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Dozwala się drukować pod tym warunkiem, aby po wydru-

kowaniu nie zaczynaląc przedawać, złożone byly w Komitecie

Cenzury exemplarze xiążki tey: ieden dla tegoż Komitetu, dwa

dla Departamentu ministeryum oświecenia , dwa exemplarze dla

TurenaTORsKI1EY publiczney bibliioteki, i ieden dla fuPERATORSKIZY

Akademii nauk. Wilno dnia 24 Stycznia 1817 roku.

W imieniu Komitetu Cenzury.

"G. E. Gropbzcx P, O. Cz. K. Cen.
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Cnzorrzo prosto ż wioski do miasta na
uslugi wzięty, maiący lat około dziewięciu,
rzucony był iakoby kadukiem i godzin
kilka w tym stanie zostawał. Przyzwany
lekarz kazał mu krew puścić mniemaiąc,
że to była tak nazwana ś. F/'ałeniego cho=
roba, lub inna iey podobna. Zdrowie iego
atoli nie polepszało się wcale: ciągłą miał
gorączkę i niezwyczayne serca drganie.
Wtakim stanie magnetyzowalem go przeż
godzinę: doświadczał koleyno ziębienia,
palenia, lekkich wztuszeń ńerwowych;
w końcu usuął snem twardym. Poloży-
łem go na pościeli, aby się lepiey wyspał
i takem go zostawił na wytrawieniu przez
pół godziny. Po upłynieniu tego czasu
otworzył wprzód zamknięte AI
wszelako miały postać obumarłą, iż ta
rzekę, osłupiałą, naymnicyszego nie wy-
daiąc ruchu. Zapytałem czy śpisz? Ode
powiedział » spię «. Dlugoli spać będziesz?
» Godzinę«. Czy mogę się pytać o twoię
chorobę? »Można, tylko niewiele i po-
mału«. Od czego ciebie rzuciło? » Miodu
wiele iadlem». Chyba piłeś? »Nie, pa=

IV.-V. 2827, 1
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toki wiele jadlem «. Cóż patoką ma szko-
dzić? » Żaszkodziła, bo mam pełno roba-
ków w żołądku; te blisko serca ruszać
się zaczęły i od tego mnie rzuciło«. Czy
widzisz te robaki? » Widzę iieraz się krę-
cą«. Czy są cienkie i białe? » Nie, grube,
dlugie i żółtec, WWięc to są glisty? » Juści«,
Jakimby sposobem wypędzić ie zżolądka?
» Jest ziółko, ale nie wiem iegonazwiskac.
Staray się koniecznie, patrz iszukay; chcę
tego dla twoiego dobra: na ten rozkaz »
wzruszył się cały i rzekł po nieiakim cza-
sie? »Senes mnie dawać «. Dam ci Rubar-
barum lub Cytwarowego nasienia? »Nie,
Senes!« Jakim sposobem ipo wiele? » Go-
tować w wodzie, dawać przez dwa dni,
po trzy razy na dzień, toiest: z rana, po
obiedzie iidąc spać, na każdy raz zatrzy
grosze Senesu «c. Więc na dzień za g groszy,
a na dwa dni za 18 gr. Senesu? » Aha«.
Witćm gdy zaczął mocno kaszlać, rze-
kłem: obacz swoie płuca, czy nie ma tam
wrzodów? » Nie; zdrowe są«. Skąd więc
kaszel tak mocny? » Flegmy mam dużo».
Jakbyś sobie zaradzil na ten kaszel? Od-

_ powiedział z wielką trudnością, iakby to
wiele kosztować go miało: »Miętę mnie
dawać«. Jak ipo wiele? Gdy Senes skoń-
czę, gotować miętę iak herbatęi przez
trzy dni pić ią wieczorem spać idąc«. Skąd
pochodzi tak mocne serca twego drganie?
» Robaki blisko niego ruszaią się«c. Czy



widzisz moie wnętrzności? »Widzę «. Jakże
są? »Zdrowe«. A pluca? »Wszy„stko zdro-
we«. Coby mogło nastąpić, żebym cię nie
magnetyzował? -» Umaribym za trzy latac.
Dla czegoż? » Nie wiedzianoby, że na ro-
baki choruię«. A teraz? » Gdrówbędęc.
Kiedyż cię ieszcze magnetyzować? » Nie
ma potrzeby, bo itak zdrów będę«. Ale
ia chcę? »Pozaiutro, byleby nie iutro«
Dlugoż ieszcze spać będziesz? » Pół godzi-
ny «. Czy mogę cię obudzić przed wyy=
ściem pół godziny ? * Możesz*. Jakim spo=
sobem? „, Uderzyć w leweramie*. Mocno,
czy pomalu? „Pomału!!! Konwulsyi mo=
że dostaniesz z niewczesnego obudzenia *.
Nie*. Więcia zaraż cię obudzę? „Jeszcze
trochę poczekać*.«, Potóm pozwolił się obu--
dzić; co też uczyniłem lekkićm ramienia
lewego dotknieniem , natychmiast po-
wstał na nogi, począl przecierać oczy 1
bardzo zmieszany widząc w koło śiebie
kilkadziesiąt osób, które, gdy spał, po-
wchodziły. Pytałem go na jawie na coby
chorował, odpowiedział: „ia nie doktor”.
Czy ma „Spalem.* A Po: coś
gadal? „Ja nic nie gadałem*.

Potóm we dwa dni powtórniem go ma=
gnetyzował; lecz nie spal snem czuwaią-=
cym iedno zwierzęcym, czyli żwyczay=
nym. Po użyciu lekarstw, iakie sobie
przepisał, obficie wychodziły glisty, o któ-
rych nikt ani pomyślal pierwey; kaszel

1% :
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z drganiem serca ustał; a sam do zupeł-
nego zdrowia powrócił. 'Takowe ulecze-
nie wykonało się w Wilnie w domu PP.
Sędziów Kontrymów, roku przeszłego,
w miesiącu Styczniu, w obecności zna-
czney liczby oboiey płci swiadków, z któ-
rych i ci, co Magnetyzmu skutki za rzecz
mieli uroioną, naocznym uczynionego sczę-
śliwie doświadczenią widokiem, naocznie
przekonali się o rzeczywistości podobnych
zjawień w cudownym człowieka utworze.
„4b actu ad posse valet consequentta.

J. E. LACHNICKI.

oo ooo o o oooooojÓ

DZIENNIK MAGNETYCZNY

„ Choroby Pana Jgnacego Bohdanowicza.
t

(Ciąg dalszy Ob. T. 1. str. 340).

 

JAKEM był w Wilnie w miesiącu grudniu

upłynionego roku, znalazłem P. Jgnacego
Bohdanowicza na przemrożenie nóg nieco
chorego. Od bolu w piersiach i boku tu-
dzież ćmiepia się w oczach, czego.doświad-
czał ciągle przed lekami magnetycznemi
mianowicie w zimie, oswobodzony został.
Skarżył się tylko na nierozsądne naygra- -
wanie się i wyszydzanie pewnych osób
z tego, że się magnetyzować dozwolił. Dzi-
"wny zaiste postępek! godny politowania
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więcey niż nagany, i dziwnieyszy ieszcze
z tego względu, że, podług wyznania
chorego, pochodził od osób, ieżeli nie za-
sczyconych , przynaymniey szcycących się
oświecenia światiem. Ale przeydźmy raczey
do rzeczy.

11 Posiedzenie 12 Grudnia wtorek.

O godzinie w pól do szóstey po polu-
dniu rozpocząłem magnetyzowanie, które
trwało ze 20 minut: chory przez cały ten
czas użalał się na zimno nieznośne w pra-
wey ręce, które mu usnąć nie dozwalało;
cale zaś, prócz ręki prawey, ciało mocnemu
uległo paleniu. Spytany czyliby spał, od-
powiedział, że dla zimna w prawey ręce, $
a bardziey iescze dla rozmaitych myśli,
które nakształt obłoków (są iego wyrazy)
przez przod głowy ustawnie się przesu-
wały, usnąć iak należy w żaden sposób
nie może. Kazał sobie wody podadź i tak
się ocucil. y

12 Posiedzenie 14 Grudnia czwartek.

O teyże samey porze magnetyzowałeni.
Cierpiący tym razem nie doświadczał ani
zimna w ręku, ani duszenia, któremu pier-
wey ulegał. Widząc go uśpionym po
kilku chwilach milczenia spytałem: czy
śpisz? Odpowiedział: ,,A zaraz pytać się
4d gawędzić! Proszę mnie zostawić spokoy-
nie; ia sam powiem kiedysię pytać”. Cóż
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mam teraz robić? magnetyzować? „ Za-
pewne, że lepiey iak rozmawiać*. Ma-
gnetyzowałem go więcey 15 minut, przy
końcu których prosił znaleganiem o wodę,
którey gdy się napil, przyszedł do siebie,
niepamiętaiąc swoiego w czasie snu rozma-
wiania. Twierdził, że się nie wydarzyła
mu nigdy taksmaczno i przyiemniezasnąć,

15 Posiedzenie 15 Grudnia piątek.

Wtym dniu usnął po kilku chwilach
ręcznego działania. Zapytany: czy śpisz?

, Odpowiedzial: Coż ztego że śpię, kiedy
nie mogę usnąć iakbym powinien*. Dla
czegoż? *'Tak mam nabitą głowę temi
krzykami, że i teraz spokoynym bydź nie
mogę. Cóż to przeszkadzać ma do usnie-
nia? „Alboż człowiek, który ma zaiętą
glowę »p. rozbóystwem lub nieczystem
_sumnieniem może kiedy spać spokoynie?
tak te wszystkie hałasy sprawuią mi inny
rodzay niespokoyności, która mi usnąć nie
dozwala i odęymuie do mągnetyzowania
się tę ochotę, iaką miałem w początkach.
Staralem się go ile możności uspokoić, ra-
dząc aby dobrey był myśli i nie baczył
na pośmiewiska; zaręczałem go, że to są
ludzie rozumu i czułości pozbawieni, a za-
tćm niegodni uwagi i pamięci. Nie miały
jednak te przełożenia skutku. Na zapyta-
nie,czyliby nie potrzebował ieszcze plastru,
który sobie dąwniey przepisał, odpowie-

A



7

dział: „Piersi i bok zupełnie są zdrowe,
więc plastru nie trzeba, ale mam inną cho-
robę*. Jaką? Sam iescze nie wiem z pe-
wnością, widzę na nię dwa lekarstwa*.
Jakie? „ Ani o chorobie ani o lekarstwach
teraz nie powiem*. Dla czego? Rzeczy nie-
pewnych za pewne nie chcę podawać.
A drugim mógłżebyś radzić? „Sobie iescze
nie mogę, iakżcbym mógl drugim? * Kie-
dyż więc będziesz mógł? „Janym razem
iak tu przyiedziesz, trzeba będzie znowu
mnie magnetyzować; a naylepiey usnę
gdy będę przekonany, że nikt o tćm wie-
dzieć nie będzie: dobrzeby tedy było uczy-
nić to potaiemnie*. Może sobie cóżkol-
wiek na odmrożenie nóg zaradzisz? „Eh,
to samo przeydzie; iednakże można su-
rowych kartofli utrzeć na tarce isoczkiem
tym odwilżać odmrożone części*. Coż to
za skutek sprawi? „Nie będę miał świerzbu
4 kłucia przy goieniu się ranek; ateraz day
mi wody, bo czas wstać", Przecknął się
doznaiącziębienia po całey budowie. Ja zaś
nie mogąc dłużey bawić w Wilnie, do-
kończenie tego do sposobnieyszey odło-
żylem pory. :

J. E. LACHNICKI.



i UWAGI OMAGNETYZMIE

przez Antoniego „PoszmaNA Cesarsko Rossyyskiego

lig Radzcę Stanu, wielu uczonych towarzystw

członka.

(Dokończehie, -Obacz str, 268 Tomu, 190.)

NTEZĄPRZECZONĄ iest prawdą, że bytność
AC ciała zależy iedynie od prawa ie-

go budowy;i że ztego względu każdeciało .
powinno się koniecznie skłądać z części
składowych, odpowiednich przyrodzeniu
iego, według liczby, miary i wagi.

_Teskladowe ząwieraią cząsteczki ognia,
wody czyli gazów ią składaiących i ziem
mniey więcey miałkich, które działaniem
światła uięte, staią się wedługliczby sto-
pniowanią rzeczonego płynu powszechne-
'go, przyczyną ciał wzrostu, ruchu, rośli-
nowania, skupienią, a nawet i życią.

_ Przez niedostatek tey przyczyny, gdy
czynność iey przeszkodzona, albo co gor-
sza, przerwaną iest przyczynąmi zewnę-

 trznemt; natychmiast ciałą znayduią się
w nieporządku siąd pochodzącym, który
doprowadza-one prędzey lub poźniey do
upadku, roztworzenia 1 śmierci.

Dla zapobieżenia temu niszczącemu nie-
porządkowi, mądrze utworzone przyro-

zdenie zatopilo świat powszechny w tym
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przedziwnym plydt: który wypełniaiąc -.
_ próżności stworzenia, przeszkadza wsze|l-
kiey mieszaninie bezkształiney, mogącey
dadź początek nowemu zamętowi rzeczy.

Plyn tak czysty i dobroczynny, ochro-
niciel od nieporządku, owa święta dusza
tak czynna, iest bez żadney wątpliwości
płynem magnetycznym,

Plyn ten wcale nieznany pod wszel-
kiemi względami, zawiera dotychczas sam
w sobie klucz swoiey dziwności, który cały
zdaie się w zadumienie wprawiać. Nie bę-
dę się wspierał na tych wszystkich zdarze-
niach oddzielnych, na tych świadectwach
rozproszonych, które nam daią osoby głę-

_ boką wiadomością znakomite o przymio-
cie imocy dzielney magnetyzmu. Odwołuię
się do wyroku samego przyrodzenia; ono,
*oczyszczaląc nam oczy od wszelkiego zma-
mienią zdolne iest przekonać, azali nazy-
waiąc płyn magnetyczny ochronicielem od
nieporządku, nie moglibyśmy nazwać ma-
gnetyzmu badaczem taynikówsercaludz-
kiego, wiernym tumaczemiego wielkich
taiemnic, wskrzesicielem władz umysło-
wych idaćhownych, pochłoniętych przez
zmysłowość, i źrzódłem niewyczerpanćm
świateł, o których większa część ludzi ni.
gdy ani pomyślała. ,

Uczyniwszy objaśnienia potrzebne do
tablicy 2 tyczącey się wplywu sily rozsze-
rzaiącey i skupiżiącey na władze umyslo-
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we i duchowne czlowieka, przystąpiiny
do obeznania się należytego ztablicą 33 wy-
stawuiącą działanie rzeczonych sił na kró-
lestwo roślinneikopalne, zastrzegaląc sa-
bie ostateczne pomówienie o prawdziwych
zasadach rozmaitych działań ręcznych, tu-
dzież ośrzodkach fizycznych, których.za-
żywać można w SaGazch okolicznościach
dla działania z większą siłą i pewnością,
sczególniey ną osoby przeciwstawiące też
same siły oddzialy wania na działanie ma-
gnetyzulącego.

$. 65.

