieni magnetycznie nie muszą wtym

względzie więcey od nas wiedzieć.

Pani N. tłumaczy przypadek iedney
młodey osoby , która magnetyzowana.
przez swego stryia wpadla zaraz w stan
snu czuwaiącego. Gwałtem stan ten prze-
rwano, a osoba straciła rozum. Wedlug
"Pani N. przerwanie magnetyzmu, który
w ruch wprawił wszystkie humory, było
tego iedyną przyczyną. Nie można ze-
brać zadosyć przykładów niebezpieczeń-
stwa, na iakie się narażamy przerywaiąć
rozpoczęte przesilenie.

Pani N. potwierdziła to, co powiedzia-

ło iuż wielu uspionych, że magnetyzm :
zmacniaiąc dzialanie przyrodzenia, któ-

re walczy przeciwko chorobie, daie czę  
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sto bołesne przesilenia. Nie trzeba się tóm
przestraszać powiada ona. Takowe cier-
pienia są potrzebne dla zdrowia.

©

 
 

SET HE ECEDA

o przyrośnieniu uciętego palca. (IVypis z Edin=

burgh medical Rewiew. luty a8s0 art. 14.8 y

Firxnyx Wi. Bailey , chirug z Thefordu
w Hrabstwie Norfolk, czytaiąc historyią
Jerzego Pedie w Bibl. Brytaniczaey przez
doktora Balfour opisaną, umyślił saa ro-
bić doświadczenia: a otrzymawszy nay=
pomyślnieyszy z onych skutek, doniosł
© tćm wzmienionemu doktorowi listen 12
Maia datowanym, wraz z podziękowaniem
za udzielenie powszechności tego tak uży-
tecznego wynalazku. .

Wieśniak z okolic Thefordu niesczę-
śliwym przypadkiem uciął sobie śrzedni
palec, tak, że pierwsza sustawa została zu-
pelnie odłączona. Po dwugodzinnćm cier-
pieniu udał się on do P. Bailey , który
natychmiast obmył ranę, przystosował
ile mógł naydokladniey część uciętą,i
umocował onę plastrem i bandażem pro-
stym. W tydzień dostrzegł z wielką ra-
dością wyraźne bicie pulsu w końcu ska-
leczonego palca: a kolor naturalny zape-
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wniał go, że się przyrastanie doskonale
rozpoczęło. Chory nie cierpial żadney bo-.
Jeści, uskarżał się tylko niekiedy na odrę-
twienie palca. Pazur, który pierwćy leszcze
przed przypadkiem był rażony, po pię-
tnastu dniach zpełznąl, a po pięciu tygo-
dniach chory przyszedł do zupelnego
zdrowia. Przez ciąg całego leczenia, raua
trzy lub cziery tylko razy była opatry-
wana. A czlonek zkaleczony dziś równie
iest zdrowy i czuly iak inne, z tą iedynie
różnicą, że pierwsza sustawa pozbawiona
zostala ruchawości.

Przy tem zdarzeniu umiesczamy tak-
że drugie wyleczenie podobnego rodza-
iu, naypomyślniey dokonane przez ie-
nę niewiastę zamieszkałą w Lauzannie,

która uniesiona wrodzoną litością tey plci,

poświęcała dni swoie ku ratunkowi nie-
szczęśliwych.  Historyia Jerzego Pedie
skłoniła ią do zrobienia podobney proby,
a na proźbę naszę sposobu iey postępo-
wania z chorym następuiącą odebraliśmy
wiadomość: „Cieszę się żeście mi WM.PP.
podali sposobność popisania się z moićm
sczęściem, albowiem 0 umiętnośći wolę

zamilczeć; przystąpmy zatćm prosto do

rzeczy. Kucharka moia odcięla sobie część

mięsa od wielkiego palca uręki, kość lubo
zupelnie obnażona, nie była przecię rażoną:
przybyłam w chwilę po odbytym przy-
padku kiedy krew potokiem upływała;
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biedna dziewczyna , aby mi lepiey dałą
poznać przyczynę boleści, pokazywała na
część pałca odciętą i na ziemi leżącą. Rozpa-

truiąc ten kawal mięsa, a znaydtułąc go
cieplym iescze, wpadłam na myśl przyło-
żenia onego do rany: co też nayśpieszniey
i naydokiadniey wykonalam: nadto po-
łożyłam na ranę dosyć znaczną ilość cukru,
i umocowałam bandażem. Krew obficie
upływaiąca lącząe się z cukremutworzyła
'coś nakształt mastyxu, iakowy we 12 go-
dzinach skleil doskonale odosobnione czę-
ści.  Lękaiąc się wszakże, ażeby przypad-
kowy iakiruch nie odnowil rany, po kilka
godzinach odwiązałam bandaż, lecz z wiel-
kićm podziwieniem moióm uyrzalam połą-
czenie się albo raczey wcielenie uzupeł-
nione. W tenczas odięłam cukier, a za-
miast bandażu użyłam skórzaney pochwy
na palec; ale ta ostrożność stała się wcale
nie użyteczną, gdyż kucharka moia po 24
godzinach dozwyczaynych powróciła czyn-
ności. W tym przypadku nasiępuiące zro-
bilam postrzeżenia, a naprzód, że cukier
zdaie się bydź nayskutecznieyszym balsa-
mem do uśmierzenia boleści, a miano-
wicie ten, który nie iest iescze zupelnie
oczysczony,dla braku części wapiennych,
które się pospolicie w cukrze naylepiey
oczysczonym pozostałą. Powżłóre, że rany
zmaczane wodą trudnieyszemi staią się do
uleczenia. Makoniec, że blizna wcale by-
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łaby niewidoczna, gdyby nie tak rychłe
było zgoienie: albowiem żadnego nie do-
si rzegaiam ropienia, a pośpiech, ziakowym
się rana zamknęla, wprowadza mię w o-
boiętność czyli ta miala mieysce. «

Postrzeżenia, że części źwierzęce odięłe przypad-
kowie od reszty ciała, mogą powtórnie przy+ |
rosnąć. (Wypis z dzienńika medycznego w Edin=

' burgu przez W. Balfour 1814 zBiblioteki Bry-
taniczney.)

Oddawna, mówi Pisarz tego pamię-
tnika, iak proces szczepienia istot wege-
talnych podawał myśl niektórym chirur=
gom zastosowania onego do zwierząt, i
samóm tylko połączeniem uzdrawiania
skaleczonych członków; mała liczba leka-
rzy, i to przypadkowie , sprawdzić ten
wniosek usiłowała. Lecz naypomyślnieysze
doświadczenia , okryte zostały wzgardą
i pośmiewiskiem kollegów. Wszystko, co
się wydaie bydź nie podobnćm, zostawia-
my bez doświadczenia: chociaż ta nieu-
fność we władzach natury malo iest filo-
zoficzną, a nadto szkodliwą w praktyce,
zwłascza, kiedy wnioski są w widoczney
przeciwności z doświadczeniami, których
autentyczność iest niezaprzeczona. Jeżeli
galąż iednego drzewa, zasczepiona w pień
drugiego, rośnie i wydaie owoce; nie po-
trzeba wielkiego wysiłkuimaginacyi, aby

 
X
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KŻ 5 . .poiąć, że podobne zdarzenie w jstotach

źwierzęcych może mieć mieysce. |
Kilka lat temu, iak idąc za tą myślą,

miałem sczęście uleczyć własne moie dzie-
eko od zupelnego pogruchotania ręki:
a teraz niedawno uczynilem więcey za-
dziwiaiące doświadczenie, iakowe rozwią-
zuie dostatecznie te pytania D. Thomsona
w nauce o zapaleniu. » Czyli części zupeł-
» nie odłączone odreszty ciala zwierzęcego,
»a w których żadnego śladu cyrkulacyi
»doyrzeć nie nieżna, mogą się na nowo
» połączyć? « |

Ważność tego pytania, sklania mnie
do ogłoszenia obu przypadków, iakokol-
wiek zadziwiaiącemi zdawaćsię mogą. Do-
wiodą one przynaymniey:że władzy natury
przesięgaią kres onym wskazany,dowoil-
nćm mniemaniem naszćm, że to, co się dziś
zdaie niepodobnóm, może bydź iutro do-
wiedzioną prawdą, i że nakoniec nie mo-
żna powątpiwać o przyrastaniu oddzielo-=
nych członków ciała zwierzęcego, dotąd
przynamniey; pokąd wobu tych częściach,
lub w jedney tylko, pozostaią się ślady
cyrkulacyi. |

Doświadczenie I.
Lat iedćnaście teraz dopływa, iak P.

Gordon chirurg zamieszkały dopiero w Jn-
dyach , nawiedził mię w moim domu.
Oddalaiąc się zamykał gwaltownie drzwi
za sobą, niedaiąc na to baczności czyli się
M 41L. 1816. 19  
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kto za onemi nie znaydował, Właśnie
w tey chwili syn móy, pól piąta roku ma=

iący, wchodzii zprzeciwney strony, a za-

mykaiące się drzwi zachwyciły i, zgru-
chotaly mu rękę. Posłyszałem krzyk, któ-
ry mię przeraził , 1 zarazem uyrzałem

wracaliącego P. Gordona z dziecięciem na

ręku. Trzy palce były tak doskonale

ucięte, że się tylko na urywkach skóry
utrzymywały. Palec wskazujący ucięty
był przez śrzodek pazura, trzeci cokol-

wiek niżey, a czwarty 4v samćm onego
wyrastaniu. Powierzchnie ranione nosiły
znaki gwałtowney kontuzyi, lecz prze-
cięcie tak było wyraźne i prostopadłe, iź
gdybym nie był świadkiem przypadku,
nigdybym nie uwierzył, aby przymknięcie

drzwi bylo onego powodem. Natychmiast
za pomocą P. Gordona przylożyłem zgru-
chotane części, i umocowalem bandażem;
niemaiąc wprawdzie żadney nadziei,aby się
zrosły, przez wzgląd na gwałtowność kon-
tuzyi. Lecz samo wyobrażenie, żesyn móy
na całe życie zostanie kaleką tyle mię obu-
rzalo; żem się nie wahał na chwilę powie-
rzyć władzom natury iego uzdrowienie.

