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Dozwala się drukować pod tym warunkiem, aby po wydru-

kowaniu nie zaczynając przedawać , zlożane były w +omitecie

cenzury exemplarze ziĄżka tey: ieden dla tegoż Komitetu, dwa

dla Departamentu ministeryum vświecenia, dwa cxemplarze, dla -

JMPERATORSKIEY publiczney biblioteki i ieden dla IuPERATORSKIEY

Akademii nauk. Wilno dnia 30 Pazdziernik 1816 roku.

W imieniu Komitetu Cenzury.

G. E. Gnonvzcx P. O. Cz. K. Cen.

 

Numer Sty wyydzie 50 Stycznia , Gty 50

Kwietnia, 7my 50 Lipca, $my 30 Paździer-

nika z ogólaćm spisaniem rzeczy całego roku

czyli 'omu drugiego. |

Roczna prenumerata kosztuie bez poczty

r. 2. k. 50, a z pocztą r. 4. srćbrem.
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0KIŁKA SŁOW O MAGNETYZMIE.

„Il est tres-essentieł d'accoutumer les 'hommes
* s .

„4 penser quil y a, dans la nature, des causeś

: „et desreffcts qui ćchappent a leur vue, et mćme

;, 4 tous lenrs sens*

Harmonies de la nature par Bernardin

DR SAINT-PIERRE.

Z mNÓSTWA wypadków i doświadczeń
magnetycznych, które świeżo po rozmai-
tych kraiach uczynione zostały albo sa-
mćm przyrodzeniem objawiiy się, nay-
więcey zwraca na siebie uwagi pięknie
urządzonainaydokładniey utrzymywana
sała magnetyczna w Berlinie przez Pro-
fessora tey nauki WoLrAaRTA i lego u-
czniów. 'lam codziennie po. kilkadziesiąt
osób, które przeszły iuż i wyczerpały
wszystkie śrzodki pespolitey sztuki lecze-
nia, powierza z ulnością gasńące swe
życie, iako naywyższemu sądowi, ma-
jącemu ostateczny dadź wyrok oich-zdro-
wiu i wyleczeniu. Tam naysławnieysii
wytrawieni lekarze nie poczytuią sobie za:
wstyd i poniżenie, odsyłać swoich cho-
rych do P. WoLraRraA; kiedy cała ich zna-
iomość i umieiętność nie dostarcza pe-
wnych śrzodków do uzdrowienia cierpią-
cych. Ztey liczby światlych a bezstron-
nych lekarzy iest sławny w uczonym
świecie HuFrLAND, który niezbyt dawno

IV. IV, 1816. 22
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otwartym i głównym będąc magnetyzmu

nieprzyiacielem, dziś przekonany o rze-
czywistości tego działacza i o dobroczyn-
nych iego skutkach, przeszedł ma żarliwe-
go nowey nauki obrońcę,  odwoluiąc
to wszystko, co tylko przeciw niey był
kiedy napisal. |

Czyliż tak chwalebny przykład po-
święcenia własnych mniemań tryumfowi
prawdy niepowinienby i u nas naślado-
wców utworzyć; oraz sprawić mocne
wrażenie na umyslach tych zwłascza, co
nie maiąc swoiego zdania, cudzóm rządzić
się zwykli? Lecz powiedzą zapewne, że
jeśli w Berlinie śmieią się z niewierzących
w magnetyzm; w Paryżu, pomimo wzru-
szenia, iakiego przyczyną było wyborne
dzielo P. DeLEvzE, nie przestają stronni-

ków magnetyzmu okrywać po dzienni-
kach śmiesznością. Na to ani slowa; ale

chcąc w tćm znaydować dowód przeciw
magnetyzmowi i na zdaniu PP. Dzien-
nikarzy paryzkich bezpiecznie polegać;
naprzód zastanowić się potrzeba, że pi-
sma francuzkie idąc za popędem ducha cza-
su i mieysca, który mdławe błyskotki
dowcipu nad gruntowne przenosi prawdy,

muszą dla nasycenia smaku narodowego
mieć zawsze coś w pogotowiu, z cze-

goby się śmiać można było: powtórć,
przebiegaiąc te pisma przepełnione niedo-
rzecznościami i sprzeciwieństwy natrali-
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my, że LAPLACE nie umie matematyki, że
CANOVA nie zna rzeźbiarstwa, że Xzązżę
Józer nie był bohatyrem i dobrze swey
oyczyźnie zasłużonym mężem; oraz tyle
tym podobnych choć płaskich, ale za-
wsze złośliwych bałamuctw.
W naszym kraiu, naywiększa część

przeciwników 1uż ucichła i przeczyć prze-
stała przynaymniey niektórym zjawie-
nióm magnetycznym; iednakże wylecze-
nia niezbite wyobraźni, a skutki magne-
tyczne elektryczności chce przypisywać.

Co do pierwszego: że wyobraźnia
iako naydzielnieysza z władz duszy lu-
dzkiey, iako iskra bóstwa w człowieku,
ma i mieć może w wielu zdarzeniach mo-
ceny wpływ na zdrowie ciała, nikt o tćm
nie wątpi; ale 72p. rozpusczenie katarakty
na oku, narośli w kiszkach, przywróce-
nie władz żywotnych w częściach ciala
zupełnie zmartwiałych i . d., które tyle-
krotnie uskuteczniono działaniem płynu
magnetycznego, niedoprowadzaiąc nawet
cierpiących do stanu, gdzie wyobraźnia
więcey nabywa dzielności; czy może bydź

* tylko iey samey przypisywane? Nakoniec,
gdyby i tak bylo, mnieysza o to, czy cho-
ry przez załapę, cży przez wyobraźnią
do zdrowia powraca, byleby tylko rze=
czywiście powróci.

| Co do drugiego: iedna i taż sama
przyczyna, w jednych i tychże samych 0=

22
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kolicznościach, dwóch oddzielnych sku=

tków sprawować nie może. 'I'rzymając się
tey zasady, wezmieymy chorego, elektry-
zuymy go wszelkiemi sposobami; dostrze-
żemyż skutków magnetycznych? Bynay-
mniey. Przeciwnie, magnetyzuiąc nie uy-
rzymy zjawień, iakie płyn elektryczny

zwykł sprawiać. Pocóż więc wysilać się
na dowody, że elektryczność iest przy-
czyną zjawień magnetycznych, kiedy to
z jstoty i przyrodzenia rzeczy wynikać

nie powinno, tak, iako magnetyzm nie iest
przyczyną zjawień elektrycznych?

Możnaby tu zarzucić, że w tym ra-
zie nie mamy rozumieć elektryczności ciał
martwych, ale źwierzęcey, przez którą
starał się tlumaczyć P. PETETIN zjawienia
przypisywane magnetyzmowi źwierzęce-
mu. Sporzyć bez dowodów nie o rzecz,
ale o nazwisko, byłoby to prawdziwie
woyną sźróżów nocnych w bayce KRA-
$ICKIEGO: ort

„„Woyna zatóm, i o to przez ląt kilkanaście

„,PioTR krzyczał, gaście ogień: JępkzEv ogień gaście.

Nie chodzi tu o nazwanie rzeczy, ale
o istotę oney. Nazywaymy sobie płym
elektryczny , czy elek/rycznością, czy plo-
runowatością, czy dursztynowałościąs
czy franklinizmem i t. d.; a płyn magne-
tyczny czy mnagnełyzmem żwierzęcym,

czy mesmerizmem, czyli też płynem ner-

wowym, lub wypływami, czy wyziewa-
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mi testestw organicznych; ale nie mów-
my, że te dwa płyny są iedne i też sa-
me: bo wówczas twierdzićby należało,

że siłą rozszerzaiąca i sila skupiająca są.

iedne i też same sily; na co nikt przy
zdrowym rozsądku przystaćby nie mógł.

Po tylu sporach i trudnościach spo-
dziewać się wypada, że nauka magne-
tyzmu przeczysczona staraniem przeciwnI-

ków, którzy ią zupełnie zagładzić chcieli,
i więcey niż kiedykolwiek prawdziwego
blasku maiąca, zaymie wkrótce mieysce,
iakie iey między mnemi umiciętnościami
sprawiedliwie należy. A pracuiący nad
tóm, oprócz wewnętrzney pociechy,mo-
cnieyszego nabiorą przekonania, że pra-
wdę pożyteczną można prześladować, mo-
żna czernić, można na czas przyćmić; ale
znisczyć żadna siła nigdy nie może.

J. E. LACHNICKI.

apc
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DO WYDAWCÓW PAMIĘTNIKA MAGNETYCZNEGO.

Ńpresząc z oddaniem winnego hołdu pra-

cóm, które dla użytku Współlrodaków
i w pomoc cierpiącey ludzkości tak spra=
wiedliwie podnosicie; wziąłem za obo-

wiązek to, według mnie, godne zastano-
wienia się, uczynić doniesienie. WWszak-

że cel pisma tego nie inny, iedno obok
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rzeczywistego opisu nadzwyczaynego zda=

rzenia, podadź Wam słuszny powód do
zgłębiania prawdy. |

Uwiadomiony powszechnym pospól-

stwa odgłosem o wydarzonemw tutey-
szey stolicy zjawieniu, tyczącóm się mlo-
dego Żydą nazwiskiem Mejer (a), któ-
ry we śnie odprąwuie z zupełną dokla-

dnością iego Religiią przepisane nabożeń-

stwo; udałem się ną mieysce iego pomie-
szkania (b), i dnia 15 Października wie-

czoremą o godzinie pół do dziesiątey Wi-
działem i słyszałem co następuie.

Wpośrzód nieźmiernego ciekawych

widzów zgiełku spoczywąl Mejer snem

twardym uśpiony z wybladłą twarzą,

oczyma zaąwartemi, z gębą otwartą, wy-
mawiaiąc raz cicho, iednak bardzo wy-
raźnie, ciąg żydowskich modlitw po he-
braysku, z zupełną spokaynością na twa-
rzy i glosem dosyć przyiemnym; drugi
raz wpadaiąc nagle w rodzay nieiąkiegoś
zachwycenia wyśpiewywał głosem prze-
raźliwym słowa, iak twierdzą Żydzi, wa-
żne, które go do szaleństwa przyprowa-
dzać zdawały się. Wtenczas odmieniał
widocznie postać twarzy:zmarsczenie czo-

 

(a) Mejer Borucha syn lat 24 wieku maiący urodzony Ww Gu-

bernii Witebskiey, w Powiecie Rzerzyckim, we wsł
Rabskie, rzemiosła krawieckiego, chodząc po zarobot- |

kach przybył od dwóch niedziel do Wilna. ; |

(b) Mieszkał w domu Kapitulnym, na Zamkowey ulicy, |

pod N. 220 zostając na robecie u krawca Dawida.

s
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la; rozwieranie ust niezwyczayne, kur-
czowe całego ciała drganie, krzyk prze-
raźliwy, zimny pot oblewaiący iego lice,
wystawiały w tey chwili obraz konalą-
cego człowieka. Podług zdania przyto-
mnego naówczas Chirurga , puls iego mial
oznaczać stan choroby. "Trwało to pięć
minut, po upłynieniu których zmieniał
głos, iorHaRE spokoyną, i śpie-
wał daley glosem cichym, przyiemnym,
wyraźnćmi slowy, a puls okazywal stan
zdrowia.

Nie znaiąc ięzyka hebrayskiego, ani
mogąc w ciżbie zebranych Żydów dosta-
teczney powziąć wiadomości o rodzaiu
śpiewów , które senny, według wszyst-
kich starozakonnych świadectwa, dokla-
dnie i niemylnie wykonywał; zaiąłem
się dalszem badaniem, które, przez go-

dzin trzy obecności moiey przy śpiącym,
nic więcey mnie nie nauczyło, iedno że
to uśpienie trwało zawsze z podziwialą-
cą iednostaynością; że przechodzenie od

spokoyności donadzwyczaynego uniesie-

nia bywało częste i krótkie; 1ż nakoniec, ten

stan konwulsyyny, i że nie powiem, nad-
przyrodzony, usdeóki uśpionemu postać
coraz więcey zbliżoną do wpółobumariey
osoby. Przytćm ruch poniewolny wszyst-
kich muszkułów, maluiące się na twa-

rzy wielkie cierpienie i twardość snu,
wrzaskiem mnóstwa rozmawiaiących nie-
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przerwanego , sprawiały przerażaiący wi-
dok. |

Zwyczayna w podobnych zdarze-
niach baczność radziła mi śledzić naypil-
niey, ieżeli chęć zysku nie była dla Meiera
pobudką do zmyślania tey niezwyczay-
ności. A tak mało przychylaiąc wiary.do
świadectw Zydów domowników, czy-

"nilem wszystko, coby mnie w tym wzglę-
dzie nauczyć moglo. Dotykałem się rąk
inóg spiącego, te prawie zupełnie znala-
złem skolałe. Upewnić się chciałem, ie-
żeli nie sztucznie znaydował się tak usta-
wnie pot kroplami występuiący: był on
w samey rzeczy razy kilka przeze mnie
otarty, zawsze wznawiaiący się obficie i
zawsze iednostaynie zimny. Podobnież
naystarannieysze przypatrzeniesię rucho-
wi muszkułów, z których każdy zoso-
bna zdawał się bydź w czynności; pro-
ste oraz doświadczenie, toiest, zbliżenie
twarzy z surową postacią do twarzy u-
śpionego i zapaloney świecy.do samych
iego oczu, tak, że gorącość do zniesienia
trudna była; nakoniec, rozwarcie palea-
mi powiek odkrywaiące zrzenicę iakby
ociągniętą ciemney powłoki zasłoną, prze-
konało mnie dostatecznie o istotnóm a
niezwyczaynćm Mejera uśpieniu.

Obudził się po upłynieniu trzech go-
dzin. Siedm minut czasu potrzebował do
odpoczynku zanim mógł mówić. Atoli
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odpowiedzi tego na moie rozmnożone py-
tania nie przyniosły pożądanego ciekawo-
ści ząspokolienia. "Mówił wiele, cicho,
lecz wyraźnie, wyznaląc, że nie wie i
nie pamięta co-czynił we śnie. IŻ ie-
dnak między innemi twierdzii rzecz, po-
dług mnie, dosyć nie obolętną, którey
istotne nastanie dotąd niczćm nie wspar-
te, zamiast potrzebnego objaśnienia, cale
to zdarzenie zaćmićby mogło; tym razem
zamilczam: a wzywaiąc Waszych uczo-
nych badań na pomoc, szanowni W'spól-
rodacy, co poźniey dostrzegę, iak' będę
zdolny opiszę.