Każdy magnetyzuiący chcąc działać
z należytą rzeczy wiadomością, powinien
koniecznie poznać prawdziwe pierwiastki
sianowiące stan zdrowia lub choroby czło-
wieka. Z tego względu powiem o tćm tyle,
ile się to zgadzać będzie z celem przedsię-
wziętym, w przekonaniu, żeieżeli magne-
tyzuiący nie staniesię przeto biegłymleka-
rzem, przynaymniey nie uchybi głównym
zasadóm nauki lekarskiey, i będzie mógł.
sądzić z dokładnością nie tylko 0 stanie
zdrowia albo choroby osoby magnetyzo-
waney czyliswoiego przedmiotu, ale nadto
o śrzodkach nayzbawiennieyszych doiego
uzdrowienia potrzebnych. Fa wstępna zna-
iomość postawi go w sposobności uczynie-
nia prawdziwego wyboru śrzodków fizy-
cznych, stosownych do okoliczności, aby
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mógł działać na osobę cierpiącą z większą
mocą, skutecznością, bezpieczeństwem 1
pożytkiem. Zapatruiąc się na przyrodzenie
z należytą uwagą, przekonać się łatwo mo-
żemy, że bytnośćiego zależy od działania
i oddziaływania pierwiastku czynnego, ob-
darzonego władzą drażnienia,ipierwiastku
biernego posiadaiącego przymiot drażliwo-
ści. Takowemi pierwiastkami iest. pier-
wiastek światłai pierwiastek węglika. Każ-
dy znich objawia swe zdolności przez 7
stopni, które w nayściśleyszćm znaczeniu
są tylko umiarkowaniami (modification)
ich wypływu. Czytelnik powziął tuż tego
wyobrażenie przez tablicęI,wystawuiącą
działaniei oddziaływanie siły rozszerzaiącey
i skupiaiącey. Lecz aby go łatwiey oswoić
z umiarkowaniami „każdego stopnia, wy-
kreśliłem one poniżey, dodaiąctylko, że
pierwiastek czynny, czyli światła, działa
od śrzodka do obwodu; a pierwiastek bier-
ny od obwodu do śrzodka. Pierwszy sta-
nowi działanie, drugi oddziaływanie. Pier-
wszy, dążąc do kształcenia wszystkiego :
idzie stosunkiem zstępuiącym; drugi zaś
do ksztalcenia się przestrzega stosunku
wstępuiącego. Oto iest porządek powsze-
chny, wedle którego wszystko to, co się
znayduie w ogromie stworzenia, utrzymuie
się, iemu tylko będąc winne swą bytność.
Przeydźm y teraz z cąlą uwagą do rozbioru
następuiącey tablicy.
|



12

TABLICA TRZECIA.
     
 

Stosunek pierwiastku czynnegoczyli świa-
ua i pierwiastku biernego czyli węglika.
 

 

Pierwiastku czyn-| Sto- sto- |Pierwiastku bier-
nego dążenie iest:jpień.|. pień.jnego dążenie iest:  
 

|pocJawać się wszel

 

 

utwa- . :wszystko We l ł kiemu stworze-rzać , niu.

swszystko zacho: wszelkiemu zacho-
wać , wańiu ,

wszystko kształ. wszelkiemu ukształ
cić, ceniu,
 

 

wszystkiemu  da- bytności wszyst
wać bytność kiega,

ć wszystko ź żpostawić y. zmiarkowaniww poziomie wła-   ściwym.

od
HL

S
D
I
A

wszystkiego ,
  

dadź porządek
wszystkiemu 1 EZ

ZC
JE
SK
CJ
EE

porządkowi wszy-
stkiego ,
 

zjścić wszystko.   |>|
 
uiszczeniu wszyst»
kiego.
 ROZA EMANIMAL BK OCZOM ODA     
NIE

"UR ZMTNAZIAENEIAGZZYCY

Takim więc sposobem współbytność
_ pierwiastku czynnego i biernego wspólnie
czyni bytność rzeczy, według prawa ich
budowy, przez nadanie wszystkiemu ru-
chu i sprawowaniem. |

a.) W metallach e/efćryczności.
b.) W: roślinach roś/inowania.
c.) W ciałach ożywionych życia

źwierzęcego.

8
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Chcąc się przekonać o rzeczywistości
tego twierdzenia, możemy to uczynić a
mianowicie z metallami; albowiem odey-
muiąc im pierwiastek węglika, a dodaiąc
na iego mieysce pierwiastek światla, stra-
cą zdolność elektryczności i zamienią się
w ciała odosobniaiące. |

"Takimże sposobem możemy zamienić
szkło w przewodnik elektryczny, doda-
wszy mu tylko węglika. "loż samo pra-
widło pózostaie nam do uważania w kró-
lestwie roślimnóm. Wziąwszy bowiem
kwiat z dętąłodygą wypełniaiąc ią węgli-
kiem, wstawmy do butelki wypelnioney
wodorodem, a będziemy mogli przecho-
wać go przez rok cały, dla tego, że wę-
gliki stanowi zasadę iego bytności. Co się
tycze królestwa źwierzęcego, sprawdzono,
że we wszystkich ciałach płyn uerwowy
iest organem pierwiastku czynnego, a krew
zawieraląc w sobie węglik, organem pier-
wiastku biernego. Dla tey iedynie przy-
czyny zmnieyszenie pierwszego, a powię-
kszenie drugiego, staią się bez wątpienia po-
staciami niszczącemi ciało źwierzęce, po-
nieważ węglik dąży zawsze do zagęszcze-
nia a pierwiastek światła do rozrzedzenią
czyli ulotnienia.

$. 65.

Powyższe wyłożenie sprawdza, żegdzie
tylko węglik znayduie się zgęszczony, cią-

(
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da stalą się przewodnikami elektryczności
przez działanie pierwiastku światła; tam
żaś gdzie węglik iest rozrzedzohy, "ciała
staią się złemi przewodnikami. Prawdzi=
wa różnica między metallami a ipnemzi cia-
łami, zależy tylko w rzeczy samey na zgę-
szczeniu węglika zawartego w pierwszych.
Wyciągaiąc wnioski sprawdzone z tego
wszystkiego wypada;

a.) że pierwiastek czyńny powsze-
chny iest pierwiastkiem światla, i

b.) że pierwiastek bierny. powsże=
chnyiest pierwiastek węglika.

c.) Że wnętrzność jakiegokolwiek
bądź ciała, nie iest nigdy doskonalszą, iak
kiedywęglik w oney zawarty przeięty iest
pierwiastkiem światła;

d.) że wedle porządku przyrodzo=
ńego, pierwiastek światła powinien się
skupiać wewnątrz a rozszerzać się ze= -
wnątrż; na odwrot zaś pierwiastek węgli-
ka rozszerzać się wnętrznie a skupiać ze=
wnętrznie.

e.) Że następnie stan doskonałego
cial dowi zależy na tćm, aby pierwiaż
stek światla skupiał się wewnętrznie a
rozszerzał się żewnętrznie; a pierwiastek
węglika aby się ulotniał wewnętrznie a
skupiał się zewnętrznie.

f.) Żetym porządkiem przyrodzenia
pierwiastek światla staie się skupionym
przez węglik, aby zanadto prędko nie
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mógł się ulotnić; a węglik ulotniony przez
pierwiastek światla, aby się nadto nie na-
gromadzał. "Tak nakoniec mądre przyro-
dzenie wprawuie te dwie ostateczności
w niezmienną i wzaiemną czynność ie-
dney na drugą, dla zachowania powsze-
chnego rzeczy porządku. |

Ale że sprawdzoną iest rzeczą, iż te
dwa pierwiastki nie mogą działać bez po-
śrzednika, wypada ztąd, że ciała stalą się
lżeyszemi albo cięższemi wedle przewagt
iednego nad drugićm; a zatem

g.) że przez zmianę pośrzeduika
przymiot ciała koniecznie zmienić się musi,
toiest ciało lekkie stanie się ciężkićm, a
ciężkie lekkićm. Dla. zapewnienia się
o tey niewzruszoney prawdzie , weztmiey—
my dwie kule równey śrzednicy, iednę
drewnianą, drugą ołowianą. Napełniwszy
naczynie wodą i kladąc wnie obie, kuła
ołowiana póydzie natychmiast na dno a
drewniana pływać będzie. Lecz zmie-
niaiąc pośrzednika i kładąc do wody nieco
wyciągu miałkiego węglika , uyrzymy
kulę drewnianą na dnie a olowianą na
wierzchu.

06:

Ścisły postrzegacz tu zważy, iż według
zmiany sił w pośrzedniku, przenikaią one
iciała w nim znayduiące się, i że według
tego prawidła nieodzownego , powiany:
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koniecznie sprawić także przemiany wzglę=
dne do istoty przenikania onych. Rozbie=
raląc to zjawienie ściśley, widzimy, że
w kuli drewnianey tako w ciele lekkićm
rozszerzenie iest na powierzchni, a pocią-
ganie we śrzodku; w kuli zaś olowianey,
jako wciele cieżkićm rozszerzenie we
śrzodku, a pociąganie na powierzchni; a
zatóm zmieniony pośrzednik wyciągiem
mialkim węglika, ciągnie za sobą konie-
czną przemianę ciał zawartych w pośrze=
dniku. Sprawdzona zatóm iest rzecz, że
w przyrodzeniu nie znayduiemy innego
pierwiastku czynnego albo miarkuiącego
nad pierwiastek światła, ani innego pier-
wiastku biernego czyli miarkuiącego się,
nad pierwiastek węglika, które to pier-
wiastki nie mogą bydź połączone w dzia-
łanie i oddziaływanie, iedno za pośrzed-
nictwem pierwiastku cieplika. Każde kró-
lestwo atoli ma swóy pierwiastek prze-
magaiący, czyly panuiący, albowiem
gdzie panuie węglik, tam się zaczyna kró-
lesiwo kruszcowe , gdzie cieplik k£ró/e-
stwo zwierzęce, a gdzie pierwiastek swia*
tla królestwo rosłinne.

$. 67.

- Z tego wszystkiego łatwo iest wyrozu-
mieć, że w całćm przyrodzeniu iedność,
czyli ciała proste w scislóm znaczeniu by-
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tności mieć nie mogą. Wszystko iest zlo=
żone niewyymuiąc swiatla nawet. Mógł-
bymtę prawdę dotykalaemi stwierdzić
przykładami, gdyby mi cel tego pisma
dozwalał. Powiem tylko, że promienie
slońca, dyament, metalle iinneciała, które
mamy: za proste, mogą bydź rozebrane.
Uyrzymy tę prawdę zupełnie wyłusczoną
i dowiedzioną w rzeczonym Uifadzie
przyrodzenia, ieżeli OPATRZNOŚĆ dozwoli
mi wystawić go nawidok powszechny dla
ludzkości dobra. Każdy chemik lub fizyk,
któryby chciał zaprzeczyć podobieństwu
tego, raczy się przekonać, że bytność wszel=
kiego ciala zależy nieodzownie

a) od liczby,
b) od miary, 1
c) gd. wagi części skladowych.

| ponieważ rzecz tak się ma, bytność
wszelka ciala iest warunkową, więc u=
chyliwszy warunek, każde ciało rozebrać
się daie. Rozpusczenie szkła wystawia
nam przykład dotykalny. Albowiem wie:
dząc, że szkło składa się z potażu i krze-
mionki, dosyć iest dodadź do szkła potażu
istopić, aby osadzić krzemiońkę i szkło
rozebrać. Znaiąc zaś że metalle iako ika=
mienie są złożone z pierwiastków swiatla,
ciepla i węglika, czyliż nie byłby ten sam.
srzodek, przez który możnaby ie rozebrać,
dodaiąc iednego z tych pierwiastków, dla
fozerwania wonych stosunku i przeż to po=

IV, V. 1817, ą
x

sx
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stawienia siebiew możności rozbioru?Dosyć
o tem mówilem,dodam tylko, że pierwia-
stek swiatla oznaczony sprawuie swietność,
cieplik ciągłość, a węglik ciężar w metał-
lach. Lecz ponieważ głównym celem na-
Szym iest człowiek, a w nim cieplik panuie;
ważna więc iest zwrócić całą naszę uwagę
na ten pierwiastek, abyśmy rozciągnęli
przez to naszę znaiomość w'magnetyzmie,
będącym dla nas większćy wagi przed-
miotem. Zeby znaleźć w przyrodzeniu
prawdziwą miarę cieplika przypadaiącąi
stosowną do każdego zwierzęcia w ogół-
ności, trzeba nam zwrócić się do ostate-
czności ciepła i zimna w przyrodzeniu.

5. 68.

W przekonaniu, że te ostateczności do-
chodzą aż do 56 stopniów, nie możemy
więcey wątpić, ażeby temperatura przy-
rodzona, stosowna do zwierzęcia , stąd
wypadaiąca,nie miała bydź od 28 stopniów.
Człowiek w stanie doskonałego zdrowia,
zatwierdza nam tę prawdę. Gdyż byleby
cokolwiek był chorym, cieplomierz trzy-
many w rękuiego „przez kilka minut pod-
wyższy się albo zniży,wedlug przyczyny
choroby.

5. 69.

„Każdy magnetyzuiący doświadczony,
powinien zawsze:wprzód zażyć tego śrzod-

ę

Że
ę Ry 3
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ka, nim przystąpi do magnetyzowania, aby
się upewnił o zarodzie i przyczynie cho-
roby,oraz zadecydował zdokładnością czy-
li chorobaiest steniczna czy asteniczna. Ale
że nayważnieysza rzecz dla magnetyzu-
iącego wiedzieć bez ochyby, iakie części
ciała szczególniey są dotknięte w jednym
łub drugim przypadku; będziemy starać się
tyle w tey rzeczy objaśnić, ile się to zga-
dzać będzie z zalożonym celem. Z tego
względu znaiomość dokładna działania
pierwiastku światła wedle stopniów iego
objawiania się staie się dła nas konieczną
i nieuchronną. Podług tego , iak nam przy-
rodzenie okazuie, swiatlo w swóm dziala-
nia odśrzodkowóm zstępuiąc iest:

„ Ę = 3
w pierwszym słopniu ww naywiększćm
swoićm rozszerzeniu przyczyną sprawuiącą
czyli pierwiastkiem kolorów;

w. drugim sprężystości; ,w czwartym smaku; :
w irzecim zapachu; w piątym czucia.

Oddziaływanie węglika dośrzodkowe
wstępuiące staie się:

w pierwszym stopniu przed= wczwartym przedmiotem sprę-
miotem czucia - Żystości czyli przyczyną płyn-

w drugim przedmiotem smaku' ności; a s
czyli słoności w piątym przedmiotem kolo-

w.lrzecim przedmiotem zapa: _ rów Czyli materyi światła.
chu czyli siarczystości

Obeymuiąc dobrze ten stósunek. dzia-
łania i oddziaływania tych dwóch pierwia-

> 9%
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_ stków, nie możemy odmówić wiary na-
szey, że sprawienie i płody kolorów, sprę-
żystości, zapachu, smaku i czucia "zależą
jedynie na działaniu i oddziaływaniu rze-
Satire pierwiastków, wedle stopniów
w jakkich się znaydują. Dodaymy do tego:
a) że węglik, iakośmy widzieli, iest zasadą
drażliwości we wszystkich ciałach zwie=
rzęcych i ludzkich; b) że działanie pier-
wiastku światla na węglik iesi przyczyną
bytności Życia źwierzęcego; c) a zatćm, że
zdrowie przebywające między pierwiast-
kiem drażniącym i drażliwym zawisłoie-
dynie od dokładnego stosunku dzialaniai
oddziaływania tych dwóch pierwiastków.

$. 70.

Doświadczenie nam okazuie, że przy-
czyna naywiększey słabości ciała iest za-
zwyczay nadto wielkie nagromadzenie się
węglika, które przewyższa dzialanie pier-
wiastku światlai sprawuie nieuchronnie
słabość stosowną doiego przewagi. Wpo-
dobnych zdarzeniach magnetyzuiący mógł-
by zażyć do natarcia rąk swoich nalewki
pierwiastku światla, dla sprawienia tóm
gwaltownieyszego skutku na węglik, a

_ przez to wskrzesić przytlumioną zdoliość
drażliwości tym ostatnim pierwiastkiem.

Rozważaiąciakiekolwiek iestestwo,dostrze-
żemy widocznie, żeiest obdarzone pewnym
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wątkiem drażliwym, który iest powoli ni--
szczony przez pierwiastek drażniący.

$. 71.