Szóstego dnia po przypadku odiąłem ban-
daż, az niewypowiedzianą radością P. Gor-
dona, dziecięcia i moią, uyrzałem wszystkie

trzy rany zgoione. Skóra i pazury trzech
palców zeszły; lecz wkrótce odrosły; a
zgoienie tak było doskonale, iż zaledwie
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po dlugićm wpatrzeniu się różnica palców
iedney od drugiey ręki dostrzeżona bydź
mogla. Pozostał się tylko ślad przypadku
w lekkiey bliźnie ze strony lewey czwar-
tego palca, przy samćm wyrastaniu pa-
zura. Byłbym zaraz ogłosił «en przypa-
dek, gdybym nie miał względu na P. Gor-
dona: który, chociaż wcale niewinny, wię-
cey ode mnie cierpiał, i nigdy bez smutku
o tem nie wspomniał. W ymieniam go
teraz, abym udowodnił moię powieść, i
spodziewam się, że mi tego za złe nie po-
czyta. Nadto Johan Molfat przełożony nad
clami, Alexander Milen chirurg okrętowy,
P. el Norge, i moidomownicy byli świadka-
mi. Od nieiakiego czasu utraciłem syna
moiego z gorączki: i nigdybym nie ogłosił
iego przypadku, gdybymnie otrzymał po-
wtórnego doświadczenia , które unikcze-
mnia wszelkie powątpiwania we wzglę-
dzie przyrastania odiętych członków zwie-
rzęcych ,a które tak ważną może ustanowić
epokę w dzieiach chirurgi praktycznćy.

A. Ł.
(Dalszy ciąg w następnym numerze.)

ozonowa>)

  

MEDYCYNA POPULARNA

O LECZENIU WŚCIEKLIZNY.

WśorskurzNa, poczynaiąc się pierwiastko-

wie w rodzaiu źwierząt mięsożernych
19*
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psów i wilków, niewiadomo z pewnością
dla iakiey przyczyny, tak iak i inne iady
źwierzęce, udziela się ludzióm i wszelkie-

go rodzaiu źwierzętóm, 'a nawet 1 pia-
stwu przez ukąszenie, tolest: "przez ze-
tknięcie ślLay czyli też piany zjadliwey
ze krwią, lub z naczyniem leżącóm pod
skórą. Przepisy doktora Monety, płu-
kania rany octem, picia ciąglego wody
z octem, używania wanien i t. d., wtedy
tylko skutkuią, kiedy iad nie rozlal się ie-
scze po całey budowie organiczney za po-
śrzednictwem krążenia krwie. Toż sa-

mo ma się rozumieć o wypiekaniu albo

wyrzynaniu miesca ukąszonego, lub też
wlewaniu do rany podstat gryzących1
sprawuiących zapalenie, iakiemi są kwa-
sy, alkali it. d. Wszystkie takowe itym
podobne śrzodki, wraz po ukąszeniu czy-
nione, odpowiedzieć mogą swoiemu celo-
wi: po dwudziestu czterech godzinach,
gdy iad weydzie do krwi, na niesię nie
nadadzą. lednóćm słowem nie masz śrzod-
ka w lekarskiey nauce pewnego, który=
by mógł znisczyć iad tak okropny, raz
już krążący w jestestwie źwierzęcćm. A
chociaż pewien lekarz angielski ogłaszał
przed (trzema laty z Jndyy wschodnich
w pismach publicznych, że pomyślnie
wyleczył człowieka maiącego znaki sza-
Jeństwa powtarzanćm pusczaniem krwi;
atoli kilka świeżych a niesczęśliwych przy-  
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Kkładów w Wilnie pokazało, że i ten
śrzodek iest bezskuteczny. Tym czasem

rolnik pod Giedroyciami mieszkaiący, le-

czy tak ludzi, iako iźwierzęta, od wście-
klizny, nie tylko wraz po ukąszeniu, ale
nawet kiedy widocznie przystęp szaleń-
stwa zaczyna się okazywać. Cale lekar-

stwo zależy na daniu pewnego proszku
mączkowatego. Chłop ten nie wyiawia

nikomu z czegoby rzeczony proszek czy

też mączka składała się. Okaliczni mie-

szkańcy w każdym przypadku niesczęścia
udaią się do niego, a z odległych stron

zakupuią corocznie pewną ilość tego le-

karstwa na przypadek dla bezpieczeń-
stwa.

Podczas ostatniey moiey bytności w Gro-
dnie, mialem sposobność poznania rośliny,
którey korzonki utarte na mączkę, i da-

wane ukąszonym ludziómi bydlętóm, dziel-

nie i zgruntu wściekliznę leczą. Roślina

ta zowiesię T'rędownik głowkowy, Sero-

phularia nodosa (1) ma zapach i wła-

sność odurzaiącą, korzonki oney nayle-

piey zbierać w miesiącu Wrześniu, kiedy

luż przekwitnie. Łyżeczka od kawy u-

tartych na prosek korzonków, dana ma-

iącemu nawet początki wścieklizny, bądź

z chlebem, bądź z napoiem sprawuie sen

uma

(1) Obacz opisanie roślin X. 5. B. Jundziłła Prof. Botaniki

1 t.d. karta 188,
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a4godzinowy iiad szaleństwa nisczy. Dla
bezpieczeństwa od czasu do czasu kilka
razy toż samo lekarstwo powtórzyć mo-
żna, osobliwie tym, którzy będąc poką-
sani, iescze nie okazułią przystępów sza-
leństwa. Ogłaszaiąc to lekarstwo, czynię
dla tego, ażebym pobudził i innych maią-
cych podobne wiadomości do udzielenia
onych, a trudniącym się sztuką leczenia
dał powóds»sprawdzenia lub odrzucenia
ninieyszego uwiadomienia, które w jedy-
nym celu dobra ludzkości uczynione z0-
stało.

J. E. LLACHNICKU

 
 
 

—_ m

WETERYNARYIA.

Sposób łatwy i niekosztowny leczenia bydła
chorego na pomorek.

(ZFydawcy otrzymali do ogłoszenia
sposób leczenia bydlęcego pomorku, a
z prawdziwą pociechą to czynią, i ży-
czą, azeby lekarstwo opisane stało się
skutecznym odporem przeciwoestra-
szney dla rolników oyczystych, a na
niesczęście prawie corocznie po różnych
okolicach kraiu przypadaiącey.)

Nakopać potrzeba korzonków rośliny
zwaney Zerwa ktosowa (Phyteuma spr  
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eatum): te zebrane porznąć na male ka-

wałki i w cieniu ususzyć. Poźniey wziąw-

szy ich stosowną do wypotrzebowania
ilość, starć na proszek, który zmieszaw-
szy z pewną ilością żytniey mąki, za po-
mocą wody, rozrobić w ciasto: s tego u-

czynić gałki i dawać na czczo po iedney

choremu bydłu. Skutkiem tego iest, że

bydlę chore używszy kilka razy po galce,

nie tylko zostaie uzdrowionć, lecz nadto

wśrzód trzody nayduiąc się zarażoney,

wolne bywa od wszelkiego niebezpieczeń-

stwa odpadnienia.
Sposób ten ratowania chorego bydła

tak odkryty został: roku 1812 Ww od-

wrocie nieprzyiaciól padało bydło w oko-

liceach Bialegostoku; gdy tym czasem u

jednego włościanina należącego niegdyś

do Hetmana Branickiego,maiątku Choro-

sczy (leżącey o milę od rzeczonego mia-

sta) żadna sztuka nie padła, łubo iego

bydło chodzilo razem z zarażonóm. Zda-

rzenie to Żastanowiło widzów, a sczegól-

nie P. Szayby dzierżawcy Chorosczy. Ka-

że stawić się włościaninowi i znagla do

obiawienia taiemniey. On sczerze wy-

znaie, iż cała rzecz zależy od użycia wy-

żey opisanego śrzodka. „Dla przekonania

się lepszego wraz uczyniono doświadcze-

nie. XX. Dominikanie choroscy mieli na-

ówczas dwie chore krowy: gdy poczęto

dawać rzeczone lekarstwo, wraz ozdro-
+,
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wiały. Sposób ten ratowania chorego by-
dła tak iest dziś powszechnie używany,
że wszyscy prawie gospodarze i właści-
ciele maiątków wcześnie sposobią się w za=
„sób korzonków tey rośliny na zimę, aby
zawsze mieli gotowe lekarstwo dla bydla
gdyby tego okoliczności wymagały. Ia
uwiadomiony 0 tóm ważnóm zdarzeniu,
staralem się roślinę tę sprowadzić do Gro-
dna, dla iey zadeterminowania, i otrzy-
mawszy kilka exemplarzy od samego P.
Szayby, poznałem pewnie, że iest Zerwa
kłosowa (Phyteuma spicatum).