 

Dnia 19 widziałem o godzinie pól do
iedćnastey wieczorem Mejera podobnież
uśpionego, i nie, postrzeglem nic więcey,
prócz wyrażonych pod dniem 15 scze-
gółów. |
 

Dnia 24 (c) o godzinie 10 wieczorney
chcialem widzieć Mejera. Był on dnia
tego przeprowadzony do izby kahalney
Wileńskiey, gdzie starsi Żydzi chcieli
przekonać się o prawdzie takowego zja-
wienia. Ale Mejer całą noc spiąc trwar-
do nie śpiewał.
NM
 

(c) Dzień 24 był dniem wtorkowym. Twierdzą Żydzi, że
zwyczaynie w ten dzień nie śpiewa, daiąc za przyczynę, że
wtorek iest dniem odpoczynku w modlitwach.- -
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Dnia 25 nie mogłem znaydować się
u Mejera , ale urzędnicy kabalni zaświad-
czali, iż zwyczaynemu paroxyzmowi ule-

gał śpiewaiąc swoim zwyczaiem w cią-

głem ze stanu spokoynego w konwulsyy-
ny przechodzeniu.

 

Dnia 27 byłem znowu u Mejera
w jzbie kahalney 0 godzinie 10 wieczor:
lecz go znalazłem iuż nieśpiącego. Sta-
rozakonni kahalai mówili, że usnął o 7

a śpiewal ciągle do w pół do dziewiątey.
W'tenczas był on zupelnie spokoynyi zdro-

wo wyglądał okazuiąc tylko na twarzy
małe zmordowanie. Aby. się wywiedzieć
o wszystkióm, co się zdarzenia takowego
tycze, pytalem znowu nie śpiącego; nie
więcey przecię iak w dniu 15 powzią-
łem wiadomości. Dla tego sczególnieyszą
tę rozmowę co do slowa umiesczam.

Pylanie: Czy pamiętasz co robisz
we śnie? Odpowiedź: Nie nie wiem. P.
Jednak wiesz dla czego tak wiele ludzi
zgromadza się w koło ciebie? O. Cóż ro-
bić? P. Dla czego modliż się we śnie mo-
gąc to czynić na iawie? O. On każe. P.

Któż? Odpowiedzial po niemiecku obra-
caiąc się do Żydów: der „dlie, ten stary.
P. Któż on iest? O. Nie wiem: iakiś sta-
ruszek trzyma w ręku xięgę, budzi mnie

i mówi ws/ań i czykay: ia wstalę i czy-
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tam. P. Jakże wstaiesz i czytasz, kiedy
leżysz i xięgi "nie masz przed sobą? O.

Tego nie wiem. P. Czy pamiętasz iak
on wygląda? O. Trochę pamiętam, bo

codzień go widzę: zdaie się, że czerwony

na twarzy, z brodą białą i chodzi po nar

szemu. P. Czy poznałbyś iego na iawie?
O. Nie, P. Czy boisz się iego? O. Ia-

wniey lękałem się, teraz przywykłem:

boię się tylko gdy mnie budzą, bo się

gniewa i grozi. P. Czy mógłbyś na jawie
odprawić nabożeństwo? 0. Możebym po-

malu przeczytał. P. A na pamięć nie

móglbyś? O. Nie. P, Musisz iednak choć

malo umieć na pamięć? O. Nie. P. Czy

codzień śpiewasz? O. Sam nie wiem:

mówili mnie, że we wtorek nie śpiewam.

P. Jak dawno śpiewasz? O. Od dzieciń-

stwa: mam brata starszego, co śpiewa

jak ia. P. Przytćm czyś zdrów i zdainy

do pracy? O. Nic mnie nie boli i mogę

pracować. P. Czy smaczno iadasz? O.

Czemu nie? P. Czyś wesół? O. Niczego,
tylko iak wieczór przychodzi, to przy-

kro człowiekowi, że iak na dziwo zbie-

raią się. P. Czy nie czuiesz przed snem

słabości? O. Trochę ciemno w oczach

robi się. P. Czy nie byłeś kiedy leczony?

O. U nas iest taki czarownik: oyciec

zaprowadził mnie i brata do niego: stra-

szył nas całą noc, ale nic nie zrobił. I

tym podobne odpowiedzi
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To iest wszystko, co o Meierze wzy-
badać się mogłem: Mówią, że temi czasy
był on leczony przez iednego z uczonych
lekarzy naszych: jak sczęśliwie nie wiem.
"Po pewna, że go starozakonni z miasta
iuż wywiezli.

'Opisawszy wiernie wszystko, co się
ściąga tego snu czuwaiącego, mniemam
bydź rzeczą przyzwoitą zwrócić na chwi=
łę światłych czytelników uwagę na po-
niższe sczegóły.
"I. Stan ten gwałtowny, daiący 0-

znakę choroby, a niemaiący wpływu na
zdrowie cierpiącego, iakieyby przypisać
przyczynie?

2. Dla czego gwaltowność konwiulź
sy! iedno przy wymawianiu słów, iak
świadczą starozakonni, ważnych, ma
mieysce, a przy dalszóm śpiewaniuzu-
pełnie ustaie?

5. Skąd pochodzi dokładność, z ja-
ką uśpiony zdaie się czytać cale nabo-
żeństwo w xięgach zawarte, a coraz no-
we w swych licznych podziałach , które
on,podług samychże starozakonnychświa-
deciwa, zaledwie syllabizuie a na pamięć
nie umie?

4. Dla czego nie śpiewa we wtorek,
właśnie iak gdyby słabość na ten dzień
wzgląd miała?

|. /B. Za co widzenie o iednym staru-
szku przez tyle lat nie zmienia się?
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_ Nie wykraczam, zdaie mi się, gdy
pomienione uwagi -.godnemi zastanowie-
niasię 'bydź sądzę. Wiele. z: nich mo-
głem opuścić:1 nie dostrzedz. A' znay-
duiąc rzecz: całą przedmiotowi. prac Wa-
szych odpowiednią, chlubno mi iest udzie<
lać, „choć nawiasem, materyalu do tak uży
teczney budowy.
514 Z prawdziwóm u oważeniem mam zasczyt

„bydz: i t. |
XAWERY PLATER.

r +4 . « s ; : zd
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SEN MAGNETYCZNY.

Nu ma potrzeby, żebym tu przywo+
dził dowody, byt rzeczywisty snu magne-
tycznego ukazujące. Rzecz ta uczonćmi
w tey mierze rozprawami różnych świa-
tłych autorów, iakimi byli: PP. De-
LEUZE, FOURNEL, PuvrssEGuR it. d.; tu-
dzież mnóstwem dawnychi dzisieyszych
doświadczeń naygruntowniey stwierdzona
zostala. Doświadczenie, którem uczynił
na osobie wieku lat 28 maiącey, a które
tćm pismem do powszechney podaię wia-
domości, iest samo przez się wiele mówią=
cym dowodem w sprawie zaprzeczonego
Magnetyzmowi bytu.

Osoba,o którey mowa, od pewnego
cząsu poczęła na silach upadać; straciła



330

sen, apetyt i wesołość sobie zwyczayną;
doznawała częstych slabości spazrnami,
jak twierdzila, od lekarzy nazwanych,
nadzwyczayney nerwów czułości, lubo
małego, lecz ciągłego bolu piersi i zepsu-
cia żołądka, ustawiczney do płaczu bez
przyczyny chęci. Nader mało ią bawiły
wyszukiwane rozrywki, a leczenie się
dwunmiesięczne tylko żołądek cokolwiek
uporządkowało. W tym ią stanie ma-
gnetyzowałem.  'Trzykroć wznowione
poprzedniczo posiedzenia były prawie
bezskuteczne; czwarte, trzy kwadranse :
trwaiące, iuż okazało widoczne Magne-
tyzmu działanie. Nieiakaś bowiem omdla-
łość i odurzenie ogarnęły iey zmysły, lecz
ich całkowicie iescze nie uśpiły. WW Kil-
ka chwił czasu przyszła do siebie, wyzna-
iąc, że nie wie 1 nie pamięta, co się z nią
działo,i iako ten czas przepędziła.

Potem magnetyzowałem trzy razy
wspomnioną osobę, i trzy razy wprawi-
łem. ią w zupełne uśpienie. W tych u-
śpieniach, do zdziałania których potrze-
bował Magnetyzm naywięcey przez 4a
minut silę swą wywierać, sama zawsze
uwiadamiała, że iuż usnęła, rozkazuiąc
działaniu poprzestać. Na zapytania kró-
tko i źwięźle odpowiadała, doznaiąc po
obudzeniu się małego ziębienia i lekkich
wzruszeń nerwowych. Całey choroby,
podług iey wyznania, przyczyną było prze-
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ziębienie wiosenne: opowiedziała czas, 0-

koliczności i mieysce tego przeziębienia,

które przy slabem z przyrodzenia zdro-

wiu z mocnym połączyło się katarem.

Ciągle nieszanowanie się i używanie po-

karmów niezdrowych zepsuło iey żołą-

dek; nagłe zaś osłabienie, któremu często

ulegała, po części z żołądka zepsutego,

po części ze zgryzot pochodziło. Jeżeli,

mówiła daley, potrwam dlużey w tey

slabości , nabędę gorączki, którą iuż czuię

nieco zwłascza przy rannćm «wstawaniu;

ta męcząc mnie ciągle suchot nabawić mo-
że: Zapytana o śrzodki pozbycia. się sla-

bości, mówiła, że sam Magnetyzm wiele

jey ulgi przynosi; że w przeciągu dwóch
tygodni potrzebuie naymniey. pięć razy
bydź magnetyzowaną; po dwie natydzień
letnie wanny z wody czystey rzeczney ka-

zala sobie używać przez miesiąc; nazna-

czyła oraz, aby tych wanien' używała we

2 godziny po obiedzie, i żeby każdego
razu pół godziny, a naydlużey trzy kwa-
dranse w tey kąpieli zostawała, po od-
byciu którey ma się udadź na godzinę do

spoczynku. Przechadzka umiarkowana,
używanie pokarmów przyzwoitych sla-
bego zdrowia osobóm, wystrzeganiesię

ostrych kwasów, i pokarm częsty z doy-

rzałych dobrze owoców, stan iey zdro-
wia ma polepszyć. Zabroniła sobie na-
poiu kawy, a w mieyscu oney. codzień
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przez'dwa miesiące ma wypiiać po dwie
rzynaymniey filiżanki młeka świeżo od
króty udolonego.. WWspomniala * iescze
e potrzebie” iechania na wiosnę do wód
Baldońskich , obiecując sobić wzińocnienie
zdrowia, nie tyle wodami ulepszonego,
ile przeiażdżką swobodną, zażyciem śivie”
żego powietrza i ruchu, 4 oderwaniemt się
na czas pewnyod 'klopótów domowych.
Zapytana, czyli ma pić herbatę, którą
bardzo lubi?-. Lepiey, odpowie, suszone
poziemki pićw sposób herbaty: ta bo-
wiem przyczynia się do zmnieyszenia śnu
mego. Spytana, czyby mogła drugie le-
czyć osoby ? Mogłabym ,*odpowie;  lecz-
by to mnie mocno zrmęczyło, i proszę
mięna to nie narażać. "373

"Takie to lekarstwa przepisywała so-
bie we trzech uśpieniach w przytomności
dwóch służących osób, z'przestrogą ka-
żdego razu, iżby naymniey pytania zada
wać, z przyczyny, że wszelkie odpo-
wiedzi morduią isłabość zwiększaią.

Magnetyzowałem potóm dwa ra-
zy, sczęśliwie do uśpienia przyprowadza-
iąc po 15 minutach ręcznego działania.
faz pierwszy odbyl się w nieprzerwanćm
ze strony moiey i osoby cierpiącey mil-
czeniu: nie było bowiem potrzeby mor-
dować ią pytaniami, gdyż wszystkie sobie
zadyktowała pierwey lekarstwa. Drugim
razem zostawała także w spokoyności
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przez 10 minut, na końcu których ode-
zwała się nie będąc zapytaną: O iakże:
mnie miło zostawać w tym stanie! Za
cóż bydź w nim całe życie nie mogę! —
Spytalem co za przyiemność w tóćm czu-
ie? — Miły, rzecze, odpoczynek po cią-
glćm zmordowaniu. — Czómżeby się mo-
gla zmordować? — Ciąglem inudnćm ży-
ciem.  Ośmiełony  tóm przemówieniem,
zapytaieni, icżeliby więcey nie potrzebo-
wała magnetyzowania. Da co odpowie-
działa, że ieśli lekarstwa nie sprawią
znaczney ulgi, po pięciu lub sześciu ty-
godniach, zuowu zażyć będzie można
magnetyzmu; jecz spodziewam się, że
tego potrzebować nie będę, gdy się za-
chowam wediug danych sobie przepi-
sów. |

Uspienia te trwały przez minut6,
81 1o. Sposoby obudzenia były od niey-
że samey wskazane, iuż to uciśnieniem
ramienia lewego, iuż napiciem się wody
magnetyzowaney, lub tąż wodą twarzy
skropieniem. Po każdóm obudzenia się
ledwie wierzyć chciała swoim wlasnym
słowóm , które iey powtarzalem na iawie.
Zacząlem ią magnetyzować 21 Lipca, a
skończyłem pićrwszych dai Sierpnia. Prze-

pisanych lekarstw ciągle używała, pro-.
wadząc nowy sposób życia. Podziśdzień
w korzyści to odniosła, że siępozbyla zu-
pelnie bolu piersi, odzyskala apetyt, sen

MV. IV. 18 16. 23
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i wesołość, a niespokoyność z umysłu

zrzuciła. Słabość iednak i drażliwość ner-

wów została: dobrey iest z tóćm wszyst-

kićm nadziei, że i tego z czasem się po-

zbędzie.

 

 

nimz ZEZZONOAA ,= poej ZZ

 

DZIENNIK MAGNETYCZNY.

Leczenie P. Jgnacego Bohdanowicza.

 

P. JaNacy Bohdanowicz, zócer w drukarni

Uniwersyteckiey Wileńskiey, maiący lat

28, a od kilku lat chory naciągły i mocny

ból w piersiach i lewym boku, którego

dostał gdy mu przez omylkę nie cera-

tum saturni, ale wezykaloryie na pier-

siach przyłożono; z zupełną ufnością po-

ruczył swe zdrowie zwątlone Magnety-

zmowi, w którym całą wyleczenia się

położył madzieię. Ostatnich dni Lipca
bieżącego roku rozpocząłem magnetyzo-

wanie. Za piórwszym razem dostawał

natychmiast duszenia, które mu ani slo-

wa wymówić nie dozwalało; we czterech

następnych posiedzeniach przechodził

przez wszystkie stopnie zjawień magne-
tycznych, które zwykle daią się okazy-

wać aż do piątego stanu, toiest aż do

snu czuwaiącego magnetycznego. Pod-

czas piątego posiedzenia d. 50 Lipca po
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obiedzie, uskarżał się we śnie, że iescze
pie śpi tak, iakby powinien spać 1 iak
ma nadzieię zasnąć iutro, dodaląc, że trze-
ba z rana o dziesiątey na czczo magne-
tyzować. Kazał sobie zimną wodą ma-
gnetyczną nacierać piersi i bok lewy, a
potem ocknąl się,i nie mógl poiąć
iakimby sposobem i kiedy wodą byl ob-
lany: |

6. Posiedzenie d. 31. Lipca,
Poniedziatek.

Zacząłem magnetyzować o kwadran:
sie po dziesiątey: usypiaiąc chory kazał
sobie piersi naywięcey i naymocniey ma-

gnetyzować, oraz wodą magnetyczną na-

cierać, a w kilka minut skinieniem gio*

wy i ręki dał znać, że dosyć. Widząc,

że wszedi istotnie w stan sau czuwalące-

go magnetycznego, malącego wyraźne
cechy zaszowidzenia, . zapytałem czy

spisz? odpowiedzial »spię. « Dlugo będziesz

spał? »minut dziesięćc Na co chorulesz ?