Otoż iest w nayściśleyszćm znaczeniu
okres Życia mniey więcey dlugiego, każ-
dego ożywionego ksieni; a to, co nazy-
wamy w językupospolitym wiekiem ie-
stestwa, niczćm ianćm nie iest, tylko od-

ległością, w ciągu którey pierwiastek draż-
niący spożywa wątek drażliwy. Natóm za-
leży także łos naszey śmiertelności, gdyż
niemogąc bez końca powiększać wątku
drażliwego, śmierć staie się rychley czy
poźniey nieuchronną, iako zależąca iedy-
nie od spożycia całkowitego drażliwości
przez pierwiastek drażniący, albo na od-
wrot. Ponieważ zaś scikoo drażliwym
wczłowieku iest węglik, a pierwiastkiem
drażniącym pierwiastek światła;; dziele się
więc, że pierwszy stanowi kwas łoiowy
we krwi (który za oley życia ludzkiego
uważaćmeżemy); drugi zaś, toiest, limfa,
sprawuiąc swą lotnością wilgoć pierwo-
tną, tworzy płyn nerwowy (Który nazwać
plomieniem możemy). Tak więc płyn ner-
wowy działaiąc na pierwiastek Światła sta-
nowisiłę pobudzaiącą życia człowieczego.

$. 72.
Działanie powietrza wiele ma tu wply-

wu; gdyż część onego połknięta przez od-
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dychanie, działa bezpośrzednie na kwas
łoiowy, sprawuie ciepło, a ulatniaiąc część
iego, zamienia w jstotę mydlastą, albo
w limfę: tym sposobem nieustannie przy-
czynia drażnienie i drażliwość, czyli mó-
wiąc lepiey, dostarcza zatem oleiu i
plomienią na utrzymanie. życia ludzkiego.
Nauczeni poprzedniczo , że śmierć przyro-
dzona, może bydź tylko sprawioną1)przea
nadmiar części lotnych; albo 2) przez nad-
miar części zsiadlych; powianiśmy się prze-

konać, że w rzeczy samey dwa są tylko.
rodzaie chorób, za któremi nadchodzi ozna-
ka słabości, tako organu śmierci. Fa praw-
da zatwierdzona doświadczeniami pewne-
mi, slusznie nam wnosić każe, że śmierć,któ-
„rey objawienia się dwoiaką przypuszczamy
przyczynę , możetylkodwiema śrzodkami
skutecznemi w swey usilności objawienia
się bydź zatrzymaną. Te śrzodki powinny
koniecznie mieć własność wzmacnialącą,
aby zdołaly ustanowić równowagę. mię-
dzy działaniem pierwiastku światlai od-
dzialywaniem węglika; albowiem przy-
wrócenie zdrowia nadwerężonegolakąkol-
wiek chorobą, zależy wyłączniei iedynie
«od prawdziwey równowagi w działaniu
i oddziaływaniu tych pierwiastków zacho-

" dzącey. Znaląc tedy podwóyną przyczynę.
objawiania się śmierci przyrodzoney i po-
dwóynyśrzodek zatrzymaniago, wiele nam
zależy na poznaniu także części ciala, czyli
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postaci w których objawialą się. rozmaite

umiarkowania chorób (czyli zarodu śmierci)
w jednymi drugim przypadku.

$- 75.
Widzieliśmyiuż wyżey, że każda sila

w swóćm obiawianiu się powinna przeyśdź
przez 7 stopniów, nim dóydzie dokonania
działania] swoiego. Postrzegamy tąkże, że
sila w czynności iest
w stopniu 1. odśrzodkowączyli rozsze-

rzalącą;
: 2, dośrzodkową czyli ściąga

iącą ;.
3. odpychaiącą,
4. krążącą,
5. roztworzalącą:
6. porządkuiącą
7. ksztalcącą,

Pozostaie nam tylko dodadź, że każde
z tych umiarkowań sily, powinno konie-
cznie objawiać się w postaci odnośney, za-
wariey w cićle ludzkićm. Z tego względu
mamy uważać:

1.) że posiacią siły odśrzodkowey lub
rozszerzaiącey, toiest wktórey ona dziala,
iest MOZE;

2.) Że postacią siły dośrzodkowey czyli
ściągalącey iest żółć;

5.) Że postacią siły odpyckaiącey iest
serce;

4.) Żepostaciąsiły krążącey są pluca;
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5.) Że postacią sily roztwarzaiącey iest
wątroba ;

6.) że postacią siły porządkowey są zer-
ki; oraz :

17. Żepostacią sily kształcącey iest ś/e-
dziona.

6. 74.

Wyprowadzaiąc wnioski ztych prawd
twierdzonych przyrodzeniem,  iesteśmy
także w stanie dowieśdź, że każda z tych
postaci ciała , winna iest doskonałość swey
bytneści iedynie tylko doskonałości sily
tam przebywaiącey; i na odwrot, że postaci,

* tracą ze swey doskonałości, iak skoro sily
tam przebywalące tracą na niey. Możemy
się o tćm przekonać zdoświadczenia, gdyż
pewną iest rzeczą:

1.) że niedoskonałość sily rozszerzaią-
cey sprawuie rozmaite choroby mozgu;

2.) że niedosk onałość siły ściągaiącey iest,
przyczyną chorób żółciowych;

3.) że niedoskonalość siły odpychaią=
cey daie bole serca,

4.) że niedoskonałość siły krążącey
sprawuie choroby płucne;

-_ 5.) że niedoskonałość sily: roztworzaią=
cey iesi przyczyną. chorób wątroby,

6.) żę niedoskonałość siły porządkuią-
ccy sprawuie bole nerek;

7.) że niedoskonałość siły kształcącey
icst przyczyną osłabienia ciała całego.
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$. 75.

Otoż iest rzecz niezbicie sprawdzona
przez uczonych starożytności i niektórych
ze spólczesnych, którzy dalecy od ubiega-
nia się za domniemaniami, wspieraią swe
zasady na doświadczeniu wieków, zgo-
dnóm z dokładnemi prawdami układu
przyrodzenia; oraz szczerze odpowiadałą-
cóm iedynemu ich celowi, debru ludz-
kości. Aby się zaś przekonać, ile magne-
tyzm wplywać może na wykazanie wszel-
kich korzyści z tych zdarzeń nieodzo-
wanych, przeydźmy stan snu czuwaiącego,
w jego rozmaitych stopniach, a nie będzie-
my inógli odmówić zupełnego zaufania.

$. 76.

Nim iednak póydziemy dosnu czuwa-
łącego, zatrzymaymy się chwilę nad ukła-
dem magnetyzmu, zawartym w dziele '
Pana KLvcmN, które zyskało pochwały
naszych uczonych izwróciło na siebie uwa-
gę dostoynych osób. Rys onego iest nastę-
puiący (1):

1.) że wedlug nayslawnieyszych anato-
mistów rozróżniamy wfizyologii dwa gló-
wne układy w ogóle nerwów, a mianowi-
cie: a.) układ nerwowy mozgowy; 1 b.)
układ gangliów czyli węzłów lub gruzłów
nerwowych. i |
m0 TRAWYA EZ.

(1) Coup-d'oeil surleimagnetieme animal. S$. Petersbourg 1816
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2.) Że te dwa układy są we wzajemnym
stosunkuprzez pośrzedniczy nazwany ner-
wem sympatycznym;

5.) że układ mozgowy biorący począ-
tek w mozgu, miany jest za organ bezpo-
śrzedni zmysłów .F woli;

4.) że przez iego działanie odbieramy
wrażenie przedmiotów zewnętrznychi że
z kolei oddzialywamy na nie;

5.) że ten uklad, równie iak zmysłyi
organa zewnętrzne poruszeń dobrowol-
nych, podzielony iest na dwie równe ga-
ięzie, które się rozchodzą z jak naywięk-
szą dókladnością i porządkiem;

6.) że uklad gangliów czyli gruzłów
odnosi się: do czynności roślinnych organi-
zmu źwierzęcego, iakiemi są: trawienie,
wyrzuty, przyswoienia i t. d.;

7.) że szereg węzłów pódstaty nerwo-.
wey, połączonych „między sobą nerwami
gladkiemi, mieści się zkażdey strony ko-
Ści grzbietowey , która przesyła po wszyst=
kich częściach ciała takowe odnogi złożone
z węzłów i nerwów, tworzących rodzay
obwodu, we śrzodku którego znayduie się
szczególny zbiór: węzłów i nerwów gład-
kich, nazwany śkanką słoneczną.

8) Że przewaga iego działania w ukła-
dzie gangliów, tak jest podobną do praw-
dy, ż6 ge. nazywaią mozgiem żołlądko=

OR
9) Że układ gangliówniezachowuie
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ksztaltnego porządku w swych rozgalę-
zieniach, tylko idzie iedynie za położe-
niem _nieksztalinóm organów dzialania ro-
ślimnego organizmu, toiest wnętrzności
i naczyń,

10) Że układ pośrzedniczy składasię
z nerwów gładkich czyk bez węzłów, które
z jedney strony wychodzą z układu mo-
zgowego 1 dzieląsię wgalęzie ku układowi
gangliów, z dragiey strohy wychodzązu-
kladu. gangliów i dzielą się w gałęzie ku
spać mozgowemu.

1) Że oprócz postaci zewnętrzney i
zoo części, le trzy uklady. odzna-
czalą się nadto każdy szczególnieyszemi i
osobnemi różnicami, 7p. nerwy układu
mozgowego są bielszeitwardsze niż układu
gangliów, które są miękkie, prawie ga-
laretowate, szaro żoltawe lub czerwo-
nawe: węzły zaś składaią się z podstaty
nerwowey, szaroczerwonawey, miekształ-
iney wewnątrz, nieskończenie. miękkiey,
a w którey znayduie się wiele naczyń i
nieco nerwów w poprzek przechodzących.

12) Że układ mozgowy nakoniec oto-
czony iest tkanką zaskórną, czego nie do-
staie. układowi gangliów. |

13) Że układ pośrzedniczy iest bez
węzłów ico do twardości i koleru ma
część własności obu ukladów, tak, że po-'
winniśmy go uważać i z tego względu
iako przeyście dwóch głównych da
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jednego w drugi; tworzyon nakształt mo-
stu między organami czucia i woli z je-
dney strony a czynnością roślinną z dru-

SV" z
$ 77:

Łącząc do tego rysu nauki uczonego
KLvGeNa, wykład którym dał wyżey,
tyczący się zdarzeń zatwierdzonych przy-
rodzeniem , że każde umiarkowanie sily
dzialaiącey powinno koniecznie objawiać.
się w postaci odnośney czyli względney,
zawartey wciele ludzkićm, więcey ieszcze
objaśnimy się co do prawdziw ego działania
magnetyzmu. (Gdyż znaiąc dobrze postaci,
w których każde umiarkowaniesily wzglę-
dney objawia się, widząc nadto,że rozma-
ie rozgałęzienia nerwów są wstanie prze-
noszenią natężeń woli magnetyzuiącego
ża pomocą plynu magnetycznego iako dzia-
łacza, na plyn nerwowy 1ako bierny, tam
gdzie DRORRSE zażąda; powinniśmy
przystać:

1) że cel maguetyzmu (uleczenie cho-
rych)iest niezaprzeczony, ponieważ w wię-
kszeyliczbie przypadków był dosięgnięty.

2) Że niedoskonałość, w jakiey się znay-
dował dotychczas, powinna bydź przypi-
sana przyczynie, że granice bezwzględne '
sztuki niebyły oznaczone z dokładnością.

3) Żeo swą niedoskonałość,
nie iest iednakże nieporządnym zbiorem
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zdarzeń odosobnionych: lecz, iako widzi-
my, przyjął na się postać układu, ieśli
niezupelnie -odpowiadaiącego układowi
przyrodzenia, to przynaymniey zgodnego
z prawdami fizyologicznemi, oraz daiącego
nam dostrzegać nici łączącey akotobocE
zjawienia między sobą.

4) Że wiadomości wyięte z mnóstwa
zdarzeń i z tego co przydaie domniemanie,
zadosyć dostarczają wątku, aby one uło-
żyć w układ; oraz, że ztego względu po-
winniśmy zawsze mieć przytomne w umy-
śle naszym niewzruszone prawdy prze-
pisane od przyrodzenia:

a.) że okolo przyczyny pierwotney
sprawuiącey wszystkie rzeczy, rozciąga
się plyn powszechny, iako organ sily iey
zachowawczey, która mapelnia powie-
trzokrąg: nazywano go dawniey © usmie-
ięlmości leurgiczney w świątyni eleuzyy-
skiey, duchem przyrodzenia, także: '5pi-
rilus universalis mundi, który według
naszych uczonych nie może bydź iedno pły-
nem bez ciężkości, a który oprócz tylko
samego nazwania, wcale ieszcze nie iest
oznaczony. i

b.) Żeczłowiek przedstawuiąc świat
malutki ( microcosmus) ma także ma oko-
ło powietrzokrag sobie właściwy, którego
doskonałość zależy od wplywu nieprze-
rwanego płynu powszechnego.

c.)że powietrzokrąg czlowieka zdro-



30

wego bardzo się różni od powietrzokręgu
człowieka chorego; i |

d.) że powietrzókrąg człowieka cho-
rego odpycha wpływ zbawienny plynu
powszechnego a przyswaia plyn odpowie=
dni swey istocie;

e.) że dla tey ważney przyczyny,
wiele nam zależy na poznaniu z gruniu
sztuki przemienienia plynu zarażonego
w powietrzokręgu chorego na powietrzo-
krąg doskonały;

f) że plyn magnetyczny zbliżaiąc
się co do swego przyrodzeniadoplynu po=
wszechnego,iest z wielkićm podobieństwem
do prawdy, przyczyną uleczenia chorych;

g) że działania ręczne, szczególniey
zaś nacierania, bardziey zdaią się należeć
do elektryczności iak do magnetyzmu,przy-
czynialią się tyłko do rozsypania zarażo-
nego powiętrzokręgu a przez to czynią
wchód wolny wpływowi magnetycznego
plynu wychodzącego z magnetyzuiącego,
i nadaią iemu bieg prędszy dla tem ry=
chleyszego wcisnienia się w cialo cierpią*
NOBO ZD |

h.) Ze powietrzokrąg magnetyzowa=
nego , będąc tak oczyszczony, zawiera
więcey płynu powszechnego, sprawuie
przez śwe żetknięcie się z plynem nerwo-
wym wilgoć pierwotną , która koi swóm
przyrodzeniem wzmacniaiącóm mózg do-
tknięty magnetyżowanego, sposobi go na-
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przód do snu zwierzęcego , a ptzytlumia-
iąc powoli wszelką zmysłowość, przyspo=
sabia go stopniami do snu czuwaiącego.

i.) Że nerwy mozgowe przewodniki
pierwiastku drażniącego (światla) zawie-
raią, iako mędrcy psy dobrze wyło-
żyli iiako wielki układ przyrodzenia oka=
zuie nam widocznie, rozmaite organa sily
duchownćy i rozliczne sprężyny, których
używa dusza, podczas swych działań bez-
pośrzednich na organizacyą czlowieka.

-__k.) Że przeciwnie ganglie są prze-
wodnikami pierwiasiku drażliwego (wę-
glika) zawieraią zaś orgańa isprężyny od-
działywania. 'Tak więc pierwiastek świa-
tla. dziąlaniem przez. swe przewodniki
nerwy mozgowe apierwiastek węglika od-
działywaniem przez swe przewodniki gan-
glie; sprawuią wspólnie dziwną władzę
czułości i wrażenia; ale nieuczucia, umy-
slu i rozumu, które są obiawieniem wladz
zupelnie duchownych przez działanie bez-
posrzednie duszy.

l.) Że nerwy sympatyczne iako po-
srzednicze między dwiema układami rze-
czonemi, są przewodnikami cieplika i przy-
bliżaią się zupełnie do iego przyrodzenia,
cząstkując zarazem z własności iednegoi
drugiego; dążą zaś do polączenia bez przer-
wy, aby ustanowić działanie *ioddziały-
wanie rzeczonych pierwiastków'itak u-
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twierdzić bytność życia ludzkiego, od tego
iedynie zależącą.