Postać iey iest taka: łodyga prosta,
niedzielna, gładka, liśćmi z rzadka osadzo=
na; liście dolne ogonkowate, serduszko-
wate, podwóynie ząbkowane, podobień-
stwo do wielkiey pokrzywy maiące; lo-
dygowe im wyżey się wznoszą do góry,
tym się bardziey zwężaią i w ogonkach
skracalą tak, że górne są lancetowate: kwia-
ty ma drobne, żóltawe, 5pręcikowe, ie-
dnoslupkowe, w kłos około trzech cali
dlugi ułożone. Slupki nieco włosiste, trzy-
dzielne. Korzeń wrzecionowaty, niewiel-
ki, do marchwi podobny. Rośnie zwy-
czaynie w lasach i zaroślach cienistych.
Kwitnie w Czerwcu i wcześnieginie.
X. CzaPLIC Z. K. Naucz. Fiz. w Szkoł. Grodzień,

 

 



 

289
 

  |

MECHAN REXA

O machinach wynalezionych w S$. Petersburgu

przez Antoniego PoszmaNA Cesarsko Rossyy-
skiego Radzcę stanu i t. d.

Srosowsre do programmatu ninieyszego
pamiętnika, które obeymuie w swym ogóle
nie tylko magnetyzm, ale też wszystkoto,
co tylko może tyczeć się użytku i oświe-
cenia kraiowego; pomiesczamy w tym
Numerze wyliczenie niektórych z pomię-
dzy wielu machin wynalezionych przez
P. PoszwaNa, a po większćy części prze-
zeń JEGO IMPERATORSKIEY MOSCI
okazywanych przed kilką laty w S$. Pe-
tersburgu, tak w modelach iako i w ry-
sunkach. "Tem chętnićy to czynimy, że
większa część onych z łatwością 1 uży-
tkiem do kraiu naszego zastosować się
może, i że tym sposobem daiemy poznać
kraiowi z tego względu prace i wynalazki
wspólziomka, ktorego talentóm i znaio-
mości w mechanice oddawna iuż oddały
sprawiedliwość należną pisma zagraniczne
angielskie i niemieckie. Przystępuiemy do
wyliczenia głównieyszych machin.

1. Młócarnia, za pomocą którey 3. lu-
dzi robią za 96. robotników. Daie oną
w sekundę 24, w minutę 1440, a w go-
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dzinę 86400 uderzeń; daleko iest dziel-

nieysza od angielskićy, i bez porównania
prostsza i dogodnieysza. Osobiście byla
oglądana przez JEGO IMPERATORSKĄ
MOSC. |

ą Kocieł, który nieustannie tyle do-
starcza gotuiącćy się wody, czyli wrzątku,

ile zwyczaynym sposobem 12 kotłów

w tymże czasie wydadź onćy mogą: przez
to osczędzaią się: |

j. Drwa potrzebne na 11 kotłów.
2. Pieniądze na kupienie oboyga.
5. Koszta na wystawienie 11 pieców.
4. Liczba robotników.

5. Anemometr, którego opisanie znay-

duie się w niemieckićm S$. Petersburgskiem

periodycznćm piśmie w N. 1. na rok 1804
rysunek i opisanie onego okazywane były

JEGO IMPERATORSKEY MOŚCI.
4. Machina młotowa, mogąca się prze-

nosić na różne mieysca i bydź'pomiesczoną

w któreykolwiek izbie lub kuźni: gdyż
nad 6 arszynów [) więcćy mieysca
nie zaymuie: ieden czlowiek robić może
mlotem od 20 pudów czyli 800 funtów
ciężkości: czego bez wody lub machiny

parowćy nie podobieństwo było dokazać:
osobiście oglądana przez JEGO IMPERA-
TORSKĄ MOSŚC.

5. Piia z mechanizmem osobiście 0-
glądanaprzez Nayiaśnieyszego Pana.

6. Machina do oczysczania lnianego  
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ż konopianego ołeiu oglądana osobiście
przez Nayiaśnieyszego Pana.

'[e machiny przy
swey prostocie do-
świadczonym gospo.
darzóm wielce mogą
bydz pożyteczne.

, Machina do obcinania
sęków w drzewie.

8. Machina do wycinania |
masztowego drzewa.

g. Telegraf" przenośny ogłądany 0-
sobiście przez Naylaśnieyszego Pana.

10. Piec dziegciowy, przez który o0-
trzymuie się za iednym razem smoła,
oley terpentynowy isadza. |

11. Ręczny młyn dla uhogich, za po-
mocą którego lżey i sześć razy więcey

miele się od żaren.
12. ZFygodna gospodarska więdłar=

nia służąca do wędzenia mięsa i ryby

dobrym sposobem i prędko: a przy tem
zbieraiąca sadzę.

13. Roczny zegar z układem Koper-
nika i kompensatorem. Zegar iest pierw-
szym wynalazkiem w swym rodzalu, ani
w doskonałości swoiey w niczćm angiel-
skim nie ustępuie. Na wierzchu ma sy-

stema płanetarne, a bieg planet zupełnie
się zgadza z biegiem tych ciał niebieskim.
Zegar ten przez |wPERATORSKIE wolac eko-
nomiczne towarzystwo okazywany był
N. Panu.

14. Zegar o iednćm kole z wolnym

wychwytem, pićórwszy w swym rodzatu,
osobiście oglądany przez 1EGO IMPE-
RATORSKĄ MOSŚC.
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15. Zegar o dwóch kołach, także o-
glądany przez N. Pana. |

16. Pompa powielrzna do wyciąga-
nia mefityczaego powietrza i wpusczania
świeżego, z osobnym mechanizmem dla
wiadomości wiele stop kubicznych meh-
tecznego wyszło, a wiele świeżego weszło,
z dolączeniem sposobu ogrzania wpuscza-
iącego się powietrza podczas znny. Pom-
pa ta osobiście oglądana była przez JEGO
IMPERATORSKĄ MOSC.

17. Zupełnie nowey budowy piec,
slużący do wywarzania soli za pomocą
pary w znaczney ilości, w dobrym gatun-
ku i zwielkićm osczędzeniem drew: cho-
ciaż Hrabia Rumford z powodu wynale-
zionego przezeń parowego pieca, utrzy-
muie, że nie podobna sól wywarzać za po-
mocą pary. Rysunek 1 opisanie onego
okazywane byiy N. Panu.

18. ZFygodna machina przygotowu-
ząca glinę do robienia. cegiet. a pomo-
cą oney w dzień ieden przygotować mo-
Żna gliny na 30000 cegieł, używaląc do
tego iednego człowieka i dwoie koni.
Osobiście oglądana przez JEGO IMPE-
RATORSKĄ MOŚC.

19. Cegłarnia, która w jeden dzień
robi 25000 cegieł. Za każdćm porusze-
niem w przód i wtył wydaie po Boo ce-
giel. A tćm bardzićy na uwagę zasługuie,
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że malo na nię potozeda kosztów ; ieden
zaś robotnik za 4 lub5 robi.

20. Machina: 'do bardzo prędkiego
robienia cegieł za pomocą nieskończonćy
szruby, w kiórą wrzucona glina z góry,

nieustannie wypychana iest w dole iuż
w postaci cegiel.

21. Machina gradyruiąca za pomo-
cą mrozu, która przez częste 1 znaczne

doświadczenia przy białómmorzu, okazała
swe skutecznei wielkie działanie. Machina
ta podczas mrozu— 12? ulepsza rosół mor-
SKI iedną setną w godzinę: rysunek ićyi
opisanie okazywane były JEGO IMPE-
RATORSKIEY MOSCI.

. 22. Machina gradyruiąca za pomocą
ognia, ta polepsza rosól w godzinę czasu
czierema setnemi. Rysunek1 opisanie onćy
okazywane były JEGO IMPERATOR-
SKIEY MOSCI.

23. Piec osczędzaiący drwa, w któ-
rym za iednym razem w pięciu kotłach
wodę gotować można, chociaż ogień pod
ieden tylko podkładasię kocieł. Doświad-
czano go w Syberyi w rudniach żelaznych
Bankiera Knaufa, i pokazało się, że PS
ten w rok ieden/ osczędzil drew 24000
wozów. Rysuneki opisanie iego okazy-
wane były N. Panu.

24. Machina docedzenia czyli oczyscza-
nia wody; ona mętnąi śmierdzącą wodę
czyni sposobnądo picia. Wgospodarczym
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komitecie towarzystwa filantropów w S.

Petersburgu d. 10 Marca 1805 roku była
ta machina doświadczana, i znaleziona iest

zupelnie odpowiadaiącą swemu celowi.

25.Miyn z wahadlem, tćm iesL bardzo

pożyteczny, że ieden człowiek za pomocą

wahadła dwa małe kamienie mlyńskie

w ruch wprowadza i miele.
46. Machina dzwigaiąca nowego ro-

dzaiu za pomocą powietrza i ognia , zaslu-
guie ztego względu na uwagę, że ona teź

same działania odbywa, co i machina pa-

rowa, z mnieyszym kosztem.
27. /Most latający, dla łatwości z ja-

ką się daie naprowadzać i zdeymować,
wielce pożyteczny.

28. Dwie lekkie i wygodneszturmowe

drabiny osobiście oglądane przez N. Pana.

29. Machina, która w ciekącey wo-
dzie sama sobą podnosi wodę do ząda-

nóy wysokości. Osobiscie oglądana przez
JEGO IMPERATORSKĄ MOSŚC. Ile ta

machina może bydź użyteczna , każdy zna-

wca łatwo osądzi, gdyż w swćm działa-
niu ani ludzi, ani koni, ani wiatru nie
potrzebuie.