» Przyczyna moiey choroby wcale iest

mała: oto w. piersiach kolo łyżki i w le-

wym boku mieyscami mam krew spie-

czoną«. Na iawie zaś zawsze mówił, że

wrzody w piersiach mieć musi. Cóż czy-

nić potrzeba, aby rozpędzić tę krew
mieyscami spieczoną? » Wziąć nowy

mały garnuszek, włożyć do niego żywi-
cy białey i bialego ae: jarzęcego,

2
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w równych częściach: wosku może bydź
trochę więcey wzięto, i rozpuścić to na
ogniu; plaster ztakowey maści przykladać
na bok i na piersi.« Czy żadney inney

dolegliwości nie cierpisz? » Mam prawie
codzienny ból glowy.« Cóż na to za le-
karstwo dła siebie widzisz? »'T'rzeba po-
stawić piiawek dwie z tyłu głowyc« i pal-
cami wskazał na moiey głowie mieysce,
gdzie te maią bydź przystawione, toiest
na dwóch wypukłościach z tyłu glłowy«.
Czy magnetyzm pomaga? » Naywięcey. «
Kiedy cię magnetyzować? »Jutro o tey
samey porze.« NWtćm kazał sobie wo-
dy podadź i obudził się.

7. Posiedzenie d. 1. Sierpnia. FPtorek,

Przy osobach liczniey zgromadzonych
chory zasnął, a wtćm niewiasty powcho-
dziły. Zaczął od narzekania »co to pię-
knego, że tyle osób tu się zebrało, poco

iescze kobiety..!« Kazał znowu część pier-
si bolącą myć wodą magnetyczaą; za-

pytany dla czego? odpowiedział »bo mi
. cały dzień piersi nie bolą , kiedy tą wodą

wymyiesz.« A gdybym prostą a nie ma-
gnetyczną mył wodą, iaki byłby skutek?
„żadnego: wszakże codzień myię się pro-

stą wodą«. Kiedym prosił, żeby dru-

gim radził, odpowiedział »nie wkladay-
cie mi ciężaru na głowę, w którą bez

tego krew biie.« Kiedy iescze magne-
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tyzować? »We Czwartek o teyże go-
dzinie, tylko prószę, żeby tylu przyto-
mnych mie było: bo ia nic gadać nie bę-
dę: taich ciekawość zbyteczna ból mnie
w głowie sprawuie «. Wtenczas nie kazał
budzić siebie podaniem wody, ale zawo-

„dal z przytomnych JP. Weysa Prota Dru-
karni, i prosił go, aby swoim palcem
dotknął się mu do ucha: wtem prze--
cknąl się z krzykiem.

8. Posiedzenie d. 3 Sierpnia. Czwartek.

Mniey było widzów tym razem, lecz
nim zupełnie usnąl, bardzo był niespokoy-
ny i tak mówił: »boię się, żeby damy nie
powchodziły iak iprzeszlym razem gdy spa-
ilem.« Zawsze dotąd w kilka chwil czasu
usypiał; a dzisiay, ustawiczną miotany
ohawą, aby ktoś nie nadszedł, aż po
kwadransie mocnego działania, w prze-
ciągu którego przebudzał się kilkakrotnie
wałtem, tak,że musiałem oddadźmu klucz

od izby, zaledwie uspokoiony, mocno
klucz w ręku dzierżąc, usnął. Zapytany
o chorobie, odpowiedział »iużem mó-
wił, na co się mnie pytać bez potrzeby.«
Po nielakim czasie caluiąc mnie w rękę
rzekł: »Piiawki trzeba mnie postawić,
dopilauy tego, mocne mam bicie krwi
w głowie.« Jutro rano postawimy «do-
brze, dobrze.« Czy plaster z żywicy i
wosku często odmieniać należy? » Kilka
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razy odmieniać i długo nosić, a że po
plastrze mógłbym mieć wysypkę na pier-

siach, którą zaziębiać nie trzeba; więc

o piiawkach dadź mnie na ściągnienie. «
Jskiego lekarstwa? „; Cóżkolwiek bądź,

byleby nie soli angielskiey... naylepiey

tego to proszku... . rubarbarum, tylko tęgą
dozę... dadź, bo inaczey nie ściągnie:

za 45 groszy od razu.« Wezmiesz więc
po iutrze » dobrze, tylko na czczoc. Na
przyszłą niedzielę kazał siebie magnety-

'zować a teraz podadź wody, aby się iey
napiciem obudzil. |

9. Posiedzenie d, 6 Sierpnia. Niedziela

W obecności małey bardzo liczby osób
usnął w kilka chwił czasu, i spał minut 10.

Zapytany czy piiawki pomogły? » I bar-
dzo! odpowie, nie mam iuż bolu głowy;
ale więcey piiawek nie potrzebuię«. Czy
rubarbarum przepisane dobry skutek
sprawiło? »kręcielstwo, nie pięknie, fe,

brzydko: 45 groszy poslałem, a mnie

tylko za 40 dano rubarbarum; niedo-

dano za 5 groszy, i dla tego nie zupełny
sprawiło skutek; dla nagrodzenia tego
dadź mi iutro rano, na czczo, póltorey

łyżeczki od kawy elixieru więk. «
Jakiego ? » Tego, co naybardziey gorzki«
Poznałem stąd, że mówi o aloesowym.
Zalecił, aby go magnetyzować we Srzo-
dę i wskazał mieysce, gdzie ma bydź
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plaster przystawiony, toiest na boku le-

wym i piersiach, tak, aby  wklęsłość

podpiersiową  zaymował. Niczeóm  sie-

bie nie kazał budzić, sam się prze-

cknął.

10. Posiedzenie d. 9 Sierpnia. Srzoda.

Usnął w minut 5, spał okolo 12.

Zapytany czy dobry wziął elixier „Ten

sam, któregom żądał.* Czy będziesz czy-

tał położoną xiążkę na żołądku? „Eh!

do czego to... mam oprócz tego inną

chorobę, o którey teraz nic powiedzieć

ieszcze nie mogę, ale zgadnę ią (z rado--

ścią) O! pewnie zgadnę, tylko nie tak prę-

dko, a iak iey zaradzę, wtedy i xiążkę

będę czytal, i natrętnym, żebym radził,

poradzę; ale to za kilka miesięcy w Zi-

mie. * Ja wtedy nie będę się tu znay-

dował? „Eh, będziesz, przyiedziesz,

gdzieżbyś mial bydź...,, Mały móy brat

stojący przy tobie prosi, abyś mu na

robaki zaradzil. „Niechay nie ie slody-

czyć on nie le słodyczy? „Jakto nie!

gdzie tylko może, wszędzie chwyta, chwy-

ła. Teraz day mnie pokóy, spać chcę;

jakże niecierpliwy iesteś w pytaniach!

powoli, pomalu.* Potóm kazal sobie wo-

dy podadź i przecknął się spokoynie, do-

znaiąc po obudzeniu lekkiego ziębienia,

małey w nogach slabości i nieiakiegoś

*
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w oczach migania; lecz w kilka chwił
przyszedł zupełnie do siebie. y

J. E. EĄcuNIckt.

    

Nata codo Uwag historycznych nad stanem Far=
macyi Prof. Jana WoLrGaNGA pomiesczonych
wN. 21 Dziennika Wileńskiego.

 

Zu popioły wszystkich roślin są nieie-
dnostayne, naylepiey wiedzą u nas z do-
świądczenia ludzie prości, którzy się tru-
dnią wypalaniem potażu. Dobrze oni
znaią, iakie gaiunki drzew i ich części
oblicie, aiakie mało po spaleniu wydaią
potażu. W calłey Prowincyi Litewskiey i
na Bialey Rusi, tudzież w Xięztwie Źmu-
dzkićm , gdzie ubogim wlościanóm nie wy-
starczyłoby kosztu na mydło, piorą bie-
liznę użyciem popiołów. Kobićty tóm zay-
muiące się, pierwszeństwo daią popioło-
wi z brzozy, potćm idzie popiół olcho-
wy; sosaowy w połowie mniey skute-
czay od pierwszego ; osinowych zaś i wierz-
bowych nie używaią wcale iako zażółca-
iących bieliznę. Naybardziey strzegą się
kominów dwornych, w które pospolicie
łupiny i ogryski owocowe! rzucać się
zwykły: mała bowiem mieszanina tako-
wego popiolu, sprawuie rdzawe i nie la-
two odczyścić się daiące na każdćm płó-
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tnie plamy. Te drobne, ale pewne sku-
tków odmiany, przeświadczyć mogą 0
różnicy, iaka między przyczynami za-
chodzi. Są rośliny, z których wypala się
soda a nie potaż; są i takie, iako,zzp. Co-

nium maculatum, MLepidium satioum,
Chelidonium maius, rodzaie zbozowe 1
t. d. zawierające w swoim składzie nieco
białka, w popiołach których znaydzie-
my fosforan wapna. A zatóm twierdzić,
że popioły wszystkich roślin są iednostay-
ne, iest zdanie daleko przesądnieysze,

piżeli magnetyczne lekarstw działanie,wy-
plywaiące z Teozofii PARACELSA.

J. E. LACHNICKI.

 

 

 

Dokończenie Uwag o Magnetyzmie Radzcy
Stann Poszmana hie doszło iescze do redakcyi.

 <waza |zawar—————— —

HISTORYIA NATURALNA

o zażącu e€zarnym.

 

Ob lat kilku ciągle z różnych okolic Gu-
bernit Mohilowskiey dochodzącć, a sta-
tecznie z sobą zgodne twierdzenia, tak
mocne we mnieo bytności czarnego zalą-
ca sprawiły przekonanie, iż się nie waham
krótkiego o nim opisu do powszechnćy
podadź wiadomości. Ninieysza wzmianka
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o tóm zupełnie dla naturalistów niezna-

nóm stworzeniu, a nieslyszanćm od nay-

większey części mieszkańców tey nawet

krainy, którą opatrzność za oyczyznę ie-

mu przeznaczyła, dadź może pochop do

rozlicznego w tey mierze sądzenia.

Jedni, iakem sięiuż wielekrotnie prze-

konał z rozmów wtey materyi prowadzo-

nych, nie poymuiąc kresu gatunki istot

organicznych odznaczalącego, widzieć

w nićm zapewne będą przypadkową

z pomieszania się tylko zwyczaynych za-

jąców odmianę: drudzy, upatruiąc w ró-

żnych gatunkach znaiomych im rodza-

iów, iedno zawsze i to samo indywiduum

barwą do siebie nie podobne, widzieć

będą dzikiego krolika; inni nakoniec,

niezastanawiaiąc się nad niepolętą Troz-

maitością tworów przyrodzenia, które-

mu się podobało ich gatunki, w wido-

kach przez nas niezglębionych, do pe-

wnych tylko częstokroć mieysc przy-

wiązać, widzieć będą płód uroienia i la-

twowierności, a idąc za namiętnością wy-

szydzania wszelkich pismami ogłaszanych

nowin, gotowi będą uwiecznić iego- pa-

miatkę dowcipnem przyslowiem, które,

niedowiarstwo nasze w zające czarne, ró-

wnie iak Francuzów w białe, do naypo-

źnieyszey zaniesie potomności. Jakkol-

wiek rzecz ta, z mniemaniem wielu nie-

zgodna, wymaga pilnieyszych badań i

|
|

|

|
REG
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dokładnieyszych postrzeżeń, by w u-
wadze naturalistów coś stanowić mogła;

wyznać iednak należy, iż iest niepodo-

bna zupelnie iuż zaprzeczać tylu powa-

żnym świadectwóm godnych ufności l

naywyższey wiary Obywateli, którym
zdrowego o rzecząch sądzenia 1 znalo-

mości historyi przyrodzenia odmówić

w'żąden sposób nie można. Takim iest

między innymi Referendarz Stanu Kró-

lestwa Pol.iKawaler JW. Marcin ZA-

TEskI. Mąż ten, w cząsie wizyty szkól
Guberniy Bialoruskich zdobytą czarnego

zaiącą skórą, a za powrotem do Wilna

JW. Konstantemu Tyzesaauzowi Pol.

WW. PP. wręczoną dowiódł, iak nie

należy nigdy, lekce ważyć opinii ludu, by

i naymniey nawet oświecenia malącego.

Podlag zebranych nayautentyczniey-

szych: ile bydź może powieści, zaiąc ten

iest doskonale czarny;na nóżkach, a o-

sobliwie na tey ich części, którą Anato-

micy Anlibrachium zowią, ma żóltawo-
szare plamki, odmiana wszystkie niemal

norowe źwierzęta cechuiąca, mnieyszy

nieco od pospolitego szaraka, mieszka

w gęstych lasach JW. NrrosŁAWSKIEGO,

o mil trzy od miasteczka Kopysia, w Fo-

wiecie tegoż imienia, w Gubernii Mohi-

lowskiey, sluch i węch ma mieć wybor-

ny, z daleka psa i myśliwego zwietrza,

za zbliżeniem się naymnieyszego niebez-
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pieczeństwa, szuką schronienia w głębo-
kich daleko prowadzącychi kilka otwo-
rów maiących norach, które pod ziemią
na wynioslych mieyscach kopie, i od
nich zbyt daleko nie odchodzi, stąd do
zoczenia i spolowania niezmiernie trudny,
młode nigdy iescze postrzeżone mie były;
podiug wszelkiego zatćm do prawdy po-
dobieństwa, krylówek swoich dlugo się
muszą pilnować, lub tyle tylko od nich
oddalać, aby rychły w każdey miemi-
ley przygodzie ratunek znaleźć mogły.
Czćm się karmi, mianowicie iaki gatu-
nek drzew lub krzewiów iest mu ulubio-
ny, iak długo samica płod swóy nosi,
a po urodzeniu mlekiem karmi? Io, ró-
wnie iak i dalsze sczególney history
przyrodzenia iego tyczące się artykuły,
nie są iescze zupelnie wiadome. Nieda-
wnćmi czasy otrzymałem pewne donie-
sienie: iż podobna opisanemu dopiero za-
iącowi odmiana, znayduie się w gaiach
: zaroślach Sieleckich, maiętności Mar-
szałka Orszańskiego JW. ŁEBKOWSKIEGO,
od miasta Orszy-o wiorst 21 polożoney
w teyże Gubernii Mohiłowskiey. Na
wsparcie tego doniesienia, mógłbym za-
cytować dziś nawet w Wilnie mieszka-
iącego, a od wszełkich przesądów1 uprze-
dzeń wolnego Obywatela, prawdziwego
nauk i historyi naturalney miłośnika,
który, iako naoczny świadek, że się do-
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browolnie sklomł o iednę przynaymniey
tego zająca skórkę postarać i dokladniey-
sze niż dotąd o obyczaiach i przyrodze-
niu iego pozbierać wiadomości; poważne
zatćm iego dla mnie, a w naucena po-
strzeżeniach wspartey nie malo znaczące
świadectwa, postanowilem sobie zacho-
wać do tego czasu, w którym prawdzi-
wie coś pewnego otćm organicznćm stwo-
rzeniu będzie można powiedzieć. |ż

MakaRY BoGATKO.