Podiug tych prawd ustanowionychi
dobrze obiętych, możemy widzieć iasno,
że: 1) dzialanie stosunkowe pierwiastku

„ drażniącego (światła) daie, żetak powiem,
liczbę; a) oddziaływanie stosunkowe pier-
wiastku drażliwego (węglika) miarę: 3)
stosunek istotny pierwiasiku posrzedni-
czego (cieplika) wagę bytności doskona-
łego zdrowia, które wówczas powinno
się objawiać koniecznie: 4j przez równość
krążenia krwie i eteru czyli plynu nerwo-
wego sprawionego działaniem rzeczonych
trzech pierwiastków we trzech ukladach
nerwów; 5) przez wyrobienia względne iie-
dnoksztaltne; 6) przez zgodę harmoniczną
czynności wszystkich si i przez władze
pobudzaiące, iako plynu nerwowego dla
sprawienia zobopolnego drażliwościi płynu
organicznego (limfy) it. d. 7) przeż uży-
wanie zupelnie wolne i niewymuszone
wszystkich części skladaiących ciało lu-
dzkie, a przez nie wszystkich swych władz
i sil przyrodzonych. Wszystko to dowo=
dzi nam niezaprzeczenie, że plyn magne=
tyczny przenikaiący wskroś wszelkie ciała
zsiądle, zawarty iest w onych podstacie.
Ze przez siłę i działanie tego płynu cząstki
przywiązują się wzaiemnie w naymniey-
szych odległościachi że spaiaią się kiedy są
zetknięte. Ze przezeń ciala elektryczne
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dzialają w większych odległościach, dla
przyciągania lub odpychania ciałek pobli-
skich; "oraz że przez ten sposób także
Św ati wypływa,-odbiia się, łamieiogrze-
wa ciała; nakoniec że przez natężeniewoli
czlowieka, wszystkie iego czucia są po-
budzone a czlonki iego poruszone przez
drżenie tego płynu, który się rozchodzi
od organów zównętrznych przez włókna
zsiadłe nerwów,do mozgu, a potćóm z mo=
zgu do muszk ułów.

Pomimo te wszystkie odkrycia „glę-
bokie, któreśmy winni staranióm nieu-
irudzonymi i wielkiemu światiufilozotów,
lekarzy 1 hizyków slawnych, chociaż nie
imożemy jeszcze ustanowić ukladu budo-
waiezego, za pomocą kiórego moglibyśmy
ustalić i oznaczyć prawa bezwzględne, rze-
czywiste, odnośne i mieyscowe dzialania
tego płynu powszechnego; możeniy iednak
winszawać sobie, żeśmy się iuż bardzo
zbliżyli i rokować, że sczęśliwie dości-
gniemy tak chwalebnego celu , bylebyśmy
się oddali z większą i czystszą gorliwością,
a z mnieyszćm uprzedzeniem, badanióm,
które z tego względu starożytni czynili.
Śmiertelni! pomniymy , żeśmy wszyscy
dzieci iednego i wspólnego Ovca, składa-
iący w nayścisleyszćm znaczeniu iedno ple-
mie człowiecze! Bądźmy mniey uptzedzeni
o „Sobie, nie „poniżaymy starożytnych cza+
sów rozmaicie oddalonych od kolebki

NV. i817. S-
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świata! Strzeżmy się upadlaiącey pychy
przebaczania. głupstwu starożytnych 1 nie-
widzenia w nich iedno samey niewiado-
mości 1 ciemnoty ! Staraymy się przekonać
raczey, że niewiadomość musi bydź w nas
samych, ponieważ starożytnych tak mało
a do tego ieszcze tak zle znamy. Bądźmy
surowsi względem nas samych, przewi-
duymy, że szacunek własny oszukuie Das;
albowiem mniemamy, żeśmy na wierz-
chołku tey długiey drabiny, którey ledwo
kilka początkowych dotknęliśmy szcze-
błów. Nie mieymy zuchwałości sądzić,
że nikt przed nami nie wstępował na nię;
pamiętaymy raczey na tę wielką prawdę,
że czas który niszczy śmiertelnych, zagła-
dza także przechoże ich ślady; że to co
jest teraz i co w przyszłości będzie, mogło
także bydź w przeszłości.

Dla pożytku przyiaciół prawdy załączę
dostrzeżenie,oposzęępiestarozylnychw ma-
gnełyzmie. Dostrzeżenietakowe dowiedzie
nam niezbicie, że mimo pyszne z naszych
światel przechwalanie się, iesteśmy Radi:
szczęście w porównaniu oyców naszych
dziecmi tylko wyrodnemi. "Tu przekonamy
się oczywiście, że swietne i zadziwiaiące
zjawienia zdziałane za dni naszych, byt
miały w starożytności; że ieżeli pokry-
wamy ie wyszydzeniem, nicinnego w grun-
cie przez to nie dowodzimy, tylko, że
obelgi za rozumowe chcemy podadź do-
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wody. Nie byłożby rozsądnićy poślubić
sprawę tych, którzy nam daią nowe wyo-
brażenia, mogące bydź pożyteczne; roze-
brać ie ściśle, oraz ułatwić przyzwycza-
ienie się do nich a przez toie upowszechaić
unas? Pocóż ślepo uzbraiać się przeciwko
rzeczy, niezglębiwszy iey wprzódy, a przez
to narażać się, ażeby potomaość, ów sę-
dzia nieskazitelny, zadała oczywiste klam-
stwo wydanym przez nas wyrokóm? Nie
iestże to wystawiać ołtarz grubey cie-
mumocie, ażeby nazawsze wypisać się na
nim ze skłonnością, którąśmy dla nićy
mieli?

Czytalem w Pamiętniku magnetycznym
wileńskim N. 1. karta 77 opisanie chlopca
należącego do Pana Czarkowskiego na-
zwiskiem ANTrośko, który ma nadzwy-
czaynie leczyć. Poymuiąc dobrze źrzódło
przyrodzone , skąd. mu ta umielętność i
ta dzielność pochodzi,winienem wyznać,
że nie przechodzi zgoła granic możności i
rzeczywistości zjawień iuż znanych i ty-
le razy powtórzonych w przyrodzeniu.
Jego dzielność uderzaiąca dowodzi tylko,
że co działo się w nayodlegleyszey. sta-
rożytności to się dzieie i teraz. Kilka
przykładów rzecz tę lepiey wyświeci.
PyvRnvus Król Macedoński i Epiru, posia-
dał, iako nayslawnieysi dzieiopisowieza-
pewaniaią, władzę uśmierzania kolek , bo-
leści, i leczenia śledziony; a to kładąc cho-| zk
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rych nagrzbieciei wodząc czas nieiaki wiel-
kim palcem prawey nogi po częściach ciała
zbolatych. JoAcHiM CAMERARIVS zapewnia,
że w bardzo siarem tlumaczeniu J/zady,
czytał wiersz /łomera, który takowąż
wiasność przypisuie takiemuż palcowi
AcHiLLEsA. Wiersz ten niewyrozumiały
dla większey części Scho/iastów: był po-
tóm przez nich wymazany. /mperalor
WESPAZYAN , zaięty w Alexandryi przyy-
mowaniem hołdu od Xiążąt podległych
Państwu,uleczył chromego , który się zbli-
żył do iego trybunału, prosząc o iaskę do-
tknienia wielkim palcem nogi, mówiąc:
restiturumcerus, szdignatur cal-
ce conitzngere. Wszyscy dzieiopisowie
świadczą o tóćm zdarzeniu i o dzielności,
którą miał VWesrPazYyAN leczenia bolu ner-
wów, słabych wzroków i nóg zeschłych
it.d. W śrzodku ostatniego wieku od-
znaczył się ieden czlowiek w Anglii za-
dziwiaiącemi leczeniami, co sprawiał sa-
móm dotknięciem, tak właśnie iak teraz
chłop RerNscke w Niemczech. Xzążę Bu-
CKINGHAM, który nie był łatwowierny, wy-
znal publicznie, że nie czuł więcey bola
w łopatce, który mu dokuczał oddawna,
skoro go ten człowiek dotknął się. Odtąd
nazywano ostatniego DOTYKAIĄCYM. Wielu
ze sławnych uczonych zaswiadczaią o pra-
wdziwości skutków, które on miał spra-
wować. Urodzony w Zfradstwie Ffa-

x
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żerfordzkićm w Jrlandyi nazywał się Z/a-
lenty GREATRACK. Pan DrssarzEaux, dał
nam ważne bardzo szczególyo tym nad-
zwyczaynyim czlowieku, które przytoczę
w moićm dostrzeżeniu, iako wylaśniaiące
zjawienia przyrodzone. Móglbym przy-
wiedźś tysiąc podobnych przykładów na
dowiedzenie, że leczenia chłopca ANrośkAa
z tegoż samego pochodzą źrzódia,bylebyśmy
choć trochę byli sprawiedliwymi w jch.
rozbieraniu 1 bylebyśmy nie chcieli naśla-
dować barbarzyńskich F/ezu mieszkań-
ców, którzy tak mówili: »ieśli kto mię-
»dzy nami chce się odznaczyć, lub nową
» wynaleźć umiciętność, niechay będzie
» wygnany, niech gdzie indziey niesie swą
» wyższość i swole światła.« Bądźmy więc
sprawiedliwi ispokoyni z tego względu;
przekonaymy siebie, że uniesienie się po-
rywcze widzi zazwyczay iednę tylko
stronę przedmiotu swieżo odkrytego, druga
staie się dla niego ciemną, i do wyświe-
cenia trudną.

(Dostrzeżenie nastąpi iako ciąg dalszy).
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PEEP RTEWOZCZENOOORZECH

URZĘDOWA WIADOMOŚĆ O ANTOŚKU.

(Pismo nadesłane do umieszczenia przez JW.

Cywilnego grodzieńskiego Gubernatora $£a-

nisława Ursina Niemcewicza.)

Z owopv opisania „/nżośka (którego Re-
dakcya przyłącza portret) w Nr. 1. Pamię-
tnika magnetycznego wileńskiego i poda-
nych poźniey uwag do pamiętnika war-
szawskiego w Nr. 25, oraz przedrukowa-
nia onych w gazecie korrespondenta war=
szawskiego w Nr. gi. roku przeszłego;
cywilny grodzieński, Gubernator dostrze-
gaiąc, że okoliczność ta nie mało zaymuie
ciekawość powszechną, postanowil przez
pamiętnik magnetyczny następuiące otym
osobliwszym lekarzu ogłosić drukiem scze-
góły.

Roku 1816 sierpnia 19 dnia RząD GRo-
DZIENSKI GUBERNSKI po doniesieniu sobie,
iż „Antośko GoLEc poddany W. Czarkow-
skiego, w dobrach iego dziedzicznych De-
rewa,w powiecie nowogródzkim mieszka-
iący , wieku lat 17, zaymuie się leczeniem
ludzi,wysłał tam kommissyią złożoną zPod-
komorzegonowogródzkiego Jarkiewicza,
urzędnika zdrowia Inspektora Radcę kol-
legialnego Michelsona, oraz nowogródz-
kiego ziemskiego Kommissarza i kawalera
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Berga, na zrobienie w tem dziele śledz-
twa 1 wywiedzenia się, czy pod takowym
pozoren: nie są osnowane prolekta zysku
iczy nieukrywa się iaka w tamtych siro-
nach osoba na leczeniu chorób znaiąca się?
która to śledztwo gdy rozpoczęla i ukoń-
„czyła na mieyscu, następuiące onego głó-
wnieysze wypadki w krótkości ogłaszaią
się: 1, po nayściśleyszćm śledzeniu kom-
missyia nikogo nie znalazła , ktoby taiemnie
pomagał Anżośkowi, niemaiącemu zgoła ża-
dney nauki do leczenia i przepisywania
lekarstw chorym. 2, Kommissyla dała
zdanie, ażeby zobowiązać W. Jana Czar-
kowskiego rewersem, iżby nie pozwalał
poddanemu swemu Anżośkow:i, leczyć cho-
rych, którego równie iak i WW. Czyżat
Suchockiego obwieścić, że kommissyla śle-
dząca wchodząc w rozpoznanie tego dzie-
Ta nie znalazła w nićm śladów naymniey-
szey interesowności, tak co do ich osób, iako
i do samego „Aniośka GoLca, któremu ie-
dnak zabronić postanowila pod iakimko|l-
wiek bądź pozorem leczenia; gdyż prawa
Jkraiowe bez zdania poprzedniczego exa-
minu Ww UNIWERSYTECIE WILENSKIM lub
innym, praktykować nie dozwalaią. 3,
Oświadczył „nżośko iż ani na chorobach,
ani na roślinach nie zna się: leczy zaś chorych
wpatrywaniem się w oczy itwarz, a wtedy
instynktem wie iakiego potrzeba zażyć le-
karstwa. Wielu chorych odprawiaikaże
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im poźniey przyieżdżać, mówiąc, że albo
teraż dla nich lekarstw nie ma, albo że do
nich instynktu nieczuie. 4, Zioła których
używał wówczas Antośko do leczenia
swych pacyentów, rozpatrzone przez wy=
znaczonego na to od kommissyi Aptekarza
nowogródzkiego Kracewicza, nie zostaly
znalezione szkodliwemi. 5, Kommissyia
daie zdanie, że działania Antośka nie są
ani skutkiem cudu, ani umieiętności,. lecz
samóm tylko ślepóm pokładaniem w niin
wiary: którą iakim sposobem „Antośko
pozyskał, odkryć tego niemożna; to tylko
niezawodna, że taki osobliwyy lekarz, daie
powód do rozmaitych wniosków , szcze-
gólmiey między ludźmi prostymi, 4 do li-
cznego zgromądzania się z dalekich stron
więcey iak 'zblizkich w powiat nowo-
gródzki do folwarku W. Czarkowskiego
Derewy, w którego tylko obwodzie dwóch
mil bierze „Antoszek ludzi w kuracyą.
Oto są głównieysze wypadki wyznaczoney
kommissyi, które ogłaszając cywilnygro-
dzieński Gubernator, obwieszcza razem, iż
podaiącym prośby o dozwolenieleczenia
się u Antośka, po zapadłóm postanowieniu
w RZĄDZIE GUBERNSKIM, W żaden sposób
zadosyć uczynić nie może, pokładaiącym
zaś tak wielką ufność w tym lekarzu, zo-
stale wolna droga udawania się do wyż-
szych władz o pozwolenie. 1847 roku dnia
7 stycznia w Grodnie,
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a m zp ECCE.   

GO ka MEZA ŚRO OSZE NE  0,

Wstęp do tey części Pamiętnika , która ma trak-

tować o gospodarstwie wieyskióm. Rzecz

w języku francuzkim napisana przez Prof.

SAUNDERSA, a przełożona na polski przez

Konstantego Zaleskiego.

Ze łatwiey iest nierównie podbiiać na»
rody, niż obalać przesądy, iest to prawda
stwierdzona wiekamiidzieiamiwszystkich
narodów.

Nieraz iedno tylko zwycięztwo stano-
wiło los państwa, nieraz obalało dynastyą
w nim panuiącą. Lecz ileżto razy trzeba
wznawiać walkę, aby odnieść zwycięz-
two nad iednym tylko przesądem, aby
przekonać ludzi o ich własnych i nay-
droższych pożytkach. Nawet,gdyiuż wszel-
kie wybiegi są bezskuteczne, gdyruż ża-
dnego zarzutu: uczynić nie mogą, gdy ich
oczy iuż prawdę uyrzaly, „SdI nakoniec
moralnie są zmuszeni uczuć moc przeko-
nania: ileż to boiaźni, ile siabości, ile wy-
krętów w jchduszy powstaie, końcem od-
dalenia kresu, w którym muszą zacząć
działać sposobem stosownym do nowo na-
bytego światła.

rzeczy samey panowanie niewia-
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domości liczne utrzymuią podpory. Jako
Polip wszystkiego się ona w koło siebie
czepia,aby mogła zapewnić sobie trwałość.
Tracąc iednę z tych podpór trzyma się
mocno drugich, któreiey pozostaią. Nik-
czemne nałogi, przesądy, zabobony, wy-
biegi, wylęgglew ciemnóm ley lonie wska-
zuią sposoby ugruntowania iey władzy.