50. Trzy rodzaie wygodnćy i zupeł-
nie prostćy zzachzny do zabiiania pałów,

któremi dwoie ludzi podeymuie babę od
40 pudów. Pierwszego rodzaiu oglądana
była przez N. Pana.

35. Kran nowego rodzaiu, który ma-
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jąc w modelu 18 wierszków tylko, nay-
slabszą silą podeymuie 496 funtów. Oso
biście oglądany przez N. Pana. "Ten kran
z pożytkiem zażyty bydź może do wyła-
dowania okrętów 1 dzwigania innych zna-
cznych ciężarów. Jeden człowiek za po-
mocą onego 1000 pudów podeymuie, a
umnożywszy sily na przypadek potrzeby,
iesczeby więcćy mógł podiąć.

 p = PORZ
 

BAROMETR CHEMICZNY.

(ZPynaleziony wilgociomierz czy też
ciężkomierz przez XX, Dominikanów
Grodzieńskich, chociaz potrzebuie zescze

dalszych śłedzeń, postrzezeń i doświad=
czeń; zdaie się iednak , zz może bydź

wydoskonałony z czasem aż do stopnia,
w którym gospodarzóm stanie się narzę=
dziem przyiemnóm i uzylecznóm.)

Barometr chemiczny czyli właściwiey
mówiąc higrometr, wynaleziony w Gro-
dnie, robi się w ten sposób. Bierze się
soli Glaubera łótów 4, soli ammoniiackiey

łótów 2, saletry Tótów 4, kamfory łót 1.
'Te wszystkie części utarte naprzód po
osobno, a poźnićy razem, sypią się do bu-
telki około póltorey kwarty obiętości ma-
iącćy, i nalewaią się wódką dobrą lub wy-
skokiem, nieco wodą rozlanym. Poźniey
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wstawia się butelka do wody wrzącćy,
aby się doskonale rozpuścily te części. 'To
uczyniwszy roztwór przelewa się do bu-
teleczek długich , podobnych do tych,
w których się przedaie oliwa z Prowancyi.
„Te pozatykane zlekkakorka mi,wystawuią
się na powietrze, dla czynienia postrzeżeń.
W takowym higrometrze rozciek na po-
godę okazuie się przezroczystym i iasnym,
na descz mętnym, na odmianę przy dnie
zaczyna się nięcić i wzruszać; na wiatr iest
czystym 1 iasnym, ale odedna nieiakiś po-
wstaieobloczek, na zimno: latem na wierz-
chu daie się widzieć blonka z kryształa-
mi nakształt kry: zimą zaś mnóstwo kry-
sztalów prawie po caley buteleczce.Na śnieg
daią się postrzegać kryształki drobne pro-
mieniste w rozcieku, iak śnieg zwyczay-
ny. Takowe znaki nawet nie chybiaią, ieśli
higrometr iest dobrze urządzony. Odkry-
cie tego higrometru iest wsparte na zasa-
dzie rozpusczenia się czyli roztwarzania,
wyłożonćy przez Jędrzeia Śniadeckiego.

"X. CzapLic Z.K. Naucz. Fiz. w Szkoł. Grodzień.

   

SĄPESZA

ZDARZENIE PRAWDZIWE.

W rapouy iest wszystkim dosyć upow-

szechniony zwyczay w kraiu naszym,
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oswoienia bądź żórawi, bądź bocianów, i
hodowania onych przy kuchniach, iuż to
dla zabawy maiących w tćm upodobanie,
iuż dla oczysczenia miesc zamieszkałych
od żab, gadów i t. d. 'lakim sposobem
utrzymywany bociaa przy kuchai, na
zimę z janemi bocianami zwykł byl od-
Jatywać w cudze strony, a na początku
wiosny znowu do kuchni powracał. Kie-
dy iedney iesieni przybierał się nasz bo-
cian do odprawienia podobney podróży,
wlaściciel onego rozkazał mu włożyć, nim-
by odleciał,tabliczkę blaszaną na szyię
z napisem ,,/laec ciconia de Połcnia'*

. Bocian ten z Połski. Znowu na wiosnę
przybywa bocian do domu, ale iuż nie
z tabliczką blaszaną, ale z tablicą sczerozłotą
na szyl, maiącą napis » Zndza cum donis
» remiitit ctconiam Polonis« India z da-
rami powraca bociana Polakóm. Ucie-
szony właściciel z przemiany tabliczek,
następnćy iesieni drugą mu tabliczkę
z blachy sprawil z napisem poprzedzaią-
cym i na szyi zawiesił. Powrócił bocian
na wiosnę, lecz nie tak uprzeymie był
przyięty , bo zamiast, iak się spodziewano,
zlotćy miedzianą przyniósł tabliczkę , któ-
ra miała napis » Grata Japonia pro hac
Ciconia « JFdzięczna Japoniia za lego
bociana. Jaka iest różnica grzeczności sa-
mo przez się od grzeczności okraszonćy zło-
tem każdy latwo wyrozumie .... albo spo-
M, III. 1616. 20
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gobem przyiętym dzisiay w naukach do-
kladnych drogą doświadczenia przekona
SI e VOTO RÓW VY

£ X. 5. 4.

 

m aa w,

O WPŁYWIE I UŻYTKU SZTUK NAŚLADOWCZYCH. Rzecz

Professora SAUNDERSA.

(Dalszy ciąg. Ob. wyżey str. 187.)

Onszrnsz _iest iescze panowanie użyte-
cznego wpływu malarstwa, gdy te zwa-
żymy w swym rodzazu moralnym, gdzie
nieskończona liczba przedmiotów stawi się
przed wzrokiem malarza.

Któż, rzucaiąc spokoyne i lube do-
mu swych oyców zacisze, zechce bydź
uczestnikiem woyny dla pychy tylko
wznieconey: gdy się wprzód zastaaowi nad
wiernóm malowidiem spustoszenia, klęsk
i tych wszystkich okropności, iakie ów
bicz rodu ludzkiego ciągnie za sobą nie-
zwłocznie? Któżby nie pożądał pokoiu
patrząc znowu na obraz opaczny 1
przeciwny tamtemu strasznemu wido-
kowi? Zamiast znisczonych osad i po-
nurych pustyń patrzy tu z uciechą ser-
ca na zupełnie odmienne widowisko, gdzie
ludne i obfite wioski mile się okazuią
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wcyrzeniu. wałóa obalonych zagród,
ogniem spłonionych mieszkań , wyplenio-
nych pól i ogrodów, gdzie niesczęśliwy
rolnik widział sobie wydarty z nadzieią
krwawey swey pracy dobytek; każdy
wolałby raczey wzrokiem swym przebie-
gać po owych zlotawych lanach, ugina-
iących się pod ciężarem kłosa ziarnistego.
Kiożby się, mówię, mógi oprzeć lubym
roskoszy uczucióm na widok sczęścia, prze-
mysłu1 obiitości, tych drogich pokolu o-
woców: a przeciwnie ze wstrętem nie wi-
dzieć obrazów znisczenia, nędzyii rospa-
czy, którą woyna rodzić zwykla?

Któraż z nauk bydź może tak wswym
skutku prędka, tak POZURUAICIi prze-
konywałąca, iako malowwlo na płótnie,
R strony, owych występku scze-

blów, po których idzie ku swey ostate-
czney a nieochybney nędzy; z drugiey
wizerunek cnoty doszłey w śrzód cierni
do naywyższego sczęśliwości stopnia? Lub
wystawienie okropnychi szkodliwych le-
nistwa skutków, naprzeciwko płodów
pożyteczney pracy i sczęśliwego przemy-
słu: pićrwsze wzgardzone, występne: i
ukarane; drugie szacowane, wielbione +
nagrodzone? Nie lękam się wyrzec, iż
żadne wysilenie ięzyka nie bylo tak prze-
świadczaiące, żadna do namiętności ode-
zwa tak dzielna, żadna wymowa tak do-
wodnie nauczająca, iako cudne płody tego

20*
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rodzaiu malarstwa. Przed niemi każdy

czlowiek, nie maiąc potrzeby ani trudzą-

cego swey uwagi natężenia, ani też do

ścisłego udawania się rozbioru, widzi na-

tychmiast nikczemność występku, a grun-

towną w cnocie mądrość. |

Rodzay nawetporźreżowy, lubo mniey

znaczny od dwóch poprzedniczych, wy-

wiera na czulość wpływ swóy użyteczny.

Któż w sobie nie poczuł ożywiaiącego się

przywiązania na widok trafnego obrazu

swych krewnych, oyca, matki , dziecię-
cia, od których odległością miesca, lub

grobem iest przedzielony? lakże słodkie

w duszy naszey uczucie rysy ich wskrze-
szaią! O! iak szacowne w oczach są nam

te pomniki, odśvieżalące pamięć ich przy-

miotów drogich!
Ieżeli niegdyś obraz Alexandra Mace-

dońskiego trafil łzy wycisnąć Cezarowi,
za naszych czasów widziano iescze więk-

sze w tym rodzaju skutki, iakie wizeru-

nek Cooka sławnego żeglarza sprawil

w sercu człowieka dzikiego.  Pićrwszy

posłużył na obudzenie okropnych pano-

wania i zwycięztw namiętności, drugi

wzniecił tkliwe i słodkie uczucia przyia-

źni, gościnności i dobroczynności na prze-

kor dziczyzny wrodzoney stanowi tego,

co się oprzeć nie zdolal przemagaiącey

sztuki naszey sile. "en tak znaczny przy-

padek, godny iest w rocznikach sztuk pię-  |
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knych zapisu i przesłania potomności, ia-
ko świadectwa wpływu widocznego ma-
larstwa, wziętego nawet w swym nay-

mniey baczonym rodzaiu, iakim iest por-
tretowy.