  

ROLNICTWO.
Sposób poznania, iaka siewba Ozima naylepiey

może się udadź,.

 

Wrec mamy takowych w przyrodzeniu
zjawień, których skutki są widoczne, a
przyczyna zostaje ukrytą. Wypadki ta-
kie w dawnieyszych czasach, i niezbyt
dawno, poczytywane były za nadprzy-
rodzone: gdy iednak przyrodzenie nigdy
inaczey, tylko właściwemi sobie droga-
mi działa; należy tylko przez grunito-
wną uwagę i stosunek praw fizycznych
takową ukrytą przyczynę wyśledzać: a
gdyby przez znaiome dotąd prawidła od-
kryć iey nie można było, mniemanie o
niey zostawić w zawieszeniu, a ze skui-
ków korzystać. Przemiana owsa w ży-
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too którey w N. 1 i 2 Pamiętnika magne-
tycznego Wileńskiego pisano, niewiado-
ino iakim się dzieie sposobem; doświad-
czeń atoli w tymprzedmiocie czynionych

zaprzeczyć nie można: lubo przemiana ta
jedney rośliny na drugą, zdaie się bydź
zdrowemu nawet rozsądkowi przeciwną,
wedle niezaprzeczonych praw lizycznych,

że wszystkie iestestwa pochodzą z na-
sienia, 1 że każdy gatunek swego tylko
rodzaiu wydaie plody: inaczey mieliby-
śmy mnóstwo dziwołworów w roślinnym

i zwierzęcym rodzaiu, o których iednak
dotąd nie słychać.

Moie doświadczenie nie iest z rodzaiu
nadzwyczaynych przemian, ale iednak
przyczynaskutku i wniosków iest ukryta.

Wiadomo iest gospodarzóm wiey-
skim, że następny plon, ieżeli nie zupeł-

nie, to przynaymniey w większey części

zawisł od pory usiewu, i toiest, nad czćm
praktyczni gospodarze z różnych dotąd

nieopisanych meteorologicznych dostrze-
żeń zawsze się zastanawiaią. Przed dwu-

dziestą i kilka laty, podeszły w wieku Za-
konnik Bazyliian JX.Serafinowicz, nauczył

mnie sposobu poznawania, iaka pora u-

siewów ozimych może bydź naylepsza.
Prawidła iego zdaią się bydź zupelnie
niestosowne z rzeczą, i na pozór żadne-

go zeskutkiem nie maiące związku; zićm-

wszystkiem doświadczyłem ich, i to co
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się z moiego doświadczenia okazało, po-
daię do wiadomości współziomkom.

Przed samćm żniwem, gdy iuż ży-

to iest doyrzale, trzeba wziąć trzy kło-
_ sy równey wielkości i plenności, I w miey-

scu upatrzonem na murawie zdiąć darno
i kłosy te polożyć, ieden na samey linii
południowey, słomką do poludnia, a koń-

cem kłosa do północy, drugi na wschód,

'a trzeci na zachód, tak, żeby się końce

kłosów pod prostym kątem schodziły,
ione zdiętóm darnem nakryć. Po kilku
dniach zdiąwszy darno uważać, który
kłos naylepiey urunial, ieżeli ten, który
iest slomką obrócony ku wschodowi, to

ranna siewba naylepiey się uda; ieżeli ten,

który leży ku poludniowi, to śrzednia;
jeżeli zaś zachodni, to poźna. W roku

1796, mieszkając na Żmudzi, dla do-
świadczenia, w przytomności wielu do-
mowych osób, zakopałem takowe klo-

ski w siedmiu mieyscach, i we wszyst-
kich iednostaynie znalazłem, że klosek
położony na wschód, nie źle uruniał; polu-
dniowy długiemi i buybemi rostkami był
okryty; a zachodni ledwie kielki wypu-
ścił. Na przyszły rok uważalem urodzay
i przekonalem się, że żyto wcześnie z je-

sieni siane było nie zle, śrzedniey siewby
naylepsze, a poźne robactwo popsuło.
Doświadczenia tego, które raz dla uspo-
koienia ciekawości uczynilem, z powodu
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nastąpionych poźniey moich podróży, i
przez male onego cenienie dotąd nie po-
wtarzałem; lecz w roku teraźnieyszym
przypomniawszy ie sobie, powtórzyłem,
w sześciu mieyscach zakopałem kłoski
żytnie; iedno mieysce s powodu ciągłych
desczów woda zalała; dwa przypadkiem
nie wiadomo iak zostały naruszone; we
trzech zaś znalazłem, że klosy wscho-
dowy i zachodni dobrze uruniały; polu-
dniowy zaś bardzo mało, zachodni ie-
dnak buynieysze miał rostki. Jeżeliby
przeto można się było na tem bezprzy-
czynućm doświadczeniu gruntować, siew-
ha raona i poźna w roku teraźnieyszym
dobry powinna plon wydadź, śrzednia
zaś nie wiele obiecuie korzyści. Sposób
ten, nie zapewniaiąc 0 «istotnym onego
skutku, oddaię pod dalsze śledzenie nie-
pogardzałących i małemi nawet doświad-
czeniami przyrodzenia badaczów.

 nomzyc ia |nA = — man. moka miw
— | b 

RYBOŁOWSTWOQ.

Uzycie Jacicy w Rybołowstwie.

 

„Nisi utile est, quod facimus, stulta est gloria * P/haedr.

Owa opisany u X. X. Kluka i Jun-

dziłła pod nazwiskiem JĘTKA EPHEMERA

L. znany iest powszechnie w okolicach
nadniemeńskich około Grodna. Zowią
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go tam Jaczcą, którey rybacy mieysco-
wi używają, w rybołowstwie nasiępuią-
cym sposobem. i

Jacica prawie całe lato podczas pię-
knych nocy w ogromnych ilościach wy-
dobywa sięż Niemna. Rybacy w pe-
wney odleglości zapalają stosy drew
w dluż rzeki: umosząca się nad wodą
Jacica naksztalt padaiącego śniegu, zwa-
biona światłem płomieni, leci na stosy
1 tam swe: życie krótkotrwałe kończy.
Stosy każdego poranku są w około ob-
sypane białemi tego owadu zwlokami.

osy skrzętnie ić zbierają i przecho=
wuią do użycia dalszego. "Tak ususzona
Jacica nie tylko iest wyborną ponętą na
wszystkie ryb rodzaie, sczupaków nawet
nie wyłączaiąc; ale psy, wieprze, pta-
stwo domowe i t. d. smaczno ią spoży-
waią dła tłustości, iaką cała iest przeię=
ta. Oprócz rzadkiego iey użycia na wę-
dę, wysnszona naypospoliciey zarabia się
z rozmoczoną gliną, która będąc iey za-
pachem przeięta, rzuca się kawalkami
do rzekina mieysce tipatrżoney toni. Ry-
ba czuiąc ulubiony izapach Jacicy, żgro-
madza się rychło i obficie , a rybacy nay-

+

, łacniey ią łowią.

SJ E. Lacńnickt.

N. IP. 1816.  ą4
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z
w CCzezzzą

O NOWYM GATUNKU SOWY.

 

Z, Nreswiża iadąc do Mińska przed sta-

_cyią Koydanowską w lasach Radziwiio-

wskich zdarzylo misię posirzedz niezmier-

nie małą, bo i wróbla wielkością nie-

przechodzącą uszatą sowkę. Chybny z pi-

stoleta wysirzał nie dozwolii iey poznać

z bliska, małość iey iednak i znakomita

różnica od znaiomych  przynaymniey

z kopersztychów a od kraiowego natu-

ralisty opisanych gatunków, każą mnie-

mać, iż ta naybardziey przystępiiie do te-

o w rodzaiu sowim gatuu:u, który,

REA Uniwersytet Moskiewskiego

WJP. Fischer niedawno poznał i nazwi-

skiem Stryw pulchella oznaczy.

Makany Bocarko.

"MEDYCYNA POP ULARNA.

Bagnówka, Małpia iagoda.

Empetrum nigrum Li

 

(Go może bydź godnieyszć opisania 1

powszechney znaiomości nad roślinę, któ-

ra, ze wszystkich a naywięcey dotąd od

Medyków przeciw wodney puchlinie za-  
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lecońych roślin, nie wyymulącnawet dziś
jescze cudowney Muraszki, Ruóus Cha-
maemorus,iedynćm w tey słabości okazała
się bydź lekarstwem. Dzielność iey skut-
ków była przedraioteńi obsżernego Oopisa=
nia pomiesczonego w liście WJP. Rossena
do Professora Uniwersytetu Waileń. WP.
Saundersa adressowanym, z któregoni się
nauczył żnać sammę roślinę i iey wlasno-
ści. Żeby zatem wiadomość ta, ieśli tyl-
ko iest prawdziwa, równie iak wiele in=
nych iey podobnych, w niepamięci żagrze=
bana nie została; ośinieliem się na żąda=
nie przyjaciól ludzkości, wyklad iey tre-
ści cd opisu samey rośliny poprzedzony,
przez ninieyszy ogłosić Pamiętaik, U na=
szego pospólstwa roślina ta różne nośi na=
zwiska: w Brasławskim, od kobiet miano-
wicie lekarskie sekreta posiadających;
Wydrzeńcem iest mianowana, od natu-
ralistów żaś botaników, Bdznowią Mal-
ia tagoda (Flora Lit. X. Prof. Jundzil=

ła karia 493 edycya uawnrersza) Aun-
petrum nigrum 1. Fmpeirust monia-
zum 'Por. Charakter rodzajowy=Kwiaty
samcze: kielich trzydzielny, korona trzy=
listkowa, pręciki diuzie. Samicze: kie-
lich trzydzielay, korona  trzylistkowa,
słupek poiedyaczy, żnarnie dziewięcio-
dzielne. Owoc: iagoda dziewięćziarnowa.
Charakter gatupkowy. Krzewinka nie-
źmiernie gałęzista, po ziemi rozeslana,

22
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półlokciowa, gałązki drobne korką bruna-
tną albo czerwoną pokryte(d);liście liczne,

drobne, podługowate, zawsze zielone, po
trzy lub cztery w gatunek okólka sku-

pione; kwiaty drobne zielonawe, bez-
szypółkowe, w kątach liści osadzone,

nayczęściey iednopłciowe, na oddzielnych

roślinach znayduiące się; iagody okrą-
gławe czarne. Kwitnie w Malu i Czer-

wcu, rośhie na błotach torfowych, po-
dług Turneforta zaś (iak to nawet po-

kazuie samo iey przezeń nadane nazwi-

sko górney Bagnówki £mpeźrum mon-

tanum), ma lubić mieysce kamieniste na

górze zwaney Mont-d'or w Owernii i na

górach Delfinatu. Chociaż, iak świadczą

JPana Rossena postrzeżenia, iunas nie ra-

czy także gardzić suchemi i nad mszar-

nikowe błota, Bahunem zwyczaynie po-

kryte, wyższemi mieyscami. Powraca-

iąc bowiem z Wilna, w zupełnie su-

chych gaiach drobne tey rośliny Krze-

winki znaydował. Zdaniem iego, iago-

dy iey doyrzewaią w poźney jesieni;

maią bydź słodkie, w jedzeniu zgoła nie-

szkodliwe, lubo użycie ich, iak twier--

dzi JX. Prof. Jundziłł, zawrot glowy

na czas niiaki sprawuie. /Wieśniaczki

dagód tych, otrzymując z nich mocny
wywar i nasycaląc halunem, używalą

-
 

 

(d) Korka Epidermis. i .
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do farbowania niektórych materyy koło-
rem błękitnym.

Doświadczenia zaś, które naybar-
dziey za iey użytecznością w sziuce le-
karskiey przemawialą, są następuiące.
W roku 1815 wzięty do dworu wie-

- śniak, lat 5o maiący, czuł osłabieniewca-
łey machinie i doświadczał mocnego bo-
lu w kościach i głowie, cera iego byla
żólta, usta sine, nogi opuchle, uryna
czasem zatrzymuiąca się, a puchlina co-
raz bardziey postępuiąca. W. tym razie
użyty z jagód iadłowcowych 1 pietru-
szki dekokt, równie iak oleiek terpenty-
nowy isuche wanny nie przyniosły żadney
ulgi cierpiącemu,owszem na skutek wzma-
galiącey się przez dwamiesiące choroby
uryna i stolec zupełnie się wstrzymały,
nogi,żołądek i ręce iescze się więcey wydę-
ły,atwarz i głowa opuehła, cera mocniey-
szą żółtość a usta czarność przybrały, no-
gi pokryły się białemi plamamii rankami:
slowem te wszystkie symptomata i sam
nakoniec oddech krótki i przerywany, a
po trzech dniach tak wytężoney boleści
z graniem organków, iak po prostu zo-
wią, połączony, gdy iuż rychły i nieu-
chronny zgon chorego zapowiadały; tym
czasem dekokt z wyżey opisaney rośli-
ny przez iednę prostą wieśniaczkę zale-
cony, niespodziewanie iakby cudownym
iakim sposobem dosyć prędki przyniósł
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ratunek cierpiącemu., Po użycin ną raz
jeden pół kwarty tega wywaru, (który
się otrzymuje nalewaiąc kwartę słodkie-
go mleką ną dobrą garść Bagnówki świe-
żey w Maiu zbierąney lub też ususzo-
ney, i mieszaninę tę wgarnku poliwanym,
skorynką od chleba pokrytym 1 ciastem
oblepionym zamkniętą w piecu iak do
chlebą napalonym gotuiąc dopóty, do-
póki miesząnina nie strąci półowy swey
objętości); naprzod uryną odchodzić za-
częła, za powtórzeniem nazalutrz teyże
samey ilości poruszył się stolec, zą uży-
ciem zaś poraz trzeci, gdy iuż nazbyt ob-
ficie urynpę i stolec pędzić zaczęło; przez.
"obawę zatóm, aby cierpiącemu zamiast
ulgi nie przynieść szkody, wstrzymano
się od udzieląnia tego zbąwiennego tru-
neczku: mimo ta iednąk stan choroby
bynaymniey się nie pogorszył, owszem.
uchliną zaczęlą opadać , pęcherzyki i bia-