Gdyby celem życia naszego, byłotylko
zostawać w stanie gausności, nie Trozvynatąc

w nas żadney władzy duszy i umysłu;
gdyby niewiadomośći przesądy zapewnia-
ly!istotnie ludzióm większą część tego szczę-
ścia, którego mogą używać; gdyby świa-
tlo i wolne ćwiczenie rozumu, przyczy-
niały się tylko: do wzniecenia niezgody i
popełniania zbrodni, 'miemoglibyśmy na-
tenczas wahać się w wyborze, między Ży-
ciem burzliwóm i występnóm, a życiem
uśpionćm i nieczynnćm.

Ale doświadczenie wszystkich narodów
przyświadcza, że stan nieczynny i nieoświe-
cony, nie iest stanem przyrodzonym czło-
wieka, że taki stan niezapewnia musczę-
ścia, że wstosowności do niego działać, iest
to nieiako czynić siebie wygnańcem z przy-
bytku szczęścia towarzyskiego i oddawać
się bez żadney obrony nałup tysiącaudrę-
czeń i niespokoyności.

Doświadczenie przekonywa także, iż
rozwiianie się przymiotów serca i umysłu,
zwraca człowieka do prawdziwego prze-
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znaczenia; że człowiek z przyrodzenia uni-
ka nie tylko złych skutków ze stanu nie-
czynnego pochodzących, ale owszem dą-
ży do szczęścia i ćwiczeń rozumu i cno-
ty. :

Szacowny autor dziela, Myśli oró-
znychprzedmiotach dobrapublicznego( 1),
taką daie odpowiedź stronnikóm nieoświe-
cenia pospólstwa. „ Oni (powiada) rozu-
„mielą, żeim więcey lud iest nieoświecony,
„tym łatwiey daiesię naklaniać do posłu-
„szeństwa. Robią sobie z nieoświecenia,
3„falszywy obraz, wystawuiąc duszę nie-
„, OŚwieconego, nakształt „ niezapisaney ta-
„blicy. Lecz ta tablica równie iesi zapeł-
„niona u nieoświeconego , lak u tego któ-
„Ty umie pisać i rachować. Lud ciemny
;, ma swolę encyklopedyą, swój skład wia-
„ry, 1 swoie mniemaniaróżnego gatunku,
„zrównąż wkorzenione mocą, lak u czło-
„wieka oświeconego. Cała różnica zależy
„natóćm, żecałkiem nieoświecony, latwiey
„trochę. wierzy w rzeczy dziwaczne, niż
»maiey nieoświecony. Skądwynika, że
„calkiem nieoświecony , łatwiey się da
„ Uuwieśdź niż ten który może powiązać kil-
„ka wyobrażeń. *

 Szkocya daie nam pamiętny przykład
pewności tych dwóchzasad, toiest:

1. Że nieoświecenie i przesądy z niego
AAAA

(1) BowsrzrrEN, Pensćes sur divers objets du bien publi.
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wynikaiące, oddalaią czlowieka od stanu
przyrodzonego a zatómiod szczęścia.

2. Że insirukcyai wolne ćwiczenie ro-
zumu, zbliżaią dotego stanu, który przy-
rodzenie człowiekowiprzeznacza, a przeto
zbliżalą go do cnoty i szczęścia.

Kiedy się proiekt wznosił w obu na-
rodach, połączenia pod iednę dynastyą
AngliiiSzkocyi, wielu Szkotów idących
za własnemi namiętnościami i widokami o-
sobistemi, z zapałem przepowiadało całko-
wity upadek swoiey oyczyzny. Wedlug
nich „sto półączenie miało przeciągnąć do
Anglii' wszystkie bogactwa,iskończyć na
uczynieniuSzkocyilennością swoiey rywal.

| ki. Fewoga była powszechna w klassie mo-
_żnychi bogatych właścicielów. Posiadacze
wladzy bez granic utwierdzóney na ogól-
nćm nieoświeceniu i przesądach kraiowych,
nienawidzieli połączenia, które oczywiście
dążylo do podania ręki klassie nayli-

, cznieyszey i naypotężnieyszey. Naczelnik
klanu (pokolenia) nie znał daney woli iak
swoię własną. Nadto wyniesiony, abygo
wymówki iego hołdowników dochodziły,
nadto możny aby go usiłowania slabego
rządu lękać miały, patrzał sachem okiem,
jak la oyczyzna, którą niby kochal, szar-
pana była przez niezgodę, możnowładztwo,
bunty, woynę domową i spustoszenie.
We wszystkich narodach, gdzie wła-

dza cywilna nie ma sil dostatecznych do
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uśmierzenia nieporządkówidawania opie=
ki przemysłowi, ludność koniecznie tra-
cić musi. -

Szkocya smutne lego zrobiła na sobie
doświadczenie. ludność iey nagle się
zmnieyszala. Warstaty były bez Somiedj
ników, pola opuszczone. Nieprzy:stępne gó-
ry służyły razem za schronienie uciśnio-
nym, i za iaskinie dla wichrzycielów poko-
iu. Wszystko nakoniec groziło rozwiąza-
niem zupelućm wszystkich towarzyskich
stosunków w oyczyźnie Fingala. Rząd był
bez obyczaiów, a lud bezświatla. >+

Nakoniec zręczna polityka Elżbiety kró-
lowey augielskiey odniosla tryumf uad
wszystkiemi zawadamiidoprowadzila do
połączenia obu narodów (2).

Od tey siawney epoki zaczyna się wla-
ściwie mówiąc cywibzacya Szkocyi. Na-
próżno niechętni liczaie powtarzanemi usi-
łowaniami, chcieli wywrócić nowy po-
rządek rzeczy. Rząd Angielski wyższy
w silachi oświeceniu, nie przestawał wply-
wu swoiego rozciągać.

Nie dla tego żeby w całey Szkocyi nie
znaydowało się ludzi oswieconych, prze-
ciwnie miala ona ich dosyć, bo w czasie
nieszczęścia publicznego wszędzie się oni
ukazują; ale sila moralna kraiu dosyćslaba
ieszcze byla , dla pokonania w nim siły
pn

2) Roku 1707.
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przesądów. Jednak pomimo słabość nay-
wyższey władzy, niektóre oswiecone u-
mysły, uderzone nieszczęsciem własney
oyczyzny, przeniknęły zrzódło wszystkich
iey cierpień. WVniesiono sławny akt do
parlamenta Szkockiego. Było to ostatnie
iego urządzenie (5) stanowiące szk oły ele- ,
mentarne do uczenia dzieci pospólstwa,i
oswiecania ich w obowiązkach religiynych
pod dozorem duchownych, z naznacze-
niem funduszu na„zaplatę nauczycieli.

A tak zbytek nieszczęść wynikaiących
z nieoswiecenia sprawił nakoniec to wiel-
kie dobrodzieystwo, którego wypadki pod
prawami opiekuńczemi, urządzającemiten
tak przemyslny i pracowity narod, dzisiay
są tak uderzaiące.

Połączenie dopełniło miary dobra za-
mierzonego przez autorów tego aktu edu-

kacyynego,awladza cywilna czuwała nad
scistemiego wykonaniem. Wlożyła obo-
wiązek konieczny na duchowieństwo, czu-
wania po wszystkich wsiach zestalą pieczo-
lowitością, nad postępami dzieci w oswie-
caniu się ich w obowiązkach religiynych
i moralnych.

Ta szczęśliwa odmiana w sposobie edu-
kacyi wkrótce sprawiła naypięknieysze
skutki. Niezmierna liczba żebraków, która.
żyła bez praw, Religii i moralności, a która

 

 

(5) Roku 1696.
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zarażala kray cały, nikła stopniami; anar-
chiia ustała, ufność wzaiemna umocniła
się, przemysł zastąpił mieysce kręcielstwa,
handel się powiększył. Co wszystko do-
prowadzilo Szkocyą do tego wysokiego
stopnia cywilizacył, która dziś przewyższa
wszystkie niemal Europeyskie narody.

„Posluchaymy co niespracowany autor,
maiąc rzecz o stanie porównanym trzech
połączonych królestw wielkiey Brytanii,
mówi w dziele pod tytułem: Zraktać ob0-
gaciwach, potędze z zrzódłach państwa
Mlelkiey Brytanii. (4)

» Jeśli (powiada) chcemy zastanowić
się nad staaem obyczaiów we trzech kró-
lestwach, ciekawą równie iak interessu-
iącą iest rzeczą rozważyć różnice, które
między niemi zachodzą , względnie do
niższey kląssy ludu.

» W Anglii wiele iest nieoswiecenia, ito
nieoswiecenie wiele przyczyniąsię do ze-
psucia obyczaiów. Jednak mąssa ludu ma
charakter naturalney dobroci iłatwo sobą
powodować się daie.

» WSzkocyi znpelnieinaczey się dzieie,
pospólstwo niezmiernie przywiązane jestdo
swych obowiązków religiynych. Wszyscy
uczą się czytać, pisać, rachować, w szko-
łachParafialnych. Pospolicie są oszczędni,

NN

_ ($) Pan Coręusovn, w dziele wydanóm w Londynie roku 1814
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pracowici i dobrych obyczałów, chociaż
także maią swoie wady. A

» Konieczny obowiązek na Duchowień-
stwo włożony starannego czuwania nad
postępami dzieci w oswiecaniu się w po-
winnościach religiynychi moralnych, wiele
się przyczynił do dania ludowi wieyskie-
mu pierwszeństwa nad wszystkiemi pra-
wie kraiami Europy. Skutki systematu
oswiecenia, którego się tam trzymaią, do-
wodzą możności dostąpienia równie po-
myślnych wypadków w dwoch innych
królestwach, uży wająctychżesamych spo-
sobów. Z

» Nieszczęściem Jrłandya, którey zie-
mia bardzo ies. urodzayna, co do stanu
obyczajów klassy pracowitey, przedsta-
wia nam obraz prawdziwie oplakany.

»Lubo Duchowieństwo religii panuią-
cey iest liczae, i ma obowiązek oswieca-
nia lndu w powinnościach religiynych,
skutek jednakże moralności ludzi wiey-
skich okazuie się prawie żaden.

» Jrlandczykowie chociaż podlegli przy-
stępom wsciekłości, która ich czasem do
wielkich przyprowadza zbrodni, w grun-
„cie lednak są dobrego przyrodzenia,isklon=
ni do przyięcia dobrych wrażeń. Nale-
zaloby wyrwać ich z tego okropnego
iuieoswiecenia, które im odeymuie spo-
soby doyścia do użyteczności dobrego
byłu I SZCZĘŚCIA.

4
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» Wyspa iest pnie) od innych
państw- połączonyc , a iednak iey mie-
szkańcy żyią w nędzy.« *

Cóż więcey dodadź można do tego pro=
stego i mocnego wykładu rzeczy; dla prze-
konania oszkodliwym „wpływie nicoświe-
cenia na pomyślnośći szczęście państwa;
i wzaiemnie o blogich skutkach oświecenia.

Jasność tego wszystkiego iest oczywista
i zdolna zapewne będzie zastanowić czy
telników uwagę nad tćm co wykładamy.
W rzeczy samey początkowa nauka,

dla ubogiego iest prawdziwćm bogactwem.
Wieśniak umieiący czytać,pisaćirachować,
ma wyższość niewyrachowaną nad tym,
który nic nie umiejagdy takowe oświecenie
w kłassie pracowitey iest powsżechne, massa
dostatków powiększa się w postępie maią-
cym rozmaite zbawienne skutki :5).

Sklonności moralne inalogi człowieka
w wielorakim z sobą są związku. Czyn-
ność zaprowadzaiąca porządek w wyo-
brażeniach; sposobi do porządku w postę:
pkach. Rozwaga ie ustala, a przez nię
rozsądek i pamięć, dwa nayużywańsze
w społecznćm życiu przymioty nabieraią

 

(5) Gdyby nasi Włościańie umtieli cźytad: pisać, i tachować,
czyżby nie byli wolni od kręcielstw żydowskich, którzyu
nas po wszystkich wioskach znayduiąc się, psuią klassę pra»
cowitą ,| ią do nayopłakańszego stanu.
Sami Ży zi, czyż nie daią nami przykładu tego todzaiu
oswiecenia, czyż nie użnieią Nł: aż do naybiedniey--
szego czytać , pisać i rachować? Któż oprócz nich uttży:
mnie handel kraiowy?

W. EL 1617. > 4
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wzmocnienia. Nauka Religii i moralności
„wlewana w umysł1 serca dzieci, wten-
czas kiedy się oswaiaią z poznawaniem
liter; karnośći przyzwoite szkołom pra-
widła, sposobią ie do tych powinności
których wykonanie rękoymią iest towa-
rzyskiego porządku a razem iszczęścia
poddaiących się iemu osób poiedynczych.
Tym sposobem wychowani ludzie, nie-
zylko są więcey przenikliwi, więcey zdolni
do obięcia i zastosowania pożytecznych
wyobrażeń, więcey gospodarni i praco--
wici, od tych, co zostają pogrążeni w nie-
wiadomości; ale nadto większe w nich
okazuie się pomiarkowanie, cierpliwość,
rostropność i sprawiedliwość. Wszystkie
wewnątrz familiy zachodzące stosunki,
więcey maią przyiemności i mocy; zna-
czenie rodziców wyraźnieysze i trwalsze;
chwile wytchnienia nie przedstawuiątych
nieprzyzwoitości, iakiesię między nieoświe-
conymi zdarzaią; związki sąsiedzkie z wię-
kszemi utrzymuią się względami, a inte-
resa odbywaią się z większą sluszno ścią.

Dla zjednania większego podług życze-
nia, u czytelników naszych przekonania,
wracamy się ieszcze do przykładów.

Szkocya,którey klimat iest ostry, zie-
mia nieurodzayna, zima długa; Szkocya,
która dawniey sprowadzała zboże i i mąkę
z Anglii, w dowód polepszeniaklassy rol-
niczey , posyła dzisiay na targi Londyń-

l
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skie cale znakomitą ilość zboża. Wyra-
chowano, że od lat 6o ziemne urodzale
pomnożyły się we trole.

Tenże sam autor, który nam tych przy-
kładów dostarcza, wywodzi, że w Anglii
produkta przeznaczone do konsumpcyi
czlowieka potroiły się prawie w tymże
samym przeciągu czasu: co, maiąc wzgląd na
bogactwa, przenikliwość i przemysł wiel-
kich właściciełów i dzierżawców, Angiel-
skich, daie Szkocyin iezmierną przewagę.

Jednakże wpływ dobroczynny rządu
wolnego równym iest tak dla iednego iako
i dla drugiego kraiu; prawa handlowe dla
obu są też same, znalomość narzędzi wy-
doskonalonych iednostayna. w obu pro-
wincyach. 'Teoryczna nauka rolnictwa
równie znana w Angliiiak w Szkocyi. Codo
łauwości kommunikacyy wewnętrznych,
co do dróg i kanałów, co do żyzności zie-
mi i łagodności klimatu, nakoniec co do
massy kapitałów cyrkuluiących, Angliia ma
zupełną przewagę. Jakąż więc może mieć
przyczynę to szczególne zjawienie ekono-
mmiczne? Oto iużeśmy dali rozwiązanie
tego zagadnienia. Widzieliśmy, że ta przy-
czyna iest czysto moralną. Powiemy tu
tylko, że w żadnym kraiu Europeyskim
(wyjąwszy. część Szwaycar i Holandyą)
nauka początkowanie iest tak ulatwiona
i tak powszechna, iak w Szkocyi, i że ża-
dney nie masz inney okolicy gdzieby lud

4%
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wieyski był tak porządny, tak pracowity
i tyle godzien uważenia przez swoie dobre
obyczaie iak tam.