To zdarzenie ściśle związane z przed-

miotem mych uwag, nader iest, zdaie mi

się, ważne, abyście mi, Panowie, nie po-

zwolili pokrótce go Wam opowiedzieć.
W ostatniey swoiey podróży 1777 ro-

ku, niesczęśliwy Cook zatrzymał się u

wysp Ozańhziz końcem opatrzenia w Ży-

wność okrętu. W czasie swego tam po-

bytu otrzymal pozwolenie zdięcia portretu

z Outoo, iednego z przełożonych Indyan,

z warunkiem, aby mu wzaiemnie Cook

swóy zostawił. "lowarzyszący kapitano-

wi angielskiemu sztukmistrz Webber, te

dwa odmalował obrazy, któremi się po-

mieniali. Po czćm okręt odpłynął od wysp

tak nazwanych Ożakzći czyli przytaciel-

_ skich, by iuż więcey im nie wrócił ka-

pilana swego.  ledćnaście lat upłynęło,

w przeciągu których żaden Europeyczyk

na tych nie okazał się wyspach; kiedy

okręt przewozowy przybu nakoniec do

brzegów tamecznych pod sprawą Poru-

cznika Watts. Ottoo zaraz go na ląd wy-

sadził i przyiął ze wszelką gościnnością.

ILiecz iak wielkie porucznika było zadzi-

wienie, gdy uyrzał przy boku Indyanina,

naprzeciwko siebie idącego, uroczyście i
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z poszanowaniem niesiony wizerunek nie-
sczęśliwego Cooka. Porucznik gdy przy-
sial nazajutrz szalupę po Indyanina zapra-
szaiąc go do okrętu swego, nie równie
więcey zadziwił się na widok tego czlo-
wieka, który nie chciał inaczey ze statku
wysiadać, tyłko za przewodnietwćm rze-
czonego obrazu, za którym szedl krok
w krok z równym wczorayszemu obrząd=
kiem. Powracaiąc z okrętu tenże sam
obchód święcie był zachowany od cezułe-
go Ottoo, który, powziąwszy wiadomość
w okręcie o smutnym kapitana Cooka
końcu, odszedł we łzach skąpany.

Ten rzadki przykład azali nie mocniey
sam z siebie przeświadcza, niżeliby cale
wymowy dzieło mogło tego dokazać, o
potężnym sztuki naszey wpływie? A ieślk
prosty obraz mógł mieć tak wielką wła-
dzę nad tkliwością dzikiego człowieka;
ileż, we względzie historycznym, z pobu-
dek daleko ważnieyszych , skutkować nie
powinno na współziomkach oświeconych
udane podobieństwo rysów wielkich lu-
dzi w grę wprowadzonych, którzy przy-
pominatą im wspólczesne odmiany w kra-
iu zaszle, a niemniey kray obchodzące.

Któż z Francuzów nie iest przeniknio-
ny podziwieniem i uszanowaniem ku wiel-
kości duszy i wspaniałości rycerza Baiarda,
gdy go widzi w malowidle umieraiącego
i nieprzyymuiącego napolu, którym wo-
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lał raczey żołnierza rannego, niż własne
zagasić pragnienie?

Obraz nieśmiertelnego Tureniusza mo-
cen jest w duszy Francuza naywiększe ku
temu woiownikowi wzbudzić poszano-
wanie.

Któryż Anglik , nie dzieląc wspaniało-
myślności swych ziomków i nie pragnąc
dni swoich ukończenia z równąż iak oni

chwałą, zapatrywać się może na history-
czne wyobrażenie Wolfa lub Nelsona,
chwalebniei ochotnie umieraiących w mo-
mencie, kiedy ich talenia i poświęcenie
się kraiowi zwycięstwo odnoszą?

lakiż Polak, nie czuiąc się bydź. uro-
dzonym dla chwały, mógłby pozierać na
obraz przedstawuiący duszy tego wzru-
szoney owego sławnego Sobieskiego,ty-

łe razy niewiernych zwycięzcę i słu-

sznie obrońcą chrześciaństwa nazwane-

go, w chwili, gdy orszakiem rycerzów
swych towarzyszów broni otoczony, od--

prawia wjazd zwycięzki do stolicy Au-.
stryi, którą ocalił i ochronił od wście-

kłości Owomanów tak groźnych naów-
czas?

A zwracaiąc się ku wiekóm odlegley-

szym , wśrzód tego mnóstwa bohatyrskich

czynów, któremi dzieie polskie są nace-

chowane, iakiż inny obraz więcey może

ziomków obchodzić, nad ten, coby Tadwi-

gę nadobną w rysach iey godnych wysta-
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wiał, ofiarniącą Xiążęciu Litewskiemu ręe=-
kę, a z nią razem wiarę CHRyYsrusAa Pa=
NA lutwinóm : zmuszalącą wdziękamiswe-
mi dwa ludy dotąd między sobą zapaśne
i nieprzyiacielskie do poiednania się wę=
złero przyiaźni i braterstwa; zakładaiącą
kamień węgielny tego dowolnego a iedy-
nego w dzieiach przykładu dwóch naro-
dów zjednoczenia; poczynaiącą nakoniec
ród świetny i wspaniałomyślny owych
lagiellów, co tak chlubnie idlugo nad dwo=
nia panowali narodami! Połączenie Alb
z Rzymem, przedmiot, co tyle adi
pęzlów wyćwiczył, nie przechodzi ważno-
ścią swolą tego historycznego zdarzenia,
którćm teraz przywiódl na przykład.

Wyobrażam iuż w myśli rysy, któ-
reby na plótnie wydadź to zdołały. Nad
brzegami tey wody, która odtąd śwzężcy
rzeki odebrała nazwisko, z jedney strony
widzę wspanialą krzyża utkwionego po-
siać, nakazuiącego sczęśliwą w sercu i
obyczaiach Litwinów odmianę; w koło
niego owych chrześciiańskich Biskupów,
szałarzów cnot ewangielicznych, daley tę
piękną Królową przynoszącą koronę dla
wzięcia drugiey, i pośrzedniczkę między
dwoma ludami: widzę z drugiey stro-
ny u nóg zwycięzkiey krzyża chorągwi
gruzy wywróconych i pogruchotanych bał-
wanów; w tćm zdumiałych i przeciwko
sobie oburzonych starców, że tak dlugo
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na górach nayzgubnieyszemu poświęco-
nych przesądowi , cześć samemu Bocu
należną dla obrzydłego bałwana Perku-
mas wyrządzali. Widzę ich teraz ze świę-
tym cisnących się zapalem do chwały
STWÓRCY I ZBAWICIELA: widzę odtąd
wygnane z tey krainy barbarzyństwo, a
natomiast słodkie obyczaje1mądre pra-
wa wprowadzone, wśrzód ludu, uakoniec,
zachwyconego, widzę lagielię z dwoma
w ręku berłami.....

Zbiór więc tych dziejów na zawsze
pamiętnych, a który iednak sztuka ma-
larska trafiłaby w jednym zamknąć czwo-
roboku, iakież pióro zdołałoby opisać i
podać potomności tak dobitnie i tak wy-
rozumiale, iako pęzel biegłego malarza?

Idąc zaś stopniami ciągłego pierwszych
Tagiellów panowania, zastanawiaiąc się
mianowicie nad wiekiem złotym Żygmun-
ta Augusta; ileż tama wiekopomnych znay-
duiemy czynów, któreby malarstwo w pię-
kne swey sztuki zamieniło przedmioty
dla chwały waszych przodków adla przy-
kładu współczesnych! i pomiędzy tylu wiel-
kich w rzeczypospolitey ludzi, nie omie-
szkałaby sztuka malarska wystawić ku
powszechnemu zbudowaniu i tych Pola-
ków, co chętniey naówczas byli użytymi
do zaięcia w uczonych Włoszech Katedr
nayslawnieyszych Uniwersytetów; i tego
ziomka waszego, co naypamiętnieyszemu
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z soborów chrześciiańskich przewodził.
Rysuiąc założenie Akademii Krakow-
skiey,która wkrótce na chlubne starszey
córki Paryzkiego Uniwersytetu zasłużyła
nazwisko: obok filozofów,matematyków,
prawodaweów , lekarzów , mowców, dzie-
iopisów, rymotworców łacińskich praw-
dziwych Horacego wspólzapaśników:obok
tylu, mówię, uczonych z łona tey szkoly
wyszlych, eóż lepiey nad sztukę, o 1a-
kiey mowa, mogłoby VVam, Panowie wy-
stawić Kopernika, dościgaiącego w nie-
bieskich sklepieniach myśl S$rwóRcy świa-
tów, a poźniey Keplerów 1 Newtonów
nauczycieła? Cóż łepiey, nad przedziwną
sztukę naszę zdołałoby wydać tę Litwę,
ubiegaiącą się z koroną o slawę zaloże-
niem w Wilnie starożytnego uniwersyte-
tu, który ed siebie tylu wielkich powy-
dawał mężów? |

Jakożkołwiek bylo niesczęśliweStanisla-
wa Augusta panowanie, niemniey prze-
cięż obowiązane mu umieiętności i sztuki,
któremi się ten Monarcha sam zaymował,
i wskrzesił ietak w Połsee iako i w Li-
twie. Pod iego to berłóm, obok Krasi-
ckich,Naruszewiczów,Trębeckich i tylu
innych światlych ibieglych pisarzów , wi-
dział iescze świat uczony w Poczobucie
i Sniadeckim godnych Kopernika nastę-
pców. Jego to czułą o oświecenie troskli--
wością, Forster, Gilibert, Sartory zasiedli
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w katedrach Wileńskiego Uniwersytetu.
Jego, naostatek, panowanie wskazało Eu-
ropie iedyny przykład ustanowienia nigdy
niewysławioney onieińcyi rządowey, któ.
ra oświecenie narodu w główną admini-
stracył kraiowey zamienila gałąź. Komi-
tecie dobroczynny i wspanialomyślny!