łe plamki z nóg niknąć, naturalne odcho-
dy do dawnego stanu regularności po-
wracać, apetyt i utracone siły tak spie-
sznie moc swoię odzyskiwać, iż chory
w przeciągu trzech niedziel siedzieć, ą we
dwunastu chodzić zaczął.  Wstrzymaw=
szy się do roku od ciężkich wieśniakóm
właściwych robót, zupełnie do dawnego
stanu zdrowia powrócił, i dziś żadnego
w nogach obrzęknienia i naymnieyszey
slabości nie doświadcza.  
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VW r. 1815 z równym skutkiem

roślina ta użyta była przez siedmdziesiąt-
letniego starca, który doświadczał za-

trzymania uryny połączonego z niezno-

śnóm rznięciem i odeyściem krwie, tu-

dzież przez drugiego cziowieka wiekiem

młodszego, który.wolnego wprawdzie

od wzmienionych symptomatów, lecz tak

zupełnego doznał zatrzymania; iż uryna

naymnieyszemi nawet kroplami odcho-

dzić nie chciała. W obu tych razach

użyty dekokt, opisanym wyżey sposobem,

z rośliny, o którey mowa, otrzymany,

we trzech dniach zupełnie chorych od

cierpienia uwolnił. Ostrzedz tylko wi-

nienem, iż staruszek przez miłość do ży-

cia i zbyteczną o zachowanie nadal zdro-

wia troskliwość, ponieważ przeciwko wy-

raźnemu zakazowi postąpił, i będąc 1iuż

zdrowym, lekarstwa tego, które sobie

taiemnie gotował z roślin z pod śniegu

zimą wykopanych, naduży!; to też tak

mocnego dostał pędzenia, iż uryna mi-

mowolnie odchodziła.  Postrzeglszy się

starzec, gdy siebie od napoiu tego po-

wściągnął, poczuł ulgę, i wkrótce do zu-

pelnego zdrowia powrócił.
'fo zatem mocne tey rośliny dziala-

nie nauczyć każdego powinno, jak w u-

życiu podobnych istot, a w medycynę po-

pularną wprowadzonych, pewna miara

i przyzwoita ostrożność zachowana bydź
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powinna, a oraz zachęcić do pilnieyszega
iescze śledzenia i poznawania naszemu

_kraiowi właściwych roślin, z których
wtenczas dopiero iakieś korzyści, osobli-
wie w sztuce lekarskiey, obiecywać so-
bie możemy, kiedy tyłko bliżey nad nie-
mi zastąnowić się zechcą rozsądni Medy-.
cy, których iedno zdanie daleko więcey
w tey mierze znączy, niżeli tysiączne po-
spolitego ludu twierdzenia.

MagARY BoGĄTKO.

 

CHĘIRYR GIYKA.

Postrzeżenia , że części źwięrzęce odcięte przy-
padkowie od reszty ciałą, mogą powtórnie
przyrosnąć. (Wypis z dziennika niedycznego
w Edymburgu przez W. Baurovę 1814 z Bi-

blioteki Brytanniczney. Dokończenie ob. wy=
Żey str. 285.)

| Boświadcęzenie II.

Dwa 10 Czerwca o godzinie iedćnastey
z rana, przybyło do mnie dwóch ludzi:
z tych ieden cieśla, mazwiskiem Jerzy
Pedie, miał rękę obwiniętą w chustkę,
z pod. którcy krew się wydobywała.
Opatrzyłem natychmiast ranę i znalazłem,
iż palec wskazuiący był do połowy
ucięty: zapytałem gdzieby byłą część od-

.
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«ięta, na eo mi odpowiedział, iż oney
nie szukał, lecz rozumie, że się znaydo-

wać musi w mieyscu wydarzonego przy-
padku. Wyslałem więc iego towarzy-
sza [omasza Robertsona, aby oney poszu-
kał i przyniósł mi natychmiast. Nim po-
słaniee powrócił, opatrzylem ranę i zna--
lazłem, iż się ta rozciągała od wyższey
części. drugiey sustawy palca, aż do po-
czątku trzeciey, iże przecięcie było do-
syć równe, palec bowiem był odcięty
siekierą. Ledwie pięć minut, iak mi się
zdaie, uplynąć mogło, kiedy powrócił
*"Tomasz. Robertson i przyniósł część od-
ciętego palca zimną i bialą, z wevrzenia

bardzo podobną do kawałka świćcy, co
nie omieszkałem pokazać Doktorowi Reid,
który był wówczas przytomny. Nie tra-
cąc czasu, obmyłem natychmłast zimną
wodą krew, która ustawicznie pokry-
wała ranę, i brud znayduiący się na czę-
ści odciętey, .po czćm przylożylłem onę
znaywiększą dokładnością, naymocniey u-
ręczaiąc chorego, iż wkrótce przyrośnie:

'a chąc bardziey iescze wzmocnić w nim
nadzieię, opowiedziałem mu przypadek
mego syna; pomimo iednak to wszystko
nie zdawał się żadney we mnie pokładać
ufności. Upewnilem go nakoniec, że
w przypadku, gdyby się inaczey stalo,
nic na tem tracić nie będzie: przeciwnie
zaś, ieśliby się ten sposób leczenia udal,
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palec onego nie bylby pozbawiony nay-
mnieyszego ksztaltu; dodałem oraz, aby
przynaymniey przez tydzień nie odeymo-
wał bandażu, boby to mogło sprawić ból,
albo zapalenie, lub też iedno i drugie;
tudzież zalecilem, żeby rękę na temlaku
nosił, i wstrzymywal się czas nieiaki od
pracy. Przyrzekł mi więc, że póydzie
za molą radą. Nazaiutrz powrócił i1 mó-
wił mi: że nie czuie żadnego bolu, tylko
postrzega, 1ż się krew iescze po trochę
wydobywa zrany; upewnilem go więc,
że to złych za sobą nie pociągnie skutków,
i prosilem, żeby mię raczył codziennie
odwiedzać. Odtąd nie widziałem go wię-
cey, zacząłem się stąd domyślać, że ten
chory bydź musi z rzędu ludzi kłass niż-
szych, którzy częstokroć poradziwszy się
swey glowy, lub też iakiego nierostro-
pnego. sąsiada, od iednych lekarzy udaią
się do drugich, i tym więcey dla pierw-
szych. okazują niewdzięczności, im wię-
cey ci, w celu ulepszenia ich zdrowia,
podeymowali starania. Obawiałem się ie-
dnakże, aby nie wpadł w jakie złe ręce,
i iuż się prawie nie spodziewałem więcey ie-
go oglądać, kiedy2 Lipca pewny Jegomość
będąc w moim domu zapytał mię, czy-
libym nie przypominał iakiego czlowieka,
który przed trzema tygodniami odciąwszy
sobie palec, przychodził do mnie w tćm
się zaradzić. Odpowiedziałem, *że bar-
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dzo go dobrze pamiętam, że mię mocno

obrażą iego niewdzięczność 1 nierostro-

pność, i że nie wiedząc iego nazwiska,

naymocniey w tem pragnę powziąć wia-

domości. Zadosyć uczynię żądanióm WP.,

odpowiedział mi ten Jegomość: mogę bo-

wien w jego osobie objaśnić WW Pana

w tm wszystkićm, czego żądasz. Dowie-

działem się więc, iż chory we dwa dat

ro wydarzonym przypadku, nie mogąc

zuieść dlużey pośmiewiska swych towa-

rzyszów, którzy mu zawsze wyrzucali

jego latwowierność, udal się do drugiego

lekarza: ten dowiędziawszy się o moim

sposobie leczenia, wystawil mu iak wiele

na tóm utracił, że się do mnie, nie zaś

do kogo innego ndał; że zaś chory nie
mial tey cierpliwości, aby chcial dlużey

nosić kawał obumarłego ciała przy swym

palcu; macno zaczął nalegać, aby mu

odięto bandaż: co też rzeczony chirurg

wykonał. Nie wiele brakowało, aby

to zawyczesne odwiązanie rany pozbawilo

mię tak rządkiego doświadczenia w przy-

rastaniu odciętych części ciała, stanowią-

cego nader ważny wypadek w dzieiach

Medycyny i Chirurgii; lecz sczęściem

przyrodzenie uprzedzilo niecierpliwośćlu-

dzką. Chirurg po rozwinieniu rany, zna-

lazł zrastanie się iuż rozpoczęte: co go z0-

bowiązało, iż na nowo ią zawinąl 1 prze-

stal na moim sposobie leczenia.
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_ Dowiedziawszy się o nazwisku i mie-
szkaniu chorego, widzialem się z nim 4
Lipca i zrastanie iaż wówezas było do-
konane: palec, który iest teraz równie
kszaltny iak inne, odzyskał nanowo ca-
łą swą czułość, i młoda skórka na nim
odrosla, pazur tylko spadł, który nie
wątpię, iż wkrótce odrośnie.

Za obowiązek poczytuię sobie dołą-
czyć] tu świadectwo Jerzego Pedie, 'To-
masza Robertsona i Doktora Reida, ty-
czące się sczegółów takowego uleczenia,
a to w tym celu, aby rzetelność tego
wypadku nie ulegała żadnym wątpliwo-
ścióm. Mówi ałbowiem Doktor Thom-
son, że przypadki przyrastania zupelnie
odciętych części ciała ludzkiego są tak
rzadkie, iż naywiększa część lekarzy,
malą liczbę doświadczeń, tyczących się
tego wypadku, w śmiech obracaią i mó-
wią o nich z naywiększą wzgardą. SŚwia-
dectwa takowe powinny przekonać nie-
tylko samych lekarzy, ale oraz ludzi tych,
którzy lubo nie poświęcaią się temu obo-
wiązkówi, chcieliby iednak poznać po-
dobne zdarzenia i o nich się przekonać.
Osoby, które się dowiedziały o uleczeniu
Pedie, przychodziły do mnie, w celu po-
wzięcia dokładney wiadomości o tćm
zdarzeniu: z tych zaś nie znalazlem ża-
dney, któraby nie była mocno zadziwio-
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na, słysząc, iż palec zupełnie odcięty ną
nowo przyrósł.

Swiadectwo stwierdzone przysięgą
wprzytomności Sędziego Pokotu

Dunkan Cowan.

»Ją Jerzy Pedie cieśla świadczę: iż
wv miesiącu Czerwcu, będąc na robocie
w Bibliiotece adwokackiey,niesczęśliwym
przypadkiem odciąłem siekierą u ręki

„lewey palec wskazuiący, i że w towarzy-
stwie pierwszego rzemieślnika 'Temasza
Robertsona, udałem się natychmiast do
Doktora Balfour, który zobaczywszy ranę
zapytał mię, gdzięby się podziała część
odcięta palca: że mu odpowiedzialem,
iż nic o tćm nie wiem, lecz, że zapewne
znaleźć ią można w mieyscu wydarzonę*
go przypadku: że Doktor Balfour zobo-
"wiązał Tomasza Robertsona, żeby oney
natychmiast poszukał i przyniósł iak nay-
prędzey: że Tomasz Robertson znalazł-
szy onę, powrócił w przeciągu pięciu
minut: że Doktor Balfour tak ranę, iako
też i część odciętą palca, obmył natych-
miast zimną wodą, i polożywszy onę na
swćm mieyscu, umocował bandażem: że
mi mówił, iż część odcięta niezawodnie
przyrośnie, ponieważ przekonany był o
tóm z doświadczenia na własnym synie,
któremu odcięte przypadkiem trzy palce,
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doskonale potóm przyrosły: że dla tego
radziłem się poźniey innego lekarza, iż
nigdy nie wierzylem, aby część odcięta
mogła kiedy przyrość, a sczególniey, iż
towarżysze mol naśmićwali się z mey
łatwowierności: że gdy pierwszy raz
12 Czerwca odięto bandaż, przyrastanie
już bylo rozpoczęte. Świadczę oraz, iż
uleczenie moie winienem zupelnie Dokto-
rowi Balfour, i przysięgam, że wszystko,
com teraz powiedział, iest rzeczą prawdzi-
wą. W Edymburgu 18 Lipca 1814roku.

-__ Podpisano Jerzy Pedie.
Dunkańn Cowań Sędzia.

Osobiście stanąwszy przed nami wspo-
mniony w poprzedzaiącćm świadectwie
"Tomasz Robertson, i żapytany, czyliby
wyrażone okoliczności byly prawdzr-
we? Stwierdził przysięgą, 1ż wszy-
stko, cokolwiek poprzedzaiący świadek
powiedzial, iest zupelnie zgodnć z pra-
wdą. — Edymbutg 19 Lipca 1814 r.

Podpisano Uomasz Robertson
Dunkan Cowan Sędzia.

Ja niżey podpisany Piotr Reid Do-
ktor Edymburski stwierdzam przysięgą,
iż byłem oczywistym świadkiem zdarzeń
i wypadków wspomnionych w świade-
ctwie Jerzego Pedie, i że wszystko, cokol-
wiek on powiedział, zupełnie się zgadza
zprawdą, a nadto, że sam dziś opatru-
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iąc palec iego, widziałem zupelnie przy-
rosłą tę część, która byla odcięta.

Edymburg 26 Lipca 1814 roku.

Podpisano Piotr Reid Doktor Med.

Dunkan Uowan Sędzia, '

Zdarzenie to daie powód do uczy-
nienia wielu zapytań patologicznych, lecz

nie iest moim zamiarem one roztrząsać,

a przestając na moićm doświadczeniu, po-
„wiadam: iż pomimo wszelką trudność,
jaka zachodzi wpoymowaniu tego zda-

rzenia, iest rzeczą pewną i nieżawodną,
że, gdy części naturalnie ż sobą ziączone

przypadkiem iakim rozdzielone zostaną;
można ie na nowo połączyć przez sa-
mo proste onych zetknięcie, byleby tyl-
ko żadna z nich zupełnie oddzielona nie
była od ciała. Wiadomo prócz tego, że
to połączenie powstale ża pośrzednictwem
warsty kleiowatey, do ułormowania któ-
rey wnosić należy, iż się obiedwie zaró-
wno przykladaią powierzchnie, wkrótce
potóm daią się postrzegać naczynia krwi-
sle, które się nie formuią w tey warście
kleistey, lecz się znayduią w częściach ciała
oddzielonych, przenikaią onę i przechodzą
zjedney powierzchni do drugiey. Lecz
gdy część iaka tak doskonale oddzielona
zostanie, iż krążenie krwie zupelnie nie

ma mieysca; wówczas warsta kleista nie

może bydź zdziałana, tylko na tey po-
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wierzchni, która należy do ciała; równie
też i naczynia krwiste źż tey tylko po-
wierzchal wychodzą: naczynia zaś części
oddzieloney, powinny bydź uważane iako
nic w.tym razie niedziałaiące: w części
bowiem oddzielney znaki życia ustaią, i
tylko nieiakaś pobudliwość w oney po-
strzegać się daie. Gdy więc otwory na-
czyń części oddzieloney, stykaią się ze
krwią, bydź musi, że ona ie przenika
mocą attrakcyi kapilarney, a będąc nie-
iako przyrodzonym: bodzcem, na nowo
one wprawia w czynność, i od tegoto
wzaiemnego działania naczyń obudwóch
części, powstaje między niemi krążenie
krwię, na którćm iedynie połączenie się
zależy. Podobnym sposobem powraca=
my niekiedy życie tym osobóm, które by=
ly w niesczęśllwym przypadku topienia
się, pomimo to, żeby przez cz4$ znaczny
zostawały w wodzie; gdy iednak po wy-
dobyciu ich, iakikołwiek iescze znak ży-
cia zostaie; możemy albo przez po-
większenie stopniami ciepla, albo przez
nacieranie, albo nakoniec przez sprawio-
ne sztucznie oddychanie wzbudzić krą-
żenie krwie: a przez to całe cialo wkrótce
ożywionć zostanie, 1 powróci do odby-
wania przyrodzonych swych powinności.
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LETERAKLUKE

ć 0 ALGEBROMANII.