Nie trzeba więc sądzić, że iuż nic nie
można zrobić dla pomyślności rolnictwa,
gdyśmy uzyskali dobre prawa, poczynili
zakłady które upowszechniaią teorye, wy--
doskonalili narzędzia, uprościli sposoby,
wzbudzili emulacyą o pierwszeństwo, wy-
sypali na przemysł rolniczy znaczne ka-
pitaly. Bynaymniey wszystko to nie spra-
wi skutku iakiego Szkocya przykład nam
stawi.Wszystko to miałó mieysce w Anglii

* iwszystko to nie wystarczyło. Uprawa roli
w każdym kraiu zawsze zostawać będzie
wrękuklasy naylicznieyszey; a jeżeli ta
klassa iest nieoświecona, rożwięzla, nie-
dbała, nieprzenikliwa i leniwa; rolnictwo
poważane i zachęcane nawet od rządu,
zawsze naiednym będzie stopniu; albo bar-
dzo małe uczyni postępy. Angliia daie
nam tego przyklad.

Obaczmy czyli podiinnemi kaka
nie potrafimy odkryćdobroczynnego wply-
wu oświecenia na obyczaie mieszkańców
Szkocyi. z
We wszystkich kraiach naywiększa

liczba zbrodni popelnia się przez klassę
ludu naymniey oświeconą. Można więc
wnosić z uwag poprzedzających, że An-
gliia więcey nam okaże przekonanych o
zbrodnią niż Szkocya, przez wzgląd, że .
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oświecenie nie iest tak powszechne wpier-
wszym kraiu iak w drugim.

Same skutki przyświadczaiąo trafności
tego wniosku. Pan Złume w mowie mia-
ney w parlamencie 1 Lipca 1812 roku
przedstawił izbie dowody: wyięte z ra-
portów urzędowych, oliczbie porównaw-
czey ludzi, przekonanych o zbrodnie w Jr-
łandyi, w Anglii i Szkocyi przez 6 lat, to-
jest ad roku 1805 aż do roku 1810.

Pokazało się,iżw Jrlandyi liczba zbrod-
niarzów, w stosunką do mieszkańców, by-
ła iak 1 do 1702, w Angliiiak 1 do 1988,
w Szkocyi iak 1 do 20239. Liczba więc ,
kryminalistów pod sąd podanych, na
mocy praw równych, jest 1o razywiększą.
w Anglii niż w Szkocyi, a to odpowiednie
do iednakowey ludności.

- Nakoniec obaczmy, czy ludność ibo-
gactwa, te dwie skazówki potęgi polity-
czney, idą w równi z obyczajami i stanem
rolnictwa w Szkocyi.
W roku 1801 ludność Szkocyi była

1,599 068 mieszkańców, wr. 1811 taż lu-
dność podniosła się do 1,805688.
(W roku 1707 w czasie połączenia się
dwóch kraiów, Szkocya miała bez potrą-
cenia wydatków,ogólnego dochodu 110694
f. szt. w r. 1813 wniosła do skarbu publi-
cznego czystego dochodu 4,155 Bóg £. szt. (6).

Na tćóm kończymy obraz wpływu po-
=R=OwN,

(6) CorQuuovN.
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czątkowey nauki na przemysl Kida. Sto-
sunki łatwo się dadzą uczynić. Przykład
przytoczony przedstawia skutki tak wy=
raźne, iż trudną zdaie się bydź rzecząich
nie postrzedz. Przestaiemy więc tym cza-
sem na przytoczeniu slów dobregoauto-
ra (7).

„ Sprzeciwiałoby się (mówi on) przyro-
dzonemu porządkowi rzeczy, gdyby lu-
dność oświecona, pracowiią, oszczędna,
rządna, pełniąca cnoty chrześciiańskie,
wprzemyśleswoim nie brała góry nad kra-
jem, gdzie panuią nieoświecenie, przesą-
dy i zle obyczaie,*

„Wszystkie więc korzyści połączone są
w dobroci początkowego oświecenia ludu.
Jeżeli mówimy do Agronomów, przypo-
mnimy im wielką i i piękną zasadę założy-
ciela Hof-wil toiest: że dopóki nieczynią
się troskliwe starania o moralne ludu
wychowanie, dopóty stawi się dóm na
piasku i podeymuie się praca okolo me-
chanicznego. doskonalenia rolnictwa.

Jeśli mówimy do prawodawców, po-
każemyim dwa kraie podlegle jednemu
rządcy, iednymże prawóm, okazuiąceie-
dnak uderzaiącą przeciwność w przemy-
slowych i moralnych wypadkach; i po-
wiemy im: daycie początkowe wycho-
wanie ludowi.
 

 

(7) Jeden z wydawców Bibl. uniyerselle.
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Jeśli się obrócimy do prawdziwych
filozofów, do mędrców, do przyiaciół Re-
ligii, dobrychobyczaiów iludzi, powiemy
im: przyczyniaycie się przez stałe usilowa-
nia do rozrzucenia od dzieciństwa nasion
oświecenia w klassie pospólstwa, dla po-
większenia massy przymiotów i cnót, któ-
re sprawuią dostatek, uciechy towarzy-
skie 1 szczęście.

- Nakoniecieśli mówimy do monarchów,
powiemy im: ułatwiaycie nabywanie po-
czątkowey nauki, dla powiększania sily,
ludności, kapitałów gruntowych, docho-
dów i pomyślności państw waszych.

EZ ZZWZ OZZZRZA,..|

OzZNAKACH PRZEPOWIADAIJĄCYCH ZMIANĘ POWIETRZA,

(Wyciąg zdzieła podtytułem: Essai mćtćoro-
dogique sur la vćritable inftuence des astres, des
saisons et changemens de tems... .par [Mr.Josepa
ToALDo ViNCENTIN. Traduit de.P Italien par Mr.
JosEeea DAQuiN1784.)

 

 
 

 

Tie starożytni zastanawiali się nad przed-
miotem zaaków przepowiadaiących zmia
nę powietrza, świadczą, Aristoteles, 'Teo-
frast, Pliniusz, równie jakifilozofowie poeci:
iest to w samey rzeczy przedmiot nayuży-
tecznieyszy , a razem i nayciekawszy w fi-
zyce. Znaki te, z naywiększćm staraniem
iz naydrobnieyszemi ooozoa> zbierane
naprzód były przez żeglarzy, iako maią-
cych naywiększą zręczność ciągglego onych
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sprawdzania; wyznać iednak należy, iż
rolnicy, ludzie mieszkaiący na wsi, paste-
rze, zeswego położenia, z potrzeby nako-
niec ciągłego uwążania niebios,malą więk-
szą biegłośćniżeli filozofowie w przepowia-
daniu odmian powietrza (1).

Można podzielić znaki koka na dwą
oddziały; na znaki przepowiadaiące pogodę
i na znaki przepowiadaiące niepogodę.
Znaki przepowiadaiące RZE Wy-

ciągnięlę z postrzeżeń słońca są:
1. Jeżeli słońce przy wschodzie, przy-

syła promienie wprzód aniżeli się pokaże,
2. Jeżeli wschodzi większe iak zwy-

ezaynie, albo bierze postać podlugowatą.
5. Jeżeli slońce wschodzi różowei pra

wie iakby okurzone, ż niekształinćm drga-
niem, które się daie widzieć na iego tarczy;
a więcey ieszcze, ieżeli róż iest przyćmio-
ny, albo ołowiany.

4. Jeżeli wschodzi z promieniami roz-
bitemi i blademi, albo z oblokami czar-
nemi, rozdzielonemi i rozrzuconemi tam
i śwdzie: te znaki wskazuią eszcze wielką
niepogodę, ieżeli wszystkie te obłoki są
różnego koloru.

5. Jeżeli słońce po swoim wschodzie
pi: się bładeiprawie bez bląsku.

 

"0Podając znaki abwodiięe zmianę powietrza w oy-
czystym ięzyku szanownym naszym rolnikóm i pasterzóm
do sprawdzenia , podaięie w sposobie empirycznym, to-
ies. wymienialąc tylko skutki wynikaiące z tychznakówą
bez tłumaczenia ich Przyczyn, i
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6. Jeżeli, skoro tylko weydzie, wraa
skryie się. Wszystkie te znaki zwiąstuią
"deszcz, albo burzą. :

7. Jeżeli słońce przy swoim zachodzie,
iak mówi pospólstwo kryze się w worek,
toiest okrywa się grubemi oblokami, iż
go ledwo widzieć można gdy zaydzie za
poziom; iest to zaak, że czas pogodny ma.
się ku odmianie. zyć

8. Jeżeli słońce zachodzi w kolorze ró-
żowym, alho w jakimkolwiek innym cie-
mnym. Jeżeli zachmurza się, ałbo zaciemnia
się mgląjieżeli otacza się obręczami foremne-
mialbo rozbitemi, teżeli wyrzuca promienie
chwilami: wszystkie te znaki przepowia-
daią deszcz albo wiatr.
Znaki przeciwne przepowiadaiące jDo-

godę będą następuiące:
1. Jeżeli słońce wschodzi albo zachodzi

piękne, czyste, iasno i dobrze świecące ;
ieżeli w miarę iak po swoim wschodzie

_ podnosi się, obłoki rozciągaiące się nikną,
albo są poparte ku zachodowi; ieżeli po
niepogodzie rozjaśni się w wieczór przy
swoim zachodzie; albo lepiey ieszcze, ie-
żeli część nieba zachodnią pokaże się w ko-
orze różowym. | a”
Znaki zwiasłuiące niepogodę z postrze-

zeń xiężyca są:
Jeżeli rogi xiężyca pokazuią się przy-

ćmione i zle zakończone; ieżeli około nie-
go pokażą się obręcze mętne, małoiasne,
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ciemne, w kolorze zielonawym; a te zna-
ki zwiastuią ieszcze większą niepogodę,
gdy obręcze pokażą się rozbite i podzielone
na wiele części; pierwsze są znakami de-
szczu , drugie tęgich wiatrów i burzy.

Jeżeli się postrzeże około tego planety
jasne koło (ha/o), toiest biąłe albo różowe;
znak wiatru. ;

Kiężyc w kolorzeróżowym wiatr,w bla.
dym deszcz oznaczą, i =

Jest znakiem piękney pogody, ieżeli
xiężyc czysty, światly, a nadewszystko bli-
„sko nowiu i pelni.

Wiele dni w miesiącu, iak też pewne
godziny są ustalone i okrzyczane że tak
powiem, za krytyczne. Uczony P. DE
Caautrs (de naczg. ib. 1) podaie następu-
iące prawidło: uważay iaki iest wiatr, któ-
ry dmie okolo trzech godzin po nowiu xię-
życa; ieżeli ten wiatr trwać będzie aż do
trzeciego dnia, potrwa aż do dni 12. Toż
samo prawidlo ma mieysce w pełni, to-
iest: iaki wiatr panuie w pełni, trwaląc
ciągle przez zy dni, ten, ieżeli potrwa do
18 dni miesiąca , trwać będzie do27, tolest
aż do iego ukończenia. Jeżeli powstanie
,iakikolwiek inny wiatr, który się wmie-
sza do pierwszego, kręcąc się wzaiemnie,
trzydniowy zawsze przemoże.
Inne znakiwyciągnięte znieba,powietrza

i napowietrznych tworów (inćlćores).
1. Jężeli gwiazdy tracą swóy blask
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wprzód , nim się pokażą chmury na niebie,
znak burzy. a>

2. Jeżeli gwiazdy pokazująsię większe
iak zwyczaynie, albo bliżey iedna drugiey,
lest to znak , iż czas masię ku odmianie.

3. Często tak nazwane spadaiące gwiaz-
dy zwiastuią wiatr albo deszcz,

4. Blyskawicą blisko poziomu bez ża-
dnych obłoków przepowiada pogodę i
upały. , !

5. Blyskawica na północy wskazuie
wiatr, w części poludniowey nieba wiatr
albo deszcz. i

6. Jeżeli razem błyska i grzmi, spodzie-
wać się należy burzy: ieżeli więcey grzmi
iak blyska, wiatru, z tey strony z którey
grzmi; lecz ieżeli częściey blyskaiak grzmi,
dżdżu. Z

7: Grzmoty wieczorne sprowadzaią bu-
rzą; grzmoty raqne zwiastuią wiatr, a te
które daią się slyszeć o południu , deszcz. -

8. Grzmot czyli iego ciągły huk, prze-
powiada nieuchronną nawałność i wielką
burzą,

g. Fęczą widziana rano, czyli ze strony
zachodniey nieba,wskazuie deszcz: ze strony
wschodniey w wieczór przy zachodzie sloń-
ca, każe spodziewaćsię piękpey pogody.

1o. Tęcza dobrze ukolorowaną żywe-
mi kolorami, a które pokazuiąsię podwóy-
ne albo potróyne, będzie znakiem deszczu.

11. Skoro deszcz padaiąc szumi, czyli
4
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swoim spadkiem na wodę tworzy bulki,
iest to znak , że będzie padał dlugo1 obficie.

12. Obłoki zniżaiące się po deszczu bli-
sko ziemi rozciągalące się po polach, są ska-
zówką piękney pogody.
„18. Jeżeli po małym deszczu postrzeże

się blisko ziemi oblok podobny do dymu,
spodziewać się należy większego.

14. Jeżeli powstaie mgła po niepogodzie,
znak pogody.

15. Lecz„ieżcl mgła powstaie po pogo-
dzie i podnosi się, toiest tworzy chmury,
czas zmieni się z pogody na niepogodę.

16. Zimą, gdy się pokaże słońce po-
dwóyne, potróyne it. d. znaczy śnieg, albo
mróz tęgi,

17,Blyskawica zimową porą iest znakiem
bliskiego śniegu, wiatru, albo niepogody,

18. Chmury podzielone i poodłączane
wformiekuli, wskazuiąwiatr, a zimą śnieg.

19. Pozióm piękny i czysty, iest ska-
zówką niezawodną piękney pogody, na-
„dewszystko gdy żadnego niema wiatru,
albo gdy iest tylko północny.

20, Wiatr ze strony południowey i
południowo-zachodniey (wyiąwszy latem)
sprowadza deszcz, nie wienozas „kiedy dąć
zaczyną, lecz kiedy się skończy. Jest te
postrzeżenie Aristotelesa sprawdzone do-
świadczeniem.

ŹZmaki wyciągnięte ze zwierząt.
1. Nietoperze wychodzące wieczorem
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ze swoich gniazd i bawiące się na powie-
tzu dlużey iak zwykle w większey
liczbie; ieżeli lataią w cichości wyżey iak
zwyczaynie, zwiąstuią dzień następuiący
ciepły 1 pogodny. Lecz ieżeli wlatuią da
domów 1 rzucaią się zkrzykiem mocnym
i często powtarzanym; będzie niepogoda.

2. Sowa ieżeli wrzeszczy podczas nie-
pogody,oznaymuie piękną pogodę.

5. Wrony krzeczące rano zwiastuią
pogodę: | i

4. Jeżeli kruk krzyżuie się trzy albo
cztery razy rozpościerałąc swoie skrzydla,
igraiąc z liściami drzew, znak pogody:

5. Jest skazowką deszczu albo burzy;
ieżeli kaczki i gęsi błąkaią się tu i ówdzie
podczas piękney pogody: ieżeli często za-
nurzaią się w wodę, albo lataiąc krzyczą.

6. Pszczoły ieżeli nie oddalaią się od
swoichalów;zwiastuią deżdż, i można spo-
dziewać się, że wkrótce padać będzie, gdy
do tychulów powracaią wcześniey.