_spełniłeś święte ustanowienia twego za-
. miary. Dzięki twey wytrwałości, że cier-

piąca naówczas Polska okazala w swoiey
młodzieży ród zupelnie nowy przez swoie
oświecenie, wyobrażenia liberalne i duch
powszechny co go ożywiał. Dzięki tobie,
żeś wydal tylu z opieki swoiey Polaków,

_ którzy znayduiąc się pod rozmaitćm pa-
. nowanićm i horyzontem,mimo klęski, co

ich trapiły, nie przestawali iednak wznosić
nauki, umieiętności isztuki. Dzięki tobie,
nakoniec, że ci rozproszeni oyczyzny sy-
nowie, w ubogaceniu i doskonaleniu na-
rodowego ięzyka szukali osladzaiącey los
ich smutny nagrody.

Jeżeli przystąpię dopiero do państwa
nayobszernieyszego dzieiów, które w grun-
cie nie są, iedno waszych braci dzieiami,
mnóstwo wspomnioney sztuce stawi się
przedmiotów, które ona tylko godnie tra-
tlaby wydać. "Tak więc pęzeł dla po-
strachu i nauki świata, nie zaniechalby
owey burzy ciągłych powstań i woien, ia-
kie napelniaią w Rossyi wieki poprze-
dząiące wiek Piotra Wielkiego. Tamby
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odmałowal grę wyuzdanych namiętności,
na podobieństwo wrzawywzruszonych za-
wieruchą elementów. Wśrzódtyluiednak

woien zewnętrznych i zamieszek wewnę-
trznych, niemało znalazłaby męztwa 1bo-

hatyrstwa rysów, którć naksztalt blyska-

wic z łona czarney i nawalney nocy z lo-

skotem i blaskiem pomrok przerzynaią.
Nowe atoli slońce na przestrzeń Rossyi

ogromney nagle zaświeca. Piotr Wielki,

sprawdzaiąc Prometeusza baykę, niebie-
skim zdaie się ogniem gieniusz swóy za-
palać, by swoich poddanych oświecił i oży-

wił.  Nazwać go, iest to przypomnieć nie-
zliczony szereg wielkich iego prac , usi-
łowań i czynów. Jleż razy poglądałąc
przechodzień na owo dzieło nad dziely
sztuki rzeźbiarskiey , wystawuiące na
wierzchołku spadzisiey skaly tego Monar-
chę na dzielnym siedzącego koniu, na-
kazuiącego światu uznać rozległe gieniu-
szu swego panowanie; ileż razy, mówię,
podziwieniem przechodzień na widok tey
wiekopomnych dziel iego pamiątki, za-

wołał » nieśmiertelny Monarcho, prawo-
»dawco , oycze nieźmiernych ludów! o
y»iak twoie dzieie są nauczaiące, iak twe

dzieła są dziwne!« Swietneipłodne w zda-

rzenia, warte pamięci panowanie Katarzy-

ny drugiey, niemniey sztukóm wskazuie
nieprzebrane źrzódło przedmiotów. Sza-
nuiąc ieszcze zwłoki Piotra, Katarzyny i
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Pawła, naukii sztuki oddać po nich hóla
muszą ALEXANDROWI pierwszemu, który
przywracając nasz Uniwersytet, tudzież

wiele innych zakładając, cznie całą po-
trzebę i cenę powszechnego swych pod--

danych oświecenia, słowem kraiowego wy-

chowania ,'z którego iakem dowiódł i do-

wiodę jescze, sztuki nie mogą bydź wyłą-
czone. |

Dla ukończenia tego mych uwag od-
działu, z naturalnego rzeczy dotąd wyło-
żonych następstwa wniesć i zawiązać wy-

pada: że galeryia obrazów, którabyzda-

rzenia narodowych lub obcych dzieiów
na widok powszechny wystawiała, wraz
z dobroczynnemi cnot pożytkami obok
skutków występku okropnych i szkodli-
wych równie narodóm w ogólności iak
osobóm  sczególnym stałoby się czyn-

nieyszą i pożytecznieyszą nauczycielką od

wszystkich dziejów pisanych. 'Te tylko
czytywane bywaią od sczupley obywateli

cząstki i to po większey części w jch mło-
dości; kiedy przeciwnie obrazy wypad-
ków historycznych w każdym czasie ró-
wrie przemawiałyby do oboyga płci, tak

do człowieka stanu, iak do obywatela, do

filozofa, iak do rzemieślnika.
Możnaby tu zarzucić, że ten wpływ

malarstwa i rzeźbiarstwa nie iest powsze-
chny, z przyczyny, że płody sztuk wspo-

mnionych w gabinetach możnych osób
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zamknięte, nigdy lub przynaymniey rzad-
ko zgadzaią się z poięciem ogólnćm mie-
szkańców miasta lub kraiu, w którym się
znayduią. W'yznaię, że takowy zarzut
byłby sprawiedliwy , gdyby mu dowcip lu-
dzki nie zapobiegł wynalazkiem sztychar-
stwa. WWrzeczy samey , naypięknieysze
w malarstwie i rzeźbie twórczych gieniu-
szów płody, nie wydałyby żądanego skut-
ku bez pomocy sztycharstwa. "Ta posil-
kowa sztuka innym nieodbicie potrze-
bna, zapewnia im też same pożytki, co
drukarnia naukóm. Bez iedney i drugiey
naywybornieysze dowcipu twory zosta-
łyby zagrzebane w gabinetach, a wplyw
ich dobroczynny byliby niczem lub na<
der ścieśnionym. Lecz za pośrzednictwem
sztycharstwa, obrazy wielkich i zna-
cznych wypadków rozmnażaląc się wszę-
zie i wszysikim ukazuiąc się oczóm,

do wszystkich też serc trałiaią. Piękne
przedmioty nie są iuż więcey na niepa-
mięć czasu i galeriów skazane , przemyśl-
ny lubo niedostatni obywatel może za-
równo z bogaczem brać z nich dla siebie
naukę. Miasta wielkie iaż nie są onych
granicami, dobroczynna bowiem sztuka
zanosi ie aż do głębi powiatów. i

Nie tylko dlatego sztycharstwo iest po-
żyteczne 1 szacowną sztuką, że podaie
śrzodki rozmnożenia pięknych wzorów;
lecz, że tworzy i doskonali talenta malarza  AGĘSZEAE
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i rzezbiarza. Łatwość nabycia dzieł iey
do wszystkich rąk one podaie, i skwa-
pliwie zapatrywaiącemu się na nie gieni-
uszowi, swego udzielaią ognia.
W naysiawnieyszym i nayświetniey-

szym okresie starożylney Grecyi, którey
pamiątka nigdy wzbudzać nie przestanie
podziwienia, sztuki, zdaie się, naybardziey
znane były naówczas, aich wpływ dzielny
naywięcey szacowany. Wtedy ich użycie
i przystosowanie sczególną kierowane by-
ły mądrością, która, zgłębiaiąc z jedney
strony serca ludzkie,z drugiey towarzyskie
potrzeby, czerpała w swych badaniach i
odkryciach śrzodki podniesienia  pier-
wszych a zaspokoienia drugich. Wtedy
zachwycalący i przekonywalący sztuk ię=
zyk, światlem filozofii przewodniczony,
traliaiąc do wszystkich serc i umysłów,
godnie dawał się słyszeć. Wtedy większą
nadaiąc sprężystość namiętnościom od
przyrodzenia natchniony, sztuki skiero-
wane byiy ku obudzeniu i utrzymaniu
wielkich i szlachetnych uczuć bohatyrstwa,
wspaniałomyślności i miłości oyczyzay.

(Dokończenie w następnym numerze.)
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DO WYDAWCÓW PAMIĘTNIKA MAGNETYCZNEGO,

Nox atra cava circumvolat umbra.

WViRG. AEN. 2. v. 360.

 

Na można zadosyć chwalić tego przedsię-
wzięcia, przez które obiecuiecie, przyymo-

wać wszystkie zgłoszenia się maiące na
celu użyteczność powszechną. Fak wolne

uczucie, mam nadzieię, iż zapewni przy-
prowadzenie do skutku waszych zamia-
rów, a razem ustali szacunek każdego ob-

darzonego duszą szlachetną i wspaniało-
myślną.

Jednakże, nietrzeba sobie wyobrażać,
ażeby czystość waszych zamiarów 1 po-
święcenie się dla dobra drugich uwolniło
was od smutków: owszem, ktokolwiek

stara się stać pożytecznym, zewczasu po-

winien się przygotować do spotykania nie-

znośnych przeszkód. Życie czynne iest

nieustaiącą wałką; a tylko leniwiec tego

świata, może przepędzać swóy pobyt bez
trudów, ale i bez rozkoszy.