Z Dzieła pod tytulem: Le spectateur francais au
XIX siecle.

Biwreeu się w moim gabinecie pisaniem,
gdy mi ozoaymiono, że ieden z dawnych
moich towarzyszów szkolnych przyszedł
mnie odwiedzić. Człowiek ten, który
w szkolach nie mógł się nigdy nauczyć
kilku słów ięzyka łacińskiego, przeczy=
tawszy potóm kilka xiążek matematy-
cznych, powziął o sobie mniemanie, że
był znaczącą osobą. Tak iak wszyscy
mniemani uczeni więcey on mial zapału,
aniżeli prawdziwego upodobania w na-
ukach. Jego całkowite oddanie się Alge-
brze i Matematyce pozbawiło go nawet
tey małey rozumu cząstki, iaką posiadał
dawniey. Nie wspominałbym o nim, gdy-
by nie był podobny wielu ludzióm, któ-
rych imie, nie wiedzieć iakim sposobem,
przedarło się do publiczności. Rozmowa
jego zawsze była naieżona wyrazaini te-
chnicznemi; w pospolitćm nawet obco-
waniu przywykł on wtrącać zzassy, bry-
ły, podstawy, siłę pociągaiącą, silę
odpychaiącą il. d. Czoło iego pospo-
licie zasępione wypogadza się tylko na

MW. IV. 1816. 25
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widok Elzpsy, Ostrokręgu albo prosło-

kąta, i mic on w calem przyrodze-

niu nie znayduie pięknieyszego, nad

czworokąt Hipotenuzy. W obrazie wiey-

skiego widoku same tylko widzi lintie

roste, liniie krzywe, kąty wyskakucące,

kąty wskukuiące 1 t. d. Kobieta, wedle

iego wyrazów, pociągnęla go w sferę

swoley attrakcył, albowiem w jey ry-

sach znalazł całą doskonałość kształtów

geometrycznych. On zaś ze swoley stro-

ny oświadczył iey swoie przywiązanie

przez .4/gebrę 1 rozwiązal przynaymniey

'ze dwadzieścia zadań w listkach do biey

pisanych.
Móy Matematyk nie ogranicza się na

tóm, lecz stosownie do xiążki, wydaney

w Anglii w r. 1804 pod tytulem Forms"

źnfluence, którey wyciag znayduie się

wBibliiotece Brytaniczaey pod tymże ro-

kiem, tłumaczy on wszystkie charakte-

ry i zwyczaie przez formy geometryczne.

Wedle autora tey xiążki, liniie krzywe

oznaczaią niewątpliwie zalotność i grze-

czność. I tak gdy mężczyzna podaie ko-

biecie rękę tańcuiąc z nią menweta, rę-

ka iego określa półkole, a to pólkole da-

je wyobrażenie grzeczności | zalotności

naydoskonalszey. Możnaby wprawdzie

zarzucić przeciwko temu przykładem

bomb rzuconych do miasta oblężonego,

które padaiąc kreślą Parabołę, a które
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przecię, iak powszechnie wiadomo , bar-
dzo są niegrzeczne. Ale wynalazca sy-
stematu, nie ma obowiązku wszystsie
przewidywać i ułatwiać trudności.

Móy Matematyk wspieraiąc się na
zasadach teyże xiążki twierdzi, że kiedy
człowiek wchodząc do iakiego posiedzenią
kłania się, natenczas całe iego ciało oka-
zuie liniią krzywą, która iest prawdzi-
wćm piętnem i wizerunkiem grzeczno-
ści; a stąd wnosi, że teraznieysza mio-
dzież iest dałeko mniey grzeczną niż da-
wnieysza: ponieważ wchodząc na posie-
dzenie przestaie tylko na małćm uchyle-
niu głowy, zaniedbuiąc przez to na sobie
ekazać pięknych geometrycznych figur
wystawę.

Jeżeli więc liniie krzywe i kształty
okrągłe oznaczają uprzeymość 1 grze-
czność; liniie proste muszą bydź konie-
cznie tym uczucióm przeciwne:i tak, kie-
dy szermierz chce przebić swego przeci-
wnika, kiedy drążnik chce uderzyć pię-
ścią swoiego towarzysza, używa naten-
czas linii prostey: a zatóm liniia prosta,
iest oznaką gniewu i brutalstwa. Tak

więc wszystko się przez liniie tHumaczy,
wszystko się w Matematyce znayduie, i
chcąc świat poznać, dosyć iest przeczytać
kurs P. Bossuta, albo Besouta.

Wytlumaczywszy mi tym sposobem
swóy systemat, zbliżył się do mojego sto-

2
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lika i spytał, co piszę. » Rozumiem, rzekł

mi, że Wmć Pan nie masz umyslu tak

» płochego,ażebyś pisal wiersze*« » Nie,

»odpowiedziałem, piszę prozą — Prozą!

» tem ci gorzey, widzę, że W Pan nie po-

»szedłeś za postępem rozumu ludzkiego,

»i zostałeś się daleko w tyle.« To powie-

dziawszy zaczął czytać moie pismo, a
potćm doktorskim tonem wyrzekł: »P1-

»smo Wm Pana, zdaie się, że iest osa-

» dzone na dobrey podstawie; Massy

» zasługują na pochwalę, ale nie ziedna

» sobie wziętości: bo nie masz w nićm ża-

» daego zadania rozwiązanegoprzez a--b
—=c. « Zganil, że wiele poświęcalem wdzię-

kóm, i radził, żebym powyrzucał wszy-

stkie Krassomówskie figury, a zastąpił

ie przez cyfry Arabskie, które dziwny

sprawuią skutek nawet w dziełach Lu-

teratury. [a wsparcie swoiego zdania

przytoczył mi mowę P. Mapertuis o sczę-

Śczu, która cała napisana iest -4/gebra-

zcznie; drugą mowę o Ekonomii poli-

tyczney uwieńczono niedawno przez pe-

wne Towarzystwo uczone, w którey

wszystkie rozumowania dowodzone są

przez A/gebrę. Mówił mi o Grammatyce

Francuzkiey obywatela Buleć, w którey

autof zrobil naysczęśliwsze przystosowa-

nie Matematyki do zasad ięzyka.

Wysluchawszy tey gadaniny, wy-

znaię, rzeklem, że bylem dotąd tak nie-
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rozsądaym, iż śmiałem się z odpowiedzi
dziewczyny zmyślaiącey niewinność (la

fausse agnes); że ona nie gada ani wier-
szami ani prozą: nie myślilem bowiem

o Algebrze, o tym ięzyku passygrafi-
cznym, za którego pomocą zapomnimy
z czasem wszystkich ięzyków, a który

sianie się zapewne tak powszechny,
iak był płasko- niemiecki przed lat ty-

siącem. Ton ironiczny tey moiey odpo-

wiedzi, pobudzil moiego Matematyka do
wielkiego gniewu: iuż on chciał postąpić

ze mną przez Zzmzią prosłą, która iak

wiadomo, iest znakiem brutalstwa; ale

przecięż, na sczęście mole, „wyszedł, a

ia zostalem w rozmyslaniu, do iakiego
ta rozmowa dała mi pobudkę. i

Matematyka, myślilem sobie, iest
bardzo dobra i pożyteczna: wiele ona
uczyniła przysług towarzystwu ludzkie-
mu; ale błędne iey stosowanie krzywdę

iey czyni. Potrzeba, żeby każda nauka

miala swoię świątynią, żeby ta świąty-

nia nie była dla wszystkich otwarta.
Francyia i Europa cala uwielbia sprawie-

dliwość PP Monge, Lap/ace, Bossuł, La

Grange i innych, których geniiusz dale-

ko posunął granice Matematyki; ale by-

łoby śmieszno i dziko, żebyśmy chcieli

mieć cały naród Matematyków. Niech

młodzież, chcąca się poświęcić woysko-*

wości, Artyleryi, indżynieryi, żeglarstwu,
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uczy się Matematyki, nic nad to rozu-
mnieyszego, ale pytam się, iaki iest uży-
tek tey nauki dla poświęcałących się
handłowi, prawnictwu, i pięknym sztu-
kom*

Do czego służy Matematyka w po-
spolitćóm obcowaniu? dla czego chcieć,
ażeby rachunek stanowił o naszym sma-
ku,i cerkiel wymierzał nasze przyiemno-
ści? Przyydzie ten czas, i podobno iest
on iuż niedaleki, że taniec zostanie po-
czytany za naukę dokładną, i nie mo-
żna będzie bydź przypusczonym na bak,
tylko po odbytym kursie Geometryt/ra7s-
cendentalney. Rasyn, który znal tylko
Greków i Rzymian, a wcale nie jznał
przecięć ostrokręgowych, ani rachun-
ku iniegralnego, póydzie w soganię.
Smiem nawet powiedzieć, że nierozsą-
dny zapał do Matematyki, może się przy-
łożyć więcey, niżeli kto myśli, do odmia-
ny charakteru narodowego, zapewne ze
szkodą narodu.

Żiapewniaią nas, że Matematyka pro-
stuie rozsądek, ale ten tylko,iak pewny Au-
tor powiedzial, który bez niey byl prostym.
W żadnym wieku niećwiczono się wna-
ukach dokładnych tak pomyślnie, iak
w wieku przeszłym, a iednak nie było
wieku, w którymby obląkanie w rze-
ezach ńawet nayistotnieyszych doszło do
tak wielkiego stopnia.
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Encyklopedya pod artykulem Geo-
metrya z dumą przemawia: »siey Geo-

»metrów, a z tego płodnego nasienia po-

» rodzą się wszędzie Filozofowie. « Może

to bydź, że Matematyka pomnożyłla liczbę

Pilozofów; winszuię iey tego; ale też pe-

wna, że nie uczyniła ludzi lepszemi. Od

tego czasu, iak nauki dokladne weszły
w modę, nic w moralności nie dziele się

dokladniey.
Powtarzam iescze, Matematyka sa-

ma w sobie bardzo iest dobra, ale było-
by rzeczą godną śmiechu, gdyby kto ro-

zumiał, że wszystko powinno się działać

na zasadzie prawideł Geometryi, i że bez
nicy nie zrobić mie można. Moralność
nie tumaczy się przez liniie, ani piękne
sztuki nie zasadzaią się na nauce o kątach.

Nauki 1 sztuki pódaią sobie ręce 1

wzaiemnie się wspieraią; ale ielnak ma-

ią swoię niepodleglość i pewne granice,
których bezkarnie przechodzić nie mo-
żna. Znajoma iest powiastka o tym Chi-

rurgu, który sądzi za nieodbitą potrze-
bę uczyć się Krasomówstwa, ażeby mógł
przekonać chorego. o potrzebie krwie pu-

sczenia. Chirurg ten zapewne był śmie-
szny; ale i ci, co się ucząMatematy-

ki dla tego, ażeby mogli czytać Kornela

j Rasyna, daleko są śmiesznieysi. Alge-

bra może bvdź bardzo pięknym ięzy-

kiem; ale iednak nie trzeba go wpro-
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wadzać do słownika mowy kraiowey.
Niech to nie gaiewa PP. Matematyków,
ia trwam ciągle w moićm mniemaniu,

że gdzie tylko zachodzi literatura, tam
należy mówić i pisać czystym narodo-
wym ięzykiem, ieżeli to bydź iescze może.

 

O WPŁYWIE I UŻYTKU SZTUK NAŚLADOWCZYCH.

Rzecz Professora SAVUNDERSA,

( Dokończenie Ob. wyżey stron. 311.)

W ryuże świetnym Grecyi starożytney

okresie, w którym sztuki tak wysoko

ceniono; posągi,kolosy,obrazy, pomniki
byly razem podnietą i bodzcem ku wspa-

niałym 1 wysokim czynóm, a ludzióm
niemi odznaczaiącym się nagrodą. Wte-

dy iednostaynym postępuiąc krokiem zre-

ligiią, obyczaiami i prawami sztuki u-
biegaly się pospołu kształcić bohatyrów,
prawodawców i wiernych synów oyczy-
źnie. |

i Gdy więc one są dostoyne, ia-

ko się wyżey pokazało, wpoić zamiło-
wanie cnoty w ludziach, tudzież wznieść
ich duszę ku właściwey sobie a należy-
tey wysokości; niemniey iest prawdziwa,
że są równie zdolne wzbudzić przemysł,

 



roznieść sławę i utwierdzić potęgę naro-
dów, które ie pielęgnuią i wznoszą.

Z przyrodzenia swgiego wymagalą,
ażeby trudniący się niemi czyto d'a wła-
sney zabawy, czy z. powołania swolego
nie przestawali stateczney k temu przed-
miotowi dokładać uwagi. Jedni i dru-
dzy nawykaią przez to do głębszego co-
raz rzeczy rozważania, z którego pocho-
dzić zwykło porównywanie i łączenie
wyobrażeń, a stąd doskonałość.

W sztukach przeto wyzwolonych
iest połączenie zupelne tego wszystkiego,
co stanowi doskonałość tak uczucia, czyli
sentymentów, iako też i płodów ludzkie-
go przemyslu, którego ogół w jakimko|l-
wiek narodzie podnieca się i utrzymnie
poznaniemiupodobaniem piękności; na-
tenczas dziela narodowego przemysłu sta-
ią się odbytne i od cudzoziemców wy-
szukiwane. Zatóm bogactwo, obfitość 1
pomyślność ośmielaią do nowych przed-
sięwzięć i do usiłowań coraz to większych.
W. obrazach, posągach, sprzętach, w przed-
miotach zbytku,lab domowey użyteczności
doskonałość nie przestaie nigdy bydź ce-
lem wyszukiwania: pomnaża się przeto
w kraiu bogactwo; stąd idzie powiększe-
nie ludności i potęgi, tudzież rozszćrze-
nie chwały. Dzieie wszystkich narodów,
u których sztuki były zasadą ogólnego
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przemysłu, świadczą o prawdzie moich
postrzeżeń i dowodzą sztuk użyteczności.