7. Jeżeli gołębie późno zlatnią się do
golębnika, deszcz przepowiadaią dnia na-
stępulącego. k

8. Jest to znak deszczu i wiatru, skoro
wróble szczebioczą wiele i iakby wolały
iedne na drugich dla zebrania się.

g. Jeżeli kurczętai kury tarzaią się
w piasku dłużey iak zwyczaynie, znak
deszczu, podobnie ieżeli kury spiewaią
w wieczór w nadzwyczaynych godzinach:

R
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(10. Pawie krzyczące w nocy maią prze-
czucie deszczu,

1i. Jest znak niepogody, kiedy ia-
skułki lataiąc ponad wodą przerzynalą iey
powierzchnią dotykaiąc się często skrzy-
diami i piersiami.

12. Czas piękny ma się ku odmianie,
ieżeli -uchy kąsaiąi staią się przykrzey-
szemi niżeli zwyczaynie.

13. Skoro małe muszki zbieraią się
przed zachodem slońca, i formuią długą
kolumuędo góry, źwiastuią piękną dE

14. Żórawie lataiące bardzo wysoko
w cichości i w ulożonym porządku, daią
znak, iż nastąpi piękna pogoda: przeciwnie,
jeżeli lecą bez porządku i zlatuiją na swoie'
mieysca z krzykiem, zwiastuiją wiatr.

15. Jeżeli żaby wodneskrzeczą więcey
"dak żwyczaynie.

16. Jeżeli żaby nazwane ropuchy wy-
łażą wieczorem ze ją” dziur w wielkiey
3

„ Jeżeli robaki zieniine występuią i
sdowiedki pokazuią się na murach.

18. Jeżeli mrówki przenoszą swoie iaia
wewnątrz mrówisk.

19. Jeżeli krety wyrzucają ziemi wię-
tey lak zwyczaynie.

20. Jeżeli myszy piszczą i uciekaią do
domów.

21. Jeżeli psy tarzają się po ziemi i ko-
pią ią przedniemi nogami.

$
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22. Jeżeli krowy patrzaią w powietrze
i wąchalą szczegóinym sposobem.

25. Jeżeli wól liże przednie nogi.
24. Jeżeli wołyi psy kładą się na stro-

nie prawey: wszystkie te znaki zwiastuią
deszcz.

25.Podobnie:skoro zwierzęta gromadzą
się.

26. Gdy kozyiowce chciwie pożeraią
trawę, a ku wieczorowi ztrudnościąz niey
zpędzić się dalą.

27. Jeżeli ptaki powracają poźnodo
swoich gniazd, wszystko to znakiem nie=
uchronnego dżdżu.

Insze znaki.
1.Plomień ulampy albo swiecy iskrzą-

cy się, knot formuiący żużelek, wska
zuią czas dżdżysty.

2. Podobnie skoro sadza odrywasię i
spada z kominów.

3. Spodziewać się należy deszczu,gdy
widzimy sadzę zebraną okolo garuków,
saganów it.p. kuchennych naczyń zapa-
laiącą się w tysiącznych maleńkich pun=
kcikach.'

4. Jeżeli węgle są gorętsze aniżeli zwy-
zaynie; albo ieżeli ich plomień bardzo
miga się bez żadnego wiatru, iest skazow-
ką wiatru.

5. Plomień spokoyny i prostyiest zha=
kiem piękney pogody.

6. Echo dzwonów słyszane zdaleka
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przepowiada wiatr albo odmianę w powie-
trzu: niepogodę, ieżeli to echo da się sły=
szeć ze strony wschodniey; pogodę, ieżeli
ze strony zachodniey.

w. Giuchy szelestlasów, mruczenie wód
w morzach lub stawach, ich piana, kolor
zielony iczarny, zwiastuią nawałlność.

8. Skoro bez znacznego wiatru, pa-
ięczyna, liście na drzewie trzęsą się, znak
wiatru albo deszczu.

„ Podobnie ieżeli suche liście, źdźbla
słomy: kręcąc się wirowo, podnosząc się
z ziemi w powietrze,

10. Częsta zmiana wiatru. i przesuwa-
ące się chmury grożą nawalnicą.

11. Niedostatek, lub wieka obfitość
rosy, zwiastują descz.

12. S6l, marmury,okna, staią się wil-
gotne kilką dniami przed desczem.

13. Naczynia drewniane, drzwi; szafy,
nabrzmiewaiąii pękaią się.

14. Nagniotki na nogach, i rany staią
się bolesnemi, wszystko to oznacza descz:

15. Woda zmnieyszaiąc się w naczyniach
i fontannach przepowiada descz.

16. Jeżeli ziemia po długim i obfitym
dżdżu zdaie się bydź prawie suchą; a
drogi i ścieszki bez błota, iest to znak że
deżdż padać nie przestanie.

17. Przeciwnie, ieżeli iest wiele błota
po malym dżdżu, naówczas spodziewać
bię należy piękney pogody. Kamienie su-
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che, a ziemia wilgotna, wskazuią pogodę:
ziemia sucha a kamienie wilgotne, deżdż,

18. Wiatry, które zaczynaią dąć we
dnie są daleko silnieysze i diużey trwaiące,
aniżeli wiatry powstające w hocy.

19. Pogody albo niepogody nocne, po=
spolicie niedługo ttwaią; w ogólńości wiatry
dimą rzadzey w nocy iak wednie: pogoda
nocna, obłoki rozrzutone nie trwaią dlugo.

20. Nawalnicy potwstalące z części nieba
północney, nietrwaią dni trzech.

2 1.Mróz powstalący z wiatru wśchodnie=
go, wskazuie, że zimno trwać będzie dlugo.

22. Jeżeli grźmi w miesiącu grudnitt,
można ieszcze spodziewać się piękney po=
gody i łagodnego powietrza.

23. Skoro grźmi cawilamiwiośną wprzód
aniżeli drzewa rozpisżcżą swoie listki, za=
wsze należy .akać powrotu zimna.

94. wwei watr nie zmienia śię, Czaś
zostanie taki «:ki iest..: it. d.

Wincenty KaRczEwski.

 

sza AZ "ROOM,01 CENNA :

SZCZEGOLNIEYSZY WPŁYW XIĘŻYCA NA ROŚLINY,

(Wyiątek z dzieła Harmońies de la nature par
BERNARDIN DE SAINT PiERRE Pdris 2046.)

 

 

PAN Bernardin De SAINT PrERRE Opi-
sawszy harmonie, iakie zachodzą między
słońcem a roślinami, tak rzecz daley pro=
wadzi. Rośliny maią także, iakośmy wi-
dzieli, bardzo wyraźne stosunki ż xięży-

MN. V. 1817. ; 5

ł
(
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cem. Mówilem o dośrzodkowych okręgach
korzeni niektórych roślin, które wyra-
żaią liczbę swych miesięcy xiężycowych,
tak iak okręgi drzew liczbę swych ro-
ków slonecznych. Dodaię postrzeżenie,
którem niedawno uczynił o harmoniach
xiężyco--słonecznych na drzewach. Wka-
wałku deski wiązowey dobrze wygladzo-
ney, dostrzegłem dwanaście włókien ró-
wnoległych w każdym snopku skiadaią-
cym przecięcie podłużne warst rocznych
pnia. Siedm albo ośm tych rzędów włó-
knowych były wcale znaczney szerokości
od strony  wewnętrzney drzewa, cztery
'zaś czy pięć od strony zewnętrzney byly
zaledwo widzialne. Wniosiem stąd, że
dwanaście rzędów oznaczały dwanaście
xiężyców każdego roku w roczney słone-
czney pnia warście: że z onych siedm albo
ośm wewnętrznych, naywidocznieyszych
sprawione byly przez xiężyce wiosenne,
letnie i iesienne, podczas których roślino-
wanie ma wieledzielności; oraz, że cztery
albo pięć rzędów zewnętrznych ledwie
znacznych , były dzielem bezwładnych
xiężyców zimów ych. 'ro postrzeżenie jest

pewne. Nie wątpię aby go nie miano spra-
wdzić nie tylko na drzewie wiązowem
wdluż przeciętćm, ale nawet na wloknach
wielu innych gatunków drzewa. Dowo-
dzi ońo widocznie, że wpływy xiężycowe
każdego miesiąca zgadzaią się harmonicznie
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ze. slonecznemi wpływami każdćgo toku;
i że są niemniey widoczne w pniach drzewa,
iak w korzeniachi główkach wielu roślin,
które dla dowodu przytoczyłem. Takiemi
są cebule; marchew, buraki i t. d. zlożone
z warst, iakich liczba zawsze iest równa
liczbie miesiąców xiężycowych w czasie
których żyły. Życzyćby należało, aby po-
dobne postrzeżenia czyniono na drzewach
ż pod strefy gorącey, gdzie roslinowanie
idzie przez rok 2 czynnie.

b.

O Oliwach Oliwkach i Oliwie , przez
D. DOCZYNSKIEGO;

  

Powiębzy tylą Oleiami rośliinemi;
naywięcey lubionyiużywany niamy z o0-
woców drzewa oliwnego, który Oliwą
nazywamy. Upowszechnione i codzienne
niemaliey używanie dozwala podania cie=
kawszym czytelnikom szczególowych, co
do początku, wydobywania, handlui uży-
a iey wiadomości.

Oliwy. Od niepamiętnych czasów
sż ołiwne znano 1 pielęgnowano. Da=

wni Grecy w szczególnćm poszanowaniu
mieli ludzi rozkrzewianiem oliw trudnią=
cych się. Rószczka oliwna w starożytności
była oznaką pokoiu, bo w nim iedynie'
doyrzewanie oliw obiecywać sobie mo-
żna. Hebrayczykowie sea niegdyś
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pięknych galęzi oliwnych zamiast maiu,
podczas świąt swoich Kuczkamz zwanych.
Czytaiąc Biblią często napadamy na imie
to, gdyż w Palestynie obliciey sadzonoią.
Góła oliwna pod Jeruzalem wsławiona
cierpieniami Chrystusa, pewnym tego do-
wodem.

Liczne zaś są gatunki drzewa oliwnego;
pospolicie używane z którego naywięcey
miewamy oliwy, iest: Olzwa europeyska
(Qlea europea. LL.) (1) Oyczyzną drzewa
tego iest Azya z którey dostało się do Cypru,
Grecyi i Wloch, gdzie w Rzymie 690 roku
pospolicie znaiome było. Już Plimiusz i
Kolumella niegdyś do 16 odmian drzewa
tego wysczególniali; tak zaś poźniey po
całey Europie rozkrzewiło się, że Bern-
hard (Hist. natur. de la Provence) w samey
Prowancyi 351 gatunków iego wyliczył.
Rośnie zdaniem: Murrayiinnych dziko na
wschodzie, w Afryce i Europie południo-
wey. Dziś: Włochy, Hiszpaniia, Portu-
galiia, Sycyliia, Archipelag grecki, Ma-
iorka, Korfu, Korsyka, Istria, Dalma-
cya, Wyspyweneckie, sczególniey - upra-
wą oliw i kupiectwem oliwy, trudnią się.
Unas nikczemnieie i ginie, wwazonach
zaś lecz tylko w zielniach czyli oranże-

A

 

 

(W Drzewo to Gl dwoiako, na dzikie czyli Oliwę
płonną (O.silvestris, Oleaster , Agriolaios) i hodofyaną
czyli przyswoioną O. sativa, (Kalliolaios); druga powstaie
zpierwszey ina nowo zaniedbana w pierwszą przemienić
się i zdziczeć może,.
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ryach utrzymać się może, kwitnie niekiedy
lecz owocu zwykle nie zawięzuie, rozkrze-
wia się naylepiey szczepieniem i gałązko-
waniem. W kraiach- cieplych, wyrasta
w dosyć znaczne drzewo, kwitnie w maiu
i daie owoc w sześć blisko miesięcy doy-
rzewaiący, który Ośfiwkami nazywamy.

2. Oliwki, są zrazu zielone, doyrzałe
czarnawe od orzecha laskowego aż do wło-
skiego idąc, wielkie, w śrzodku maią
pestkę mięsiwem ciemno zielonćm, biała-
wćm lub rudawćm pokrytą. * Hiszpańskie
oi (superba) zwane, są naywię-
<szę blado zielone, gorzkawe;z Prowancyi
czyli Narbońskie pomnieysze, dosyć sma-
czne; Włoskie zaś są naymnieysze i dro-
bniuchnemipieolini)nazy waiąsię. Tak doy-
rzałe iak i niedoyrzałe, oliwą,pieprzem i solą
przyprawne, w beczułkach lub dzbanach
do nas przychodzą; niedoyrzałe iednak
wprzód w wodzie lub ługu moczone by-
waią. Oliwki z odmiany drzew oliwnych
aglando, głandon (w Aix ) zwane daią oli-
wę do użycia lekarskiego nay przednieyszą,
którey swieżo nawet wyciśniony oleiek
migdałowy , w dobroci nie wyrównywa.
Oliwki naylepsze na Oliwę rodzą się w Aix,
około Marsylii, w Prowancyi , s. Remo
w Genueńskim i w okolicach Gardersee.

5. Oliwa otrzymuiesię z oliwek zebra-
nych, przez tłoczenie czyli bicie. Oliwki
które na oliwę służyć maią muszą bydź
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doyrzałe lecz w miarę,toiest nieprzeyrzałe,
na co w zbieraniu pospolicie maią uwagęjie-
dnakże i wtóm różne zachodzą wyłlątki,
jak to poniżey zobaczymy. Zebrane oliwki
naprzód w młynach rozcieraią się i roz-
tarte w tłokach czyli prassach wytlaczaią.
Pierwsze tłoczenie bywa iak naylżeysze,
toiest« samego mięsiwa; otrzymana tak
oliwa iest nayprzednieysza, biała, lagodna,
slodkawai zebrana w osobne naczynia, 0/-
wą panieńską (Oglio virgine) nazywa się.
W drugićm tloczeniu silnieyszóm, ziarka
i łapinki wygniataią się, oliwa stąd po-
dleysza i w maleyszey ilości. Pa odtlocze-
niu tóm gdy iuż nic więcey oliwy nie wy-
plywa, wytlłoczyny skrapiaią wrzącą wo-
dą i wymiesząwszy nanowo wytłaczaią,
otrzymana tak w niewielkieyilości oliwa,
z wodą pomieszana, zwolna naiey powierz-
chnią wypływaizebrana iestnaypodleyszą.

Tym lub owym sposobem wydobyta,
bywa trolaka: biala, żólta i zielona. Co do
dobroci różne w tćm są zdania, u nas żół-
tawa Prowancka przez Marsylią pod imie-
niem Auzle fine daix do nas idąca, lub
Łukieska w Haszeczkach (u nas pospolicie
nalewana) za naylepszą uważana; gdy tym
czasem również dobre i lubione są Ge-
nueńska OgZzo virgine, z St. Remo (2) Flo:
 rencyi, Sycylii, Sewilli,Malagi,Maiorki,ż/.d.

 

(2) Przępysaney okolicy, którą Raiem Genueńskim nazywaią.
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Wloska, zwłascza genueńska, bywa
kilkoraka, iakoto: przednia (Oglio fino),
wpóiprzednia (mezzo fino), pospośza (O.
communa mangiabile) i myta (0. lavata).
Do przednieyszych liczą żóltą /łosso 1cał-
kiem białą Czanes; odmianę farby, różney
doyrzałości oliwek winne.Za nayprzedniey-
szą uchodzi ta, która pierwszego zbioru Oli-
wek (aż do miesiąca Marca) niezupełnie doy-
rzalych otrzymują, iest koloru słomianego,
w poludniowey Europie nadewszystko
wzięta. U nas biała więcey lubiona, wy-
tlacza się z oliwek poznieyszego (po marcu)
zbioru które więcey na slońcu doyrzałe
i wybielałe są. Bielenie to oliwek niekiedy,
przez wystawianieich na swiatlo słoneczne
w naczyniach dobrze zatkanychszklannych
odbywa się.

JFpólprzednią wydobywaią zoliwek,
które przez słoty lub iakimkolwiek bądź
sposobem ucierpiały.

.Pospoliia czyli zadąłna otrzymnuie się
sposobem trzecim powyżey wspomnionym,
toiest przez sparzanie i tloczenie lub też
w prost z oliwek lecz podleyszych.