Pisarz starożytny któregom czytał
w moiey młodości, powiada: » Prawdziwa
» wielkość duszy ze wspaniałą oboiętnością
»spogląda zarówno i na pochwały i na
» przygany motlochu. Podnosi ona czło-
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» wieka nad wszystkie drobne spory do-
»brych lub zlych ięzyków.«

U tóy mety chciałbym was widzieć
stoiących, udowolnionych i przeniknio-

nych tą pocieszalącą prawdą, że cnota sa-

ma w sobie zawiera nagrodę; gdyż prze-
konany iestem, że we wszystkich wiekach
odkrycia nayużytecznieysze zrodziły nay-
większe zatargi.

Wiek móy idolegliwości nie dozwalaią
zaiąć się czynnie w waszych badaniach,

zostaie mnie życzyć tylko dla dobra ludz-
kości postępów światla. Rozumiem, żem
nie użył na zle krótkiey przerwy cierpień
moich tłumaczeniem przyłączonćm ulom-
ku starodawney i baieczney powieści na-
zwaney „ Z//oyna z prawdą która roz-

wiia zupełnie pobudki sprzeciwień postę-
póm światła i przedstawia zamożne za-
chęcenia dla poświęcaiących się ku iego roz-
szerzeniu.

Teśli wydawcy zezwolą naiey pomie-
sczenie w pierwszym numerze pamiętnika
zobowiążą

- gorliwego przyiaciela ludzkości

Prawdomówski.
d. 24 Stycznia

1816.

»W pobliskim czasie rozwikłania za-
mętu, i po owym potopie złego, który
się wymknął i zalał ziemię z puszki Pan-

MN, II. 1626. 21
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dory, ubolewałąc Towisz nad cierpieńiem
które sprawił śmiertelnym, posłał z Olym=
pi dla ich pomocy Istotę, którą nazwał
prawdą, otoczoną dwoma towarzyszami
sprawiedliwością i miłosierdziem.

Wówczas to było, gdy rodzay ludz=
ki podzielony na stronnictwa przez roz-
wiązanie namiętności oblał krwią całą po=
wierzchnią ziemi,i uczynił okropną pu+
stynię z tego, co przyrodzenie utworzyło
przewybornie żyznem.

Przy pićrwszćm okazaniu się tak obcey
postaci , którey wzrok wypogodzony i
i twarz poważna zdawaly się rozkazy=
wać ludzióm, ażeby zapomniawszy wspól-
ne nienawiści postępowali drogą, która
iedynie do sczęścia prowadzi,zgromadzal
się związek nagły, taiemny i straszny po-
między osobami nayznakomitszemi roz=
maitych stron, w widoku sprzeciwiania
się nowemu panowaniu, które obiecy-
wało zniweczenie ich wpływu i przywła-
sczeń. |

Pićrwszy postępek prawdy, odbył się,
jako i wszystkie następne iey czynności
w zupełnćm świetle dziennćm. Źwołała
naprzód liczne zgromadzenie śmiertelnych,
i mniemała że dzielnością słów swoich
da im poznać prawdziwe ich dobro.

Zgromadzenie odbyło się u nóg ogro-
raney skały, którą wybrala na swe po-
mieszkanie, a którey wierzchołek ukry-
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wał się w obłokach. WW naznaczoną po-

rę przybyła z dwoma towarzyszami, la-
sność promieni słońca pokrywała piękne
jey lica 1 otaczała całą wspaniałą postać,

Ubiór białości świetnćy, prosty, bez wy-
muszenia, zwiększał iescze spokoyną go-

dność twarzyizdawał się wskazywać iey
boski początek.

Skoro się tylko okazała, całe przyro-
dzenie zostało ożywione. Powietrze stało

się lagodnieysze.  Boreasz uciekł i skrył
się w bezdenne przepaści Neptuna, a Flo-

ra i Pomona przyodziały ziemię w nay-

wonnieysze i naypięknieysze kwiaty, oraz

w nayprzyiemnieysze owoce.
Wspaniały widok wszystkich uderzył,

cichość zamknęła wszystkim usta; nay-

mnieyszy oddech nie wzruszał przestrzeni.

Korzystaiąc z tak sczęśliwey chwili, praw-

da w te slowa. odezwała się do ludzi:

»Smiertelni, ulitował się lowisz nad

»strapionemi dziećmi ziemi, a z porady

»Metis (1) poslał mię z Olympu, abym

»Wam pomoc niosła. Dał mi za towa-

yrzyszów sprawiedliwość 1 miłosierdzie.

y»Pićrwszy opiekun cnoty, ma zlecenie

» ważyć na wierney szali dobre i zle czyn”

»ności. Drugi, przyiaciel ludzi, złagodzi

ysurowośc kar, które pićrwszy przezna-

»cza, gdyż Towisz chce, abyście bardziey

 "

(1) Opatrzność.
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»do niego przywiązani byli przez miłość,
» niż ulegli przez boiaźń.

»Do mnie należy rozpędzić ciemności,
»które pokrywaią oczy śmieitelnych, a
» przez to ohydzić kręte drogi występku,
» oraz dadź Wam zamiłować cnotę. Kto
» usłucha głosu moiego, rozerwie natych-
» miast łańcuchy sprosney niewoli, toiest:
» swych namiętności, pozbędzie się drę-
» czarni, nienawiści, zawiści, zazdrości i
»tylu innych cierpień, które szarpią iako
»okrutne sępy naydroższe chwile poby-

_»tu. Nakoniec posłuszny moiemu głosowi,
» otworzy: sobie drogę do nieśmiertelnych
» pól elizeyskich, gdzie wieczna wiosna i
»sczęście panuie. Śmiertelni, wiedzcie, że
» milość prawdy iest zasadą cnót wszyst-
» kich: idźcie za mną i bądźcie sczęśliwi.«

Skończyła; a gdy iescze miły dzwięk
glosu rozlegał się na powietrzu, dało się
słyszeć głuche mruczenie, podobne odgło-
sowi oddalonego grzmotu, albo kiedy nas
dochodzi we wnętrznościach Etny przed
wybuchnieniem huk przytłumiony i stra-
szny. Gwałtowne wruszenie opanowało
motloch, a iako fale Oceanu, uderzo-
ne szturmem popychaią się i ruszaią we
wszystkie strony, tak i śmiertelni rażeni
słowami prawdy oddali się popędóm swych
namiętności nienawistnych.
Wtćy chwili zamieszania powszechne-

go dobro niebieskie z małą liczbą cnotli-
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wych z plemienia ludzi oddaliło się na
wierzchołek skały 1aśnieiącey wiecznóćm
słońcem i tam zatknęło swoię chorągiew
pod strażą piorunuiącego orla lowisza. ''am.
oczekuie sposobney chwili dla rozpostar-
cia swego panowania.

Skoro się tylko oddaliła, błękitne skle-
pienia niebieskie pokryły się chmurami
gęstemi. Descze krwie zalały ziemię. Wi-
chry szalone, grzmot i pioruny nisczyły
ze strasznym łoskotem pomieszkania ludzi.
W pośrzód takowego zamętu, cztóry

osoby, sławne następnie, przywłasczyły
sobie władzę rządzenia ludźmi, a dla podnie-
cania ustawicznego namiętności motlochu
1 zuchwałego szemrania zostały wybrane
za naczelników nayuporczywszego buntu
ziemi przeciwko niebu. Tak tedy uprze-
dzenie,samolubstwo,milość własna 1 plo-
chość stanęły na czele, i kierowały stćrem
walki maiącey. trwać przez wieki.

Od tey. chwili rozpoczęła się ta woy-
na sroga przeciwko prawdzie, iedyna
w swym rodzaiu i dla trwania i dla okro-
pnych skutków które sprawiała konie-
cznie.
W tem miescu dzieiopis wstrzymu:

się i zdaie się, że chce nas przygotować
swemi uwagami i opisaniem naczelników
zapamiętałych , do wyirzymania opisu
tego zdarzenia przerażaiącego, które miał
na widoku nam. przedstawić.
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„Skutek pomyślny (powiada on) wszystkich we-
ien zależy mnićy więcey od znaiomości 1 uauki tych
ro ią prowadzą  Cheszli więdzieć obrót iaki wez-

mie poznay przymioty i sposobności naczelników:
przeto wtey części wstępney szerokiemi rysy wykry-
slę z wiernością obraz tych, którzy kierowali walką,
iaką przedsięwziąłem opisać. ż

1.UPRZEDZENIE nayznamienitsze i naystrasznieysze.
Dziecinność iego oznaczona była wyrzutami na glo-
wie, które czyto zwiny rodziców, czy też synów

Fskulapa maiących o tem pieczę zamieniły się w cho-

robę mieuleczoną, zwanąw tych ciemnych wiekach
kozłowatością, a w naszych czasach uporem, A. iako
choroba zadawniona tworzy inne niemnićy szkodli-

we, tąk w przeciągu lat kilku uprzedzenie straciie
sposobność widzenia isłyszenia, |

Zdawałoby się (powiada nasz starożytny dzie-
iopis ) że istola pozbawioną. widzenia i słuchu nie

może bydź nikomu straszną. Ale właśnie dla tych

niedostatków uprzedzenie stało się nieprzebłaganym

 nieprzyiacielem prawdy. Podczas iego dziecinnego.