Jeżeli sztuki przyczyniają się do
wskrzeszenia przemysłu, a stąd wido-

cznie do powiększenia bogactw, potęgi
i sławy narodów; równą iest prawdą,

że podaią rękę dzielną i pomocną do

rozkrzewienia nauki i umieiętności. Na-

próżno badacz przyrodzenia opisywać bę-
dzie swoie odkrycia, kiedy sztuka ry-
sunku nie przedstawi nam wiernego 0-

brazu tych przedmiotów, owocu tylu
znojów 1 badań: naylepsze pismo nie mo-

że dadź nigdy naszemu poięciu dokla-

dnego wyobrażenia kosztownych iego od-

krycia płodów. Wynalazcaiakiey machi-
ny;maiącey ulatwić przemysł, zapomódz
handel, przyłożyć się do zaspokoienia na-

szych potrzeb, cóż uczynić potrafi z o-

pisaniem, by naylepiey wysczególntonćm ?

Gdzież iest tak doskonały: rzemieślnik,

coby zamysł iego wykonać 'potrafil po-

dlug samego opisu bez pomocy rysunku?
Twory sztuk pięknych Heż nam

w dzieiach nie wyświecily ważnych wy-

adków, a osobno uważane monety i me-
dałe, iakże wielkie rzuciły światło, na

owe zdarzenia, których podania history-

czne niepewne tylko i zatarte wskazały

nam ślady. 'Foż samo rozumieć należy
i o innych umieiętnościach, których uży-

tek nmigdyby tak powszechny nie był



. 384

bez wsparcia od naszey sztuki udzielo-
nego. i

Wydaiąc oczywisty pożytek w tóm
wszystkiem, eośmy przedstawili, piękne
sztuki same się iescze okazuią w' posta-
ciach milszych + powabnieyszych. Kto-
kolwiek dobrego obywateła pelnt obo-
wiązki, w trudach swoich koniecznie po-
trzebuie rozrywki. Nayoświeceńsi pra-
wodawcy nigdy nie zaniedbywał: tego ro-
dzaiu wytchnienia. I dla tegoto widzimy
w rozmaite postaci nieskończenie od-
mienne igrzyska, widoki i powszechne
zabawy, w miarę odmiany czasui oko-
liczności. WW wyborze 1 samemu przy-
rodzeniu uciech wynurza się eharakter
osób równie iak narodów. Jeżeli płochość,
zniewieściałość i rozpusta każą obyczale,
tedy wydadzą się i w charakterze. Gdy
zaś przeciwnie charakter męzki, szla-
chetny, czysty i wyniosły iest ich zna-
mieniem , taż sama przyczyna, która
wpiervszym przypadku zły skutek spra-
wiała, nie omieszka w ostatnim zdziałać
dobrego. Związek sztuk z publieznemi
zabawami nader iest widoczny, abyśmy
wchodzić mieli w jego wysczególniente.
Przestanę natćm, coPŁuraRCH powiedział
e cnotach: »Jako, mówi on, kołor ten
»lepiey do oka przypada, który swoią
» pięknością i wdziękiem wzrok orzeźwia
»i wzmacnia; tak dusza powinna bydź

r
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» kierowana” ku tym przedmiotóm, które
» przyjemności drogą do sczęścia naszego
» prowadzą.« | |
W rzeczy samey któż powątpi o

skutecznym sztuk naszych wpływie, gdy
spóyrzy na dzisieysze ogrody proste 1 na-
turalne, a porówna ie z dawnemi, które
smak plochy, śmieszny , dziwaczny I wy-
rodny w dawnych latach zakładał? Gdzież
jest tak skażony umysl, któryby wycięte
w prostych i wyprężonych liniiach cho-
dniki, drzewa tloczone i wypinane na
podobieństwo szkaradnych potworów,
wolał przenosić nad wdzięczne ksztalty
niewymuszonego przyrodzenia zawsze u-
śmiechaiące się i zawsze rozmaite? Któż
czułą obdarzony duszą byłby udowolony
widokiem tych szpetnych przedmiotów,
owocu trudney pracy małego i poziome-
go rozumu? Któż na widok pięknego
wieyskich okolice, obrazu nie poczuje w so-
bie iak się lagodzą namiętności, dosko-
nalą wrażenia, a iako władze i uczucia
duszy uwielbieniem przeiętey mimowo|-
nie się wnoszą ku Wszechmocnemu

SrwókncY niebaiziemi? Któż, mówię, nie
dozna niebieskiey, że tak powiem, lu-
bości, duszę i zmysły napawalącey, gdy
spóyrzy na doskonałe i niczemu niezró-
wnane dzieło tey niedościgłey mądrości,
tey naywyższey Isrory, która poziomym
trawkóm wykrćślaiąc ksztalty, rozkazala
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oraz poważnym i wspaniałym dębóm sze-
roko rozciągnąć konary, a wyniosłą glo-
wę wzbić wzgórę na przekór znisczenióm
CZASU, wichrów i nawalnic.

'Tak iest, moi Panowie, naszeyto ie-
dynie sztuki dziełem iest wydobydź z nie-
wyczerpaney przyrodzenia xięgi trwałei
nauczaiące przyiemności. Każdemu w sztu-
kach wyćwiczonemu, żadna część powsze-
chnego rzeczy utworu nie może się wy-
dawać oboiętną. Ludne miasto i zaniedba-
na pustynia, uprawne pole i dzikie ste-
py, umaione łąki i niedostępne góry,
szmer strumieni i szum huczny morza,
świetne wśrzód lata słońce i ponurość
zimy, mrok piorunuiącego nieba i luby
powiew wietrzyku; wszystko wabii scią-
ga uwagę tego, kto się w sziukach
ćwiczył: we wszystkićm czlowiek sczę-
śliwy znayduie dla siebie przedmioty, u-
mieiące wznieść i osłodzić iego wyobra-
źnią, ożywić wrażenia albo.przyiemnie
umysl iego zaiąć.

O dziwna i nieoszacowana sztuko!
Ileżto smutkówiudręczeń nie usu A03 ode
mnie twemi nadludzkiemi wdzięki! Ja-
kiegoż nie udzieliłaś mey duszy wypo-
godzenia, i iakąż spokoynością umysł
móy nie obdarzyłaś! kiedym iuż stał nad
brzegiem nayczarnieyszey rospaczy; gdy
ciernie żywota zdawały się iuż ostatecznie
swoiemi przebodnąć mnie kolcy; wpływ
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twóy, iako gwiazda dzienna dla pożbawio=
nego madziei żeglarza, tralil we mnie
wzniecić gasnącą odwagę, osłodzić utra=
pienia, a obląkane me zmysły do pewne=
go i spokoynego odprowadzić portu.

Wy zaś panuiący, Prawodawcy,
Rządy! w których ręku niebo sczęście
ludu zwierzyło, z jakąż mocą i żapa-
łem o waszę nie dobiia się opiekę wplyw
sztuk użyteczny i potężny!Jeże w nay=
oświeceńszych wiekach zaslugiwały so-
bie na trwały u'prawodawców szacunek:
ieżeli ich połączenie z religiią, obyczała=
mi i prawami, obeymuiąc zarazem da-
wną cześć bożków, wielkich ludzi i
oyczyżny, ża pożytecznei konieczne o-
sądzone było: ieżeli, mówię, w tym ie-
dynym starożytności narodzie taki hóld
i poszanowanie sztuki sobie iednały; ileż
nie ma bydź dzisiay ważną ich nauka?

Coza wielki przykład wystawia nam
podziśdzień owa Greków celuiąca mą-
drość, która w sztukach czerpała śrzodki
obudzenia umysłu i kształcenia serca. Co
za przedmiot sczęścia dla panuiącego, gdy
widzi rozkrzewione w swym narodzie
bohatyrskie i dobroczynne cnoty: gdy
widzi wpoioną w sercach poddanych mi-
łość i boiaźń Bożą, przywiązanie oyczy-
ste, 'czułość rodzicielską, uleglość syno=
wską, przyiaźń zobopolną, wdzięczność,
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wspaniałość, odwagę, chęć chwały; gdy
spostrzega nakoniec w Kkraiu swoim po-
tęgę, bogactwo i światlo, owe niezatarie
iego berła piętna.

Wy 'także przezacni VWspólbracia,

których nauki wpływać maią na tera-
znieysze i przyszłe pokolenie, do was

zwracam wplyw sztuk dobroczynny.
Swięte obywatela obowiązki, wdzięczność
łaskawemu należna Monarsze, oraz Świa=

tlemu Kuratorowi naszemu , milość chwa=
ły, oyczyzny i bliźnich; słowem wszyst-
ko, wszystko was wzywa, abyście wspie-
rali sztuki użyteczne.

KONIEC.

Złumacz. z Francuz. Michał J. LACHNICKI,

 ąz zna zy — CZCZĄ 

PRAWOZNAWSTWO.

WIZ ©

DO WYDAWCÓW PAMIĘTNIKA MAGNETYCZNEGO

Posvzaw do Pamiętnika WWM Pa-=
nów rękopism ś. p. Tadeusza Czackiego,
który dotąd chowała w sobie chwalebna
acz szkodliwa dla nas skromność Iomi-
nika Witanowskiego. "Ten młodzieniec,
dawniey nauczyciel w szkale kŁuckiey,
domownik i wychowaniec Czackiego,
ściągnął na swoie zdolności opiekuńcze o0-
ko tego męża, i otrzymał do dalszego wy-

ea
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doskonalenia się w cywilnóćm prawie prze-
strogi, które z naywiększą nieśmiałością
raczyl mnie powierzyć. Nie idę tu za
przykładem wielu Polaków, którzy po-
siadaiąc rękopisma sławnych inaszych Pi-
sarzy, nie tylko, że ich nie wydaią na wi-
dok, ale sczupłą wzmianką nie chcą nas
zniemi obeznać. Dotąd pisma Ignacego
Potockiego (a), Kołłątaia(b), T'rembeckie-
go (c), Kanclerza Chreptowicza (d), Go-
aiebskiego (e), Woiewody Chomińskiego (f)
i tylu innych, że żał kończyć ich poczet,
nisczelią w zakątach; kiedy codziennie
drukarnie upowszechniaią niedołężne bła-
hych autorów roboty. Niestety! kto u-
waża stan naszego oświecenia, kto po-
równywa nasze |dobre dziela z cudzo-
ziemskiemi, ten nie może nie westchnąć,
że liczba ostatnich bez porównania iest
większą od pierwszych. Przykłada się
zapewne do tey różnicy duch oboiętno-
ści na sławę narodową, który wygoto-
wane nawet prace, szacunku i pochwa-
ły godne, trzymaląc w swćm fonie, od-
mawia użytkowi oyczystemu. "To wspo-
mnienie zasmuca każdego obywatela.
Mnie zaś iak dotyka , miarkować może-
cie WWM Panowie ze starannego tych
dzieł zagrzebanych wyszukiwania, które-
go przedsięwzięcie posłaniem ninieyszego
pisma okazuię dowodnie.

JaNusz WIRYypN.
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PRZYPISY.
(a) Lubo niektóre pisma Ignacego Poto-

ckiego, są drukowane po różnych dziełach,
wzbudzają Żal iednak, iż dotąd nie złożą
całkowitego wydania. Czemuż Stanisław
Potocki brat rodzony i chwalca Ignacego
zaniedbuie wydadź resztę pism brata, kiedy
iuż materyały do Historyi Literatury Polskiey
zaginieniem swoićm czynią nas troskliwemi o
losy dalszych ? "Tłumaczył Ignacy Potocki Lo-
gikę Kondyliakaiwierszem w pół z prozą sztu-
kę rymotworczą Horacynusza. Należał do dzieła
o ustanowieniu i upadku konstytucyi 3 Maia. Pi-
sał postrzeżenia w dziele o Litewskich i Polskich
prawach Tadeusza Czackiego, oraz odpowiedź na
zapytania towarzystwa przyiaciół nauk, iaki
był wpływ reformacyi przez Marcina Lutra
wprowadzoney do stanu politycznego w Połsce
ido postępku w niey oświecenia narodowego :
o dawnych polskich pieniądzach dla Xiężney
Czartoryskiey J. Z. P.: uwagi nad Kadłubkiem:
dodatki do historyi Naruszewicza: mowy i gło-
sy seymowe: wiele kawałków i pism ulotnych:
nakoniec Operę wierszem o pożarze Pałacu
Rzpltey napisał.

(b) Nie wypisuię tutay dzieł Kołłątaia wy-
szłych na widok, ale zostaiących w rękopi-
smach: naprzód podług Jana Sniadeckiego: Ra-
porta do Kommissyi Edukacyyney o Akade-
mii Krakowskiey: Proiekta różne do ustaw
szkolnych: Rosprawy w zatargach Akademii
ze władzą Biskupią: Myśli o urządzeniu Ży-
dów: Przełożenia za ludem mieyskim i wpię-
ciu dużych rosprawach o początku narodów.
Część pism mnie niewiadomych posiada Joa-

MV. IV, 1816. 206
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chim Kotłątay synowiec pierwszego mieszka=

iący w Galicyi. Podług zaś Bentkowskiego zo-

siawił w ręku JP. Szymańskiego Historyią swo-

ich czasów , Historyą Polską, Historyia Histo-

ryi i ostateczne swoiey woli oświadczenie.

Wiem dobrze, „że się ukrywa w Krzemieńcu

na Wołyniu w xiędze iedney in quarto Prawe

przyrodzone, które nam zapewne wróci Pro-

fessor Antoni Jarkowski przyiaciel i uczeń Hu-

gona Kołłątaja.

(c Niewiadomo iescze dokładnie co pisał

fTrembecki wierszem 1 prozą.. Wiemy z Dmo-

chowskiego, że tlumaczył dwa pierwsze akta

Ifigenii Rassyna; daley z Konarskiego , że 7:0-

fia Potocka dostała po nim skrzynię pełna ie-

go rękopismów. Ta Zofiia Potocka sławna z pię-

kności sławna z pochwał 'Trembeckiego , nie 0-

mieszka bez wątpienia zostać iescze sławną

przez wydanie wszystkich dzieł tego znakomi-

tego poety. -

(d) Kanclerza Chreptowicza rymy i pro-

za, podług Stanisława Potockiego , są kształtnie

napisane; osobliwie Hymn do piękności i wiersz

do Smuglewicza. Przecię synowie iego posla-

daiący zapewne oycowskie prace, milczą o nich

i w tęskney niewiadomości dzierżą nas dotych=-

czas.

(e) Pomiędzy dziełami niewydanemi Go-

debskiego, znayduią się takowe: Szósty Po-

mnik zabaw przyiemnych i pożytecznych; dwie

łub trzy pieśni oryginalnego poematu wieś:wiersz

do płci piękney i inne pomnieysze; niektóre

roby w rodzaiu Dramatycznym: wyiątki

z Delilla; nareszcie zbiór listów i pism roz
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maitychw towarzyskich i potocznych przed-
miotach , których drukowanie zaleca przyiaźni;
ale sam bedąć przyiacielem zeszłego Godebskie-
go Józef Kalesanty Szaniawski, zdaiesię bydź
naywłaciwiey upoważnionym do tego zaięcia się
chlubnego. i

(£) Woiewoda Chomiński zostawił wiele
pism pięknych, znayduią się one w ręku sy=
nowców iego w Pow.Oszmiańskim mieszkaiących.

  |omni a maz - - pOTREE KZ

INSTRUKCYA(e).