Mytanakoniec , maypodleyszą ze
wszystkich, robi się przez nalewanie wrzą-
cey wody na wytloczyny po pierwszych ro-.
botach pozostałe, a tocząc silnie, otrzy-
muie się oliwa gorzka, zwodą i różnemi
mętami pomieszana, która bypaymniey
nie służy do iedzenia, ale do świecenia, w rę-

,
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kodzielniach , rzemiosłach it. p. używa się.
Biorąc beczułkę od 181% funtów ge-

nueńskich czyli 125 amsterdamskich, oli-
wy tey wywożą rocznie do 209000 beczu-
lek. Prócz Genui naywięcey wychodzi oli-
wy z Porto St. Maurizio, i to zwyklena
statkach do 1400 fuat. hamburskich lado-
wnych. W Hamburgu na cały statek 14,
na pól statek 10, ana cwierć statku 18 od
sta ary, (3) odtrąca się. EW

_ Oliwa z Nizzy, iasno żółtego koloru,
którą nawet nad prowancką przenoszą,
częścią z samey Nizzy, częścią tćż przez
-Marsyliią w hąndel wchodzi; z Nizzy wy-
chodzącey rok rocznie podaią na milion
liwrów. Że zaś u nas i w okolicach pół-
nocnych dżała iest ulubioną, ta tedy zda- '
niem P. Sulzer w naczyniach otwartych na
,slońcubieloną bywa,przezco zbliża się wpra-
wdzie do przezroczystości wody, lecz traci
za to na syyey dobroci, wietrzeląc nieiako.

Pizża, równiny Toskanii, Butti, Caloi,
Montimagna, rocznie od 120 do 130 ty-
sięcy beczułek (od 85 funt. florenc.) oliwy
dostarczaią. Florenckaiz wzgórków Pizzy
drogo są cenione; z Luki zaś za którą się
ubiegamy, iako iedna z naylepszych iest
naydroższa. "Tłoczenie iey odbywaią iak
naypilniey, ilość rocznie podług P, Gorein
4

 

 

(3) Zara iest to ©o towaru nie stanówi ,„,wczóm towar bywą
AP beczka , flaszka; znaczy tedy tyle co OQżowar. Samząś
przez się wzięty towar nazywaią .Czystym Naźżo.
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wychodzącey, bywa do 400000 pip. Ną
pipę, wchodzi oliwy zvvykle 150 funt.
jeżeli iednak iest przednieysza, totyłko 110
f. biorąc teraz pipę po 4 cekiny czyli 44
liwry francuzkie, wypadnie za oliwę lu-
kieską rocznie 1900000 liwrów. 4Luki
przesyłaią oliwę do Capo i to częścią vy be-
czulkach częścią w flaszkach. Do Polski
nietylko tą ale i naywiększa część oliwy
z Tryestu przychodzi, itonayczęściey w be-
czkach, beczułkąch dębowych, z których
w prost lub flaszeczki przelaną sprzedaie się.
Przesyłana także lecz rzadzey bywą w Skó-
rach lub też flaszkach.
WLiworno, iest publiczny skład czyli

magazyn oliwy, który do 24000. baryłek
obiąć może, w tym kążdy kupiec ma swóy
oddział; naywięcey zniego wysyłaią oliwy
do Holandyi i z Anglii. Kupcy w Liworno
przyymuią nądto od obcych zleeenia do Gal- -
lipolis, z którego corok znaczną ilość okrę-
tów do Hamburga,Szezecinai innych mieysc
wysyłaią. Za przybyciem okrętu do portu
i zakotwiceniu, przednieyszy z kupców
udaie się do magazynu, ogląda i zakupuie
oliwę; po kupnie przychodzą dyrektoro-
wie przezierają i oznacząią iakość oliwy;
po czćm waży się i mierzy. Przedaż oli-
wy w składzie, nie na gotowiznę ale iedy-
nie na świadectwa odebralne odbywa się,
które podobnie iak wexle z rąk: do rąk
przechodzą. W Liworno handel odbywa
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się na beczulki, netto 85 funtów, co NC
niesie do 60 f. amsterd.

Neapol znaczny. handel nietylko wła-
sną ale i zGallipolis w apuleyskim, pod
zepsutóm imieniem o/iwy apułeyskiey
przychodzącey,prowadzi handel. Przeko-
nywalą nas o tćm liczne mieysca kupie-
ckie morza śrzódziemnego, oliwę do An-

_glii, Holandyi, Hamburga, Bremy, it. d. od-
stawialące. Całe kupiectwo odbywa się
w tańntych stronach listownie na Neapol;
gdyż kupcy w Gallipolis maiąc od neapo-
litańskich z góry zaliczone pieniądze, mu-
szą zawsze odstawiać im zażądaną oliwę,
Lecz towar bywa za to droższy bo ztrze-
ciey nieiako ręki, wieśniacy albowiem

- pierwszy, kupcy z Gallipolis drugi, a Nea-
politańscy trzeci zysk pewny na nim od-
noszą. Poodbytych tam zbiorach ostatnich
dni września lub grudnia kiedy się oliwa
iuż wyczyściła, kupcy w Gallipolis znay-
starszemi miasta zgromadzaią się na radę,
w którey ocenianie oliwy odbywaią,stos
suiąc się pospolicie do obfitości lub dobroci
urodzaiu. Cena zwykle za sałme bywa
odą do 1a, w przypadku zaś znacznych
urodzaiów od 6 do 8 dukatów, w co ie-
dnak nie wchodzi cło, które król podług
upodobania po 50 i5o od sta, nakłada.
Jeżeli oliwa nielest ieszcze wystała, ale
świeżo wybita, mętna, do przesyłania nie-
'gdatna, to o dukat salme taniey od czy-
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stey i wystałey przedaie się. Do czyszcze»
nia oliwy znayduią się po składach kupie-
ckich umyślne studnie, kamieniem ciosa-
nym, szczelnie spoionyin| cębrowane, w któ-
re zlana oliwa po 5 do4 tygodniach, zą
opadoieniem na dno mętów zupelnie pod-
stawa się. W. czyszczeniu tćóm na męty 2
od sta odtrącaią; męty iednak te po prze=
gotowaniu do roboty mydła slużą. Wprzód
nim oliwa ma okręty dostanie się, zlewaną
bywą w cztóry równey objętości miary
w umyślnych domkach nad brzegami mo-
rza wybudowan ych znayduiącemi się, któ-
re Piła nazywaią; przy zlewce i mierze
iey przedawca, kupiec, sternik i celnicy:
są obecnemi, ieżeli np. wczystości, farbie,
zapachu lub snaku okaże się jakaś wada
to odrzuconą bydź może. Po tóm wszyst=
kićm oliwę przez zlełe czyli ryny w ścia-
nach domków tych będące z miar do be-
czek przelewaią, napełnione beczki szpun-
tuią, znaczą, przez wyrobników nad brzeg
zataczaią i nakoniec przez okrętowych na
pokładzie okrętów ustawialą (4).

Neapolitańskie podług P. Gorani (5)
wywozi rocznie po50,000 salmów oliwy.
Oliwa z Gallipolis przedaie się tam nasa|-.
my; sałma ma 513 funty amszterdamskich.
Tary na api eyekieh statkach bywa 16

(4) Schlózers Briefwechsel. 27. H. Z
(5) Nachricht von ltalien. 1794.
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pd sta, W Puglia na św. Jan bywa wielki
iarmiark oliwny,

Lubo Sycylia, Kalabrya, Luka, Terra
dilayaro,it.d.znacznie wydaią oliwy,w ogól-
ności jednak nie iest tak dobraiak genueń-
ska; przyczyną tego iest niedbalstwo w zbio-
rze oliwek, gdyż doyrzałe i niedoyrzałe po-
spolu zsypane, zakisle, we dwą a czasem
i ośm dopieró tygodni wytłączaią się, i to
łeszcze W tUokach źle urządzonych; nad to
woczyszczaniu iey mala baczność mniey
więcey wpływa na dobroć oliwy. Podlug
P. Bartel (Brze/eiiber Calabdrien u. Sicilien,
1567) isa ostatniem trzęsieniem ziemi

wywożono z sąmey Sycylii za 400,000
talerów oliwy.

Francya mie mało mą mieyse, które
znaczny handel oliwą prowadzą; tumie
prow. Dauphine, Montelinar, Nions, Gu-
ienna, Baionna, Langwedok, Aramont,
Tuluza, Bezion;w prowincyi Aix, Bri-
gnolles, Chateaux neuf de Gadagne,"Eco-
lat, Eyguyces, Fare, Graveson, [stres,
Marignane, Mariez, Pellisane, Salerne;
Marsylia, Tułon, Antibes, Martiques, de
la tour du Bocci; porty w Prowancyi i
Cette , port w Langwedoku skąd naywię-
cey wychodzi oliwy. Zbiór oliwek przy-
pada wlistopadzie i grudniu; oliwa nay-
przednieysza, toiest panieńska natychmiast
zoliwek zebranych wytlaczana; pospolita
zaś z nagnilych nieco. W wytłaczaniu .
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drugićm wygnioty wodą gorącą skrapiaią
i otrzymana stąd oliwapzełze/za (huille in-
fernale) nazywa się. AOS otrzy-
muią nowćm skrapianiem wody wrzącey
i wytlaczaniem,podobnie iak się powyżey
powiedziało,świeżą oliwę prowancką wy-
tlaczaią w Aix, Pelissaame, i Salon. Wy=
wóz oliwy podług bilansu kupiecko zatob-
kowego w langwedockim wynosiłwroku
zeszłym rocznie do miliiona liwrów fran=
cuzkich. W Prowancyi sprzedaią oliwę na
millorole, po 66 pint (kwart) paryzkich
czyli 100 amsterdamskich imaiące, które
na wagę amsterdamską czynią do 116.
funtów. W Marsylii odtrącają 14 od sta
tary. Z RL PWSZ

PP. Hiszpanii Sewilla i Malaga hań=
dlem oliwy trudnią się, dzisiay szczegól-
niey ostatnia. VWywozemiednak iey porty
Kadyx, Alikanie i Barcellona zatrudnione,
w miesiącu lutym ładuią okręta. Sprzedaż
zwykle odbywa się na pipy, pipa ma wso=
bie 54 arobów, arób zaś 25 funtów kadyx=
skich. Wysyłaną bywa do Holandyi, Nie-
miec, a niekiedy zwłaszcza od tych dd
Polski przychodzi.

Majorka pospolicie z Holandyią i Hi-
szpaniią prowadzi handel, odtrąca się taty
na niey 20 od sta. — |

Portugalską Lizbona i Porto kupczą,
skąd i do Brazylii idzie. Sprzedaie się na
almaudes, których 26 robią pipę iedug.
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Almud od4o0 funtów lizbońskich rówta się
553 funtóm. amsterd. ę

Dzisieysże Słany zjednoczone wysb
iońskich wielki oliwą prowadzą handel.
Cale niemal bogactwo Korfu na handlu
oliwy wspiera się, że zaś w dobroci swo-
iey przewyżsża nawet prowancką, ioskań=
ską i genueńską ; dla tego pierwsze w ku=
piectwie europeyskićm zaymuie mieysce.
Jest żólta, tlusta; szczypiącego smaku:
Oliwy tamteyszecodwa lata dopieroowo-
cuią, że zaś razem wszystkie w jednym
roku rożsadżają się, dla tego zbioru w na-
stępuliącymm roku niebywa. Zbiór tam oli-
wek nie przeż obieranie, lub otrząsanie,
ale przez dobrowolne opadanie uzupelnia
się, dla tey przyczyny wytłaczanie czyli
bicie oliwy od października aż dokwie- -
tuia ma mieysce. Wywóz rocznić wyno-
si do 6,000 parras, (iedna od 55 funtów)
w cenie 2talerów de Gienna; i to naywię-
cey do WWenecyi. Zazże od7 do8 mi-
liionów funtów oliwy wysyła; ma bydź
nawet lepszą od poprzedżaiącey,do czego
przyczyniać się żdaie zwycżzay solenia oli:
wek przed iey biciem (6, Rocżnie wy-
wożą iey do 52,000 beczułek od 150 un-
tów, w cenie po 4 cekiny weneckie.
pzm £ ,

(6) Ponieważ w wytłoczaniu podobnych oliwek żawsże coś soli
woliwie zostaie się, nie iest tedy dziwno, dla czego nacie-
ranie oliwą sprzętów różnych żelaznych np. strzelby, bró<
ti i t.d.nieraz zamiast ochrony, rdzewienie ieszcze ułatwią.
łustosci źwietzęce np.szpik,sadło itd:lepszerni na to będą.
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Prócz tych Wenecya niepospólity oliwą
prowadzi handel, albowiem rok rocznie
przychodzi do niey z Cęfa/onic 1600 be-
czulek (od 130 funtów) z deakz 25oo,
z Santa Maura 5000, nadto z Jstryi (oliwy
istny yakiey) 20,000 beczek , z miasta Pre-
poza 1,000, F/onizza 800 beczulek (iedna
od 130 £.) w cenie po 4 cekiny.

Morea śrzednie biorąc miewa rocznig
do 14 ładunków oliwnych, każdy od 1,500
beczulek, w cenie 20 piastrów, ito do Trye-
stu ,Liworno, Holandyi i Anglii.
W AngliiiHolandyi oliwę mierzą,u

nas zaś i poinnych kraiach pospolicie ważą.
W Amsterdamie oliwę sprzedaią na bechy
mające mingłów 717 czyli po 1,454 pintu
Siatki czyli pipy są ładowne na 70 steka* -
nów od 16 miaglów. W Betzen bywa na
oliwę trzy razy do roku iarmark, podczas
ostatniego naśw. Jędrzey naywięcey bywa |
oliwygarderskiey, math miewa do 114
funtów -wagi norymberskiey na który tam
sprzedaż odbywa się. |

Użytki drzewa są różne w stolkrcu 3i
tokarce,gdyżiest piękne, i połyskprzyymu-
ie. Owoc czylioliwki służą zamiast sałaty;
dla smaku iednak gorzkawegoi cierpkiege
muszą bydź przyprawne octem; oliwą, s0=
lą i różnym korzeniem, isą smaczne, zdro-
we, żołądkowe (utwierdzaiące żołądek);
wytłoczyny z oliwek po wybiciu oliwy
pozostałe w postaci kołaczy na opałsłuża.
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Oliwa zaś sama nayobfitsze ma użytki, ia-
koto: do pokarmu, przypraw, omast; na
potrzeby gospodarskie, światło, robotę prze-
dnich gatunków mydła. W lekarstwach
zewnątrzi wewnątrz, do smarowań, obiu-
lania i bronienia wnętrzności od różnych
polkniętych trucizn; do uśmierzenia cier-
pień bolesnych z kamienia, kurczu, po-
chodzących; w ukąszeniach podług P.Oli-
vier od gadzią iadowitych i t. d. |

Użytki tak rozciągle oliwy, stały się po-
wodem do iey naśladowania! falszowań; co
odbywaią pospolicie przezinne oleie tluste
np. rzepakowy, lniany; które prosto same
dodane przez oszukaństwa nie są z resztą
szkodliwe; lecz ieżeli oszustwochce im na-
dać smak oliwy słodkawy ikolor biały, u-
trzymuieią w naczyniach ołowianych,przeż
co oliwa podobnie iak inne tfustóści niepo-
spolitą ilość ołowiu w sobie rozpuszczaiąe,
staie się zdrowiu naszemu nader szkodliwą;
dla tego postępek ten ściśle dochodzonyi ka-
rany JRR owinięi Prócz szkląnnych lub
drewnianych naczyń nie wypada icy w ża-
dnych innych utrzymywać bądź cyno-
wych, pobielanych, polewanychit.d. w któ-
tych w jakieykolwiek cząstce ołów znay-
ować się może. Flaszki szklaniie, z wąz-

kiemi szyykami, dobrze zatkane i w chło-
dnóm utrzymywane mieyscu; haylepiey
przechowywalą oliwę.