wieku, oyciec niewiadomość, a matka słabość, bo-

jąc się narażać iedynaka ustępowali wszystkim iega
grymasóm i dziwaczney woli; w celu zabawienią
karmili go tysiącznemi bałamactwy i przesądami,

kióre pozźniey w głowie jego wzięły kształt grunto-

wnych zasad, Z pomiędzy tych nayznacznieysze są:

że wszystko to co przechodzi granice wiadomości

i poiącia iego, iest mu podeyrzane ałbo niepoży-

teczne: Że wszystkie podania których nie maże
zrobić rozbioru i dowieśdź jak dwa ą dwa, cztćry,

są błędami: że: wszystkie zjawienia których nie iest

w stanie doyśdz przyczyny i one oznaczyć, muszą

bydź niedorzecznością i giłupstwem. Durmne i do-

bre o sobie rozumienie; sposób wyrażania się na-

puszony i stanowczy, który ch używał w każdćm zdą-
rzeniu, aby wydrzeć władzę prawdzie, nie iest Ża-
dnóm wymuszeniem, ale stanem iemu wrodzonym

i zwyczaynym, Czćm był wczora, tóm ieszcze test

dzisiay, a iutro nie potrafi sprawic na nim żadney

odmiany,chyba cudem iakimsiś rozproszone będą te

gęste obłoki, co pokrywaią oczy tego naczelnika.
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SAMOLUBSTWO nie iest mniey grożące prawdzie.
od uprzedzenia. Odnosząc wszystko do siebie staie
się w swych oczach iedynćm iesiestem maiącćm byt
na tym swiecie. Na próżno niesczęliwy wzywa iego
mifośierdzia a uciśniony opiekuńczćy osłony. Gluchy
na narzekania współczesnych opiera się temnu wszyst-
kiemu co dąży do ulepszenia dobra powszechnego.
Przez boiazńn straty ogromnych zysków które zbiera
w ciemnościach, iest zażartym nieprzyjacielem pra-
wdy, gdyż lęka się światła które ićy towarzyszy. Ni-
gdy naczelnik nie był większym rachmistrzem. Wszy-
stkie iego obroty z góry iuż są ułożone z dokładno-
ścią, aby nieochybnie dobry skutek uwieńczył iego
zamiary, w których posuwania ku przedsięwziętemu
celowi, nikt tyle nie okazał wytrwałości, cierpliwości,
i niezmuszoności,

Nie powierzając niczego trafankowi, powoduiąc
się ustawicznie nieufnością, we wszelkich zdarzeniach
przenosi kręte scieszki oddalone od wielkiey drogi,
a zktórych może napadać nagle i niespodzianie na
swego nieprzyiaciela, i wydrzeć mu bez niebezpie=
czeństwa łup bogaty. i

Nabyte wiekiem doświadczenie uczyniło go zwin-
nym, faiszywym i chytrym. Raz opieszałość zupeł-
na cechą iest iego działań, drugi raz odpowiadaią one
prędkości błyskawicy.....1..1.1..

3. Mirość WŁASNA nadęta próżnością, i maiąca
w rzeczy samćy imało talentów, niejest tak straszna
prawdzie, iake dwa poprzedzające. Wysokie mnie-
manie które ma o sobie, nie dozwała tćy giętkości,
daka pospolicie cechą iest samolubstwa. Zreszta nie
ma powodu tak iak porzedniczy naczelnik podle
pochlebiać występkóm i szaleństwa śmiertelnych.
Cel onćy nie iest korzystać z jch słabości; iednakże
nadzwyczayna próżność uczyniła ią nie mniey wiel--
kim nieprzyiacielem prawdy: gdyż zrodziła w jey
umyśle puste wyobrażenie o niechybności swego zda-
nia. Ganiąc wszystko , nikomu sprawiedliwości nie
oddaie. A ponieważ próżność zasadą iest wszystkich
icy czynności, nie dziw, że naymnieysza sprzeczność,
pochodząca bądź z nowego przedsięwzięcia , bądź
2 postępu prawdy wzbudza w niey zawiść...11.1:+»

»
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4. PŁocHość nie iest podobna w niczóm istotnie do
trzech poprzedzających, Mówiąc scisle nie ma cha-
rakteru oznaczonego, albo ieśli go ma, to chyba tyl-

ko samę niestałość, Gdyby się iey zapytano, dla czego

tak się obrusza przeciwko prawdzie? cała odpowiedź

byłaby zapewne, ,, day mnie pokóy * gdyż nie cierpi

utrudzenia iakie wkłada zastanowienie się. Możnaby
dą porównać do Momusa, syna nocy i snu, który
wybrany przez Wulkana, Minerwę i Neptuna dla
rozpatrzenia ich pracy , zaczął od smiania się ze

wszystkich trzech. Z Neptuna, że nieuczynił swego

barana z rogami przed oczyma: z Minerwy, że zbu-

dowała dóm, który nie może sią przenośić z mieysca

na mieysce, na przypadek złego sąsiada: z Wulkana

zaś, Że nie uczynił człowieka z małym okienkiem na

piersiach. Wszędzie nierozsądna płochość, iest przy
tóm wielką gadułą. Z zadziwiaiącą ruchawością prze-

biega okrąg wszystkich nauk, których dotyka tylko
ale nie przenika znich żadnćy. Jednakże wpływ
onćy iest znaczny, i A wielu wielbicieli........+

'Tacy są główni naczelnicy sprzeciwialiący się po-
stępóm RSA: oonakódć, 5 się "eoseeć
w jch charakterze, zwiększa iescze śrzodki i ułatwia

drogę do zamierzonego celu utrzymywania panowa-

nia niewiadomości i występku.
Lecz prawda matka cnoty a córka czasu, pomi-

mo wszelkie przeszkody stawiane przez uprzedzenie,

samolubstwo, miłość własna i płochość, nie przestaie

czynić postępów; a chociaż przeciwności, których
doznaie opożniaią iey bieg, atoli wzmacnia się ona

tóm samćm i rozpostrzenia się pomiędzy zawadami.

Na tem się kończy starożytny ułomek.

p”
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DosTRZEŻENIE MAŁO ZNACZĄCEGO BŁĘDU W NU-=
imerze poprzedzaiącym.

——>

Cosóaiaę z ciekawością drugi numer Pamiętnika
Magnetycznego Wileńskiego, i zastanawiając scze-
gólnie uwagę, nad ważnością rzeczy w nim umie-
sczonych, niedostrzegłem błędu, iaki się w nim znay=
duie, aż dopiero za powtórnem odczytaniem. Biąd
ten nikomu w prawdzie nie szkodliwy, i bynaymniey
mniemania przez autora dowodzonego nieosłabiaiący,
znayduie się w pismie Alexandra Łopacińskiego pod
tytulem: Domysły nad mniemaniem udawnych, o
wyziewach iestestw zwierzęcych: ale ponieważ prze-
ciwi się wiadomościóm powszechnie prawie znaio-
mym, rozumiem iż zasługuie, ażeby został popra-
wiony. Autor tego pana) dowodząc starożytności
mniemania o skutkach wyziewów, i rózne z dawnych
pisarzy przywodząc wyiątki, na karcie 176 pamię-
tnika mówi ażeżelż mamy wierzyć Jezuicie Martini,
w Chinach, dwiema tysiącami lat przed naszą erą
pospolitą (nauka ta) taiemniczą była umieiętnością
towarzystwa pod imieniem ESCHRAKI znanego, Kto-
kolwiek zna religiyną historyą sąsiadow naszych Tur-
ków, wie, że pomiędzy wyznawaiącemi machoma-
tańską wiarę, znayduie się wiele sekt, odróżniaią-
cych się od mniemań ogólnych w Koranie i w Sonna
opisanych, a przez cztćry osobne obrzędy, za pra-
wowierne uznane, przyiętych, między któremi iest
sekta nazwana Hschraki co znaczy, llluminaci al-
bo oświeceni, która dotąd od mahometańskiey pra-
wowierności nie iest formalnie oddzielona. Sekta
ła, wspiera się na zasadach nauki Pytagorera; wy-
znawcy iey, zaymuią się pilnem uważaniem wyo-
brażenia Boga, i liczb do niego stosuiących się, nie
są wielkiemi wielbicielami Koranu, przytaczaią ie-
dnak z niego wyiątki, które są z jch mniemaniami
zgodne. Szeykowie, czyli kaznodzieie tureckich
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meczetów, po większey części trzymaią się tey se=

kty, asą obożnieysi i wstrzemięzliwsi w pokarmach

i napoiach od drugich "Turków, są litniącemi się

nad słabościami ludzi, sczodrobliwemi ku biednym,

niewyniosłemi, zgoła cnotliwemi i poczciwemi, cą

im powszechny w Carogrodzie iedna szacunek (1)

Wiadomo że machometańska wiara, licząc od czasą

Hegiry, iako od punktu powszechney epoki, naro-

dow, ią wyznawałących, zaczęła się w roku 622 ery

chrześciiańskiey, a chociaż szeroko się po świecie

rozkrzewiła, niedoszła iednak dotąd, do obszernegą

kraiu chińskiego, iakże więc może bydź, ażeby

Eschraki sekta machometańska, nie tylko na dwa

tysiące lat przed Chrystusem, ale teraz nawet, mo-

gła się tam znaydować, a ztąd wniosek, że lezuitą

Martini, na którego powadze wspiera się autor do-

mysłów o wyziewach, albo się sam oszukał, alba

czytelników swoich chciał abłąkać, Nr

 

Q) ZK» dę la Fable, par Fr. Noel Tome I. page
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