DŁA DOMINIKA WYITANOWSKIEGO NAPISANĄ PRZEZ

TADEUSZA CZACKIEGO.

; Ń

Juć Pan Witanowski postępował w na-
ukach iak uczeń. Skończyły się dla nie=
go kursa oznaczone: lecz zaczyna się dla
niego nowa Epoka doskonałen:a siebie sa-
mego, przeźżnaczony iest bowiem na nauczy-
ciela. 'Powięte powolanie wystawuie wa-
żne obowiązki: wszystko co ma wyrzec,
powiano bydź gruniownć. Rzecz, do-
wody, zarzuty, i sposób wykładu ró-
wnie się maią ważyć. Co wyrzeknie,
dowieśdź musi: z otwartością winien
wystawić, co sporowi nie podlega,
w czóćm zachodzi wątpliwość a w czóm

sG >

 

(©) Cały oryginałiwłasnoręcznie pisany iednym póciągiem
pióra bez żadney poprawy w roku 1811 dmia 24 Pa+
gdziernika w Krzemieńcu. Przyp. 9. W: „a

+
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są tylko same domniemania. Uczyć

ma tey części prawa, którą naro-

dy i sczególni ludzie stanowióli. Spra-

wiedliwość ścisła powinna bydź ich za-

sadą; prawda iednak i błędy, potrzeby

i ich pozory, oświecenie albo ciemność

prawodawcy lub ludu, często ie wy”

dały. Prawa rzucą światło na historyą;

historyia wyiaśni prawo. Każdego naro”

du dzieie, opiniie , a nawet pomniki po-

winien rozważyć: w każdćm prawie zą

pomocą krytyki, ma oddzielić text ory-

ginalny od' dodatku, wolą prawodawcy

od woli komentatora. Przelewał się ie-

den kodex w drugi: błąd lub naduży-

cie wladzy odeymowało dawnieyszey

ustawie slowa lub moc znaczenia; zgoła

pamiętać należy: naprzód na to, aby się

uczyć prawa, tak iak było wydane;

powtóre, aby ucząc się prawa cywilne-

go, w każdey Epoce znać także prawo

polityczne tegoż kraiu; pożrzecie, poró-

wnać stan oświecenia wszystkich części

administracyi, ile o nich wiedzieć można

w tym narodzie, i w tym czasie, kiedy
pisano ustawę.

Starożytna Historyia zaczyna się Spra-

wiedliwie od ludu żydowskiego: Są to

naydawnieysze dzieie: o tych xięgach
należy krytycznie sądzić z _dlexan-

drem , Naialisem, Rychardem, Symo-

ńem i Faierem, należy wziąć Mosatsches
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Recht Michaelisa, i iego dzieła ulom-
kowe. Radzę przeczytać oddzielne tra-
ktaty Se/dena, między któremi iest ie-
dno twierdzenie, które krytyki nie wy-
trzyma, że prawo natury iest zawsze zgo-
dne z duchem praw żydowskich. Ra-
dzę czytać dzieło Przideaux, 1 Hlustoire
du peuple Juif Fleurego. «Historyia
azyiatycka, acz pełna baiek, iest posil-
kuiącą Historyią żydowską, i Historyią
świata. Radzę czytać Fistożre par une
socieić de gens des Lettres: radzę czy-
tać przekłady Zemdawesta, świętych
xiąg Indyyskich, i Kodex wydany po
Angielsku i po Francuzku w Paryżu
Code des gerntoux. Egipt iest pierwszą
kolebką praw uporządkowanych. W pa-
miętnikach Akademii Getyngskiey nale-
ży przeczytać ważną rozprawę 0 zrzó-
dłach, z jakich czerpał Dioder Sycyłiy-
ski, pisząc o prawach i zwyczaiach Egip-
skich. Z tey rozprawy póyśdź należy
do Diodora Sycyliyskiego 1 w zreódle
czytać. O Egipcie dobrą kompilacyą zna-
leźć można w Hlistoire Universelle par
desgens desLettres i w Histezredeshom-
mes. W. niektórych cząstkach, acz wię-
cey ciekawych, niż do tego przedmiotu
stosownych, rzuci oko na Cayla a na-
wet J)enona.

Greckie prawa z dzieiami są złączo-
ne. Masz sposobność czytania w origi-
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nale pisarzy Greckich, umieiąc dobrze
ten bogaty i klassyczny ięzyk. VW Ho-
merze znaydziesz obrazy, które cię na=
uczą, iak prawnika, czem był dlugo ród
człowieczy. Historyią Grecką G:z/es czy-
tay. lescze raz odczytay woiaż Anachar=
sysa; a o prawach Greckich są ważne
rozprawy w zbiorze Grevżusa. Nim
©d tego narodu przyydziesz do Rzymian,
radzę przeczytać Buhle Geschichte der.
Philosophie i Maynersa tę część, która
waktuie o wzroście i upadku nauk u
Greków. Weź wtenczas znowu Gogue-
ła Orzgine des arts Lota et sciences:
przekonasz się, iak ten człowiek stał się
dzieiopisem początkowych wynalazków.

Kiedy przystąpisz do Rzymu, czy-
tay Historyią Fórgussona: po iey prze-
czytaniu, czytay Terrassona, potćm
Grawinę de origine juris ciotlis, Schul-
dinga dejurisprudentia ante Justemianea,
czytay Heynekcyusza de antiquitatiQus
juris. Romani. Nie zlęknićy się ogromu
Kodexu Teodozego z notami Gozofreda:
uzbralay się w cierpliwość, a szukaiąc
w nance przyiemności, ezytay Gzobona
Flistoire de ła decadence de £. Eimpi-
re Romaan aż do Justyniiąna: po tey
Epoce znowu go czyiay do końca, to-
jest aż do wzięcia Carogrodu przez Ma-
hometa. Nie powinienem ci przypomi-
mać,że /doziesquiey © upadku Rzymu
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powinien bydź czytany i rozważany.

Przyszedlszy do panowania Justynnana,

-zylay iego Historyią przez Ilnadeviga;

czylay antilritonianum  pizez 4Mioćto-

mana. Czytay Jnsfytucyie, pancekży,

Kodex, Novellae i Edikia. Feynekcy-

usz dobrze zebral sprzeczności. Czytay

-Instytucye Teofila 1 Bazyli.

Prawo Kanoniczne gruntuie sięw czę-

„ści na tych prawach, w części na bre-

wiiach, ballach i Koncyliiach, w wyznaniu

naszćm; na ustawach panuiących w wy-

znaniu protestantów. Co do Katolików,

czytay Ftan-Fspehna z ufnością; Aieeg=

giera i Pehema z niedowierzaniem. 70-

nassin de veleris et novae Feclesiae

disczplina, powinien cię nauczyć, iakie

były odmiany w przedmiocie karności

Kościelney. _ Dwa tomy Beweregda na-

uczą dostatecznie © prawach wschodnie-

go Kościoła.  Boeńmer 0 preteskn-

ckićm prawie. Odmiany różne w Anglii,

Szkocyi, Danii 1 Szwecyi mniey będą”

potrzebne: a w przypadku potrzeby

zawsze ie znaydziesz. Względem Ko--

ściola Greko-Rossyyskiego, urzadzenie

Synodu i.różne rewołucye są w wiel-

kiey części dziełem Teo/ana Prokopo-

«icza, a «Piotr Wielki ie utwierdzil.

W 'Tealogii Fa/kowskiego to tylko prze-

czytay, eo Synod ustanowił: a istotnie

mówiąc, iedna rezolucya o rozwodzie
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nie iest wsparta na prawie Kościelnćm
Greckićm.

Po upadku Rzymu wzniosło się no-
we prawodawstwo.  Zzzulenórog dał
nam prawa Wizygotów i inne: te trze-
ba przeczytać; i zaraz kapitularze Karola
Wielkiego 1 iego następców. Weź edy-
cyą Baluza 1 przeczytay: formuły Mar-
culphaiw części „4godarda. Czytay xię-
gi Feudalnemi zwane, i Historyią Feu-
dalną Boehmera. Odtąd iuż inne prawa,
inne wieki, inne zwyczaie.

Dla Nauczyciela w naszym Kraiu,
Historyia praw, maiących moc obowią-
zuiącą w Niemczech, iest niezmiernie wa-
żna. Czytay Heynekcyusza Flistoriam
juris germanici, i Speculum Suecicum,
1 Speculum Saxonicum. Do początku
XVII wieku zgłębiay Niemieckie pra-
wa: od początku XVII iest albo prawo
Rzymskie czyste, albo umiarkowane;
abyś nie przerwał sobie praw Niemieckich
nauki,krótkoie przebiegnićy, póki nieprzy-
stąpisz do dwóch głównieyszych ustąw
fryderyka II, Kodexn Maryi Teresy,
Józeła II i Franciszka II. 'Te Kodexa
warte są uwagi prawodawcy, Filozofa i
prawnika.

Wiesz dobrze, że dzielila się Europa
na Jus scrzptum 1 na Jus consvełudi-
marzum. NW. czasach barbarzyńskiemi
zwanych wylęgło się Jus consvetudinari-
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zm. Południowey Europy prawo zwy-
czalowe opusczam, bo to z nami zwią-
zku nie ma: została tylko iego pamięć po.
wprowadzeniu Kodexu  HFrancuzkiego,
którego dobrze nauczyłeś się porówny-
waiąc go z prawem Rzymskićm. Za-
cznićy od Anglii. O Konstytucyi rządu i
iego odmianach z Zelolma, MRaynala
Histoire du Parlement i innych dziel
wziąwszy wiadomość; czytay /7u/kinsa
Leges Anglo-saxwonicas, czytay Łeges
Fallicas; nie gardź Braktonem 1 Glain-
wilem, 1 ucz się z pilnością tych praw,
których ogół robi sczęście Anglii, i od-
powiada często przeciwko nayprawdzi-
wszey Teoryi, kiedy o sczególłach spory .
zachodzą. Regiam Maiestatem, tak zwa-
ne Szkockie prawo czytay, to iest nie-
zmiernie ciekawe. Śżiern-hook de vetu-
sło jure Sueonum godzien iest rozwagi.
Następnie Kodexa Szwedzkie zatrudnią
uwagę czytającego: a: kiedy się umysł
wzruszy, że 1660 roku naród Duński sa-
mowładność oddał Królowi; baday się,
czy panuiący użyli legalnego despotyzmu,
i poddani w jakim stopniu spokoyności
i przywiązania do kraiu zostałą.

Kodexa Rossyyskie zaczynaią i koń-
czą się na niewielu xięgach. Prawa Ja-
rosława Ruskazaprawda, Sudebnik Iwa-
na Wasilewicza, Ułożenie Alexego Mi-
chayłowicza, Znstrukcyza Katarzyny IŁ.
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Postanowienie dla Szlacity i miesczan,

Proiekt do Koderu, są to dziela, które

łatwo obeymitesz.

O Litewskich i Polskich prawach,

masz może dzieło. W yydzie Nauka pra-

wa (f).

Mówiłem o prawach Cywilnych.

Kryminalne długo łączyły się z Cywilne-

mi. W wiekach śrzednich długo rozka-

zywała Ustawa Karola V. Poprawa na-

wet przez Maryą Teress$, nie iest godna

tey Monarchini, którą Narody iey berlu

powierzone nazywały matką. Kodexa

kryminalne nowe powinny bydź prze-

czytane. Dziel dobrych Klassycznych

w tey mierze nie bylo. Cząstkowe pra-

widła przechodziły w Kodexa. Nic nie

masz trudnieyszego, iak złączyć troskli-

-wość o bezpieczeństwo każdego z tą po-

licyyną bacznością, iaką władza kraiowa

mieć powinna nad czynnościami każde-

go człowieka. Nie nie iest' trudnieyszego,

jak w kryminalaćm prawie oznaczyć pe-

wną precyzya. Musi bydź czasem w rę-

kuSędziego arbitralność kary, toiest iey

obostrzenie lub zmnieyszenie: o to idzie,

aby, ile bydź może, samo prawo rozka-

kWOR,

(f) Zapewne to dzieło znayduie cię między innemi w ręku

Łukasza Gołębiowskiego, który iest ich posiadaczem.

Przyp. I. W.
”
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zywało, a Urzędnik wykonywał. Czy-
tay pismo o występkach w Pruskiey Mo-
-narchii. Większych występków sprawy
są tam opisane. Ziączonych spraw Cy-

wiłaych i Kryminalnych opisanie iest

w Gayot de Piltawac. Są i poźnieysze,
lecz nie tak obszerne zbiory.

Kodexa handlowe i militarae łatwo

poięte będą.

Tak uzbroiony nauką, weź, czytay

i odczytuy Esprit des łoix Moniesquieu

i Filaugierego, Czytay prócz innych dzieł

Rapporta do Kozwencyć narodowey; po-

znasz teoryią prawodawstwa. W każdym

przypadku zrozumiesz, eo prawo dobre-

go lub złego zrobiło, iak iest iasne lub

ciemne. 'lak wyuczywszy Się, oe

w caley świetney obszćrności naukę pra-

wa. Nie zapominay pisywać rozpraw, a

wszędzie pamiętay, że Litteratura dą to-

bie sposobność iasnego i dobrego rzeczy

poiętych i zrozumianych wyłożenia.
Oto są naprędce dane rady. Udzie-

łam ie: bo widzę JP. Witanowskiego

sposobnym do korzystania z onych t sta-

nia się dobrym Nauczycielem. Bracie!

bądź cierpliwym! ucząc, stosuy się do
polięcia uczniów 1 zawsze doskonał się.

Niech szacunek kraiu będzie nagrodą.

Skromna zasluga odbierze pochwalę, za-

zdrość zniknie. Niedowierzaiąc sobie,
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szącuiąc innych, będąc poslusznym dla
zwierzchności, grzecznym i uprzeymym
dla wszystkich; z cnotą prawdziwą, roz-
sądkiem prawym, umieiętnością grunto-
wną, nabędziesz prawa do sławy i do
jmienia użytecznego kraiowi obywatela.

FRAZA—————
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PAMIĘTNIK MAGNETYCZNY WILENSKI wycho-

dzić będzie i w roku następuiącym 1817. Liczba

numerów, cena, czas wydawania i porządek, iak

w roku teraźnieyszym. Zwiększaiąc usiłowania do

przypodobania się czytelnikóm przez wybór mate-

ryy użytecznych i interesuiących, wydawcy starać

się także będą umiesczać rzeczy potrzebne do wy-

doskonalenia w kraiu znaiomości Gospodarstwa

wieyskiego, oraz tyczące się sztuk pięknych w po-

wszechności. 'Tom drugi ozdobi się nową winietą.

KONTEC TOMU PIERWSZEGO.
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